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RESUMO 

 

Nosso trabalho objetiva analisar as implicações do ENEM para o currículo de História. 

Discutiremos as percepções e ressignificações do ENEM a partir do trabalho docente, buscando 

perceber como a política de reordenamento curricular, proposta pelos reformuladores do ENEM 

foi atuada (enactement) pelos docentes de História na rede pública de Ensino Médio na cidade 

de Sobral no Estado do Ceará. Utilizamos como base teórico-metodológica a abordagem do 

ciclo de políticas de Ball e Bowe (1998), nos possibilitando investigar as disputas discursivas 

sobre políticas curriculares nos diversos contextos de produção de políticas, nos permitindo 

analisar políticas públicas desde a formulação inicial até a sua atuação no contexto da prática 

(MAINARDES, 2006, p. 48). Para realizarmos nossa pesquisa utilizamos da perspectiva 

qualitativa a partir de duas abordagens de coleta de dados: a análise documental e entrevista 

semiestruturada. Este recorte dá-se por iniciarmos nosso trabalho analisando o contexto da 

produção de texto, uma vez que o texto político representa a política (MAINARDES, 2006) 

dirigindo-se ao atendimento de interesse público (DIAS, 2009), sendo por via destes textos que 

a política de currículo é divulgada e apresentada aos docentes nas escolas e é perante esses 

textos que os professores realizam a política no contexto da prática, decidindo aquilo que se 

deve aplicar (BALL; BOWE, 1998). Nossa opção por trabalhar com entrevista se deve a 

possibilidade de captação imediata das informações desejadas sobre variados tópicos, nos 

permitindo tratar de observações individuais sobre a realidade percebida diretamente com os 

sujeitos da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 2015) descortinando opiniões e temas a partir da 

linguagem dos entrevistados, o que nos permite inferir sobre as formas como os próprios 

sujeitos interpretam a realidade a sua volta (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Os dados da pesquisa 

nos apontam que o ENEM traz implicações para o currículo de História marcadas pelo 

alinhamento do currículo a dinâmicas de performatividade, limitando discussões a temas 

entendidos como de maior importância para que os alunos realizem uma boa prova, mantendo 

desta feita a História do Ensino Médio de caráter propedêutica, com trabalhos destinados ao 

treino de candidatos a realização da prova. 

 

Palavras-chave: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Currículo. Ensino de História. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the implications of ENEM (National High School 

Examination) for the curriculum of History. ENEM perceptions and resignifications are 

discussed, based on the teaching work, trying to understand how the policy of curricular 

reorganization, proposed by the ENEM reformulators, was enacted by the History teachers in 

the public high school system in the city of Sobral in the State of Ceará. Ball and Bowe's (1998) 

policy cycle approach was used as a theoretical-methodological basis, enabling the 

investigation of discursive disputes over curricular policies in the various policy-making 

contexts, allowing the analysis of public policies from the initial formulation to the their 

practice in the context of practice (MAINARDES, 2006, p. 48). The qualitative perspective, 

based on two approaches to data collection, was used: documentary analysis and semi-

structured interview. This cut is due to the beginning of this work, which analyzes the context 

of text production, since the political text represents the policy (MAINARDES, 2006) 

addressing the public interest service (DIAS, 2009), and through these texts the curriculum 

policy is disseminated and presented to teachers in schools and it is before these texts that 

teachers carry out the policy in the context of practice, deciding what to apply (BALL, BOWE, 

1998). The option of working with the interview comes from the possibility of immediate 

capture of the desired information on various topics, allowing the treatment of individual 

observations about the reality perceived directly with the subjects of the research (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2015), revealing opinions and themes from the language of the interviewees, which 

allows inference on the ways in which the individuals themselves interpret the reality around 

them (BOGDAN; BIKLEN, 1994). The research data point out that ENEM has implications 

for the curriculum of History marked by the alignment of the curriculum to performativity 

dynamics, limiting discussions of topics understood as of greater importance for the students in 

order to perform a good test, thus maintaining the History of High School in a propedeutic 

nature, with work destined to the training of candidates for the test. 

 

Keywords: National High School Examination (ENEM). Curriculum. History teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de formar sujeitos por meio da educação institucional tem levado educadores 

a debruçarem-se perante diversos caminhos, trazendo multiplicidades de temáticas e 

metodologias para realizarem discussões de como poderia se realizar da melhor forma essa 

difícil tarefa. Cientes da pluralidade de temas e abordagens sobre as ideias de formação dos 

alunos, sabemos da impossibilidade de trabalharmos com tantos enfoques, por isso, nesta 

pesquisa optamos em focar nossos estudos no currículo, por entendermos o currículo como 

espaço de disputas e poder, que busca delimitar significados sobre e para a realidade, 

constituindo-se como discurso com o intuito de reafirmar ou recriar sentidos para o processo 

educativo (LOPES; MACEDO, 2011). 

O currículo ocupa certa centralidade em diversos discursos educacionais de diferentes 

tendências epistemológicas, além de debates extra educacionais que o envolvem de forma a 

entende-lo como elemento primordial de garantia da qualidade da educação. Essas discussões 

constroem em volta do currículo ideias de identidade própria, que uma vez alicerçadas serviriam 

de base para os trabalhos educativos, prescrevendo ações capazes de formarem sujeitos a 

imagem e semelhança dos objetivos traçados, uma vez que os professores o colocassem em 

prática de maneira correta. 

Essa preocupação com o currículo compõe discussões que extrapolam as fronteiras 

nacionais, elegendo o currículo como elemento definidor de qualidade na educação, para isso 

os órgãos governamentais chamam atenção para que o currículo seja organizado de forma 

atraente para os alunos (LOPES, 2012), assim o Brasil agrupa-se a outros países da ibero-

américa em volta de discursos de sucesso educacional por via da definição de currículos capazes 

de orientar o trabalho docente (DIAS, 2017). 

Os movimentos em prol da ideia de currículo de qualidade compõem-se a partir da 

lógica ligada à condição pós-moderna na qual vivemos, onde o saber passa a ser consumido e 

valorizado para ser trocado, deixando de existir por si próprio, perdendo seu valor de uso o qual 

é sobreposto pelo valor de troca (LYOTARD, 2009), e mesmo que o conhecimento encontre 

centralidades no discurso “[...] podemos identificar sua vinculação ao caráter instrumental, 

quando tenta responder a questão da utilidade de sua utilização [...]” (DIAS, 2017, p. 107), 

sendo assim o que podemos perceber são tentativas de criar sentidos para o currículo, baseados 

na organização de conteúdos que seriam úteis para a vivência no mundo contemporâneo. Estas 

discussões no Brasil constam da formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
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de 1996 e vem se fortalecendo na contemporaneidade após 2015 com o lançamento do 

documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Ministério da 

Educação (MEC), sendo que, anteriormente à BNCC esse papel de orientador curricular para o 

Ensino Médio foi creditado ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como elemento de 

delimitação dos conhecimentos fundamentais para os alunos concludentes da Educação Básica. 

Nessa tentativa de conceber noções de fundamentos essenciais a serem ensinados, 

portanto passíveis de organização por via do currículo, vimos o movimento realizado em defesa 

do ENEM como uma ação que visava constituir consensos que sustentassem seleções de 

conhecimentos entendidos como básicos para o aprendizado, buscando definir uma identidade 

para o currículo dos anos finais da Educação Básica (LOPES, 2015). 

Essa tentativa de fixação de sentidos do currículo, por meio da gestação da noção de 

essencialidade própria, para nós é precária, uma vez que Hall nos apresenta que as identidades 

não são algo em si, mas formuladas em contextos de identificações subjetivas (HALL, 2015), 

portanto a ideia de essencialidade que se buscou construir em volta do ENEM é entendida por 

nós como uma construção discursiva daquilo que se defendeu, buscando constituir para o 

Exame uma plenitude de sentido. 

Nessa constituição discursiva, os defensores do ENEM trabalharam para a formulação 

de ideias hegemônicas sobre currículo, aproveitando as lacunas epistemológicas das discussões 

curriculares para preenchê-las com significados que lhe pareceram alcançar maior espaço de 

aceitação (LACLAU; MOUFFE, 2015) abrindo para um amplo terreno de ressignificações por 

professores durante suas práticas nas escolas. 

Dessa forma, nosso trabalho propõe analisar as implicações do ENEM para o currículo 

de História. Discutiremos as percepções e ressignificações do ENEM a partir do trabalho 

docente, buscando perceber como a política de reordenamento curricular, proposta pelos 

reformuladores do ENEM foi atuada (enactement) pelos docentes de História na rede pública 

de Ensino Médio na cidade de Sobral no Estado do Ceará, entendendo enactment a partir do 

termo em português atuação, observando a performance dos professores ao colocarem o texto 

em ação como atores de política (LOPES, 2016). Para alcançarmos nosso objeto geral 

dividimos nosso caminho de pesquisa em três objetivos específicos nos quais analisamos: os 

discursos oficiais de legitimação do ENEM; a abordagem curricular realizada nas provas do 

ENEM e as percepções dos professores de História acerca das implicações do ENEM no 

contexto da prática docente.  

Quando trabalhamos com o termo implicações não buscamos fechar conceitos do que 

seria certo ou errado no trabalho orientado para o Exame, pelo contrário buscamos adentrar no 
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campo das subjetividades dos docentes, lidamos com as percepções que os professores tem sob 

as influências que o ENEM promove em suas práticas, entendendo essas construções de 

percepções docentes como processuais, interligadas a fatores subjetivos e contextuais que os 

levam a interpretarem e atuarem as políticas curriculares que entendem como interligadas ao 

ENEM. 

Trabalhamos com a História como disciplina escolar seguindo o processo de 

“apropriação da metáfora interior” como descrito por Fazenda: “Esse exercício de descoberta 

da metáfora interior permite ao pesquisador um contato tão profundo com seu próprio eu que o 

obriga a uma percepção em totalidade do seu papel no mundo e do papel dos outros que com 

ele interage” (FAZENDA, 2010, p. 203). Essa apropriação deve-se a nossa formação acadêmica 

inicial ser a licenciatura em História, além de atuarmos há 11 anos como professor de História 

da rede pública e privada no Ceará, o que nos levou a trabalhar com a preparação de alunos 

para os processos seletivos de ingresso às Instituições de Ensino Superior (IES).  

Durante esse tempo vimos o ENEM ser reformulado e adensar discursos escolares 

sobre a qualidade da educação ofertada nas instituições de ensino devido à aproximação do 

currículo escolar ao que era exigido pelo ENEM, e mais especificamente no campo da 

disciplina, o que se realizava era uma legitimação discursiva dos saberes ensinados em sala de 

aula mediante sua cobrança nas provas do Exame. Essa ação discursiva em torno do ENEM 

durante anos de prática nos levou a processos de estranhamento quanto ao que chamamos de 

implicações do ENEM à prática docente, essa ação nos levou a nos afastarmos da curiosidade 

ingênua e buscarmos maior rigorosidade em nossas reflexões, nos aproximando de Freire 

(2014) quando este diz: “[...] quanto mais assumo como estou sendo e percebo a ou as razões 

de ser do por que estou sendo assim mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso 

do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica.” (FREIRE, 2014, p. 

40), nos levando a olhar para o fazer cotidiano e observar com estranheza o que nos parecia 

comum e posto, levantando interrogações constantes sobre a realidade. 

 Epistemologicamente, o recorte se dá por termos o currículo escolar tradicionalmente 

baseado em disciplinas, identificas sob um título e organizadas com finalidades específicas, 

com formas próprias de apresentação (FONSECA, 2006) e é por meio “[...] das disciplinas 

escolares que os professores se organizam em grupos, orientam sua formação e seu trabalho 

[...]” (LOPES, 2005a, p. 266), levando-os a organizarem seus currículos mediante delimitações 

territoriais de suas disciplinas, atendendo a finalidades de escolarização construídas 

socialmente (LOPES, 2005) a partir de disputas de poder entre variados sujeitos internos e 

externos à escola que influenciam na constituição das fronteiras disciplinares do conhecimento 
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escolar (BITTENCOURT, 2004). Nesta disputa de significados as disciplinas refletem “[...] 

uma luta em torno de sucessivas alternativas [...]” (GOODSON, 1995, p. 37) que irão negociar 

com as forças que a circundam de forma a traçarem limites para conjuntos de saberes 

(CHERVEL, 1990) com o propósito de estipularem por via do discurso as legitimações 

necessárias dos conhecimentos selecionados e organizados com o intuito a repassarem aos 

alunos, influenciando os professores na prática educativa.  

Para Chervel (1990) as disciplinas são “[...] criações espontâneas e originais do sistema 

escolar [...]” (CHERVEL, 1990, p. 5), contudo nos alinhamos ao pensamento que concebe as 

disciplinas escolares como constituídas em movimentos conflituosos de delimitação dos 

territórios de atuação, realizados entre os estudiosos e os anseios da sociedade que vislumbra 

nas disciplinas projeções de objetivos de formação para os educandos (GOODSON, 1995). 

Concordamos com Chervel (1990) quando este propõe que a escola é detentora de poder 

criativo e assim podemos adentrar no estudo das implicações do ENEM para o currículo de 

História, uma vez que na perspectiva apresentada a disciplina escolar tanto é moldada por 

profissionais da área como também por influências sociais do que se espera dela.  

A História como componente curricular para o Ensino Médio foi marcada por 

distanciamentos entre o ensinado e a realidade vivenciada pelo aluno. Constituindo-se como 

disciplina escolar no século XIX, a História se desvencilhou de sua ligação com a história 

sagrada e passou a contar com métodos e técnicas próprias, sendo fortemente voltada ao 

nacionalismo (FONSECA, 2006) tendo a tarefa de agente formadora da identidade nacional, 

situação essa que se prolongou durante a primeira metade do século XX, somando-se com ideais 

de formação de uma cultura erudita. A partir dessas visões, a História apresentava-se deslocada 

do presente vivenciado pelos alunos, atendendo a formação enciclopédica e definidora de 

pertencimento a classes elitizadas da sociedade. (BITTENCOURT, 2004). 

Nessa perspectiva, a História era composta por aglomerados de conhecimentos 

organizados em um tipo de currículo que valorizava o viés político-econômico, criando em sua 

volta visões engessadas de disciplina “decorativa”. Esse tipo de percepção foi reforçado pelas 

técnicas de ensino pautadas na memorização e repetição de dados, nos livros didáticos e práticas 

pedagógicas durante anos (BITTENCOURT, 2004).   

O período do Governo Militar (1964-1985) também não foi benéfico à História como 

disciplina escolar. Pautando no direcionamento da educação para a Doutrina da Segurança 

Nacional a História deveria reforçar sentimentos de unidade nacional, fortalecendo o ideal de 

nação harmoniosa. Nessa perspectiva o passado era trabalhado como forma de “[...] unificar as 

ações humanas na constituição de uma cultura nacional [...]” (NADAI, 2014, p. 30), 
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dissimulando os conflitos e desigualdades sociais passados ou existentes, por via de currículos 

conciliatórios que apresentavam de maneira pacífica a formação nacional. 

Com a redemocratização, teve-se amplos debates em torno de novas temáticas além 

de trocas de experiências visando repensar a História nas academias e escolas de Educação 

Básica. Críticas e novas propostas em torno das políticas educacionais, formação de professores 

e o processo de ensino-aprendizagem formaram as discussões dos professores de História, 

compondo catalizadores importantes no repensar da História quanto disciplina escolar 

(GUIMARÃES, 2012). 

Apesar dos avanços alcançados nas décadas de 80 e 90, a História no Ensino Médio 

não conseguia se distanciar de seu passado conteudista pautado na memorização, ligada à 

própria caracterização de um Ensino Médio propedêutico, visto como etapa de preparação para 

o acesso ao Ensino Superior. Dessa forma, as escolas de nível médio voltaram seu trabalho para 

preparação destinada as provas de acesso às IES. 

Voltada para a preparação destinada às provas de acesso ao Ensino Superior, a História 

recebeu forte influência dos vestibulares em sua organização curricular, “[...] os vestibulares 

massificados passaram a exercer pressão sobre os currículos e as escolas de ensino médio, 

dificultando a formação integral dos jovens [...]” (GUIMARÃES, 2012, p. 23). A preparação 

baseada no treino técnico decorativo a partir dos bizus1 limitou as discussões históricas, e no 

despertar do século XXI a memória coletiva ainda remonta a memorização de datas e fatos 

quando se fala de História como componente curricular do Ensino Médio. 

Entendendo os processos seletivos de ingresso às IES como norteadores curriculares, 

o MEC realizou em 2009 a reestruturação do ENEM, passando o Exame a ser utilizado como 

processo seletivo unificado de ingresso às IES públicas, além de ter como um de seus objetivos 

atuar como “[...] instrumento de política educacional, na medida em que sinalizaria 

concretamente para o ensino médio orientações curriculares expressas de modo claro, 

intencional e articulado para cada área de conhecimento [...]” (BRASIL, 2009a). O ENEM 

dessa forma deveria se apresentar como “[...] um processo de seleção capaz de orientar o 

currículo do ensino médio, a partir de um exame que tem como objetivo avaliar a capacidade 

de compreensão e de resolução de problemas pelo aluno e o uso criativo do conhecimento.” 

(BRASIL, 2009b). 

Com as mudanças propostas em 2009 e a aglutinação de programas e projetos federais 

cuja concessão de benefícios foram atreladas à nota do ENEM o Exame constituiu-se ao longo 

                                                           
1 Dicas resumidas com o intuito de facilitar a memorização de conteúdos. 
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dos anos como o maior processo seletivo de ingresso às IES do país, contando com mais de 8 

milhões de inscritos na edição de 2016 (BRASIL, 2016a), isso fez com que escolas públicas e 

privadas voltassem seu olhar para o Exame, tanto em discursos quanto em ações visando à 

preparação de alunos para a prova do ENEM. 

A elevação no número de inscritos fez com que o Exame passasse a fazer parte do 

discurso escolar, somando-se a isso a instituição das Portarias do MEC nº 462/2009 (BRASIL, 

2009c) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nº 

109/2009 (BRASIL, 2009d), que regulamentaram a avaliação do desempenho acadêmico 

escolar por meio da divulgação da média global de cada escola.  Essa divulgação da média 

global das escolas fez com que instituições e redes educativas voltassem seus olhares para o 

Exame em uma dinâmica ainda maior, pois o ENEM passou a agir como avaliação externa na 

qual a qualidade educacional de cada rede e instituição de ensino passou a ser legitimada pelos 

resultados alcançados no Exame. 

Nesse contexto, como professor vivenciamos os discursos e lógicas de 

performatividade cotidianamente. Essa performatividade se apresenta como forma de 

comparação e demonstração, servindo de controle ao trabalho docente, estabelecendo 

parâmetros de produtividade que servem de inspeção sobre a qualidade educacional (BALL, 

2005).  Percebemos em nossa conduta e dos demais companheiros professores a repetição 

mecânica do discurso performático, responsável por valorizar o conteúdo ministrado em aula 

como necessário para a efetivação das sonhadas aprovações em vestibulares e ENEM pelos 

alunos, fortalecendo o discurso performático em volta da disciplina. 

A performatividade apontada por Ball “serve de críticas, comparações e exposições 

como meios de controle, atrito e mudança” (BALL, 2002, p. 4), servindo de parâmetro para a 

produtividade e rendimento, validando a qualidade organizacional e individual dos agentes 

envolvidos no processo educativo (BALL, 2010). Lopes e López (2010) apontam que a 

performatividade estabelece dinâmicas nas quais os resultados obtidos por alunos em testes 

passam a serem vistos como idênticos aos conhecimentos dos estudantes. A legitimidade dos 

resultados individuais como representativos dos sistemas de ensino leva os profissionais a 

agirem sobre o indivíduo, buscando implicações nos sistemas, como forma de manter a 

funcionalidade dos sistemas de ensino. (LOPES; LÓPEZ, 2010). 

Em termos mais específicos quanto ao trabalho em volta do ENEM na rede estadual 

de ensino cearense, trabalhamos com o projeto “ENEM - Chego junto, chego bem”, lançado 

em 2012 pela Secretária da Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE) que se constituiu em 

política de governo, iniciada na gestão estadual de Cid Ferreira Gomes (2006-2014) e que 
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permanece na gestão do atual governador Camilo Santana (2015 - dias atuais). Esse projeto de 

acordo com a própria SEDUC-CE, constitui-se de ações desenvolvidas com a finalidade de 

mobilizar e preparar os estudantes da rede estadual para a realização do ENEM (CEARÁ, 

2014a). O projeto tem incentivado a inscrição de 100% (cem por cento) dos alunos concludentes 

do Ensino Médio da rede estadual na prova do Exame, e levou o Ceará em 2016 a ter 98% de 

seus alunos do 3º ano do Ensino Médio inscritos no ENEM (CEARÁ, 2016a), em 2017, atingiu 

99,5% de seus alunos concludentes da Educação Básica inscritos no Exame (CEARÁ, 2017a).  

O projeto “ENEM chego junto, chego bem” expandiu-se no decorrer dos anos, 

passando a contar com várias outras ações, como aulões2, palestras motivacionais, oficinas de 

redação, premiações, finais de semana com lazer e aulas, contudo, o peso das ações concentra-

se no processo de preparação dos alunos para a realização da prova, articulando ações 

pedagógicas com atividades lúdicas voltadas para tentarem garantir a participação dos alunos 

na prova, bem como buscando elevar as médias de proficiências da rede pública de Ensino 

Médio cearense. 

Dessa forma, identificamos as escolas públicas de Ensino Médio de Sobral (CE) como 

um ambiente propício à observação das implicações do ENEM no currículo de História, tendo 

em vista as instituições fazerem parte de uma rede de ensino voltada para o Exame e 

considerando que a História, como componente curricular do Ensino Médio, está em contato 

direto com esse movimento, sendo assim, o professor vivenciando esse contexto é transformado 

e transforma os significados em volta da avaliação. 

Nossa pesquisa traz contribuições ao campo do currículo a partir de discussões teóricas 

pós-estruturalistas. O recorte teórico da pesquisa entende a realidade não como estrutura pronta 

e estática esperando ser apreendida pelo pesquisador, mas construída contextualmente e 

marcada pela presença dos discursos que lutam pela constituição hegemônica da interpretação 

da realidade, dessa forma a ideia de estrutura sólida servindo de base ao real passa a ser vista 

como algo ausente, um dado que se adia por ser disputada em lutas pela fixação de sentidos 

(LACLAU; MOUFFE, 2015), dessa maneira “[...] pode-se entender os discursos pedagógicos 

e curriculares como atos de poder, o poder de significar, de criar sentidos e hegemonizá-los.” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 40). 

                                                           
2 O que se entende por aulão, são aulas organizadas com foco na preparação destinada a realização de 

provas de acesso às IES, focam nos conteúdos de maior incidência nas provas. Contam normalmente 

com maior apelo lúdico, utilizando de recursos de mídia. São realizados em auditórios ou pátio de 

escolas reunindo várias turmas, por vezes de outras instituições. O tempo de realização é flexível, 

organizado em negociação com os professores que irão ministra-lo.  
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A pesquisa adensa as discussões sobre currículo adentrando no campo das 

ressignificações das práticas docentes, por meio das traduções e atuações de políticas realizadas 

pelos professores (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016), entendidas como práticas de poder 

ligada a ciclos de políticas que se intercomunicam e disputam entre si formações de 

significados. Especificamente nessa pesquisa, o foco de nosso trabalho apresenta análises sobre 

práticas curriculares a partir das subjetivações de professores de História atuantes na rede 

pública estadual do Ceará na cidade de Sobral, auxiliando assim para alargar conhecimentos 

sobre currículo no contexto da prática escolar. Nos alinhamos à área de concentração de Ensino 

na escola pública, trabalhando sob viés teórico-prático com professores e práticas de escolas 

públicas cearenses, dando ênfase ao processo de ensino por via do currículo; com relação à 

linha de pesquisa Ensino de Ciência Humana e Sociais,  a pesquisa é desenvolvida em torno do 

currículo de História, disciplina que componente das Ciências Humanas, desta forma 

contemplamos as exigências de pesquisa ligadas ao programa de Pós-Graduação em Ensino 

(POSENSINO). 

Para nosso trabalho utilizamos como base teórico-metodológica a abordagem do ciclo 

de políticas de Ball e Bowe (1998), como “[...] uma maneira de pensar as políticas e saber como 

elas são ‘feitas’” (BALL, 2009),  nos possibilitando investigar as disputas discursivas sobre 

políticas curriculares nos diversos contextos de produção de políticas (BALL; BOWE, 1998). 

Optamos por essa abordagem uma vez que o ciclo de política “[...] reconhece a importância da 

análise do funcionamento do papel do Estado, argumentando que a investigação das políticas 

exige uma compreensão das relações de mudança e das interpenetrações entre as instâncias 

macro e micro [...]” (OLIVEIRA, 2016, p. 45), nos permitindo analisar políticas públicas desde 

a formulação inicial até a sua atuação no contexto da prática (MAINARDES, 2006).  

Levando em conta o ciclo de política como aporte teórico-metodológico, trabalhamos 

os contextos como locais de fazer política, estes contextos negociam entre si promovendo 

criações e recriações em movimentos contínuos de reinterpretação das políticas, desse modo o 

currículo não pode ser visto como um produto de um contexto exclusivo (ABREU; LOPES, 

2006). Consideramos os contextos do ciclo de políticas assim como apresentados por Abreu e 

Lopes (2006) para conduzir nossos passos durante a pesquisa, configurando-se da seguinte 

forma: 

 

[...] o contexto da influência, no qual as definições e os diversos discursos 

políticos são iniciados e/ou construídos; o contexto de produção de textos, em 

que os textos com as definições políticas são produzidos; e o contexto da 

prática, no qual as definições curriculares são recriadas e reinterpretadas. 

(ABREU; LOPES, 2006, p. 183 - 184). 
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Sendo assim, a partir dessa abordagem focamos na constituição discursiva de política 

no contexto da produção de texto e na vivência de docentes no contexto da prática, onde os 

professores realizam interpretações do texto político relacionando-o a sua prática em ciclos 

contínuos de formulações e reformulações de políticas (MAINARDES, 2006) a partir das 

ressignificações políticas formuladas pelos docentes que lhes levaram a atuar políticas. Essa 

atuação (enactement), está ligada a ideia de como as políticas passam por ressignificações e 

materialização nas escolas (SANTOS, 2016), tomando forma de acordo com as traduções 

realizadas pelos professores. 

A concepção dos ciclos de políticas apresenta ideias que se distanciam da noção de 

implementação de políticas, uma vez que interesses e crenças permeiam as lutas para a 

definição de significados nas esferas contextuais, impossibilitando a fixação de sentidos, 

permitindo a formação de microcosmos políticos no contexto da prática (OLIVEIRA; LOPES, 

2011). O trabalho com o ciclo de políticas nos permite a liberdade de observarmos as 

mobilidades de sentidos que percorrem o fazer político, não nos prendendo a paradigmas rígidos 

de análise que reduziriam a polissemia de sentidos em defesa da fixação de noções tidas como 

verdadeiras e completas (VEIGA-NETO, 2007). É nesta perspectiva que optamos em trabalhar 

com o ciclo de políticas como movimento continuo de suporte na análise das implicações do 

ENEM para o currículo de História, para que possamos analisar em cada contexto de onde se 

fala para expormos nossas considerações. 

Para realizarmos nossa pesquisa utilizamos da perspectiva qualitativa a partir de duas 

abordagens de coleta de dados: a análise documental e entrevista semiestruturada. Este recorte 

dá-se por iniciarmos nosso trabalho analisando o contexto da produção de texto, uma vez que 

o texto político representa a política (MAINARDES, 2006) dirigindo-se ao atendimento de 

interesse público (DIAS, 2009), sendo por via destes textos que a política de currículo é 

divulgada e apresentada aos docentes nas escolas e é perante esses textos que os professores 

realizam a política no contexto da prática, decidindo aquilo que se deve aplicar (BALL; BOWE, 

1998), buscando por via do texto estabelecer referências para os currículos. 

A partir da análise documental, observamos os escritos produzidos no contexto da 

produção de texto nos valendo de diferentes fontes, uma vez que nesse contexto temos “[...] 

textos oficiais e políticos, pronunciamentos oficiais, vídeos, publicações oficiais ou mesmo 

comentários, textos orientadores de discussão no âmbito oficial, entre outros.” (DIAS, 2009, p. 

60). No processo de seleção de documentação nossa análise se concentra: nos textos oficiais de 

regulamentação do ENEM, notícias em sites oficiais do MEC e INEP, a prova de História do 
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ENEM, as notícias oficiais e divulgações de trabalhos realizados para o ENEM no site e redes 

sociais da SEDUC-CE. 

 Para esse levantamento documental estabelecemos como recorte temporal os anos de 

1998 a 2018, este recorte corresponde em seus limites ao ano de criação do ENEM e ao ano 

corrente da pesquisa no ambiente escolar, elegendo duas categorias de analise: a construção 

discursiva do ENEM como orientador curricular e a apresentação do trabalho em volta do 

ENEM na rede pública cearense. Nosso intuito com isso é analisar dois pontos de 

problematização de nosso trabalho, a saber: como os órgãos federais apresentam o ENEM como 

orientador curricular e no âmbito do estado do Ceará analisar a valorização do trabalho escolar 

para o Exame; utilizando as entrevistas analisamos como os professores de História percebem 

a chegada dessas informações até suas salas de aula e suas possíveis implicações para o 

currículo e História no contexto da prática. 

Para analisar as percepções de professores, nos valemos de estudo do contexto da 

prática, entendendo a escola como um microcosmo de fazer político, onde a política curricular 

para ser atuada é moldada pelas particularidades locais e percepções subjetivadas daqueles que 

as pretendem aplicar (BALL; BOWE, 1998).  

Nessa perspectiva, para nosso estudo das implicações do ENEM para o currículo de 

História no contexto da prática optamos pela perspectiva qualitativa já que nos preocupamos 

em trabalhar com universos de significados e ressignificações que ganham corpo a partir de 

aspirações, discursos e atitudes como elementos de entendimento da realidade, uma vez que os 

seres humanos além de agirem, também interpretam suas ações. Nos aproximamos do campo 

das subjetividades, o que dificilmente poderia ser traduzido por via de números e dados 

quantitativos, nos sendo permitido por via da pesquisa qualitativa nos aprofundarmos no mundo 

de significados (MINAYO, 2009a). 

Voltando nossa atenção para o contexto da prática encontramos na abordagem 

qualitativa aproximações com nosso objeto de pesquisa, ligado à análise das ressignificações 

contextuais onde se dão as práticas docentes, uma vez que  

 

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem [...] (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

 

Dessa forma entendemos que o método qualitativo nos permite analisarmos melhor as 

multiplicidades de interpretações da realidade que foram apresentadas pelos sujeitos da 
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pesquisa, nos proporcionando interpretações das apreensões da realidade vivenciadas por eles, 

estudando a partir dos contextos em que se inserem, reunindo “informações bem de perto, 

falando diretamente com as pessoas e vendo como elas se comportam e agem dentro do seu 

contexto” (CRESWELL, 2014, p. 50), uma vez que as falas e comportamentos são muito 

influenciados pelo contexto de onde se fala. (LÜDKE; ANDRÉ, 2015). 

Essa abordagem nos permitiu analisar múltiplas observações docentes, uma vez que 

os participantes sugerem visões por vezes conflitantes sobre os tópicos em estudo e desta feita  

 

[...] conduzimos pesquisa qualitativa porque precisamos de uma compreensão 

complexa e detalhada da questão. Esse detalhe só pode ser estabelecido 

falando diretamente com as pessoas, indo até suas casas ou locais de trabalho 

e lhes possibilitando que contem histórias [...] (CRESWELL, 2014, p. 52). 

 

Ao ouvirmos essas histórias consideramos pontos de vista diferentes, o que nos 

permitiu adentar nos dinamismos de situações inacessíveis a observadores externos (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2015), bem como imperceptível de serem captadas mediante a compilação de dados 

estatísticos ou a partir de questionários estruturalmente fechados, desta forma optamos pelo uso 

da entrevista como método de coleta de dados.  

Entendemos as entrevistas como 

 

[...] um jogo interlocutivo em que um/a entrevistador/a ‘quer saber algo’, 

propondo ao/à entrevistado/a uma espécie de exercício de lacunas a serem 

preenchidas... Para esse preenchimento, os/as entrevistados/as saberão ou 

tentarão se reinventar como personagens, mas não personagens sem autor, e 

sim personagens cujo autor coletivo sejam as experiências culturais, 

cotidianas, os discursos que os atravessaram e ressoam em suas vozes. Para 

completar essa ‘arena de significados’ (SILVEIRA, 2007, p.137). 

 

A partir desse entendimento vemos as entrevistas como método propício para 

buscarmos adentrar no campo das subjetividades, observando as construções discursivas das 

práticas e realidades vivenciadas pelos professores de suas tentativas de darem conta das 

pressões curriculares exercidas sobre eles, e como estes constroem suas respostas negociando 

com os contextos que os envolvem. 

Nossa opção por trabalhar com entrevista se deve a possibilidade de captação imediata 

das informações desejadas sobre variados tópicos, nos permitindo tratar de observações 

individuais sobre a realidade percebida diretamente com os sujeitos da pesquisa (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2015) descortinando opiniões e temas a partir da linguagem dos entrevistados, o que 

nos permite inferir sobre as formas como os próprios sujeitos interpretam a realidade a sua volta 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), compondo “[...] uma representação da realidade: ideias, crenças, 
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maneira de pensar; opiniões, sentimentos, maneira de sentir; maneiras de atuar; condutas; 

projeções para o futuro; rações conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos.” (MINAYO, 2009b, p. 65), por via das entrevistas podemos entrar em contato 

com as subjetividades dos indivíduos, montando rico material de pesquisa recheado de 

“palavras que revelam as perspectivas dos respondentes” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 136), 

explorando o universo cultural dos entrevistados (THIOLLENT, 1980). 

Entre as formas de condução da entrevista trabalhamos com as entrevistas 

semiestruturadas, combinando “[...] perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada [...]” 

(MYNAIO, 2009b, p. 64), ao utilizar esse método obtemos dados comparáveis entre os sujeitos 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994) e mesmo assim não limitamos suas falas, permitindo autonomia 

para avançar sobre o tema, incutindo suas subjetividades nas falas. Mesmo contando com um 

esquema inicial este não foi aplicado de maneira rígida, o que nos permitiu adaptações na 

condução das entrevistas quando isto se fez necessário (LÜDKE; ANDRÉ, 2015).   

Como forma inicial de recrutamento das escolas nas quais realizamos a pesquisa com 

os professores, recorremos aos resultados do ENEM por escolas disponibilizados pelo INEP, 

selecionamos as maiores notas da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias nos anos de 

2014 e 2015 das escolas de Ensino Médio da zona urbana de Sobral, com estas notas montamos 

uma média entre os anos e listamos as quatro escolas com as maiores notas para nosso trabalho. 

Utilizamos esse recorte temporal como critério de seleção por serem os mais próximos do ano 

em que nossa pesquisa nas escolas se deu (2018), uma vez que em 2017 o MEC encerrou a 

divulgação das médias por escola, não divulgando as notas de 2016 em diante. Optamos pelas 

escolas com maiores notas porque visamos analisar como os professores de História entendem 

o possível diálogo entre o currículo da disciplina e o ENEM. 

Selecionadas as escolas buscamos junto aos gestores dessas instituições as devidas 

autorizações para adentrarmos no ambiente escolar como pesquisadores, deixamos claro nossos 

objetivos de pesquisa e o caminhar metodológico para coleta de dados, apresentamos também 

nossa preocupação em mantermos a clareza necessária para a condução de um trabalho ético. 

Como forma de garantia deste compromisso apresentamos a carta de anuência aos gestores, 

recebendo das quatro escolas autorização para a realização de nossa pesquisa por via da 

assinatura das cartas acompanhadas dos carimbos de cada diretor, firmando acordo de 

colaboração entre escola e pesquisador, e nos comprometemos em só iniciar a pesquisa no 

âmbito escolar após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  
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Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERN 

em 23 de julho de 2018 com o número de parecer 2.780.773 (Apêndice D) o qual pode ser 

acessado pela Plataforma Brasil3, entramos em contato com os professores de História lotados 

nas turmas da 3ª (terceira) série do Ensino Médio de cada instituição que recebemos autorização 

para a pesquisa. Esta população de estudo foi formada por duas mulheres e dois homens, a 

amostra não se deu por livre escolha do pesquisador, mas foi devido a própria singularidade de 

cada escola na lotação dos docentes.  

Quanto ao lócus da pesquisa, a cidade de Sobral conta com doze escolas estaduais de 

nível médio na zona urbana, devido o tempo para coleta e análise de dados por via de entrevista 

vimos como inviável abordar esse universo como objeto de pesquisa, por este motivo optamos 

por trabalhar com as quatro escolas com melhores resultados no ENEM na área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias nos levando a realização de quatro entrevistas, uma vez que nos 

propomos a entrevistar um professor lotado na disciplina de História nas turmas da 3ª (terceira) 

série do Ensino Médio por escola. A quantidade de entrevistados nos parece representativa para 

este estudo uma vez que para na perspectiva qualitativa “[...] o ‘universo’ em questão não são 

os sujeitos em si, mas as suas representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e 

atitudes [...]” (DESLANDES, 2009, p. 48), desta forma esta seleção de entrevistados nos 

propicia estudar nosso problema a partir de múltiplas visões. 

Para observarmos as falas desses sujeitos contextualizadas ao ambiente escolar as 

entrevistas foram realizadas na própria escola, uma vez que as falas são influenciadas pelo 

contexto de onde se fala como já apontada por Lüdke e André (2015), sendo assim aproveitamos 

os horários de planejamento dos professores, o qual é realizado em ambiente escolar, para 

conduzirmos as entrevistas, situação essa que impossibilitou o uso de grupos focais para a 

pesquisa, o que traria problemáticas de tempo e disponibilidade, além do que os tiraria do 

contexto escolar próprio, para a realização conjunta de entrevistas. 

Buscando apreender o máximo das falas e observar a riqueza de palavras durante as 

entrevistas coletamos os dados por meio da gravação de áudio, para tanto informamos essa 

opção de coleta de dados e solicitamos as devidas autorizações de gravação, por meio do Termo 

de Autorização para uso de Áudio (Apêndice C), e uso das falas para nossa pesquisa por via do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) padrão exigido pelo 

Comitê de Ética na Pesquisa da UERN. 

                                                           
3 Endereço para acesso a Plataforma Brasil: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf. 
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A obtenção do TCLE foi buscada mediante prévia conversa com os professores que 

são sujeitos da pesquisa, nos colocamos (Francisco José Balduino da Silva) como pesquisador 

responsável por apresentar o projeto de pesquisa a cada entrevistado. Os entrevistados foram 

informados sobre: os objetivos e justificativas do projeto, metodologia de coleta de dados, 

garantias éticas aos participantes da pesquisa e os meios de divulgação dos resultados da 

pesquisa. Ressaltamos que as dúvidas que viessem a surgir durante a apresentação, ou a 

posteriori, estavam abertas a discussão a fim de serem sanadas, de modo que os entrevistados 

se sentissem livremente aptos a participarem da pesquisa. Essa abordagem acadêmica de 

apresentação visou respeitar os próprios sujeitos da pesquisa como profissionais da educação, 

de forma a não subestimar os conhecimentos acumulados nos anos de prática docente. 

A conversa inicial com os professores se deu no dia de planejamento da área de 

Ciências Humanas4, no qual há momentos de tempo livre no próprio ambiente escolar, de modo 

a realizar a pesquisa no local de trabalho mantendo o contexto laboral bem como interferir o 

mínimo no cotidiano das escolas e dos docentes. Após a apresentação perguntamos aos 

professores se aceitariam participar da pesquisa, com a resposta positiva marcamos a melhor 

data sugerida por cada professor para a realização da entrevista, momento no qual os 

entrevistados assinam o TCLE. Respeitamos o prazo mínimo de uma semana entre a conversa 

inicial e a entrevista. Este espaço de tempo entre o contato inicial e a marcação das datas de 

entrevista visou respeitar o tempo necessário para os sujeitos refletirem sobre a participação na 

pesquisa, garantindo-lhes a livre escolha da participação no estudo. 

Realizadas as entrevistas partimos para a análise dos dados tomando como base as 

orientações de Szymanski, Almeida e Prandini (2011), desta forma demos como passo inicial a 

transcrição das entrevistas na integra, mantendo a linguagem do professor, deixando que este 

fale-se sem filtro suas percepções, nos auxiliando a adentrarmos no campo da subjetividade dos 

docentes, participando neste instante do trabalho com as entrevistas como “[...] o pesquisador, 

o analista, que - fazendo falar de novo tais discursos - os relerá e os reconstruirá, a eles trazendo 

outros sentidos” (SILVEIRA, 2007, p. 137), trabalhando para isso com o texto transcrito que 

nos trouxe a possibilidade de reviver o momento da entrevista, permitindo a reflexão sobre as 

falas, nos colocando em contato direto e permanente com o que foi dito, neste passo buscamos 

nos familiarizarmos com o texto em mãos, tornando-o passível de análise e estudo das visões 

conflitantes e/ou consensuais nas falas dos professores. A transcrição também nos possibilitou 

                                                           
4 Nas escolas estaduais do Ceará cada área tem um dia específico de planejamento, reservando-se as 

quartas-feiras ao planejamento de Ciências Humanas. Os professores devem cumprir a carga horária 

mínima de 1/3 de sua lotação nas atividades de planejamento. 
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o uso de anotações e o entrecruzamento dos dados da fala com as observações anotadas no 

momento da entrevista, este recurso enriqueceu nosso trabalho já que “[...] a análise de dados 

implica a compreensão da maneira como o fenômeno se insere no contexto do qual faz parte 

[...]” (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2011, p. 75), marcando a fala e o 

comportamento dos entrevistados por elementos contextuais. Familiarizados com os textos e de 

posse das anotações sobre as falas, construímos nossas categorias de análise, as quais serviram 

de base para a análise conjunta das falas dos sujeitos. 

A pesquisa em educação como um trabalho ligado à pesquisa com seres humanos nos 

levantou a preocupação com os critérios éticos que permearam nosso trabalho em todo o seu 

caminhar, para isso estivemos atentos para o potencial que a pesquisa qualitativa tem em 

perturbar o ambiente e os sujeitos da pesquisa (CRESWELL, 2014), sendo assim mantivemos 

nossa preocupação em garantir o mínimo de impacto sobre o cotidiano das instituições e 

profissionais envolvidos em nosso estudo, conduzimos as entrevistas de forma a levantar ideias, 

mantendo-nos longe de emitir nossas posições ideológicas a favor ou contra a fala dos 

entrevistados, bem como evitamos censurar as opiniões dos indivíduo de forma a não gerar 

constrangimentos para os mesmos. 

Nesta perspectiva de manter o bem-estar dos entrevistados atentamos para a 

confidencialidade dos nomes e instituições escolares envolvidas, pois no processo de entrevista 

poderia se desenrolar uma conversa mais espontânea, levando o entrevistado a revelar dados 

que pudessem lhe comprometer caso sua identidade não fosse preservada (LÜDKE; ANDRÉ, 

2015), sendo assim entendemos como aponta Bogdan e Biklen (1994) que 

 

O anonimato deve contemplar não só o material escrito, mas também os 

relatos verbais da informação recolhida durante as observações. O 

investigador não deve revelar a terceiros informações sobre os seus sujeitos e 

deve ter particular cuidado para que a informação que partilha no local da 

investigação não venha a ser utilizada de forma política ou pessoal. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 77) 

 

No caso de nossa pesquisa entendemos que as informações prestadas pelos 

entrevistados podem apresentar pensamentos desviantes de políticas públicas adotadas no 

Estado do Ceará, representando desta forma riscos de represálias veladas ou mesmo assédio 

moral por parte de gestores estaduais ou escolares, por esta razão formalizamos a garantia do 

anonimato de entrevistados por via do TCLE.  

Somos sabedores das chances de aproximação exacerbada entre pesquisador e sujeitos 

da pesquisa, essa situação está ligada à subjetividade do pesquisador, que poderia nos levar a 

posturas partidárias na problematização e apresentação dos dados (LÜDKE, ANDRÉ, 2015). 
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Nossa preocupação neste campo se fez para que nossa escrita não traga a “[...] sensação de que 

a resposta estava pronta antes da pesquisa e teria sido oferecida independentemente das 

informações coletadas e das análises realizadas [...]” (LUNA, 2010, p. 32), pois com a ausência 

do rigor metodológico o texto pode aproximar-se muito mais de um manifesto do que da 

pesquisa acadêmica (LUNA, 2010), de forma que mantivemos a atenção para não tomarmos 

partido a favor ou contra os participantes de nossa pesquisa (CRESWELL, 2014). 

Para um melhor entendimento, nosso trabalho é composto por três capítulos, no 

primeiro capítulo observamos a centralidade do ENEM nos discursos sobre a qualificação do 

currículo, para isso apresentamos a constituição histórica do ENEM, trazendo o crescimento do 

número de inscritos e programas federais em sua volta, a fim de discutirmos como o Exame se 

tornou a maior avalição de ingresso às IES, somando-se a isso analisamos trabalhos que 

discutem o processo de ressignificação das premissas do ENEM na organização do currículo 

escolar de Ensino Médio na disciplina História, nesse capítulo buscamos analisar as construções 

discursivas em volta do ENEM como orientador curricular para o Ensino Médio no contexto da 

produção de texto. 

 No segundo capítulo examinamos as questões presentes no ENEM entre os anos de 

2009 a 2018, no que se refere à temática de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(HCABA). Entendemos a prova como atuante no contexto da produção de texto, trazendo em 

suas falas e silêncios visões que poderão influenciar políticas curriculares, neste sentido 

analisamos as abordagens históricas presentes no ENEM, buscando entender como as questões 

apresentam o currículo de História.  

 Analisarmos como currículo de História vem sendo abordado no Exame, por 

entendermos que a aprova atua no contexto da produção de texto, trazendo em suas falas e 

silêncios visões que poderão nortear políticas de currículo, desta feita a tentativa de 

reordenamento curricular apresentada nas questões do ENEM, nos proporciona a observação 

sobre as abordagens históricas presentes na prova do Exame, analisando como o ENEM 

apresenta novas formas de se pensar o currículo de História. 

No terceiro capítulo analisamos as implicações do ENEM para o currículo de História 

no contexto da prática, para isso analisamos inicialmente o trabalho de valorização em volta do 

Exame realizado pela SEDUC-CE de forma a entendermos o contexto institucional no qual os 

docentes da pesquisa estão inseridos, a partir disso podemos observar como os professores 

exercem suas atividades trocando informações e negociando com os demais ciclos de políticas, 

ressignificando e traduzindo a política curricular do ENEM para realizarem suas atuações 

docentes.  
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2 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: DIÁLOGO COM A TEORIA.5 

 

A criação do ENEM esteve interligada a discussões sobre reformas educacionais na 

América Latina, trabalhando sobre o viés da avaliação de larga escala. “No curso das últimas 

duas décadas podemos verificar a intensificação de um discurso voltado para o alcance de êxito 

na educação, parte dele acentuando o resultado de testes e avaliação em diferentes escalas, 

especialmente globais, de modo a conferir a qualidade nesse processo.” (DIAS, 2017, p. 101). 

Movimento esse que levou as avaliações externas a serem apresentadas como parte de esforços 

que em prol da melhoria da educação, “em geral, os objetivos que identificam os atuais sistemas 

de avaliação tendem a realçar que os resultados informados por esses sistemas visam, 

precipuamente subsidiar as rede de ensino e as escolas no traçado de medidas com   potencial 

para melhorar a qualidade” (SCHNEIDER; NARDI; DURLI, 2018, p. 113) da educação 

ofertada. 

Com base no exposto as avalições assumiram centralidade nos discursos educacionais 

tendo em vista atuarem na mensuração da qualidade dos serviços prestados. Neste contexto “o 

estado passa do estatuto de provedor para o de regulador, atuando como auditor na avaliação 

dos resultados alcançados [...]” (LOPES, 2010, p. 83). Percebendo este movimento avaliativo 

escolas e redes de ensino voltaram seus trabalhos e organizaram seus currículos objetivando 

alcançarem resultados capazes de certificarem o trabalho desenvolvido. 

Quando em 2009 o MEC realizou mudanças no ENEM e passou a afirmar em seus 

documentos oficiais a intencionalidade do Exame atuar como orientador curricular tivemos 

alterações no destaque dado à prova, de autoavaliação do aluno a maior processo seletivo de 

ingresso as IES, trazendo o ENEM à tona nos discursos escolares e alargando espaços para o 

mercado editorial e demais empresas voltadas ao campo educacional venderem produtos 

diversos (livro, videoaulas, revistas, apostilas, acesso a sites especializados, etc...) destinados a 

preparação para o ENEM. Nos casos citados, a argumentação da qualidade do serviço ofertado 

baseia-se em apresentar sintonia entre os conteúdos cobrados na prova com aqueles trabalhados 

nas “melhores” escolas e pelos “melhores” produtos oferecidos, por alinharem-se ao currículo 

proposto pelo ENEM, aceitando desta forma a ideia de que o Exame é um orientador para o 

currículo do Ensino Médio.  

                                                           
5 Uma parte deste capítulo foi publicada sob o título Exame Nacional do Ensino Médio: considerações 

sobre a influência do ENEM na produção do currículo de História, na revista História & Ensino em 

parceria com o Professor Doutor Jean Mac Cole Tavares Santos e o Professor Doutor Francisco das 

Chagas Silva Souza. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view 

/31160. 



31 

 

Apesar da amplitude do discurso em torno do ENEM nos questionamos e como o 

ENEM influência o currículo, para isso observaremos no decorrer desse capítulo como se deu 

a formulação do Exame e seus discursos quanto à sua atuação como política curricular para o 

Ensino Médio, para isso analisamos a construção discursiva realizada em torno do ENEM por 

meio da análise dos documentos oficiais, as considerações já levantadas por pesquisas 

acadêmicas sobre o Exame e o alinhamento com o discurso de performatividade. 

 

2.1 PRELÚDIO: CONCEPÇÃO E EXPANSÃO. 

 

O Ensino Médio no Brasil passou por mudanças quanto à sua oferta nas duas últimas 

décadas do século XX estas transformações compuseram a política de reestruturação da 

educação brasileira após o período ditatorial, elevando o número de matrículas no Ensino Médio 

com a substituição da Lei 5.692/71 que nomeava este nível de ensino como 2º Grau e não o 

apresentava como de caráter obrigatório, pela Emenda Constitucional nº 14/96 que estabeleceu 

a “progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 1996a), posteriormente a 

LDB 9.394/96 reforçou o texto constitucional ao trazer em seu artigo 4 a “progressiva extensão 

da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” (BRASIL, 1996b), tais mudanças 

culminaram no início do século XXI com a Emenda Constitucional nº 59/09 que determinou a 

“educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade” 

(BRASIL, 2009e).  

Nesse contexto de ampliação da oferta do Ensino Médio, inclusive para aqueles que 

não tiveram acesso na idade própria, houve elevado crescimento do número de matrículas nesse 

nível de ensino como podemos ver na Figura 01: 

Figura 01: Matrículas no Ensino Médio (1995-2016). 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base na Sinopse da educação básica (1995 - 2006); Censo 

escolar 2010; Censo escolar 2012; Censo escolar 2015; Sinopse estatística da educação básica 2016. 
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Ao observar a expansão do Ensino Médio abriu-se a questão quanto aos procedimentos 

a serem realizados para o acompanhamento da educação ofertada, uma vez que no tocante ao 

Ensino Fundamental, o governo brasileiro já trabalhava com avaliação em larga escala de redes 

desde 1990, com a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi 

criado com o objetivo de “realizar um diagnóstico do sistema educacional brasileiro” (BRASIL, 

2017). Porém, o Ensino Médio encontrava-se sem um critério de avaliação, mesmo sendo 

previsto como de responsabilidade da União “assegurar processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas 

de ensino” (BRASIL, 1996b).  

 Com a expansão das matrículas do Ensino Médio e a responsabilização da União sobre 

a avaliação da Educação Básica tivemos em 1998, por meio da portaria MEC 438/98 a criação 

do ENEM, pelo então ministro da Educação Paulo Renato Souza, durante o primeiro governo 

de Fernando Henrique Cardoso. Pensado como “procedimento de avaliação do desempenho do 

aluno” (BRASIL, 1998a) concludente do Ensino Médio, tinha como objetivos:  

 

I - conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à 

continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; 

II - criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do 

ensino médio; 

III - fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação 

superior; 

IV - constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-

médio. (BRASIL, 1998a). 

 

O Exame, como apontava seus objetivos, atuava como parâmetro de autoavaliação 

para os alunos concludentes da Educação Básica, além de fornecer dados de referência nacional 

para o Governo Federal e IES acerca da qualidade do Ensino Médio. Para alcançar tais objetivos 

o ENEM foi estruturado como uma prova de múltipla escolha e uma redação, com o intuito de 

avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes e tidas como 

imprescindíveis à vida acadêmica e ao mundo do trabalho (BRASIL, 1998a).  

A primeira aplicação do ENEM foi realizada em 1998 com uma prova de 63 questões 

de múltipla escolha e uma redação. A prova foi aplicada em um único dia, realizada nas capitais 

dos Estados, no Distrito Federal e cidades com significativa densidade de matrículas no Ensino 

Médio, totalizando 184 municípios de aplicação, conforme determinação da Portaria MEC 

438/98. Contou inicialmente com 151.221 inscritos dos quais 115.575 participaram da prova 

(BRASIL, 1998b). Os números parecem modestos quando comparamos com outras edições do 

Exame como a de 2016 que contou com mais de 8,6 milhões de inscritos (BRASIL, 2016a), 

contudo não podemos perder de vista que a primeira edição se tratava de participação 
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voluntária, onde todos os candidatos independentes da rede de ensino (pública ou privada) 

pagaram a taxa de inscrição, no valor de vinte reais (R$ 20,00) (BRASIL, 1998b), e de sua 

atuação restrita para os alunos, servindo principalmente como parâmetro de autoavaliação. As 

médias do ENEM apresentavam um caráter avaliativo individual e de rede, sem extensão de 

uso para acesso ao Ensino Superior ou demais programas e projetos governamentais como viria 

a ser futuramente.  

Entre os anos de 1998 e 2000 o ENEM atendia basicamente aos objetivos avaliativos 

apresentados na Portaria MEC 438/98, sendo uma das causas do Exame apresentar um pequeno 

número de inscritos se comparado com os as edições posteriores a 2009 (ano da reformulação 

do ENEM),  contudo em 2001 o ENEM alcançou pela primeira vez a marca de 1 milhão de 

inscritos (Figura 02), impulsionado pela gratuidade da inscrição para alunos que cursaram todo 

o Ensino Médio em escolas públicas ou todo o Ensino Médio como bolsistas em instituições 

privadas. 

Figura 02: Quantidade de inscritos no ENEM (1998-2018). 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base no Relatório pedagógico ENEM  2011-2012; Site do 

Ministério da Educação; ENEM 2016: resultado individual; ENEM - Resultado dos participantes de 

2017; Agência Brasil - 2018. 

 

O ENEM apresentou crescimento no número de inscritos ao tempo que passou a ser 

gratuito, bem como programas governamentais tiveram suas concessões atreladas aos 

resultados obtidos pelos candidatos na prova do Exame, podemos observar com auxílio da 

Figura 2 e a apresentação cronológica da aglutinação de políticas em torno do ENEM, o 

crescimento das inscrições acompanharem a sobreposição de projetos em torno do Exame.  

No ano de 2005 observamos novo crescimento significativo na quantidade de inscritos, 

devido a Lei 11.096/05 que formalizou a criação do Programa Universidade para Todos 

(ProUni). O ProUni foi criado com o intuito de conceder bolsas de estudos integrais ou parciais 
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(50% ou 25%) para estudantes de graduação em IES privadas. A concessão de bolsa voltou-se 

a alunos cuja “renda familiar per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 

(meio)” (BRASIL, 2005), devendo o aluno para concorrer a bolsa ser pré-selecionado de acordo 

com os resultados alcançados no ENEM. Sendo o ENEM gratuito para estudantes de escolas 

públicas desde 2001 e assomando-se à criação do ProUni, o ENEM de 2005 contou com 3 

milhões de inscritos.  

Para Eliezer Moreira Pacheco, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP)6 em 2005, “o número de inscritos cresceu porque os 

alunos são obrigados a fazer a prova para poderem participar do ProUni, que concede bolsas 

em instituições particulares de ensino superior.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2005). 

Ao analisarmos as Figuras 1 e 2, percebemos uma diferença visível entre o número de 

alunos matriculados no Ensino Médio e a quantidade de inscritos no ENEM entre os anos de 

1998 a 2008, neste período percebemos que o número de inscritos no Exame chegava no 

máximo à metade do número de alunos matriculados no Ensino Médio. A partir de 2009 vemos 

uma curva ascendente no gráfico de inscritos no ENEM, chegando nos anos de 2013 e 2016 o 

número de inscritos no Exame superar o número de matrículas no Ensino Médio. 

Em 2009, o MEC apresentou a “Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior” (BRASIL, 2009a) na qual apresentava a proposta de 

reestruturação do ENEM, o qual passaria a ser utilizado como sistema unificado de seleção para 

ingresso às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A base legal dessa reestruturação 

do ENEM foi amparada pela Portaria MEC 109/09, trazendo as seguintes alterações aos 

objetivos do Exame expressos no Artigo 1º da Portaria MEC 438/98: 

 

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 ou complementar aos exames de acesso aos cursos 

profissionalizantes, pós-médios e à Educação Superior.  (BRASIL, 2009f) 

 

Com essa nova proposta a prova passou a ser realizada em 2 dias consecutivos com 

180 questões distribuídas igualmente em quatro áreas do conhecimento (Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias, Ciência Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias) e mais uma redação.  

                                                           
6 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é o órgão 

responsável pela elaboração, organização e aplicação do ENEM. 
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O ENEM a partir de 2009 iniciou sua constituição como o maior processo de seleção 

de alunos para ingresso no Ensino Superior do país, passando ano a ano a ser utilizado como 

etapa única de seleção de alunos para as vagas em IES públicas, substituindo os vestibulares 

em grande parte das universidades públicas, restando em 2016 onze universidades federais e 29 

universidades estaduais mantendo vestibulares próprios. (GUIA DO ESTUDANTE, 2016). 

Para organizar as inscrições nas universidades públicas que aderiram ao ENEM foi criado o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), objetivando gerenciar a oferta de vagas aos participantes 

do ENEM (BRASIL, 2018). 

Ainda em 2009, o ENEM também passou a atuar como exame complementar ao 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), 

concedendo a certificação de conclusão do Ensino Médio para os candidatos do ENEM maiores 

de 18 anos que ainda não tivessem concluído o Ensino Médio. Para a certificação do Ensino 

Médio via ENEM era necessário que o candidato alcançasse no mínimo 450 pontos em cada 

área de conhecimento avaliada no Exame e o mínimo de 500 pontos na redação. Atingindo as 

pontuações indicadas, o candidato podia se apresentar a uma das Instituições Certificadores 

indicadas no Edital do ENEM para com isso ter seu certificado de Ensino Médio emitido 

(BRASIL, 2016b).  

Em 2012 foi criado o Programa Ciências sem Fronteiras7 (PCF) com o objetivo de 

investir na formação profissional de pesquisadores, visando qualificar profissionais capazes de 

elevarem a produção cientifica brasileira a níveis de excelência (BRASIL, 2012a). O PCF 

proporcionou bolsas de estudo fora do país em instituições de Ensino Superior, para concorrer, 

o proponente deveria ter ingressado em IES via ProUni ou SISU  

 

[...] com nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior 

a 600 pontos e/ou ter sido premiado nas categorias dos Prêmios Jovem 

Cientista, Iniciação Científica e Olimpíadas da Matemática e/ou de Ciências 

ou ainda detentor de premiações de mérito acadêmico. (BRASIL, 2012a). 

 

Podemos ver na Figura 2 uma elevação superior a 2,5 milhões de inscritos um ano 

após a criação do PCF e a abertura do programa para ampla concorrência independente da faixa 

econômica. 

Ainda em 2012 no mês de agosto, foi sancionada a lei 12.711/12 que dispôs sobre a 

reserva de no mínimo 50% das vagas de graduação em universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível médio para estudantes que cursaram integralmente o Ensino 

                                                           
7 O programa foi suspenso entre 2015 e 2016, em 2017 passou por reformulação voltando sua atenção 

para o aprendizado de línguas e cursos de pós-graduação. 
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Médio em escolas públicas (BRASIL, 2012b). Para concorrerem às vagas de graduação os 

resultados do ENEM puderam “[...] ser utilizados como critério de seleção para o ingresso nas 

instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação que ofertam vagas de educação 

superior.” (BRASIL, 2012c). A Lei das Cotas, como foi chamada, foi colocada em prática 

gradualmente durante um período de quatro anos de adaptação para as instituições, tendo seu 

início em 2013. A ação realizada no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff visava 

democratizar o acesso à universidade de setores historicamente excluídos do ingresso ao ensino 

superior, sendo assim, a Lei das Cotas distribuiu o percentual de vagas levando em conta a 

origem étnica e faixa econômica dos candidatos. 

No ano de 2013 foi criado o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 

Tecnológica (Sisutec), um sistema análogo ao SISU, porém responsável por ofertar vagas à 

Educação Profissional em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). O 

parâmetro utilizado para concorrer às vagas disponibilizadas via Sisutec relacionou-se à 

pontuação no ENEM. A rede dos IF’s contou com expansão de oferta de cursos e construção 

de campi durante os mandatos presidenciais de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, 

passando de 140 unidades em 2002 para 562 unidades em 2014 (GOUVEIA, 2016), com o 

crescimento da oferta de vagas nos IF’s, tendo o ENEM como avaliação de ingresso à Rede 

Federal de educação profissional e o início da aplicação da Lei das Cotas temos novamente 

crescimento no número de inscritos no ENEM, alavancando os números e alcançando em 2014 

8,72 milhões de inscritos 

Completando o rol de programas em torno do ENEM tivemos as mudanças realizadas 

no Programa de Financiamento Estudantil (FIES). O FIES foi criado em 2001 pela Lei 

10.260/01, “[...] destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não 

gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos [...]” (BRASIL, 2001) pelo MEC, 

para alunos com família que possuam renda de até 2,5 salários mínimo por pessoa, sua 

contratação passou ser atrelada aos resultados obtidos no ENEM no primeiro semestre de 2016. 

Por via de consulta pública na internet o governo do presidente Michel Temer realizou 

mudança relativa aos dias de aplicação do ENEM 2017, passando o Exame a ser aplicado em 

dois domingos consecutivos, mas manteve a estrutura de número de questões por área e a 

aplicação da redação.  Uma outra mudança na edição do Exame de 2017 foi relacionada a 

destituição de sua função como agente de certificação para conclusão do Ensino Médio. Em 

matéria do site G1 publicada em março de 2017, indicava-se uma possível queda de inscrições 

no Exame de cerca de 1 milhão de inscritos, levando em conta a média de 994 mil pessoas 
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inscritas por edição entre 2014 e 2016 no ENEM com o intuito de obterem a certificação do 

Ensino Médio (G1, 2017). 

 Como podemos ver na Figura 2, a edição do Exame de 2017 contou com substancial 

queda no número de inscritos, contando com 6,1 milhões de inscritos, superou a diminuição 

prevista pelo site G1, e em 2018 o número de inscritos caiu para 5,5 milhões, contudo o ENEM 

se mantem como o maior processo seletivo para ingresso no Ensino Superior do Brasil.  

 

2.2 PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO A RESPEITO DO ENEM (1998-2017) 

 

Como vimos o ENEM se expandiu a números elevados de inscrições e programas a 

sua volta, levando o Exame a compor campo de estudos e pesquisas, devido a isso recorremos 

a produção acadêmica sobre o ENEM para analisarmos como vem sendo percebido a atuação 

propagada em torno do Exame como orientador curricular. 

Em 2003 na obra Ensino Médio Múltiplas Leituras Abromavay e Castro afirmavam 

sobre o ENEM:  

 

É fato que o ENEM inova em muitos aspectos interessantes, especialmente no 

tratamento multidisciplinar das habilidades medidas e na ênfase na 

compreensão de textos e não na memorização. Entretanto, sua influência sobre 

a orientação do ensino nas escolas de ensino médio privadas ou públicas não 

foi ainda estudada. (ABRAMOVAY; CASTRO, 2003, p. 231) 

 

Quando as autoras escreveram o texto o Exame já havia sido objeto de estudo de 9 

trabalhos (Figura 03), contudo o Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)8 ainda não havia sido colocado em 

funcionamento o que dificultava ter acesso ao levantamento da produção acadêmica, e 

atualmente vemos que o ENEM passou a compor a temática de vários trabalhos de pesquisa, 

modificando o panorama de estudos sobre o Exame e nós aproximando das discussões sobre as 

implicações do ENEM para a prática docente, nos permitindo analisar as implicações do ENEM 

para as escolas a partir da leitura dos trabalhos acadêmicos e buscar avaliar como anda o 

objetivo do Exame de atuar como orientador do currículo para o Ensino Médio.  

Devido a amplidão alcançada pelo ENEM, para nossa análise inicial acerca do Exame 

estabelecemos o recorte temporal entre os anos de 1998 a 2017, levando em conta a primeira 

                                                           
8 O Banco de Dissertações e Teses da CAPES organiza as informações sobre os trabalhos de pós-

graduação no nível strictu sensu cadastrados na Plataforma Sucupira, a qual passou a ser utilizada em 

2013, antes desta interligação de sistemas era um árduo trabalho fazer o levantamento sobre os temas 

apresentados nos trabalhos de pós-graduação no Brasil. 
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edição do ENEM e sua última edição. Nossa pesquisa deu-se no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES, durante o mês de fevereiro de 2018. Optamos por esse acervo por compilar as 

pesquisas acadêmicas dos programas de mestrado e doutorado no país, representando 

relevância quanto à produção cientifica em torno da temática.  

 

2.2.1 Visão Macro 

Iniciamos nossa pesquisa com o descritor “Exame Nacional do Ensino Médio” na barra 

de busca do Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Obtivemos 415 resultados, ao 

refinarmos os resultados marcando a grande área das Ciências Humanas, foram apresentados 

152 trabalhos e limitando a área de conhecimento a Educação e História, chegamos a 129 

resultados, número este que se manteve mesmo quando determinamos as áreas de avaliação 

Educação e História, esses trabalhos relacionados apresentaram citação ao Exame Nacional do 

Ensino Médio em seu título ou nos resumos. 

Entre os trabalhos apresentados temos 2 em que o ENEM foi citado no resumo, mas 

apenas superficialmente como um exemplo de avaliação de larga escala, por não terem maiores 

problematizações no corpo da pesquisa, optamos por não trabalharmos com essas pesquisas, 

ficamos então com 127 trabalhos para nossa análise. Dentre os textos selecionados para nosso 

estudo, temos a concentração de trabalhos abordando a temática sobre o ENEM nos programas 

de mestrado, 95 trabalhos, correspondendo a 75% da produção sobre o tema, enquanto frutos 

de pesquisas em programas de doutorado são 32 trabalhos, correspondendo a 25% da produção. 

Observamos concentração também quanto a distribuição nas regiões brasileiras. Sobre 

as pesquisas nos programas de mestrado e doutorado em torno do ENEM, temos o seguinte 

resultado expresso na Tabela 01: 

 

Região Quantidade % 

Norte 1 0,8 

Nordeste 17 13,4 

Centro-Oeste 17 13,4 

Sudeste 64 50,4 

Sul 28 22,0 

Total 127 100,0 

Tabela 01: Distribuição da produção acadêmica sobre o ENEM (1998 - 2017) por região brasileira. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

                       

Observando a distribuição espacial das pesquisas sobre o tema, vemos na Tabela 01 a 

ampla concentração de trabalhos produzidos na região Sudeste, com 64 pesquisas, destacando-
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se entre as IES a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 9 trabalhos, e 

a Universidade de São Paulo (USP), com 8 trabalhos. 

Com menor produção acadêmica em torno da temática temos a região Norte com 1 

trabalho ou 0,8% do todo, trabalho este ligado à Universidade do Estado do Pará. Já o Nordeste 

apresenta 17 trabalhos (13,4%), com a maior produção concentrada em duas universidades, a 

saber: Universidade Federal do Ceará (4) e a Universidade Federal da Bahia (3). As demais 

universidades com trabalhos envolvendo a temática são: Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (2), Universidade Federal do Maranhão (2), Universidade Estadual do Ceará (1), 

Universidade Federal de Alagoas (1), Universidade do Estado da Bahia (1), Universidade 

Federal do Piauí (1), Universidade Estadual do Maranhão (1) e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (1).  

A participação limitada dos estudantes, bem como os usos do ENEM entre os anos de 

1998 a 2008 reflete na produção acadêmica sobre o tema. Vemos na Figura 03 que entre o 

intervalo de tempo em questão, a produção foi inferior aos anos a partir de 2009, contando com 

25 trabalhos apresentados. Nos anos 1998, 1999, 2001, 2007 e 2008 não encontramos 

dissertações ou teses que abordem o ENEM. 

 

Figura 03: Produção de trabalhos acadêmicos sobre o ENEM (1998-2017). 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

 

A curva crescente dos trabalhos apresentados coincide com as mudanças realizadas no 

ENEM em 2009. Observando a Figura 03 vemos o período entre 2009 a 2017 acentuar o 

crescimento de pesquisas tendo o ENEM em sua problemática, com 102 trabalhos ao todo sendo 

apresentados neste espaço de tempo, o quádruplo de trabalhos que foram apresentados 

anteriormente a 2009.  O pico desta produção foi alcançado no ano de 2013, com 19 

apresentações de trabalhos, contando com uma perceptível queda na produção sobre o tema em 
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2017, com 7 trabalhos, contundo após 2009 não temos nenhum ano sem produção que tratasse 

sobre o Exame. 

Nos trabalhos pesquisados, o ENEM foi problematizado ou serviu de base para 

pesquisas sob diferentes perspectivas, expandindo a discussão em torno do exame. Entre os 

trabalhos pesquisados, o ENEM foi problematizado ou serviu de base para pesquisas conforme 

apresenta a Tabela 02: 

Temática Quantidade Porcentagem (%) 

Acessibilidade da prova para surdos 1 0,79 

Contextualização 1 0,79 

Estudo sobre a produção acadêmica 1 0,79 

Gênero 1 0,79 

Habilidades cognitivas exigidas pela prova 1 0,79 

Interdisciplinaridade das questões 1 0,79 

Percepção social sobre o exame 1 0,79 

Abordagem da questão racial nas questões da prova 1 0,79 

Participação de candidatos em privação de liberdade 2 1,57 

Utilização para aferição de qualidade escolar 2 1,57 

Contexto ideológico de sua implantação 2 1,57 

Uso do banco de dados socioeconômico 3 2,36 

Percepções do ENEM nas mídias 3 2,36 

Concepção epistemológica de disciplina nas provas 4 3,15 

Uso como processo de certificação do Ensino Médio 4 3,15 

Modelo de Avaliação em larga escala 5 3,94 

Ciência, tecnologia e sociedade (CTS) 6 4,72 

Percepção de professores e alunos sobre o exame 13 10,24 

Uso das médias como critério de seleção 14 11,02 

Discussão com base na Matriz de referência 16 12,60 

Acesso ao ensino superior 18 14,17 

Implicações no currículo e práticas 27 21,26 

 127 100,00 

Tabela 02: Problematizações sobre o ENEM (1998 - 2017). 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

 

Observando a Tabela 02 podemos perceber uma gama de discussão em volta do 

ENEM, contudo limitamos para nossa análise os trabalhos que buscaram analisar as 

implicações do ENEM para o currículo. 
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2.2.2 Análise das Teses e Dissertações 

Após a realização do levantamento quantitativo da produção em torno do ENEM 

pudemos observar de forma ampla as problemáticas já trabalhadas em torno do Exame e a partir 

desta visão estabelecemos o recorte dos trabalhos a serem analisados. Estabelecemos como 

recorte temporal para a análise das implicações curriculares do ENEM os trabalhos produzidos 

nos anos de 2009 a 2017, como forma de trabalhar com os textos produzidos sob a égide do que 

se convenciona nomear como o “Novo ENEM”, destes trabalhos selecionamos 9 textos para 

leitura. 

A seleção dos trabalhos levou em conta a noção de atuação das políticas públicas no 

espaço escolar, focamos nos trabalhos que discutem quais as implicações que o ENEM traz 

para a organização curricular e nas práticas escolares, cinco das pesquisas trabalham 

diretamente como a disciplina História e as outras quatro com uma abordagem mais ampla 

dentro do ambiente escolar. 

Bergamin (2013) em seu texto “Currículo e exame nacional do ensino médio: rupturas 

e permanências  na conformação dos saberes históricos escolares” se propõe a comparar as 

competências e habilidades presentes nas questões do ENEM, documentos oficiais, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio (PCN+), 

fazendo uma reflexão sobre que concepção de História está presente nas provas partindo de 

uma discussão de disciplina escolar, discute se o ENEM é um agente de reformulação curricular 

na escola e por fim volta-se para as exigências do MEC e da Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior analisando se estas exigências diferem 

dos pressupostos apresentados pelos PCN. 

A autora observa uma valorização dos saberes históricos acadêmicos, elevando a 

discussão das temáticas, ligando tal situação a finalidade de seleção para o Ensino Superior de 

candidatos mais preparados, o que se contrapõe as premissas dos PCNs. Os PCNs apontam 

formação humanista, contudo o critério de seleção baseado na extrema preparação coloca a 

História em um viés utilitarista. 

O estudo aponta ainda que ENEM atua na reformulação do currículo de Ensino Médio, 

contudo a partir de uma seleção de conteúdos recorrentes nas questões das provas, desta forma 

trazendo restrições curriculares aos professores por focarem nos temas trabalhados com 

constância no Exame, criando uma formação restrita do currículo.  

Na pesquisa intitulada “Trabalho docente e Exame Nacional do Ensino Médio: tensões 

e dilemas” Bregensk (2016) analisa a prática docente nas escolas de Ensino Médio do Espírito 

Santo, perante as exigências propostas a partir do ENEM, observando aproximações e/ou 
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antagonismos com o currículo de Ensino Médio vigente. Parte da hipótese que a preocupação 

com a preparação dos alunos para a prova faz com que discussões necessárias à formação 

humana sejam deixadas de lado. 

Com a pesquisa entende-se o ENEM como norteador de políticas públicas, servindo 

de base para a reformulação curricular, reelaboração de plano de aulas e mudança da prática 

docente. Estas transformações advêm de uma ligação do ENEM como avaliação da qualidade 

acadêmica dos alunos e das escolas, fortemente enfatizado com o ranqueamento a partir da nota 

da escola levando professores a utilizarem o ENEM como referência na elaboração de seus 

currículos para elevarem as notas e a percepção social da qualidade educacional das escolas que 

estão inseridos. 

Ferro (2017) investigou em seu trabalho “Os impactos do Novo ENEM na Prática 

Docente do Professor de História do Ensino Médio”, os impactos do “Novo ENEM” sobre a 

prática docente de professores de História do Ensino Médio, utilizando para isso a metodologia 

da História Oral para compreender as percepções de professores dialogando com o Ciclo de 

Políticas de Stephen  Ball, entendendo a partir desta abordagem teórica-metodológica que não 

há impactos diretos capazes de induzir as mudanças na prática docente sem que exista no 

contexto da prática orientações para a realização desse trabalho. 

Moreira Junior (2015) objetivou verificar se há transformações no ensino de História 

a partir das propostas do “Novo ENEM” em romper com a lógica dos vestibulares, tendo como 

local de pesquisa a escola de Ensino Médio Adauto Bezerra da rede estadual do Ceará em 

Fortaleza. Sua pesquisa intitulada “A proposta do novo ENEM e suas repercussões na prática 

docente de história no ensino médio público de Fortaleza” apontou mudanças positivas no 

ensino de História trazidas pelo ENEM. Para Moreira o ENEM trouxe significativas mudanças, 

na estruturação curricular, que passou a valorizar mais a História do Brasil nas discussões e 

distribuições de carga horária, na produção de material didático que passou a se atentar a novos 

textos e documentos para discussão, apontou ainda para estruturação das avaliações internas 

escolares que passaram a ter como modelo as provas do ENEM. Como ponto negativo o autor 

apontou o distanciamento da História do Ceará do currículo, não possuindo carga horária 

específica nem material didático. 

Majeski (2013) centrou sua atenção no currículo para realizar a discussão das práticas 

cotidianas dos professores, partido de orientações oficiais e a proposta do ENEM. O estudo 

“Ensino médio, currículo e cotidiano escolar: sobre movimentos e tensões nos discursos 

oficiais” estabeleceu um diálogo com professores, alunos e observações em diário de campo 

para compor os dados de análise. 
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Em suas observações Majeski (2013) concluiu que mesmo presente no discurso escolar 

a escola ainda encontra-se distante de ter um trabalho pautado no Exame como referência. Este 

distanciamento dá-se pela falha de discussão pedagógica e uma formatação curricular que não 

seria de grande interesse dos professores, os quais trabalham com uma listagem de conteúdos 

organizadas a partir do que acham melhor. Concluindo que o trabalho escolar não segue as 

orientações oficiais ou do ENEM, mas é organizado de acordo com a necessidade dos 

professores. 

Marins (2016) no texto “Currículo de história no ensino médio e a avaliação de 

egressos: a relação entre os documentos orientadores da disciplina e os exames oficiais (Enem 

e vestibulares) - 2009-2013” partiu da afirmação do MEC que o ENEM atuaria como agente 

incitador da reformulação curricular para discutir a relação entre o que se avalia no ENEM e 

sua relação com as concepções de História enunciadas nos documentos oficiais do MEC. O 

estudo percebeu uma relativa autonomia na organização do currículo escolar, construído a partir 

de influências culturais, disputas e negociações, o que dificultou o estabelecimento da 

reestruturação curricular. 

A pesquisa apontou que as abordagens realizadas pelo Exame não se efetivam 

integralmente nas escolas, questão essa ligada à organização curricular realizada internamente 

na escola levando em conta fatores culturais e organização do currículo por cada professor 

especialista, soma-se a isso a avaliação em maior número de certas competências em detrimento 

de outras, formando uma restrição curricular, assim como apontou Bergamin (2013). 

Piunti (2015) deteve-se no estudo da perspectiva de professores sobre as suas práticas 

de sala de aula para analisar quais as implicações proporcionadas pelo ENEM para o trabalho 

docente. A pesquisa “O Exame Nacional do Ensino Médio: uma política reconstruída por 

professores de uma escola pública paulista” apresentou estranho paradoxo na relação entre 

política pública oficial do ENEM e os professores, pois mesmo sem o conhecimento de grande 

parte dos documentos oficiais e potencialidades do Exame, os professores exerciam seus 

trabalhos pautados no ENEM.  

Os docentes apresentam um certo grau de conhecimento das competências e 

habilidades, pautando o trabalho a partir destas com centralidade no aluno. Os docentes viam a 

materialidade de seu trabalho reconhecido, construindo sentimentos de valorização docente a 

partir do sucesso dos alunos, ganhando legitimidade por meio utilitarista por via da ascensão 

dos alunos, entendido como reflexo do trabalho docente. 

Silva (2009) na pesquisa “O Exame Nacional do Ensino Médio: ENEM e suas 

repercussões nos trabalhos pedagógicos dos professores do Ensino Médio do município de 



44 

 

Oriximiná”, teve como objetivo identificar como o ENEM modificou a prática pedagógica dos 

professores de Ensino Médio do município de Oriximiná (PA), partindo das concepções que os 

docentes tinham de educação e avaliação, além dos conhecimentos que apresentavam sobre o 

ENEM. Na análise dos dados Silva (2009) apresentou que os professores assimilaram o discurso 

oficial propagado, vendo o Exame como importante forma de avaliação, não podendo ser 

negligenciada sua influência no currículo e práticas pedagógicas, adentrando também no 

sistema de avaliação interna da escola. Em contraponto o professor teria perdido sua autonomia 

por ficar com seus saberes atrelados as orientações do ENEM.  

Souza (2016) em seu texto “Consensos e assimetrias nas políticas curriculares para a 

disciplina história no ensino médio brasileiro (1998-2012)”, estudou as aproximações e 

distanciamentos entre as habilidades e competências presente no ENEM em relação aos PCNs, 

discutindo como estes movimentos influenciaram o currículo de História, observando 

assimetrias entre documentos oficiais e práticas. Souza (2016) ressalta as implicações advindas 

do ENEM nos currículos escolares devido os distanciamentos entre os currículos escolares e os 

PCNs, e entre os currículos das instituições escolares o ENEM acaba por ter um papel central 

na elaboração curricular de História. 

Entre os trabalhos analisados vemos distanciamentos e aproximações nas conclusões 

alcançadas pelos pesquisadores sobre as implicações do ENEM nos currículos e práticas 

escolares, como podemos ver na compilação realizada na Figura 04. 

Autor Conclusão 

BERGAMIN 
Influência do ENEM. Currículo com restrição aos temas mais recorrentes nas 

provas. 

BREGENSK Influência do ENEM. Gera mudança devido ao ranqueamento das escolas. 

FERRO 
Influência parcial do ENEM. As políticas públicas não alcançam de forma 

igualitária o público a que se destina. 

MOREIRA 

JUNIOR 

Influência do ENEM. Mudanças positivas, com a valorização da História do Brasil. 

Como ponto negativo a desvalorização da História Regional. 

MAJESKI 
Influência limitada do ENEM. Currículo é organizado de acordo com as 

necessidades dos professores. 

MARINS 
Influência parcial do ENEM. Currículo organizado por cada professor com ligação 

aos temas mais recorrentes nas provas. 

PIUNTI 
Influência do ENEM. Docentes ligam-se ao exame pautando-se na valorização 

profissional com base nos resultados de alunos e das escolas. 

SILVA 
Influência do ENEM. Limitação do currículo ao ENEM gerando a perca da 

autonomia do professor. 

SOUZA 
Influência do ENEM. Apesar das contradições entre ENEM e documentos oficiais 

o exame atua como referência na formatação curricular. 

Figura 04: Conclusões dos trabalhos sobre as implicações do ENEM no currículo escolar. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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Como vemos na Figura 04, seis trabalhos apresentam a influência do ENEM na 

construção do currículo escolar, adequando-os a prova, o que vale ressaltar é a ressignificação 

feita nos espaços escolares pelos professores. 

Os trabalhos que concluíram que a influência do ENEM é limitada ou parcial nos 

trazem a observação dos currículos sendo montados de acordo com necessidades internas da 

escola e de professores, ou mesmo devido à limitada apropriação docente dos pressupostos 

teóricos e metodológicos por trás do ENEM por parte dos professores. 

Após a realização de nove edições da prova e milhares de candidatos se submeterem a 

prova do ENEM, vemos as escolas pautarem propagandas e discursos de valorização dos 

resultados individuais e institucionais como marca de qualidade educacional, seja na rede 

privada ou pública, apresentando o trabalho desenvolvido em salas de aula como voltadas para 

o ENEM, contudo ainda há de se perguntar a que ponto o ENEM alcançou o objetivo de 

reestruturar os currículos do Ensino Médio. 

Podemos observar em nossa análise que não há consenso entre os trabalhos sobre as 

implicações que o ENEM exerceu no currículo escolar, e ainda mais, quanto as motivações que 

permitem essa influência na escola e como se dá a ressignificação na prática escolar dos 

pressupostos do ENEM. O que vemos é uma variedade de práticas e interpretações sobre o 

Exame. Os trabalhos dos autores analisados apresentam aproximações e distanciamentos, ora 

vendo o ENEM como indutor de práticas, ora como uma realidade que só existiria como fala, 

contudo a sua presença nos discursos de professores é inegável. 

 

2.3 ENEM COMO POLÍTICA DE CURRÍCULO 

 

Durante anos, vários programas estiveram atrelados ao desempenho alcançado nas 

provas do ENEM, somando-se a isso temos a unificação do processo seletivo de ingresso a 

diversas universidades públicas por via do SISU e a gratuidade do Exame para alunos que 

cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou foram bolsistas em instituições privadas, 

com isso o ENEM passou a ser o maior processo seletivo de ingresso ao Ensino Superior do 

Brasil. Contudo além de critério de seleção o ENEM em 2009 se propôs a ser um orientador do 

currículo para o Ensino Médio (BRASIL, 2009a) e vemos nas pesquisas sobre as implicações 

curriculares do ENEM para o contexto da prática diversas conclusões não havendo consenso 

entre os trabalhos analisados, creditamos isso a impossibilidade de essencialidade do currículo, 

o que nós leva a questionar, o que seria esta ação de orientação curricular capaz de ser 

promovida pelo ENEM? 
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2.3.1 Currículo: um centro de identidade? 

Ao falarmos de currículo para o Ensino Médio, o senso comum nos leva a pensar na 

ideia de organização sequencial de conteúdos a serem vistos no decorrer do ano letivo. Essa 

noção segue uma linhagem histórica ligada à epistemologia do currículo que remonta ao século 

XVII em Glasgow, quando temos o registro da ideia de currículo como a organização de 

conhecimentos a serem repassados aos estudantes (LOPES; MACEDO, 2011; GOODSON, 

1995) e por sinal como apontam Lopes e Macedo (2011), se há um ponto em comum entre 

diversas formas de se pensar o currículo é a ideia de uma organização prévia de forma a dar 

cabo ao processo educativo. 

Contudo ao observarmos a vasta produção acadêmica sobre o tema e os espaços 

híbridos de análise curricular (LOPES, 2005b) formado por uma miscelânea teórica que 

disputam espaços de significação para o tema, vemos que o currículo é algo além da distribuição 

temporal dos conhecimentos selecionados, sendo ele um espaço de disputas de práticas de poder 

e sentidos, sem uma essência própria mas construído discursivamente, portanto o próprio 

sentido do currículo é forjado a partir do discurso (LOPES; MACEDO, 2011).  

O currículo assim não é uma entidade possuidora de uma essência própria pronta a ser 

estudada e entendida em si, Goodson nos alerta sobre “o perigo de se aceitar como fato 

consumado ou pressuposto o que já foi alcançado. Nada mais distante da verdade!” 

(GOODSON, 1995, p. 39). Essa chamada de atenção se baseia no próprio desenho histórico do 

currículo analisado pelo autor, que traçando um linha desde Glasgow apresenta o currículo 

atuando como agente de organização e controle social no mundo pós-Revolução Francesa, 

selecionando os conteúdos que deveriam ser apresentados a cada estrato social como forma de 

manutenção do status quo, passando pelas disputas disciplinares entre grupos para 

apresentarem suas áreas como merecedoras de comporem os currículos escolares durante a 

massificação escolar no pós 1850, trazendo para o currículo uma função normativa. 

A primeira metade do século XX, conforme apresentam Lopes e Macedo (2011), 

marca o início dos estudos curriculares por via das teorias tradicionais do currículo trazendo as 

discussões em torno do que se deveria ensinar, buscando um caráter utilitarista a partir de um 

discurso de eficiência para os conhecimentos a serem trabalhados nas escolas de forma a 

interligá-los com noções de perspectivas de mundos que se buscam formar no futuro, 

Malanchen (2016) destaca como movimentos ligados aos paradigmas iniciais dos estudos 

curriculares o eficienticismo social e o progressivismo 
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Esses dois movimentos constituiriam uma teoria do currículo que, de maneira 

geral, defenderia a neutralidade e teria como principal foco identificar os 

objetivos da educação escolar e formar um sujeito que trabalhe de forma 

especializada. No final, o currículo seria apenas questão de organização e 

racionalização, uma questão puramente técnica. (MALANCHEN, 2016, p. 

51). 

 

O currículo para essas abordagens traz uma característica prescritiva tecnicista, “essa 

visão de currículo desenvolve com base na ideia de que podemos definir desapaixonadamente 

os principais integrantes do curso de estudos e, em seguida, continuar como ensino dos diversos 

segmentos e sequências, numa variação sistemática” (GOODSON, 1995, p. 67). Nesta 

perspectiva levando em conta a dita cientificidade por traz da escrita do currículo cabe ao 

professor implantá-lo, recaindo justamente sobre os docentes a responsabilidade pelos possíveis 

problemas vindouros, uma vez que o currículo estava protegido contra falhas pela cientificidade 

de sua escrita (LOPES; MACEDO, 2011). As críticas a esse tipo de visão baseiam-se no caráter 

tecnicista desses currículos que entendem a educação como uma ação social apta a uma 

administração linear, capaz de ser previsível seus efeitos por via do planejamento prévio além 

de serem entendidas como elementos de controle social. 

A década de 70 do século XX foi marcada por discussões contrárias às teorias 

tradicionais do currículo por via dos estudos críticos do currículo, os autores ligados a esse 

movimento trouxeram para discussões temas ligados à ideologia e poder na educação, aos 

mecanismos de reprodução social por via da educação, à aproximação entre o modelo 

econômico e a organização do currículo; esses estudos denunciaram os interesses das classes 

dominantes em delimitarem o que seria a verdade a ser ensinada, garantindo assim a sua posição 

social e evitando embates classistas. Ao chamarem a atenção para essa característica do 

currículo a teoria crítica propôs “ampliar a capacidade de pensamento crítico, de entendimento 

das relações sociais conflituosas, da conscientização de como a estrutura de classes sociais 

condiciona nossas formas de pensar, e sobretudo, de ação contra hegemônica” (LOPES, 2012, 

p. 19).   

O currículo visto pela teoria crítica voltava-se para a ação social de questionar a 

organização classista, bebendo nas fontes utópicas marxistas de transformação social. Partindo 

desse paradigma de formar sujeitos capazes de transformarem a realidade a teoria crítica 

pensava um currículo formado por conteúdos que pudessem prover o aluno de consciência 

capaz de lhe desalienar e leva-lo a tornar-se sujeito do próprio conhecimento, responsável por 

atuar na contra hegemonia. (LOPES, 2012). Apesar dos distanciamentos entre as teorias 

tradicionais e críticas ambas compactuam em uma visão de currículo como elemento de 
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prescrição, acreditando poderem fixar a identidade dos sujeitos que acreditavam poderem 

formar mediante a seleção dos conteúdos universais a serem repassados de forma a modelarem 

as identidades dos alunos. 

Essa ideia de fixação das identidades por via do currículo apresentada pela interseção 

entre as teorias tradicionais e críticas nos parece distante das condições apresentadas na pós-

modernidade9, que vem se distanciando da formação una de identidades, afastando-se dos ideais 

iluministas de racionalidade que configurariam a formação dos sujeitos (LYOTARD, 2009), e 

colocando em pauta novas reinvindicações que compõem indivíduos multiculturais, nessa 

perspectiva optamos por nos alinhar a análise pós-estrutural que nos proporciona um 

afastamento dos “pressupostos modernos de universalidade, unidade e identidade” 

(TEDESCHI; PAVAN, 2017, p. 775), desta forma não concebemos haver condições de se 

alcançar uma essência do conhecimento a ser alcançada por via do currículo.  

Seguindo essa linha de raciocínio pós-estruturalista, assumimos “uma posição 

epistemológica que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa da 

realidade e nega a conceber a verdade em termos de uma correspondência com a realidade.” 

(PETERS, 2000, p. 37), desta forma desconfiamos da noção de essencialidade que 

possivelmente possa ser alcançado pelo currículo, pelo contrário, o observamos como uma 

constituição discursiva, limitada em um espaço temporal e de fronteiras demarcadas por um 

jogo de interesses que tentam criar um espaço ficcional finito “no qual são protocolados e 

sancionados modos específicos de representação, de conteúdos e de relações, enquanto outros 

são excluídos e nem formulados” (CORAZZA, 2001, p. 15), articulando ideias que visam 

homogeneizar os discursos em torno do currículo delimitando fronteiras em uma tentativa de 

lhe fornecer uma essência.  

Nessa negociação com o pós-estruturalismo vemos a sociedade sem estruturas de bases 

fixas, sem fronteiras rigidamente delimitadas, dependendo das relações precárias de 

significações da realidade, neste ponto a interpretação da realidade não é em si a descoberta da 

essência dos fatos, até porque estes não tem um centro irradiador de significado, isso impede 

nosso conhecimento pleno do que vemos a realidade assim se descortina para nós como um 

                                                           
9 Ao trabalharmos com a condição pós-moderna de Lyotard (2009) nos referimos a uma condição de 

vida marcada pelo fim da centralidade do conhecimento que se legitimava em processos de 

metanarrativas e passa a se constituir em jogos de disputas de poder, juntamente com o fim das 

identidades centradas. O que não implica no uso da teoria pós-moderna que trabalha com o efêmero e 

caótico apresentando a indeterminação e fragmentação como pontos de suas análises (LOPES, 2013), o 

que não fazemos em nosso trabalho, ao alinharmos nossa discussão com o pós-estruturalismo 

entendemos que a realidade é construída discursivamente, com contingências contextuais que mesmo 

que precárias são delimitadas para que possam nos proporcionar pontos de análises. 
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jogo discursivo, onde sujeitos e demandas disputam a interpretação da realidade para 

construírem um pensamento hegemônico que dê conta de explicar o mundo o qual não é 

composto de “estruturas fixas que fechem de forma definitiva a significação, mas apenas 

estruturações e reestruturações discursivas” (LOPES, 2013 p. 13), e por ser montado 

discursivamente, já nasce com a marca da transitoriedade.  

Desta forma quando apresentado como elemento de orientação do currículo para o 

Ensino Médio o ENEM está passando por uma construção discursiva de significado, em um 

movimento que busca criar uma essência, uma identidade para a prova, por via de documentos, 

textos e falas em uma dinâmica de produção de sentidos para o Exame. Temos uma luta em 

torno de dar um significado que possa agir como hegemônico sobre o ENEM e este possa ser 

entendido como orientador curricular, uma vez que há fragmentações no entendimento do que 

seria o currículo para o Ensino Médio. Laclau e Mouffe (2015) apresentam justamente que a 

hegemonia emerge em momento de fragmentação, da luta entre diferentes interesses e sujeitos. 

Seguindo essa linha de pensamento a própria hegemonia é “[...] uma totalidade 

ausente, e às diversas tentativas de recomposição e rearticulação que, ao superar essa ausência 

original, permitiram que se desse um sentido às lutas e se dotasse as forças históricas [...]” 

(LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 57). Sendo assim a ideia repassada oficialmente nos 

documentos sobre o ENEM como orientador curricular nos é percebida como uma construção 

discursiva, negociando com diferentes interesses a montagem de uma ideia a ser construída de 

forma a legitimarem o ENEM como política pública de currículo.  

Essa construção de significados para o ENEM dá-se por via discursiva, sendo que o 

discurso “[...] não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo 

que é o objeto do desejo [...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos 

apoderar” (FOUCALT, 2014, p. 9). Ao afirmarmos que a orientação curricular por via do 

ENEM é uma construção discursiva observamos o discurso não como uma tradução do que se 

manifesta, mas uma construção de poder, apresentando formas de interpretar a realidade, 

criando forças de verdade em torno do Exame, uma vez que o “[...] discurso fornece apenas 

uma das tantas maneiras de formular o mundo, de interpretar o mundo, e de atribuir-lhe 

sentidos.” (CORAZZA, 2001, p. 10), selecionando e descartando concepções de currículo.  
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Nesta construção discursiva temos uma disputa epistemológica sendo operada, 

constituindo uma nova vontade de verdade10  e essa “[...] vontade de verdade a ser apoiado 

sobre o suporte e uma distribuição institucional tende a exercer sobre os outros discursos - [...] 

- uma espécie de pressão e como que um poder de coerção [...]” (FOUCALT, 2014, p. 17). Essa 

vontade de verdade atua em voltam do ENEM por meio de órgãos como MEC, INEP e o próprio 

governo federal que vem em defesa do Exame como política pública propagando essa ideia em 

documentação oficial e textos informativos, forjando uma identidade para o Exame. 

Essa identidade não se apresenta como  

 

[...] uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, em vê-la como um 

processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 

inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior [...] (HALL, 2015, p. 

24-25). 

 

Como apontado por Hall, o que temos é um processo de identificação, uma vez que “a 

identidade é um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência 

ou substância a ser examinada” (HALL, 2003, p. 16), desta feita o que vemos é a montagem 

em torno do ENEM de uma possível identidade a partir de construções discursivas, com o 

intuito de montar uma ideia hegemônica em prol da defesa do ENEM como um orientador 

curricular, o qual se valeria de sua matriz de competências e habilidades juntamente com o 

formato de sua prova e questões alinhados a parâmetros internacionais de educação 

propiciariam orientações palpáveis aos professores na organização de seus currículos, contudo 

o ENEM como currículo escrito como afirma Goodson (1995) não passa de um testemunho 

visível, e como colocam Lopes e Macedo (2011) o currículo é simplesmente um texto que 

 

[...] constrói a realidade, nos governa, constrange nosso comportamento, 

projeta nossa identidade, tudo isso produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de 

um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e 

culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os 

recria. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 41) 

 

Os discursos em volta do ENEM apresentam assim uma projeção de identidade 

curricular, exercendo pressão sobre os sujeitos, constrangendo os comportamentos (LOPES; 

MACEDO, 2011), ou seja o discurso é construído com o intuído de delimitar significados para 

o ENEM, sob este ponto de vista analisaremos como se deu essa construção discursiva do 

ENEM como orientador do currículo para o Ensino Médio no contexto da produção de texto. 

                                                           
10 Para Foucault a vontade de verdade é o modo como o conhecimento é aplicado, valorizado, distribuído 

e aplicado em uma sociedade, mediante os interesses desta sociedade. (FOUCALT, 2014) 



51 

 

2.3.2 ENEM como orientador curricular: observações sobre o contexto da produção de 

texto. 

Atuando no contexto da produção de texto, instância onde as legislações são 

produzidas, mesmo que passando pelos processos de ressignificações com seus contrastes e 

embates, os textos apresentam-se como uma fonte de partida de onde os sujeitos habilitam-se a 

segui-los ou dar novos sentidos mediantes suas necessidades contextuais. (BALL; BOWE, 

1998). 

 

Assim, na formulação de textos, há interesses e crenças diversos que fazem 

com que os projetos definidos na arena de lutas do contexto de influência se 

apresentem como ressignificações desses mesmos projetos por sujeitos que 

lhes amalgamam resultados particulares em meio a processos articulatórios. 

(OLIVEIRA; LOPES, 2011, p. 21) 

 

Essas disputas dão-se devido ao alcance dos textos produzidos nesse contexto, 

voltados a serem apresentados ao público necessitando de legitimação dentro do processo de 

disputas de sentidos em volta do currículo, isso faz com que esses textos sejam permeados por 

contradições em seus posicionamentos (DIAS, 2009), tanto pela heterogeneidade entre os que 

o escrevem como devido a tentativa de ampliar seu alcance de aceitação, fazendo com que nem 

sempre o texto seja claro contudo representa a própria política (MAINARDES, 2006). 

Como estratégia os textos revelam influências de discursos circulantes na sociedade 

(ABREU; LOPES, 2006), o que é perceptível no caso dos textos que montam os discursos sobre 

o ENEM, alinhando-se a debates em torno de melhorias para o Ensino Médio que permeiam o 

contexto da ibero-américa no que diz respeito a qualidade da educação “acentuando o resultado 

de testes e avaliação em diferentes escalas, especialmente globais, de modo a conferir a 

qualidade nesse processo” (DIAS, 2017, p. 101), apresentando o ENEM como um orientador 

curricular, devido ao fortalecimento de seu papel como avaliação em larga escala a partir de 

2009, creditando o alcance da prova a possíveis ações de alinhamento curricular a sua lógica 

avaliativa, além de qualificá-lo como em consonância com as pautas internacionais de 

avaliação, ligadas a princípios de eficiência e eficácia estabelecendo uma lógica utilitarista para 

a educação, em uma construção da educação e da ciência em consonância com os princípios 

economicistas típicos da condição pós-moderna (LYOTARD, 2009). 

Observando a construção discursiva em torno da noção da atuação do ENEM como 

orientador curricular esta é anterior a 2009, levantamos tal afirmação a partir da análise do 

Relatório Final do Exame Nacional do Ensino Médio de 1998 (BRASIL, 1998b), o qual 

apresenta o ENEM como uma Exame ligado a tendências internacionais de educação, incluindo 
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o Brasil desta forma no processo de homogeneização cultural onde “as diferenças e as distinções 

culturais, que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca 

internacional ou de moeda global” (HALL, 2015, p. 43, grifo do autor), neste caso o elo de 

homogeneização é a meta em volta de alcançar uma educação de qualidade com base na 

formação geral, como apresenta o Relatório final do ENEM de 1998 ao afirmar que o Exame 

estava em consonância com 

 

As tendências internacionais, tanto em realidades mais próximas da nossa 

como nas mais distantes, acentuam a importância da formação geral na 

educação básica, não só para a continuidade da vida acadêmica como, 

também, para uma atuação autônoma do indivíduo na vida social, com 

destaque para sua inserção no mercado de trabalho, que se torna mais e mais 

competitivo. (BRASIL, 1998b, p. 8). 

 

Esse processo de validação do Exame via articulação com as tendências globais 

mostram o quanto governo, sociedade e economia interlaçam seus interesses montando um 

clico de governança onde os diferentes agentes passam a atuarem dentro das políticas e ao 

mesmo tempo precisam um dos outros para outorgarem suas ações, como apresentado por Ball, 

“as fronteiras entre o Estado, a economia e a sociedade civil estão ficando turvas, há novas 

vozes nas conversas sobre as políticas e novos canais por meio dos quais os discursos sobre 

políticas introduzem o pensamento sobre políticas” (BALL, 2014, p. 34, grifo do autor). 

Nesse processo de diferentes atores agindo na formulação de uma política pública no 

contexto da influência não poderíamos esperar uma identidade centrada para o ENEM, como 

vimos, vários foram os projetos ligados ao Exame os quais contaram com suas construções 

próprias de sentidos. Partindo da concepção de Hall (2015) sobre os descentramentos das 

identidades na pós-modernidade vemos o ENEM não como um objeto com caracterização 

estável, ele não é por si só um agente de orientação curricular, não possui uma essência 

propriamente dita, mas é um Exame com objetivos e identidade construídos discursivamente 

em diferentes esferas da produção de políticas. A identidade da prova desta feita é montada 

mediante sua ligação contextual entre as influências externas à educação, o contexto de quem 

fala e objetivando sensibilizar aqueles que escutam. 

Os discursos montam a identificação do Exame através de negociações e diálogos com 

noções de ensino e currículo, articulando as falas com as demandas sociais de um mundo 

neoliberal, ansioso por ver resultados palpáveis na educação, via médias e aprovações no 

Exame. Como apresentado por Hall (2015), não temos uma essência do que é o ENEM, ou o 

modo correto do trabalho docente voltado para o ENEM, o que observamos são preenchimentos 

contextuais e momentâneos. Momentâneos porque o próprio processo de identificação 
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dependerá da constituição interna e externa do que se imagina ser o ENEM, e esta constituição 

dá-se discursivamente deslocando-se os sentidos em diferentes instâncias do ciclo de política. 

Desta feita analisamos o contexto de produção de textos, entendendo que o texto 

representa a política em si, não sendo necessariamente coeso, devido as diferentes demandas 

em jogo pelos autores durante a escrita do texto, mas traz em si interesses públicos mais gerais 

(MAINARDES, 2006) como forma de agregar sujeitos em sua volta e alcançar maior aceitação, 

nessa análise percebemos o discurso que viria a ser a base da legitimidade do ENEM de 2009 

em diante já se encontrava em processo de formação desde 1998. 

Podemos perceber a construção de sentido em volta do ENEM como agente 

transformador da educação na primeira aplicação do Exame onde mesmo com aplicação 

limitada a presidente do INEP, em 1998, Maria Helena Guimarães Castro, apresentou no 

relatório final sobre o Exame que a prova contou com “[...] ampla e favorável reação dos 

especialistas e educadores - e o número representativo de participantes transformam os 

resultados do ENEM em referências importantes, para analisar a efetividade da educação básica 

no Brasil.” (BRASIL, 1998b, p. 5). Castro apresentou o ENEM como instrumento para a 

melhoria da qualidade da educação no Brasil, podemos observar que mesmo contando com uma 

única aplicação, e com alcance limitado, o Exame inicia tendo em sua volta uma construção 

discursiva sobre o seu papel como mobilizador para a qualificação da educação nacional e 

orientador para elaboração do currículo capaz de envolver diferentes áreas do conhecimento, 

estimulando a construção do saber pelos alunos por via de um currículo que seria influenciado 

pelo Exame.  

Em junho de 1999, antes mesmo da aplicação da segunda edição do Exame mais uma 

vez Castro saiu em defesa do ENEM com um artigo de opinião publicado no site do INEP, onde 

apresentou o Exame como um estímulo para a mudança de abordagens escolares: 

 

Ao contrário das avaliações tradicionais, que exigem a memorização de 

conteúdos, o Enem estimula a escola a desenvolver habilidades e 

competências com as quais os alunos possam assimilar informações e utilizá-

las em contextos adequados, servindo-se dos conhecimentos adquiridos para 

tomar decisões autônomas e socialmente relevantes. (CASTRO, 1999). 

 

Castro como uma das responsáveis pela implantação do ENEM em 1998 apresentou 

vários textos em defesa do Exame, e em 2005 juntamente com Tiezzi (CASTRO; TIEZZI, 

2005), defendeu mais uma vez o ENEM como importante política educacional brasileira, 

podemos observar nas falas de fundamentação do Exame a constituição discursiva de uma 

identidade sobre a prova, apresentando o Exame como orientador para o currículo do Ensino 



54 

 

Médio ao afirmarem que o ENEM “tem sido um valioso instrumento da política de 

implementação da reforma do ensino médio, difundindo seus objetivos de forma intensiva para 

todo o Brasil” (CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 131), isto devido o ENEM ser “um poderoso 

instrumento indutor de mudanças, na medida em que expressa no que é avaliado aquilo que 

deveria ter sido ensinado” (CASTRO, TIEZZI, 2005, p. 133). 

Como vemos as afirmações em torno do ENEM o apresentam como uma prova com 

poder de orientar os currículos do Ensino Médio uma vez que determina por meio daquilo que 

é avaliado o que seria importante aprender. Contudo temos que ver o espaço de onde parte o 

discurso, Castro foi presidente do INEP e uma das responsáveis pela implantação do ENEM, 

suas colocações estão ligadas à de uma gerente de políticas públicas. Podemos ver seu 

comprometimento na defesa do Exame quando vemos que suas afirmações apresentadas acima 

são anteriores a reformulação do ENEM de 2009, quando o Exame tinha alcançado somente 

duas vezes a marca de 1 milhão de inscritos, e ainda se configurava como uma prova de caráter 

voluntário e com pouco peso no processo de ingresso ao ensino superior. 

O discurso proferido por Castro e Tiezzi em 2005 é o que seria reapresentado pelo 

MEC em 2009 e repetido várias vezes desde então, como forma de legitimar o Exame, desta 

forma nos remetemos a Laclau e Mouffe (2015), quando apresentam a hegemonia como algo 

vazio, criado em momentos de ausências de referências concretos de forma a servir de base 

argumentativa a favor ou contra determinado grupo, afirmamos isso por percebermos nos 

pontos levantados a tentativa de criar um discurso hegemônico em torno da prova do ENEM 

capaz de lhe fornecer uma identidade de orientador curricular para o Ensino Médio. 

Nesta constituição de significado em volta do ENEM temos um processo de 

interpretação de políticas que busca formular uma identidade própria para o Exame (BALL, 

2016), ao apresentar que “a interpretação é um processo político institucional, uma estratégia, 

uma ‘cadeia de gênero’, um processo de explicação, esclarecimento e criação de uma agenda 

institucional” (BALL, 2016, p. 69), desta feita observamos um trabalho de interpretação em 

volta do ENEM realizado por gerentes de políticas públicas atuando no contexto da produção 

de texto, desempenhando “[...] um papel fundamental na interpretação e na elaboração de 

significado e são eles próprios locais-chave na articulação discursiva da política” (BALL, 2016, 

p. 77). 

Ao chegarmos no ano de 2009 o que temos é a declaração em documento oficial 

expedido aos reitores das IFES apresentando o ENEM como uma política que sinalizaria 

concretamente orientações curriculares para o Ensino Médio, agindo de forma clara e 

intencional (BRASIL, 2009a).  Nesse processo de construção de identidade e legitimação em 
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volta do ENEM o MEC buscou articulações no âmbito do contexto de influência com o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), passando a entidade a compor o 

Comitê de Governança do ENEM11 de forma a chancelar o Exame, quando segundo Fernando 

Haddad o ingresso do Consed no comitê representaria “o ponto de partida para o início da 

reforma do currículo do ensino médio, com vistas ao novo Enem e às expectativas das 

universidades.” (Brasil, 2009a), valorizando por via de textos e notas oficiais a negociação entre 

MEC e Consed na organização de uma avaliação que teria o poder de implicar em amplas 

mudanças para o Ensino Médio. 

A participação do Consed no Comitê foi propagada oficialmente como uma adesão e 

aceitação unânime, afirmando-se em nota oficial no site do MEC que entre os reitores  

 

[...] todos concordaram com os princípios da proposta do ministério, que prevê 

um processo de seleção capaz de orientar o currículo do ensino médio, a partir 

de um exame que tem como objetivo avaliar a capacidade de compreensão e 

de resolução de problemas pelo aluno e o uso criativo do conhecimento 

(BRASIL, 2009g). 

 

Levando em conta nossa base teórica analítica, somos levados a pensar diferente sobre 

a unanimidade proposta pelo texto, uma vez que concordamos com Ball e Bowe (1998) que as 

decisões no âmbito do contexto de influência partem de discussões entre diferentes discursos e 

compõem significantes marcados pela ambiguidade de significados, e recorrendo a Laclau e 

Mouffe (2015) sabemos que “uma formação discursiva não é unificada pela coerência lógica 

de seus elementos” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 178), sendo assim somos levados a 

questionar a formação de um acordo pacífico entre os representantes de universidades perante 

a proposta do novo ENEM. O que podemos observar com tal afirmação é uma articulação 

discursiva em volta de montar uma interpretação hegemônica quanto a adesão perante o ENEM, 

buscando assim barrar pensamentos opositores a proposta lançada e criar em volta do Exame 

uma atmosfera de aceitação, de forma a apresentar ao grande público uma prova referendada 

pelos dirigentes de universidade como mais adequada a avaliação do Ensino Médio e capaz de 

orientar os currículos.  

Esse movimento discursivo e a busca de apoio no contexto de influência em volta do 

ENEM atuam como certificadores sobre um dos objetivos do novo ENEM, que visava criar 

uma “[...] referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do Ensino Médio [...]” 

(BRASIL, 2013a) e o que passou a se chamar de “Novo ENEM” já vinha sendo gestado 

                                                           
11 O Comitê de Governança é formado pelos reitores de universidades e secretários estaduais de 

educação, sua criação foi pensada para atuar nas discussões e acompanhamento da elaboração do novo 

ENEM, observando o impacto no currículo do Ensino Médio. 
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discursivamente, como uma prova de ordenação curricular para o Ensino Médio. O que temos 

em 2009 é uma consolidação do discurso em volta do Exame que viria inclusive a atingir as 

comunidades de profissionais onde os “jogos de linguagem se reagrupam sob a forma de 

instituições animadas pelos participantes qualificados, os profissionais” (LYOTARD, 2009, p. 

47), os quais agem sob uma legitimação ligada a um jogo discursivo considerado entre esse 

grupo e perante a sociedade de experts no assunto, dando aval a tais sujeitos de produzirem 

discursos que venham a dar vontade de verdade aos enunciados propostos pelos Exame, esses 

grupos de acordo com Lopes (2006) recebem a nomenclatura de comunidades epistêmicas. 

Entendendo comunidade epistémica, a partir de Lopes (2006), como comunidades 

“[...] compostas por grupos de especialistas que compartilham concepções, valores e regimes 

de verdade comuns entre si e que operam nas políticas pela posição que ocupam frente ao 

conhecimento, em relações de saber - poder.” (LOPES, 2006, p. 41). 

Para ilustrar o trabalho de comunidades epistêmicas temos Luckesi, reconhecido autor 

no campo da avaliação que apresentou em seus escritos análises que concederam credibilidade 

a proposta do Exame ao fazer as seguintes afirmações sobre o ENEM: 

 

Assim, espera-se que, como o vestibular configurou o ensino médio nos 

últimos 40 anos no País, o novo Enem tenha a possibilidade de conduzir esse 

nível de ensino para um novo modelo, voltado mais para a formação de 

competências que para acúmulo de informações. (LUCKESI, 2011, p. 434) 

 

O raciocínio que parece atravessar a decisão do MEC - com a qual 

concordamos plenamente - é que com o ENEM de 2009 em diante o ensino 

médio obrigar-se-á a reorientar suas matrizes curriculares com base nas 

matrizes de tal exame [...] (LUCKESI, 2011, p. 436) 

 

Podemos perceber na fala do autor uma defesa contundente ao trabalho de reorientação 

curricular proposta pelo ENEM, respaldados pela credibilidade acadêmica as comunidades 

epistêmicas produzem instrumentos “[...] de homogeneização, na medida em que fazem circular 

diagnósticos sobre a situação educacional e organizam modelos de solução para os problemas 

identificados, valorizando seu próprio conhecimento como fonte dessas soluções.” (LOPES, 

2006, p. 41), levando aos profissionais distante do contexto de influência e do contexto da 

produção de textos visões que buscam homogeneizar e pacificar a difusão de política pública. 

O que podemos ver ao analisar a produção de sentidos que visam legitimar o ENEM 

como orientador curricular é uma prática articulatória entre diferentes instâncias de influência 

com o intuito de organizar as relações sociais (LACLAU, MOUFFE, 2015), com vias a ampliar 

o campo de aceitação do Exame. 
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Mesmo contando com divulgação entre os meios oficiais e amparado por uma parcela 

da comunidade epistêmica, o ENEM precisava de algo a mais para afirmar-se como política 

pública de orientação curricular e para isso vemos o processo de identificação a partir da 

negação do que seria seu opositor, atuando em uma lógica binária o vestibular agora nomeado 

de “vestibular tradicional” passa a ser apresentado como elemento antagônico ao ENEM dentro 

do campo da construção discursiva sobre o Exame reforçando o discurso em volta do ENEM, 

utilizando-se da negação do vestibular para justificar a existência a partir daquilo que o Enem 

não seria. 

 

2.3.3 ENEM X Vestibular: disputas de significados 

A tentativa de formar um pensamento hegemônico para o ENEM construiu-se também 

por via de um sistema de exclusão, estabelecendo  diferenças capazes de apresentarem-se como 

pontos antagônicos a serem superados com o novo Exame, em um movimento binário de 

oposições, estabelecendo hierarquia de valores a partir da desconstrução de um para a afirmação 

de outro (PETERS, 2000), buscando nesse jogo discursivo de diferenças estabelecer os limites 

contingenciais do que é o novo ENEM em detrimento do vestibular, mostrando o que é o novo 

a partir das diferenças (LACLAU; MOUFFE, 2015) em relação ao vestibular.  

O MEC ao propor a unificação do processo de seleção de ingresso às IES, argumentava 

que tal ação poderia possibilitar a “[...] reestruturação de currículos no ensino médio [...]” 

(BRASIL, 2009a) já que o próprio MEC admitiu a orientação curricular do Ensino Médio 

direcionado a atender demandas conteudistas dos vestibulares (BRASIL, 2009a). Como 

Fonseca já apontara em 2007, “[...] as orientações que constam dos programas dos concursos 

vestibulares, induzem os procedimentos dos professores do Ensino Médio em seu trabalho na 

sala de aula.” (FONSECA, 2007, p. 83). Desta feita o Ensino Médio apresentava-se como uma 

fase anterior ao Ensino Superior, atuando como etapa preparatória para os vestibulares 

massificados “[...] em face da atração exercida pela educação superior e pela função 

propedêutica que passa a ser exigida [...]” (ABRAMOVAY; CASTRO, 2003, p. 236) da Escola 

Básica. 

Entendendo os processos seletivos de ingresso às IES como orientadores curriculares 

acreditava-se que o ENEM como prova de alcance nacional atingindo um número maior de 

estudantes sinalizaria orientações curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2009a). Assim 

o governo agiria na avaliação final do Ensino Médio para que sua ação repercutisse no currículo 

escolar dos três últimos anos da Educação Básica. 
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Neste processo de substituição dos vestibulares pelo ENEM percebemos uma disputa 

de significados em defesa do ENEM, onde para o novo Exame se fazer legítimo há de diminuir 

o que seria seu antagonista, no caso os vestibulares. Neste movimento passou-se a denominar 

os processos de seleção para ingresso nas IES de “vestibular tradicional” (BRASIL, 2009a). 

Para defender o ENEM o MEC montou um discurso de negação do vestibular, afirmando em 

2009 que “[...] o vestibular nos moldes de hoje produz efeitos insalubres sobre o currículo do 

ensino médio, que está cada vez mais voltado para o acúmulo excessivo de conteúdos [...]” 

(BRASIL, 2009h). 

Enquanto os vestibulares eram ligados ao ensino conteudista e vazio de conhecimentos 

significativos para os estudantes, o ENEM, de acordo com Fernando Haddad Ministro da 

Educação em 2009, se apresentava como uma mudança, não “[...] para esvaziar o ensino médio, 

mas para abordar os conteúdos privilegiando a capacidade de raciocínio do aluno e não o 

decoreba.” (BRASIL, 2009i). 

A mudança proposta era atuar como incitador da reformulação curricular para o Ensino 

Médio, devendo este tornar-se mais próximo e significativo para os alunos (BRASIL, 2009a). 

Neste movimento de afirmação do ENEM como elemento que traria grandes mudanças para o 

currículo do Ensino Médio podemos ver um espaço de disputas onde os reformuladores do 

Exame buscam criar significados em volta da nova prova, de forma a legitimá-la a partir do 

discurso. 

O currículo, como afirma Lopes e Macedo (2011), é uma prática de poder e de 

significados, nesta disputa de sentidos, o chamado vestibular tradicional foi caracterizado como 

conteudista, suas questões foram consideradas como pautadas na memorização mecânica de 

determinados saberes e sem interligação com o mundo em constante transformação, enquanto 

o ENEM, chamado em 2009 de “Novo ENEM”, foi apresentado como uma prova 

contextualizada que valorizava a capacidade dos estudantes de adaptarem-se as situações 

problemas levantadas pelas questões da prova.  

O ENEM desta feita atuaria na legitimação dos saberes curriculares a serem 

trabalhados no Ensino Médio, oferecendo, assim como aponta Goodson (1995), uma espécie 

de roteiro a ser trabalhado pela retórica legitimadora da escola, oficializando os saberes. Neste 

movimento o ENEM fortaleceu seu discurso oficial da valorização do trabalho com questões 

pautadas em competências e habilidades, se propondo a trazer para o Ensino Médio um novo 

desenho curricular que o distanciaria do conteudíssimo e o aproximaria do ensino 

contextualizado, necessário para a formação de cidadãos em um mundo em constante 

transformação. 
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Essas competências e habilidades foram entendidas pelo MEC como conhecimentos 

essenciais a serem apreendidos pelos estudantes do Ensino Médio e foram organizadas na 

Matriz de Referência do ENEM, “[...] de modo a consagrar o papel do Exame de orientar a 

melhoria do Ensino Médio em harmonia com os processos de seleção para o acesso à Educação 

Superior [...]” (BRASIL, 2013a). Ligando-se a leitura e contextualização das questões da prova 

o que o MEC buscava era afastar a abordagem dos conteúdos da repetição e memorização que 

afirmava acompanhar as questões de vestibulares.  

A ideia do ENEM era qualificar o Ensino Médio em prol da qualidade da educação 

por via do currículo organizado a partir da Matriz de Referência do Exame.  

 

A Matriz de Referência consubstancia evolução importante na forma de 

avaliação dos estudantes e orientação sobre os conteúdos cujo aprendizado se 

espera no Ensino Médio. Ela se pauta por habilidades consideradas essenciais 

aos estudantes que concluem esse nível de ensino. (BRASIL, 2009i).  

 

Apesar da ideia de qualificação curricular do Ensino Médio por via da Matriz de 

Referência, o que vimos acontecer foi uma relação propagandeada entre a qualificação do 

currículo escolar ligada aos resultados alcançados pelos alunos submetidos ao Exame, passando 

o ENEM a atuar como legitimador da qualidade do currículo organizado pelas instituições e 

redes de ensino em uma dinâmica de performatividade tal qual já era exercida pelos mesmos 

vestibulares que o Exame buscava superar. 

O currículo escolar passou a ser entendido e propagado socialmente como de qualidade 

mediante os resultados alcançados no ENEM pelos alunos, montando de acordo com Ball uma 

cultura de performatividade, onde a performatividade é 

 

[...] uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que 

emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, 

atrito e mudança. Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações 

servem de parâmetros de produtividade ou de resultado, ou servem ainda 

como demonstrações de “qualidade” ou “momentos” de promoção ou 

inspeção. (BALL, 2005, p. 543). 

 

A performatividade via ENEM teve expansão com a Portaria INEP 109/09, ao instituir 

a divulgação da média por escola alcançada no ENEM, criando um meio de comparação entre 

as instituições e redes de ensino, auxiliando a montagem de uma cultura pautada na 

performance dos alunos como legitimadora da qualidade educacional, como apontam Lopes e 

López (2010) 

 

É por meio da perfomatividade e da responsabilidade (accontability) que 

serviços sociais como a educação são padronizados, calculados, qualificados 
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e comparados, em uma dinâmica na qual os conhecimentos legitimados dos 

estudantes passam a ser vistos como idênticos aos resultados dos testes que o 

representam (LOPES; LÓPEZ, 2010, p. 101, grifo das autoras). 

 

A performatividade como apontada por Ball (2002, 2005) serve de comparações e 

exposição, servindo de parâmetro à produtividade e rendimento, validando a qualidade 

organizacional e individual dos agentes envolvidos no processo educativo (BALL, 2010). A 

legitimidade dos resultados individuais como representativos dos sistemas de ensino leva os 

profissionais a agirem sobre o indivíduo, buscando implicações nos sistemas, como forma de 

manter a funcionalidade das redes de ensino. (LOPES; LÓPEZ, 2010). 

Como apontam Lopes e López (2010), na política de performatividade o conhecimento 

liga-se à lógica de troca, passando a ser visto como mercadoria, sobressaindo o valor de uso, 

legitimado por meio de desempenhos visíveis nas avaliações. Os professores, por sua vez, 

apresentam propostas curriculares capazes de projetar identidades docentes de 

performatividade, avaliando os currículos mediante as aproximações com as propostas de 

avaliação, que passam a serem prescritivas. Dessa forma, entendemos o currículo, como uma 

“[...] prática de poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos.” 

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 41), configurando-se como um espaço de construção social, 

marcado pelas disputas de significados para a formação do discurso hegemônico em volta do 

currículo. 

Nesta disputa de significados, vemos a qualificação do currículo, avaliada mediante a 

performance de estudantes submetidos ao ENEM, situação essa já vivenciada no trabalho com 

foco nos vestibulares, neste movimento as organizações escolares passaram a ocupar posições 

de mercado, que pode ser entendido a partir da perspectiva de Ball (2009) como uma 

contextualização social de múltiplos fatores responsáveis por construírem uma dinâmica de 

hierarquização social das escolas. 

Visando galgar colocações de mercado melhores de forma a legitimarem a sua 

qualidade quanto serviço público, o que temos a partir da cultura de performatividade é a 

aproximação do currículo ao ensino, buscando garantir melhores resultados no Exame. Segundo 

Macedo a ligação entre currículo e ensino acaba por realizar uma redução do “currículo ao 

conhecimento e da educação ao domínio de saberes socialmente organizados.” (MACEDO, 

2012, p. 722). Nesta redução segundo Macedo (2012) os conhecimentos são objetificados, 

tornando-se uma listagem de objetivos e competências previamente selecionados atendendo a 

uma função pautada no “[...] valor de troca no mercado social [...]” (LOPES; LÓPEZ, 2010, p. 
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100), sendo legitimado mediante a possíveis vantagens que possam propiciar aos candidatos do 

ENEM durante a realização da prova. 

O ENEM assim foi construído discursivamente como “[...] catalisador de mudanças 

curriculares e que, paradoxalmente, denuncia o vestibular tradicional pela mesma 

racionalidade: a de orientar o currículo do ensino médio [...]” (ROCHA; RAVALLEC, 2014, 

p. 2000, grifo das autoras) tornando-se um espaço híbrido, configurando-se como uma fusão de 

elementos entre o vestibular e o ENEM, “[...] sintetizando elementos de ambas, mas não 

redutíveis a nenhuma [...]” (HALL, 1997, p. 19), tornando-se impossível de se reduzir a uma 

só face, desta feita vemos o quanto o discurso antagonista montado entre ENEM e vestibular 

apresenta-se frágil, uma vez que “[...] o antagonismo é o fracasso da diferença: neste sentido, 

ele se situa nos limites da linguagem e só pode existir como interrupção desta - ou seja, como 

metáfora [...]” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 202). Podemos perceber isso nos 

comportamentos advindos dos resultados do ENEM como elementos que chancelam a 

qualidade educacional levando as escolas a manterem as práticas performáticas já conhecidas 

quando do trabalho com os vestibulares. 

A reformulação do ENEM em 2009 tinha entre seus objetivos a democratização do 

acesso ao ensino superior e a reformulação curricular para o Ensino Médio, mas manteve-se 

atrelado ao discurso meritocrático. A ampliação de temas a serem trabalhados pelo ENEM 

levaria docentes a terem maior espaço de discussões em salas de aulas porem a cultura da 

performatividade tendeu a guiar o trabalho educativo como forma de assegurar a visibilidade 

performática que determinará posicionamentos de mercado (BALL, 2009). 

A construção da hierarquia escolar não se dispõe a entender a escola como boa ou ruim 

em seus processos, mas, seguindo a lógica de Ball (2009) quanto à classificação estabelecida 

socialmente perante a colocação das escolas em um mercado de interdependência social, neste 

caso interligando os resultados alcançados no ENEM, construindo uma dinâmica de 

responsabilização da escola e professores sobre os resultados obtidos individualmente pelos 

alunos bem como as médias escolares. Na construção do posicionamento de mercado das 

escolas temos uma política pública de avaliação sendo ressignificada socialmente e no ambiente 

escolar, formando posicionamentos de mercado responsáveis por estabelecer socialmente a 

qualidade educacional das instituições, o que por consequência reflete no trabalho docente e 

entre eles os professores de História. 

Seguimos esse raciocínio uma vez que podemos ver a existência de um mercado 

editorial voltado para a preparação de alunos, abastecendo bancas de revistas com publicações 

como “O Guia do Estudante” da editora Abril, trazendo os conteúdos mais cobrados das 
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disciplinas em rankings, baseado na quantidade de vezes que foram cobrados na prova. Monta-

se assim um currículo paralelo e ao observar tais rankings vemos a elevação de conteúdos tidos 

como essenciais para o estudo de História e publicações específicas voltadas a preparação para 

o ENEM e livros didáticos estabelecendo uma dinâmica dialética de mútua legitimação entre o 

material didático e o Exame. 

 

2.3.4 ENEM, material didático e currículo 

Temos o livro didático como instrumento de trabalho para os professores de História, 

e nas palavras de Bittencourt, este “[...] continua sendo o material didático referencial de 

professores pais e alunos que, apesar do preço, consideram-no referencial básico para o estudo 

[...]” (BITTENCOURT, 2015, p. 71), e levando em conta a distribuição gratuita na rede pública 

de ensino o livro didático passa a alcançar um vasto público. O livro didático estabelece uma 

relação simbiótica com a escola, sua compra faz-se necessária para gerar leitura o suficiente 

que possa contextualizar o aluno perante o conteúdo apresentado pelo professor, enquanto isso 

sua escrita e organização dos conteúdos agem como auxiliares na organização curricular. Ao 

mesmo tempo em que o livro é um produto de mercado este também é um definidor curricular 

(MUNAKATA, 2012), uma vez que as editoras visam atraírem mais professores para o 

consumo de materiais, constituindo um espaço de disputas entre as definições curriculares e o 

contexto da prática (LOPES, 2005a) o que se expande também na produção de demais materiais 

didáticos.  

Como mercadoria o livro didático aproxima-se das demandas presente no contexto de 

sua produção obedecendo a lógica do mercado (BITTENCOURT, 2015), em um jogo de 

negociação e conflito entre as discussões acadêmicas e uma educação utilitarista que almeja 

resultados em grandes exames, o “[...] mercado impõe limites ao processo de renovação do 

perfil das obras e ao diálogo entre o saber escolar didatizado e os saberes provenientes das 

ciências de referência [...]” (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 134).  

Neste jogo de disputas por atender as exigências de serem aprovados na avaliação do 

MEC para comporem o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), os autores e editoras 

qualificaram a escrita dos textos, trouxeram melhorias na exposição dos temas e ilustraram 

melhor seus livros (GUIMARÃES, 2012), contudo seguindo a lógica de mercado também 

trazem em suas escritas o discurso de aproximação com o ENEM uma vez que esta prova 

alcançou números elevados de inscritos e passou a compor os discursos escolares de validade 

da educação ofertada mediante os resultados alcançados nos Exames, desta forma não é de se 
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admirar que o ENEM passe a ser citado nos livros didáticos e estes tentem apresentarem-se 

como organizados em proximidade com as exigências do Exame. 

Entre os livros aprovados no PNLD 2018, temos a coleção de História para o Ensino 

Médio de Alfredo Boulos Júnior, que traz, em sua apresentação, o seguinte texto na 

apresentação da obra: “Será que tem o que eu preciso aprender para passar no Enem e/ou 

Vestibular?” (BOULOS JÚNIOR, 2016). Da mesma forma que a obra de Boulos, outros livros 

trazem essa ligação e em seus exercícios trabalham com questões de edições do ENEM para 

resolução e debate pelo professor, levando para dentro das salas de aula o ENEM como tema 

gerador de discussões em torno da História. 

Podemos perceber essa ligação do ENEM com a apresentação realizada nos livros 

didático na coleção organizada pelos autores Vainfas; Faria; Ferreira; Santos (VAINFAS [et.al], 

2010), que trazem em seus texto a presença do ENEM, e ainda de vestibulares devido a sua 

permanência como critério de seleção em algumas universidades, em seus exercícios, 

apresentam questões sobre a temática de cada capítulo que já tenha sido cobrado na prova do 

Exame. 

No que diz respeito a oferta de material além do livro didático temos um vasto mercado 

editorial voltado para a preparação de alunos, abastecendo bancas de revistas com publicações 

como “O Guia do Estudante” da editora Abril, trazendo os “conteúdos mais cobrados” das 

disciplinas, baseando-se na quantidade de vezes que foram exigidos na prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Capas da Revista Guia do Estudante - História 2016 e 2018. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Podemos ver na Figura 05 a Revista de 2016 se propondo a apresentar “53 aulas 

ilustradas sobre os temas que mais caem nas prova” (GUIA DO ESTUDANTE - História, 2016, 
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Capa), se pensarmos a História dentro da concepção de ciência que estuda a ação humana no 

passado, vemos o quanto é limitado a predisposição de 53 temas para o estudo de História. 

Enquanto isso a edição de 2018 traz na capa a afirmação “Estude os temas que mais caem nas 

provas” (GUIA DO ESTUDANTE - História, 2018, Capa), a proposta aqui também é fazer uma 

delimitação de saberes que serão úteis para realização do ENEM. 

 Esta limitação fica mais latente quando passamos a observar a organização dos 

conteúdos entre as duas edições, tomemos como exemplo a apresentação do tema Pré-História, 

a edição do Guia do Estudante de 2016 destinou uma ‘aula’12 para apresentar essa temática, 

dividida em duas páginas, contando com ilustrações, mapas e um anexo tratando de descobertas 

sobre a Pré-História no Brasil. O mesmo tema aparece na edição do Guia do Estudante de 2018 

resumido a duas colunas e mesclando a apresentação dos conteúdos de Egito e Mesopotâmia, 

sem nenhuma imagem referente a Pré-História. 

Tivemos nessa situação o corte brusco não somente do tema Pré-História mas também 

de Egito e Mesopotâmia, cada tema em 2016 compunha uma aula em separado, contando com 

informações de mapas e textos extras, em 2018 foram mescladas em uma única divisão, 

apresentando um passado histórico que remonta do surgimento do homem por volta de 5,5 

milhões de anos atrás a dominação do Egito pelo império romano em 525 antes de Cristo (a.C) 

resumido a duas páginas como podemos ver na Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 06: Revista Guia do Estudante - História 2018. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Na análise do material apresentado temos que entender que sua produção destina-se a 

uma camada do mercado consumidor formado por jovens interessados em realizarem o ENEM, 

                                                           
12 Os conteúdos são organizados como aulas. 
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a intenção nesse caso é substituir ou apresentar material complementar ao livro didático, com 

conteúdo esquemático abrangendo longos períodos históricos (GUIMARÃES, 2012), 

estabelecendo um processo de transposição didática de conteúdos acadêmicos de modo a 

simplificar o estudo e apresentação dos conteúdos. “O processo de transposição e simplificação 

no âmbito da difusão implica tornar definitivas, institucionalizadas e legitimadas pela sociedade 

determinadas visões e explicações históricas” (GUIMARÃES, 2012, p. 97) e realizam uma 

seleção de conteúdos, preocupando-se com a aplicabilidade direta do saber, em uma lógica 

utilitarista da educação, além de perpetuar a organização do passado histórico com bases na 

tradicional divisão europeia. 

Quando levamos em conta que o conteúdo de Pré-História não foi tema de nenhuma 

questão do Exame entre 2009 a 2017 assim como os povos que compuseram as civilizações 

assentadas na região da antiga Mesopotâmia e o Egito antigo foi tema de uma questão em 2009, 

vemos um processo de limitação curricular realizado pela revista, valorizando outros saberes 

com mais incidência nas questões do ENEM, montando rankings de importância dos conteúdos. 

Temos nesse processo a legitimação curricular mercantil se formando, com base na utilidade 

prática para resolução de questões da prova, como podemos ver na Figura 07: 

Figura 07: Rankings dos conteúdos mais abordados no ENEM (2009 - 2016); Seleção de conteúdos de 

História. 

Fontes: Guia do Estudante - Raio X do Enem; VESTMapaMental. 

 

Podemos observar nas imagens a organização do currículo baseado em rankings, 

vemos assim a seleção de conteúdos tidos como essenciais para o estudo de História, tal situação 

nos remonta aos apontamentos de Macedo (2012), sobre a centralidade do ensino e a limitação 

e objetificação do conhecimento por via do currículo. 
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Somando-se às revistas temos os sites especializados em aulas e materiais didáticos 

interativos como é o caso dos sites “Descomplica”13 e “Geekie Games ENEM”14, todos 

apresentando um discurso de preparação voltada para o ENEM. Em ambos os sites, professores 

de diferentes disciplinas, dentre elas História, apresentam seus conteúdos como primordiais 

para a realização de uma boa prova, selecionando e valorizando determinados saberes em 

detrimento de outros. 

Somando-se ao discurso de “Se dê bem no ENEM” dos sites e a abordagem de temas 

nas revistas, os livros didáticos não ficam para traz no enfoque sobre o ENEM, apresentando 

preocupações quanto à preparação dos alunos para esse exame. Seguindo uma lógica de 

mercado os materiais didáticos apresentam-se como auxiliares na preparação de alunos focados 

no ENEM. 

Os textos de revistas e a apresentação dos conteúdos por via dos sites, seja em forma 

de texto, ou videoaulas, apesentam um caráter informativo, mantendo uma apresentação da 

História narrativa, como já apontada por Miranda e Luca, ao analisar os livros didáticos do 

PNLD 2005, ao afirmar uma perceptível presença  

 

[...] de um grupo predominante — que se designa genericamente como 

Tradicional — que aborda a História em sua dimensão meramente informativa 

e não valoriza o conhecimento histórico em seu aspecto construtivo. As 

narrativas são organizadas a partir de recortes já consagrados, as fontes 

históricas ganham caráter mais ilustrativo e não são exploradas numa 

dimensão que aproxime o aluno daquilo que preside o procedimento histórico; 

nesse sentido, uma concepção de verdade pronta e irrefutável preside a obra. 

(MIRANDA; LUCA, 2004, p. 140) 

 

Vemos a partir da observação do material didático e principalmente nas revistas e sites 

a montagem a partir do discurso de reordenação curricular com base no ENEM, contudo ao 

analisarmos o que foi apresentado como História para o ENEM temos a manutenção de uma 

perspectiva didática arraigada a práticas de décadas atrás, apresentando a disciplina de maneira 

informativa, como já citado em Miranda e Luca (2004), fortemente ligada a uma divisão do 

passado baseado na narrativa seguindo uma cronologia europeia. Desta feita o que temos na 

constituição do ENEM por via dos materiais didáticos é uma apresentação com centralidade na 

preparação para o Exame realizando uma construção discursiva de mudança curricular, o que 

nos leva aos professores pois: 

 

                                                           
13 Site “Descomplica”. Disponível em: <https://descomplica.com.br/produtos/enem>. Acesso em: 18 

abr. 2018. 
14 Site “Geekie Games”. Disponível em: <https://geekiegames.geekie.com.br>. Acesso em 18 abr. 2018. 
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Ao se considerar a dimensão das formas de consumo do livro didático, não se 

pode omitir o poder do professor. Cabe a este, na maioria das vezes a escolha 

do livro, e sua leitura na sala de aula é determinada também pelo professor. 

Os capítulos selecionados, os métodos de leitura em grupo ou individual, 

assim como as tarefas decorrentes da leitura, são opções exclusivas do 

professor, mesmo quando inseridas e limitadas por projetos pedagógicos 

estipulado pela escola. (BITTENCOURT, 2015, p. 74) 

 

O que percebemos com essa análise é a reafirmação que o ENEM quanto orientador 

de mudanças curriculares é uma construção discursiva. Por mais que possamos ver os materiais 

didáticos limitarem/organizarem seus conteúdos com base no ENEM temos a manutenção na 

forma de apresentação desses saberes ligados a memorização e didatização de saberes. No 

campo da História esses materiais não trazem consigo o alargamento no campo de discussão, 

nem tão pouco se preocupam com a problematização de conceitos ou mesmo propiciam uma 

leitura mais crítica dos conteúdos, pelo contrário, sua preocupação foca-se na memorização 

rápida de conteúdos que possam auxiliar na marcação das questões do ENEM, trabalho esse 

que já era realizado anteriormente com foco nos vestibulares. 

Percebemos na análise de documentos, da performatividade e materiais didáticos a 

construção discursiva em torno do ENEM como elemento de orientação curricular, em uma 

dinâmica dialética de legitimação do Exame. Por via do exame das fontes e conjunto dos 

trabalhos acadêmicos sobre o ENEM podemos perceber a falta de essencialidade da prova, uma 

vez que as pesquisas analisadas apontam para diferentes conclusões, mas trazem em comum a 

modelagem escolar sobre as formas de se trabalhar com o Exame. Para adensar nossa discussão 

iremos analisar as questões do ENEM com o intuito de observar e discutir sobre o trabalho 

realizado na prova, uma vez que esta é a materialização daquilo que o MEC veio a chamar de 

orientação concreta do que se deve aprender nos anos finais da Educação Básica. 
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3 QUESTÕES DO ENEM E O CURRÍCULO DE HISTÓRIA15 

 

3.1 HIBRIDISMO E CURRÍCULO.  

 

Para analisarmos como o currículo de História é trabalhado no ENEM adentramos 

nesse capítulo nas discussões acerca da abordagem histórica realizada nas questões do Exame. 

Entendemos que a prova em si está inserida no ciclo de políticas, atuando no contexto da 

produção de texto, uma vez que os textos políticos dão origem a outros documentos 

(MAINARDES, 2006). Compreendemos a prova como um texto político também por trazer em 

suas falas e silêncios visões curriculares que objetivam nortear as políticas de currículo, levando 

os docentes no contexto da prática a realizarem seleções do que devem aplicar e como será 

discutido nas salas de aula (BALL; BOWE, 1998). 

Desta feita a tentativa de reordenamento curricular apresentada nas questões do 

ENEM, nos proporciona a observação sobre as abordagens históricas presentes na prova do 

Exame, analisando quais as novas formas de se pensar o currículo de História. 

Nossa preocupação se volta a este campo, pois como já apresentado no capítulo 

anterior, há um mercado editorial destinado à preparação de candidatos para o ENEM, 

ranqueando, selecionando e dando destaque a conteúdos programáticos conforme frequência 

na prova do Exame. Desta feita podemos inferir que a maneira de apresentar o passado na prova 

do ENEM venha a influenciar de alguma forma também nas abordagens históricas e 

apresentações de conteúdos que venham a ser feitas. 

Buscamos entender quais as mudanças de postura quanto à abordagem histórica, como 

o ENEM tenta suplantar as abordagens históricas tradicionais. Quando falamos em abordagem 

tradicional estamos pautando nossa problematização entendendo por tradicional o currículo de 

História que privilegia “[...] a organização cronológica linear, por meio de fatos, marcos da 

história europeia integrados, quando possível aos fatos/marcos da história da nação brasileira 

[...]” (GUIMARÃES, 2012, p. 62), ou seja uma História factual e narrativa, com centralidade 

em visões eurocêntricas já conhecidas dos vestibulares. 

Quando nos referimos à mudança de postura/abordagens renovadas levamos em conta 

a construção do passado, lembrando as palavras de Hobsbawm: “[...] o que é definido 

                                                           
15 Uma versão resumida deste capítulo foi publicada sob o título História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira no Exame Nacional do Ensino Médio. In: TAMANINI, Paulo Augusto. (Org.). O ENSINO 

EM PERSPECTIVAS: múltiplas abordagens, outros enfoques e a interdisciplinaridade no ofício 

docente. 1ed. Curitiba: CRV, p. 13-24, 2018. Em parceria com o Professor Doutor Jean Mac Cole 

Tavares Santos e o Professor Doutor Paulo Augusto Tamanini. 
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oficialmente como ‘passado’ é e deve ser claramente uma seleção particular da infinidade 

daquilo que é lembrado ou capaz de ser lembrado [...]” (HOBSBAWM, 1998, p. 23). Sendo 

assim, a construção do passado e do currículo de História passam por seleções daquilo que 

merece ser lembrado, deixando uma gama de experiências no ostracismo da lembrança oficial 

da História, uma vez que os currículos de História  

 

[...] é sempre processo e produto de concepções, visões, interpretações, 

escolhas de alguém ou de algum grupo em determinados lugares, tempos, 

circunstâncias. [...] expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, 

consensos, aproximações e distanciamentos, enfim relações de poder. 

(GUIMARÃES, 2012, p. 61). 
 

Essas reflexões sobre a montagem do passado e do currículo de História nos levam a 

pensar sobre como o ENEM constrói, e negocia dentro desse jogo de poderes com diferentes 

visões que possam ter da escrita histórica, nesses embates podemos ter o levante de temáticas 

antes marginalizadas, em detrimento de formações clássicas em torno de visões estruturais 

ligadas à organização política e econômica, por tanto para nós, trazer mudança/renovação para 

o currículo é dar vez e voz aos silenciados historicamente, é conversar com o cotidiano, 

perceber o indivíduo como agente de transformações históricas. 

Não buscamos em nossa pesquisa, nem mesmo em nossa prática quanto professor de 

História, entender que o Ensino Médio está para formar historiadores, bem como aponta 

Bittencourt (2004), mas entendemos que a disciplina deve “[...] visar dar condições de maior 

autonomia intelectual entre os diversos registros humanos, assim como aprofundar o 

conhecimento histórico da sociedade contemporânea.” (BITTENCOURT, 2004, 183). Dessa 

forma nos preocupamos com as formações de tendências históricas mediante a frequência e a 

forma de abordagem com que determinados conteúdos são explorados pela prova do ENEM, 

levando nosso olhar quanto pesquisador a analisar as questões do Exame. 

Essa análise tende a observar a apresentação dos conteúdos de História, entendendo 

que objetivo da História na escola básica  

 

[...] não se restringe à assimilação maior ou menor de conteúdos prefixados, 

mas se comprometem a articular conhecimentos, competência e valores, com 

a finalidade de capacitar os alunos a utilizarem-se das informações para a 

transformação de sua própria personalidade, assim como para atuar de 

maneira efetiva na transformação da sociedade. (BEZERRA, 2015, p. 37). 
 

Entendendo dessa forma o papel da História na educação básica, nosso olhar volta-se 

para as questões do ENEM com o intuito de analisar a forma de abordar a História, como a 

disciplina é apresentada, convivendo em espaços de convivência entre a repetição de dados a 
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serem memorizados e a possibilidade dos candidatos utilizarem de criticidade aliada a 

conhecimentos históricos para a resolução. 

Interpretando a noção de currículo a partir de perspectivas pós-estruturais, entendemos 

o currículo como criação contingencial que busca delimitar fronteiras, com o intuito de 

organizar conhecimentos, que venham a ser legitimados e elevados à condição de elementos 

essenciais para a formação humana, com isso nos distanciamos da ideia de identidade fixa do 

currículo, ou mesmo da noção de essencialidade dos saberes alcançadas por via do currículo.  

Distantes da ideia de essencialidade e somando a nossas análises a utilização teórico-

metodológico do ciclo de políticas de Ball e Bowe (1998), vemos o currículo como elemento 

formulado em diferentes contextos de políticas, focando no contexto da produção de texto 

vimos com Dias (2009), Mainardes (2006) e Oliveira e Lopes (2011) que o texto político é 

marcado por ambivalências, oriundas  da escrita realizada por várias mãos, devido o intuito de 

atender diversos interesses e alcançar um público vasto. 

Nesta perspectiva quando passamos a analisar o contexto da produção de texto em 

volta do ENEM, no que diz respeito à elaboração das questões que compõem a prova do Exame, 

partimos do pressuposto que estas questões trazem em seu conjunto marcas de ambivalência, 

apresentando não apenas “[...] diferentes tendências e concepções teórico-metodológicas, mas 

como tendências e orientações que se inter-relacionam produzindo híbridos culturais [...]” 

(MATOS; PAIVA, 2007, p. 186), mesclando abordagens históricas que variam entre 

abordagens arraigadas em perspectivas tradicionais de compreensão do passado com 

abordagens de caráter renovado na interpretação da História, representando desta forma um 

currículo híbrido para a disciplina de História. 

Quando falamos de currículo híbrido trabalhamos com autores com Canclini (2015) 

Bhabha (1998), Hall (2003) e Lopes (2005b), partindo da noção de  

 

[...] ruptura com a ideia de pureza e de determinações unívocas. A hibridação 

não só se refere a combinações particulares de questões díspares, como nos 

lembra que não há formas (identitárias, materiais, tecnologias de governo, etc) 

puras nem intrinsicamente coerentes, ainda que essa mescla não seja 

intencional (MATOS; PAIVA, 2007, p. 188).  
 

Esses espaços vazios de pureza para o currículo passam a ser disputados por demandas 

que chocam-se com ordens estabelecidas, realizando articulações e trabalhando com sistemas 

de significações (LACLAU,  2005), que expressando suas forças por via de articulações com 

comunidades epistêmicas e parcelas da sociedade civil em movimentos de formação de 
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demandas sociais, para a incorporação de temáticas antes secundarizadas ou silenciadas nas 

provas, e que hoje alcançam status de componentes curriculares. 

Junto a isso temos que lembrar constantemente dos embates entre os formuladores de 

currículo que levam consigo demandas pessoais e de grupos aos debates com seus pares para a 

formulação dos currículos e como passamos pela expansão do mundo globalizado via 

tecnologia, que multiplica a velocidade das informações e reduz as fronteiras no mundo pós-

moderno (LYOTARD, 2009), várias são as fontes de influências na construção de currículos, 

mostrando que “[...] é a partir da ideia de uma mistura de lógicas globais, locais e distantes, 

sempre recontextualizadas, que o hibridismo se configura [...]” (LOPES, 2005b, p. 56). 

As discussões sobre hibridismo aproximam-se ao nosso trabalho uma vez que se 

voltam ao estudo da coexistência entre o que é tido como tradicional e moderno em espaços de 

negociações e conflitos, nos lembrando da dificuldade em perceber os limites entre essas facetas 

(HALL, 2003). Seguimos esse caminho levados pela observação das questões de História do 

ENEM que apresentam a coexistência entre diferentes abordagens históricas, o que nos permite 

fazermos análises mais aprofundadas sobre o currículo de História trabalhado no ENEM por 

via das questões da prova. 

O hibridismo para análise curricular tem ligações com discussões pós-estruturalistas e 

pós-coloniais, que voltam seus olhos para o multiculturalismo fortalecido pela condição pós-

moderna da sociedade, rompendo fronteiras estruturais de contingenciamento social limitado 

pelo conceito de classes sociais, trazendo à tona sujeitos descentrados, discursivamente 

construídos entre interseções de forças mais maleáveis e flexíveis (PETERS, 2000), recebendo 

informações de diversas fontes para composições de identificações por vezes ambivalentes em 

si, montando desta feita culturas híbridas. 

Essas culturas híbridas representam a existência de identidades que habitam as bordas 

da realidade, gerando estranhezas quanto aos possíveis enquadramentos que possam fixar suas 

características, tornando confuso qualquer sentido de autenticidade, uma diferença interior que 

habita as culturas, criando estranhezas formuladas discursivamente visando contê-las para 

análises (BHABHA, 1998). 

Em Canclini (2015), o estudo sobre o hibridismo dá-se a partir de análises sobre o 

processo de modernização da América Latina, visto pelo autor como processo incompleto, 

marcado por “modernismo exuberante com uma modernização deficiente” (CANCLINI, 2015, 

p. 67), entendendo a América Latina como espaço de modernização restrita, com surtos 

modernizantes que não atingem a sociedade como um todo, coexistindo influências de culturas 

europeias modernas como o folclore local. Essas coexistências no mundo pós-moderno trazem 
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os princípios de incertezas sobre o valor da modernidade que deriva “[...] não apenas do que 

separa nações, etnias e classes, mas também dos cruzamentos socioculturais em que o 

tradicional e o moderno se misturam.” (CANCLINI, 2015, p. 18).  

Observando a dificuldade em classificar as culturas e seus limites, essas aproximações 

entre as vanguardas europeias e a cultura local passaram a ocupar os mesmos espaços16 

compondo hibridismos, onde não conseguimos setorizar as culturas, como também não 

contamos com uma mescla homogênea entre elas, nem mesmo a possível soma entre tradicional 

e moderno para formar um terceiro resultado, mas o que vemos são aproximações entre 

diferentes, sem perderem suas características, convivendo e trocando influências entre si sem a 

verticalização hierárquica de relações. 

Nos baseando nas análises de hibridização para o estudo de currículo concordamos 

com Lopes (2005b) quando a autora afirma sobre os textos curriculares: “Os textos são 

deslocados das questões que levaram à sua produção e relocalizados em novas questões, novas 

finalidades educacionais. Os processos simbólicos são desterritorializados e os gêneros impuros 

se expandem.” (LOPES, 2005a, p. 267). 

Quando nos aprofundamos no estudo das questões do ENEM podemos perceber a 

convivência desses gêneros impuros entre as questões de História, onde da mesma forma que 

vemos Canclini (2015) abordar o modernismo exuberante, vemos os discursos em volta do 

ENEM afirmando enfaticamente que o Exame representa avanços curriculares, por trazer 

questões contextualizadas em consonância com o que há de mais avançado a título de avaliação 

de larga escala, e que sua execução serve de base para a organização do currículo do Ensino 

Médio. Contudo temos uma modernização restrita quando analisamos as questões, pois vemos 

nas provas a sobrevivência de temáticas e abordagens históricas as quais o ENEM foi proposto 

como forma de distanciá-las da educação.  

Entendemos a hibridização do currículo proposto pelo ENEM também a partir de Hall 

(2003), quando este apresenta que  

 

[...] o hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser 

contrastados com os ‘tradicionais’ e ‘modernos’ como sujeitos plenamente 

formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma vez 

que nunca se completa, mas que permanece em sua indecibilidade (HALL, 

2003, p. 74, grifo do autor). 

 

                                                           
16 Não podemos perder de vista que o acesso e os limites aos contatos com certas manifestações da 

cultura erudita permanecem limitados. 
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Acompanhando as discussões sobre hibridismos percebemos a prova do Exame como 

impossível de ser classificada com a precisão de verdade sonhada pelo pensamento moderno17, 

apresentando-se como currículo sem formação estável, não sendo possível classificá-lo de 

forma estática como renovado ou tradicional, tornando-o desta forma indecifrável a uma 

classificação plena.  

Assim, somos sabedores da falência de montarmos nossa análise a partir da 

polarização entre abordagens tradicionais e renovadas, contingenciando a realidade em duas 

categorias de análise. Sabemos dos limites que impomos com essa escolha, contudo a 

realizamos devido a necessidade de elaborar um contexto que estabeleça limites para nossas 

análises. 

Para determinarmos nossos limites selecionamos as questões concernentes aos 

conteúdos de História, que foram aplicadas pelo ENEM entre os anos de 2009 a 2018, optando 

em trabalhar com as questões que abordam a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Essa 

escolha se deu uma vez que a temática escolhida é componente curricular obrigatório para o 

Ensino Básico, regulamentado pela lei 10.639/03, e durante anos a História do negro foi 

trabalhada em provas de acesso ao Ensino Superior com destaque ao escravismo, o que nos 

permite estabelecer comparações entre avanços e permanências nas abordagens históricas sobre 

o tema. 

Desta forma observamos a temática escolhida para nosso estudo como relevante para 

observarmos como o ENEM vem trabalhando a História, de forma a analisarmos por via das 

questões sobre HCABA como estas são apresentadas no novo ENEM, a forma como o currículo 

de História vem sendo trabalhado pelo Exame, se o currículo por ele proposto continua 

arraigado no positivismo histórico europeu, escrito pelo olhar dos vencedores ou se propõe 

novas abordagens com vista a valorizar a participação dos indivíduos como sujeitos da História, 

rompendo com o tripé tradicional da História em vestibulares pautados no fato, na cronologia 

e nos vultos históricos. 

 

3.2 HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA REESCRITA E 

REINTREPRETAÇÕES 

 

Quando optamos em trabalhar com a HCABA nos ligamos com passagens históricas 

entrelaçadas à diáspora africana promovida pelo tráfico atlântico, que transformou o negro 

africano em uma importante mercadoria na constituição da economia colonial e imperial 

                                                           
17 Temos como pensamento moderno a crença iluminista e positivista na possibilidade de alcançar a 

verdade como essência, capaz de ser revelada e por vezes até mesmo controlada pela ciência.  
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brasileira, esta mercadoria era conhecida como escravo. O escravo africano e posteriormente 

seus descendentes ocuparam os trabalhos no campo e na cidade, tendo seus músculos e 

especialidades alimentado os lucros de seus senhores; mas o escravo em si não limitou-se a ser 

mercadoria, para o Brasil trouxe suas crenças, línguas e costumes, e aqui foram reconstruídos 

em sociabilidades com outros africanos e demais etnias, forjando contribuições para a formação 

do país por meio da construção de novos laços de sociabilidades. 

 

Não será, pois, através da família, no sentido mais restrito do termo, que o 

negro readquirirá sua identidade social. O pivô das novas sociedades não 

deverá ser procurado nas relações matrimoniais, mas antes nas relações sociais 

de tênue vizinhança, de grupo de trabalho, do lazer e outras associações de 

tipo diverso. (MATTOSO, 2003, p. 105). 
 

Estas influências no campo das sociabilidades perpassam os limites delimitados pela 

cor da pele, lembremos que a mão de obra cativa esteve presente em amplos espaços do Brasil 

colonial e imperial, estabelecendo relações dialéticas entre as diversas etnias no país, compondo 

o caldeirão cultural do que viria a ser a sociedade brasileira. 

Devemos lembrar que a história do negro no Brasil não se limita ao escravismo, 

adentrando em diversas nuances da formação do povo brasileiro, contudo suas contribuições 

foram marginalizadas pelos discursos modernizadores do positivismo republicano, que 

precisava levar ao Brasil a evolução econômica, social e cultural e para isso deveria deixar para 

trás os hábitos vistos como atrasados. 

 

O negro, que não pedira para vir ao Brasil - na verdade fora trazido - e muito 

menos desejara ser escravo, passa, [...], parecendo pesadelo de Kafka, a ser 

acusado de ter sido escravo (e, portanto, sem talento para ser livre), de ser 

negro e até de estar no Brasil, prejudicando a possibilidade de uma nação. 

(PINSKY, 2014, p. 17 - 18). 
 

Como apresenta Pinsk, a sociedade brasileira do final do século XIX e início do século 

XX já marcada pela herança escravista passou a ver o negro como elemento prejudicial para a 

construção da nova nação. Já não bastasse os séculos de cativeiro, o negro após a libertação 

encontrou barreiras contra a sua própria existência para a formação de um Brasil independente 

e moderno, que deveria alinhar-se aos padrões europeus do século XIX e início do século XX. 

Para isso se exigia o encobrimento da herança africana, na tentativa de apagar o impossível de 

se esconder: a miscigenação brasileira e os traços da cultura africana na constituição da 

sociedade, passando pelos âmbitos culturais e fenotípicos uma vez que  

 

[...] o negro estava presente até nos espelhos das casas brasileiras. Um cabelo 

mais rebelde, um nariz mais achatado, uma pele mais morena denunciavam a 
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extrema miscigenação racial ocorrida aqui. [...] A abolição da escravidão 

devia representar, pois, a abolição da negritude, do negro concreto e do negro 

que cada um tinha em si. A nação monorracial dependia disso. (PINSKY, 

2014, p.18). 
 

Nesse processo de encobrimento da matriz africana, somando-se à crença na 

democracia racial, as discussões em torno da HCABA foram veladas, gerando a perpetuação 

de expressões e comportamentos racistas, bem como o processo de não identificação de parte 

da comunidade negra com suas origens étnicas. Soma-se a isso o eurocentrismo presente nos 

discursos formativos das elites brasileiras levando à propagação da cultura do racismo, 

responsável por tentar ocultar as contribuições do negro na formação do Brasil.  

Apesar do racismo e tentativas de ocultação, o negro resistiu desde os primórdios de 

sua chegada aos portos brasileiros, valendo-se das fugas, quilombos, negociações e 

reconstruções sociais, passando pelas entidades de mobilização de negros criadas no período 

pós-abolição e dentro da República Velha até os dias atuais. Com os movimentos de 

redemocratização nos anos 70, as pautas sociais cresceram, entre elas o movimento negro que 

conquistou importante vitória na Constituição de 1988, ao garantir que o racismo fosse 

classificado como crime inafiançável e imprescritível (GUIMARÃES, 2012).  

Na luta contra a segregação sofrida, os negros passaram a ter na escola uma forma de 

ascender socialmente, passando a educação a compor espaços de lutas por melhores condições 

de vida e reconhecimento social, contudo “[...] a educação formal não era só eurocentrista e de 

ostentação dos Estados Unidos da América, como também desqualificava o continente africano 

e inferiorizava racialmente os negros, quer brasileiros, quer africanos ou estadunidenses [...]” 

(SANTOS, 2005, p. 22). A partir dessas percepções o movimento negro passou a levantar como 

demanda a luta por educação que trouxesse o estudo do continente africano e seus povos, a luta 

dos negros no Brasil, a participação negra na formação histórica, cultural e social do Brasil 

(SANTOS, 2005). Para lutar contra a perpetuação de estereótipos em torno da história e cultura 

negra há de se enfrentar uma sociedade em que predominam visões negativas, preconceituosas 

e historicamente construídas a respeito do negro. 

Na observância desta condição, após longos anos de luta, foi aprovada em janeiro de 

2003 a lei 10.639/03 que trata da obrigatoriedade da temática HCABA nas instituições de 

educação básica, sejam elas públicas ou privadas. Sancionada no primeiro mandato do 

presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, a lei propõe abordagens que venham valorizar o passado 

e as lutas da etnia negra, indo além do passado escravista.  

A Lei 10.639 traz o seguinte texto: 
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Art. 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003). 
 

A lei 10.639/03 trouxe a obrigatoriedade e o reconhecimento da participação negra 

para a formação do Brasil, correspondendo ao marco da institucionalização legal do ensino de 

HCABA como componente curricular para o Ensino Básico,  constituindo “[...] linha divisória 

da política educacional brasileira, visto que, pela primeira vez, há o tratamento explícito da 

dinâmica das relações raciais nos sistemas de ensino [...]” (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 

2005, p. 2017).  

Contudo alerta Guimarães: 
 

Respeitar, valorizar e incorporar a história e a cultura afro-brasileira e indígena 

na educação escolar são atitudes que não podem, ao meu ver, ser tratadas 

como meros preceitos legais, mas um posicionamento crítico perante o papel 

da História como componente formativo da consciência histórica e cidadã dos 

jovens. A história constitui um campo de saber fundamental na luta pela 

construção de uma sociedade democrática e multicultural. (GUIMARÃES, 

2012, p. 80).  
 

Dessa forma a obrigatoriedade do ensino de HCABA não garante a efetivação de 

mudanças nas relações étnico-raciais, como afirma Guimarães (2012), há necessidade de 

posicionamento crítico por parte dos profissionais docentes para a formação de consciência 

histórica pautada no respeito e valorização da multiculturalidade. 

Com o objetivo de reestruturação dos currículos do Ensino Médio, e de acordo com as 

orientações do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana publicado em 2009, que apresenta a inclusão da “[...] temática de história e cultura 

africana, afro-brasileira e indígena entre os conteúdos avaliados pelo ENEM [...]” (BRASIL, 

2013b, p. 52) entendemos que o ENEM, em consonância com a legislação que o rege, deve 

propor questões que rompam com o padrão eurocêntrico de História e tragam reflexões sobre o 

negro que suplantem a visão simplista dada a sua História, devendo valorizar a contribuição da 

matriz africana para a formação do Brasil. 
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Quando se trata do tema HCABA, o ENEM deve cumprir o papel de distanciar a visão 

que limita o negro ao passado escravista, assim a Matriz de Referência do ENEM destaca o 

estudo das diferentes culturas no texto da Competência 1 da área de Ciências Humanas e suas 

respectivas habilidades: 

 

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, 2012d, p. 

11).  
 

Ainda na Matriz de Referência do ENEM, tem-se o anexo com objetos de 

conhecimento associados à área de Ciências Humanas e suas tecnologias que traz a discussão 

sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade e mais especificamente apresenta o 

trabalho com a “[...] História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro 

na formação da sociedade brasileira.” (BRASIL, 2012d, p. 22) como objeto de avaliação do 

Novo ENEM. 

O texto da Matriz de Referência do ENEM alinha-se ao Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de HCABA, aproximando-se da lei 10.639/03, configurando uma 

tentativa de montar currículo de valorização da cultura negra, contudo, o ponto em questão trata 

de como o conteúdo acerca da temática é apresentado nas questões que compõem a prova do 

ENEM e se estas questões apresentam mudança de perspectiva quanto à visão apresentada para 

a História Negra. A partir deste ponto analisamos as questões do ENEM para entendermos, com 

o auxílio deste recorte temático se o Exame apresenta novas abordagens como é proposto em 

seus textos oficiais ou se continua a apresentar uma História factual e cronológica de base 

europeia. 

Nosso recorte temporal está compreendido entre os anos de 2009 a 2018, contando 

como marco inicial (2009) o ano que foi realizada a reformulação do ENEM, quando o Exame 

passou a ser apresentado explicitamente em discursos e documentos oficias como política de 

reformulação curricular, e o marco final (2018) de nosso recorte apresenta-se como a última 

prova aplicada antes de nossa defesa da dissertação. 
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Levando em conta a obrigatoriedade do ensino de HCABA nos propomos a analisar 

as questões da disciplina de História presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

fazendo um estudo de como a temática de HCABA foi abordada na prova, buscando entender 

se há avanços na abordagem histórica sobre o tema ou se mantêm-se as visões tradicionais em 

torno da História do negro. 

Detemos nosso estudo sobre as questões, pois o ENEM foi apresentado como elemento 

orientador para a reestruturação do currículo do Ensino Médio, entendemos assim como forma 

de manter uma concisão entre discurso e prática a HCABA deve fazer parte do conteúdo 

programático a ser abordado na prova do ENEM de forma renovada e que valorize as 

contribuições e lutas da etnia negra para a formação do Brasil, apresentando dessa forma a 

reformulação dos currículos disciplinares apregoada pelo ENEM. 

 

3.3 QUESTÕES EM ANÁLISE 

 

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias conta com 45 questões - que versam 

sobre temas trabalhados nas disciplinas de Sociologia, Filosofia, Geografia e História - 

contando em dez edições (2009 a 2018) com 450 questões18, destas ao todo foram 32 questões 

no decorrer dos anos que se ligam de alguma forma a HCABA, correspondendo à  7,1% de 

todas as questões trabalhadas ao longo dessas dez edições do ENEM. 

A porcentagem de questões sobre o tema pode parecer pouco à primeira vista, contudo 

ao analisarmos as provas de primeira aplicação do ENEM, vemos questões em torno da 

HCABA se sobressaindo sobre as demais temáticas, sendo o tema de maior recorrência nas 

provas, trazendo desta forma a HCABA pra dentro da discussão curricular do ENEM. 

Quando nos referimos à HCABA, trabalhamos com questões onde o negro brasileiro 

e africano estejam presentes, seja em referências a Conjuração Baiana19, diretamente à África, 

bem como aos negros em alguma etapa na história brasileira; abrimos parêntese aqui para 

trazermos junto às lutas do Movimento Negro no Brasil às ações realizadas pelos negros norte-

americanos no movimento pelos direitos civis no contexto da década de 60 do século XX20, por 

considerá-las também emblemáticas para a valorização das lutas e conquistas da comunidade 

                                                           
18 Levamos em conta para nossa análise somente as provas de primeira aplicação, por estas 

representarem os maiores números de participantes, caracterizando-se assim como de maior 

abrangência.  
19 Movimento de caráter republicano ocorrido na Bahia em 1798, marcado pela participação negra e 

possuía entre seus objetivos a abolição da escravidão. 
20 Esse recorte da História Norte Americana está relacionado às próprias questões do Exame que focam 

nesse contexto para abordarem o Movimento Negro nos Estados Unidos da América. 
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negra como um todo. Seguindo essa classificação podemos ver na Figura 09 o seguinte 

panorama ano a ano sobre os temas de HCABA abordados no ENEM. 

 

Ano Temática Central Problemática Abordagem 

2009 África Poder nos Faraós no Egito Antigo Tradicional 

2009 Escravidão Possível Revolta ligada às notícias do Haiti Renovada 

2010 Escravidão Condição do Escravo Renovada 

2010 Cultura Perseguição cultural a capoeira Renovada 

2011 Escravidão Aspectos cotidianos da escravidão (vestuário) Renovada 

2011 Pluralidade Étnica Lei 10639/03 Renovada 

2011 Escravidão Possível Revolta ligada às notícias do Haiti Renovada 

2012 Cultura Formação cultural Renovada 

2012 Movimento Negro Luta pelos direitos Civis nos EUA Tradicional 

2012 África 
Imperialismo - Domínio das terras cultiváveis pelos 

brancos 
Tradicional 

2012 Escravidão Exploração da mão de obra Tradicional 

2013 África Constituição de memória coletiva sobre a África Renovada 

2013 África Imperialismo - Final do Apartheid Tradicional 

2013 Escravidão Luta contra a escravidão - Joaquim Nabuco Tradicional 

2013 Cultura Manifestações culturais - Celebração do Rei do Congo Renovada 

2013 Cultura Manifestações culturais Renovada 

2014 Movimento Negro Frente Negra na Era Vargas Tradicional 

2014 Pluralidade Étnica Parecer CNE/CP nº 3/2004 - legislação de valorização Renovada 

2014 Escravidão Situação de exploração do escravo e negação de direitos Renovada 

2015 África Imperialismo - Pan-africanismo Renovada 

2015 Escravidão Final da escravidão no Brasil Tradicional 

2015 África Imperialismo - Participação na II Guerra Renovada 

2016 Escravidão Trabalho escravo feminino Tradicional 

2016 Escravidão Conjuração Baiana Tradicional 

2016 África Imperialismo - Apartheid Tradicional 

2017 Cultura Resistência Cultural Renovada 

2017 Escravidão Relação entre senhor e escrava - Imagem Renovada 

2017 África Império do Mali Renovada 

2018 Movimento Negro Luta pelos direitos Civis nos EUA Tradicional 

2018 Escravidão Luta contra a escravidão Tradicional 

2018 Cultura Religiosidade popular Renovada 

2018 África Cultura Renovada 

Figura 08: HCABA no ENEM (2009-2018) 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base nos Cadernos de prova do ENEM (2009-2018).  

 

A partir da organização realizada na Figura 08 encontramos em todas as provas do 

ENEM analisadas a presença de questões sobre a HCABA na seguinte quantidade por edição, 

conforme mostra a Figura 09. 
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Figura 09: Quantidade de questões sobre a HCABA por edição do ENEM (2009-2018) 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos cadernos de prova do ENEM (2009-2018).  
 

Apesar de termos questões sobre a temática em todas as provas, ao reunirmos 

quantitativamente os temas centrais das questões vemos a manutenção da memória sobre a 

escravidão se sobressaindo aos demais temas, como nos mostra a Tabela 03: 

 

Temas Quantidade 
% de questões em relação 

a temática HCAAB 

% de questões em relação a 

todas as questões do ENEM 

Escravidão 12 37,5 2,7 

África 9 28,1 2,0 

Cultura 6 18,8 1,3 

Movimento Negro 3 9,4 0,7 

Pluralidade Étnica 2 6,3 0,4 

 32 100,0 7,1 

Tabela 03: Temas das questões sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Fonte: Tabela elabora pelo autor com base nos cadernos de prova do ENEM (2009-2018).  
 

Mesmo com rica cultura, lutas de resistências e sociabilidades, a etnia negra nas 

questões do ENEM continua ligada ao passado escravista, com 37,5% das questões sobre a 

HCABA discorrendo sobre as condições do escravo, o que nos leva à percepção da persistência 

da escravidão como componente principal na formação do passado negro abordado nas questões 

do ENEM.  

As questões analisadas apresentam a convivência entre perspectivas que apresentam 

abordagens mais valorativas, com questões que repetem a visão objetificadora sobre o negro, 

colocando-o como sujeito passivo de exploração. Temos desta feita a abordagem da temática 
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como híbrida, percebemos isso quando vemos que quantitativamente temos a seguinte situação 

expressa na Figura 10: 

 

Figura 10: Abordagens sobre a HCABA. 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos cadernos de prova do ENEM (2009-2018).  
 

Quando nos referimos a questões tradicionais tanto nos apoiamos em Guimarães 

(2012) ao falar da História como linear, factual e narrativa, como especificamente para 

tratarmos de HCABA nos remontamos também a problemática levantada por Reis e Silva 

(1989), quando estes apontam que o estudo sobre o grande número de pessoas que passaram 

pelo tráfico atlântico, e expandimos isso para a HCABA como um todo, não se pode resumir o 

entendimento desses seres humanos como força de trabalho, e tão perniciosa quanto esta 

limitação temática é a polarização da abordagem das experiências negras do Brasil, quando os 

estudos são sintetizados “[...] através de uma dicotomia que permanece extremamente forte em 

nossa mentalidade coletiva. De um lado, Zumbi de Palmares, a ira sagrada, o treme-terra; de 

outro, Pai João, a submissão conformada [...]” (REIS; SILVA, 1989, p. 13). Esta visão arraigada 

no negro como força e trabalho, sua objetificação, o binarismo social representado entre a figura 

de Zumbi e Pai João, juntamente com a apresentação histórica de sujeitos sem protagonismo 

em sua própria vida chamaremos de abordagens tradicionais sobre a HCABA.  

Enquanto abordagem renovada para a HCABA entendemos como questões que 

valorizam o negro como construtores, do  

 

[...] vigoroso edifício de sincretismos de que somos herdeiros: o sincretismo 

religioso, linguístico, culinário, musical etc. De fato, como já foi tantas vezes 

estudado, as culturas negras, isoladas na diáspora, nos limites da pressão 

humana, tudo digerem e tudo transformam no objeto novo que será o Brasil. 

(REIS; SILVA, 1989, p. 14).  
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Dessa forma, abordagens como esta que creditam a participação dos negros como 

protagonistas na formação do Brasil, compreendemos como renovadas, responsáveis por seguir 

o que está previsto na lei 10.639/03, no que diz respeito à valorização da luta dos negros no 

Brasil, e suas contribuições para a cultura e formação da sociedade nacional (BRASIL, 2003), 

e associa-se à ideia de dar vez e voz aos silenciados pela história tradicional, colocando o 

indivíduo como sujeito construtor de sua história e participe na constituição do que chamamos 

de História Nacional. 

Para direcionarmos nossa análise das questões e organizar de forma a facilitar o 

entendimento de nossa escrita, optamos por agrupar as questões dentro dos temas apresentados 

na Tabela 03. Desta forma montamos espaços de interpretações das questões e podemos 

comparar entre elas as abordagens promovidas na prova do ENEM, iniciando nossas análises 

com o tema que se sobressai no quantitativo das questões em torno da HCABA trabalhadas no 

ENEM, a escravidão. 

 

3.3.1 Sobre Escravidão 

A abordagem sobre a escravidão mescla visões renovadas com abordagens 

tradicionais, ora trazendo o negro como sujeito ativo de sua história e críticas às instituições 

escravistas, ora repetindo discursos acerca do trabalho escravo e da ação heroica da elite branca 

abolicionista. Temos em volta da escravidão 6 questões que apresentam abordagens renovadas 

e 5 questões mantendo a perspectiva tradicional, reforçando nossa observação quanto ao caráter 

hibrido da prova do ENEM. 

Para que possamos apresentar de forma mais clara as abordagens das questões e porque as 

consideramos como renovadas trazemos a seguir as questões da forma como foram aplicadas 

na prova do ENEM, as analisamos com o intuito de tornar compreensível o que chamamos de 

renovadas, ação esta que fazemos também com as questões tidas como tradicionais, esta 

metodologia é replicada paras as demais temáticas apresentadas sobre HCABA. 

Entre as abordagens renovadas temos a discussão sobre a relação de conflito e medo 

vivenciada pelos brancos, em relação a uma possível revolta negra, pois como coloca Russell-

Wood (2005) 

 

[...] nunca nem lugar algum os brancos da América portuguesa esqueceriam a 

ameaça potencial à vida e à integridade física a que estavam sujeitos em razão 

de sua minoria numérica. Nunca estavam livres do receio, que beirava o medo 

patológico e podia com toda a facilidade se transformar em histeria de massa, 

de que um levante negro acontecesse e destruísse o que viam como civilização 

na América portuguesa. (RUSSELL-WOOD, 2005, p. 22) 
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 Esse medo branco no Brasil de um possível levante cativo liga-se ao grande 

quantitativo de negros em terras brasileiras, os quais ocupavam diversos espaços entre o campo 

e a cidade, trabalhando e convivendo com seus senhores, seja nas plantações ou mesmo no 

interior das casas como escravos domésticos. Este receio que pairava sobre a elite brasileira 

trazendo o negro como agente histórico atuante compõem o centro das questões 65 da prova 

azul de 2009 e a questão 34 da prova azul de 2011 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11: Questões 65 prova azul 2009 e 34 prova azul 2011. 

 

A questão 65 apresenta os ideais libertários que alimentavam as esperanças negras por 

mudanças nas condições de vida para os escravos do Brasil colônia, ideias estas advindas das 

notícias sobre a revolução escrava do Haiti, que ao chegarem ao Brasil atuaram para os negros 

como esperança de mudanças e para os brancos trouxe o temor de um possível levante escravo 

nos moldes do Haiti. A revolução haitiana é novamente citada na questão 34, juntamente com 

a Conjuração Baiana (1789) ambos os movimentos com presença negra, e traz o negro como 

protagonista de lutas em busca de melhores condições de vida. A questão 34 cita o contexto 

histórico abordado da questão 65, mas traz agora para a pauta o movimento de independência, 

nos trazendo como a resposta certa da questão o medo das elites em permitir a participação 

popular na independência do Brasil por temer uma onda libertária que pudesse vir a tirar os 

privilégios das elites. 

Nas duas questões apresentadas, a participação histórica do negro não é mais vista sob 

a ótica do dominado subserviente aos senhores, mas como indivíduos capazes de mobilizarem 

seus iguais em defesa de seus interesses, como agente ativo da história levando medo a elite 

branca. 
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Ainda sobre a atuação do negro como protagonista histórico no contexto da escravidão 

temos a questão 23 da prova de azul de 2010 (Figura 12).  

 

Figura 12: Questão 23 prova azul 2010. 
 

A questão versa sobre o indivíduo como agente de sua história apesar das dificuldades 

impostas pelo escravismo, levanta a biografia de Luiz da Gama e o aponta como referência de 

superação das imposições escravocratas, conseguindo tornar-se importante nome na luta em 

prol da etnia negra. A forma como o tema é abordado nas três questões nos traz um escravo que 

rompe a dicotomia criticada por Reis e Silva (1989) dos opostos entre Zumbi e o Pai João, e 

apresentam um negro que ascende aos ciclos intelectuais e passa a desempenhar importante 

papel na luta abolicionista, valorizando e salvaguardando as lutas da etnia negra. 

Vemos nessas três questões iniciais os negros como indivíduos atuantes nas lutas 

cotidianas por melhores condições de vida, possuindo força de organização ao ponto de serem 

temidos pelas elites brancas, sendo capazes de ascenderem a ciclos sociais e culturais elevados 

e assim se destacarem. Entendemos essas questões como renovadas por trazerem a figura do 

negro de forma valorativa, apresentando mudanças sobre a abordagem acerca do negro, de 

forma a entender sua participação como agente histórico consciente, não mais seguindo a linha 

tradicional de objetificação dos negros como elementos passivos no caminhar histórico. 

A questão da condição social do negro no Brasil escravista foi trabalhada por via de 

fotografias nas questões 29 da prova azul de 2011 e 83 da prova amarela de 2017, e utilizando 

charge na questão 45 da prova azul de 2014 (Figura 13). 
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Figura 13: Questões 29 prova azul 2011, 83 prova amarela 2017 e 45 prova azul 2014. 
 

A questão 29 nos apresenta a leitura de imagem onde temos um casal de negros com 

vestimentas europeias, discutindo os fatores simbólicos da sociedade escravista, onde o negro 

ao se incorporar à cultura europeia se diferenciaria dos demais escravos. A questão trabalha 

com a marginalização social imposta sobre a cultura negra, sua principal lacuna é levar a crer 

que a assimilação da cultura branca libertaria o negro dos estereótipos impostos a ele por uma 

cultura racista, mas nos permite observarmos o processo de aculturação vivenciado por parte 

da etnia negra. 

Já a questão 83 trabalha as relações de aproximação e distanciamento entre senhores e 

escravos, trazendo dinamicidade à escravidão brasileira, rompendo a rigidez das interpretações 

tradicionais sobre o período. Isto porque a questão tem como item correto a alternativa “a”, que 

fala sobre a ambiguidade de aproximação e subordinação vivenciada pela ama de leite 

registrada na imagem. A imagem em si nos traz uma negra em trajes europeus ao lado de uma 

criança branca, mas a proximidade entre eles não apaga as relações de poder. A questão traz à 

tona os espaços de negociação e conflitos discutidos por Reis e Silva (1989) e a ocupação dos 

espaços de trabalho pelos negros formando relações de proximidades apresentadas por Mattoso 

(2003).  
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A questão 45 apresenta discussão em torno da negação da cidadania aos negros.  A 

questão traduz uma crítica à realidade com a qual o negro recém-chegado da Guerra do Paraguai 

se deparava. Utilizando-se de charge do período imperial brasileiro, retrata o negro que atuou 

como soldado nos campos de batalha pelo Brasil, mas ao retornar, vê em solo nacional a 

continuidade de práticas escravistas pautadas na violência como traço do cotidiano. Podemos 

ver o negro com farda militar e medalhas estampadas no peito, assustado com as condições de 

violência ainda vivenciadas no Brasil. Mesmo contando com participação de negros no front de 

batalha contra o Paraguai, o estado brasileiro manteve o negro distante das condições de 

cidadania vivenciadas pelos brancos, mostrando a questão assim as ambivalências existentes 

no escravismo brasileiro, distanciado a visão de homogeneidade das relações escravocratas. 

Nas questões apresentadas vemos a participação negra na História do Brasil rompendo 

a visão binaria do passado escravista, responsável por apresentar negros e brancos em polos 

antagônicos e onde se valorizava o polo dominador branco, visão na qual “[...] o polo dominado 

obedece fielmente, passivamente às instruções do polo dominante [...]” (DAVIES, 2014, p. 

129), estereotipando e objetificando o negro como mera mercadoria a ser comercializada. 

Contudo como vimos nas questões podemos observar os negros como indivíduos que levavam 

temor aos brancos, estabelecendo contraordem ao sistema escravista, além de atuarem como 

sujeitos ativos de sua história, chocando-se inclusive contra as permanências escravistas. 

Apesar do avanço na abordagem das questões apontados acima, temos a permanência 

de abordagens tradicionais em cinco questões que trabalham sobre a escravidão. Iniciamos 

nossa análise com a questão 10 da prova azul de 2016 (Figura 14), que trata mais uma vez da 

Conjuração Baiana, contudo desta vez de forma superficial, atendo-se à diferença entre este 

levante e a Inconfidência Mineira no que diz respeito à abolição da escravidão. 

Figura 14: Questão 10 prova azul 2016. 



87 

 

Questões como a apresentada na Figura 18 além de não contribuírem para avanços no 

campo da discussão sobre a HCABA, constituem manutenções a abordagens decorativas e 

factuais já trabalhadas pelos vestibulares, sua resolução pauta-se na articulação de diferenças 

entre um levante e outro. Outro problema que podemos perceber, se apagarmos o texto de 

suporte da questão e substituirmos o comando pela simples pergunta “Qual a diferença entre a 

Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana?”, o candidato teria condições de respondê-la da 

mesma forma, representando desta feita uma questão baseada na memorização e não na leitura 

crítica.  

As visões sobre a abolição da escravidão e o trabalho escravo também requerem 

maiores avanços em suas problematizações, mantendo visões tradicionais de objetificação do 

negro. No caso da abolição da escravidão das três questões que tratam sobre o tema (questão 

12 da prova amarela de 2013, questão 23 da prova azul de 2015 e questão 57 da prova azul de 

2018), apresentam os movimentos contra a escravidão sem a participação das lutas dos negros, 

como podemos observar na Figura 15.  

Figura 15: Questões 12 prova amarela 2013, 23 prova azul 2015 e 57 prova azul 2018. 

 

A questão 12 fala sobre a luta legalista do abolicionista Joaquim Nabuco pelo fim da 

escravidão, que foi também um tipo de luta, contudo, ao observarmos como um todo as questões 

que tratam sobre a abolição vemos a valorização da ação heroica de brancos abolicionistas, 

deixando de fora as discussões sobre a atuação negra pela libertação, contra as correntes do 

cativeiro.  

 A questão 23 trata sobre o diminuto número de escravos viventes no Brasil no período 

da abolição, o que transformava a libertação em ação natural devido a diversidade étnica que 

dificultava o controle sobre a população escrava, bem como a diminuição de escravos no país, 

caracterizando a abolição muito mais sob um significado político do que trazendo a diversidade 
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de lutas travadas no seio da sociedade escravista com os embates sociais e a participação do 

negro nas discussões e manifestações em prol da liberdade. 

Essa situação de distanciamento do negro em relação a luta pela sua liberdade é 

reforçada na questão 57, uma vez que traz a organização das “senhoras da sociedade” para 

angariar fundos como objetivo de comprar legalmente a liberdade de escravos. A questão nos 

traz um fato importante de ser lembrado, que se refere à participação feminina em movimentos 

sociais no contexto de uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, contudo ao olharmos pela 

perspectiva de valorização da HCABA, temos o ato - como o próprio texto da questão traz - de 

transformar em heroínas estas senhoras e distanciar a participação do negro nas lutas pela sua 

liberdade.  

Nossa preocupação em torno da minimização da participação negra no processo 

abolicionista dá-se uma vez que ao desvalorizar a participação popular na História “[...] o aluno 

provavelmente tenderá também a subestimar o seu papel na manutenção e/ou transformação do 

presente [...]” (DAVIES, 2014, p. 137), desta feita as questões que minimizam, ou não abordam 

o papel do negro na lutas em prol de sua liberdade tendem a manter a perspectiva do possível 

heroísmo branco no processo de abolição da escravidão, e principalmente a visão de passividade 

dos negros perante a escravidão, como se estes não resistissem a esta desde os primórdios do 

tráfico atlântico. 

Sobre o trabalho escravo, duas foram as questões (questão 40 da prova azul de 2012 e 

questão 8 da prova azul de 2016) que abordaram essa temática (Figura 16). A questão 40 traz 

um texto do padre Antonil descrevendo o trabalho escravo nas casas de purgar, comparando a 

labuta do escravo ao sofrimento de Cristo, enquanto a questão 8, apresenta a mulher negra como 

participante do comércio de ruas nas cidades. 

Figura 16: Questões 40 prova azul 2012 e 08 prova azul 2016. 
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As questões apresentam duas realidades do trabalho escravo, o escravo do campo e o 

urbano, poderiam ser melhor exploradas, levando a discussões que enriqueceriam a análise 

sobre a ampla participação dos cativos como mão de obra nos diversos espaços, porém a forma 

resumida da apresentação faz com que as questões lembrem as abordagens factuais presentes 

nos vestibulares que o ENEM se propõe a substituir, ao limitar a marcação do gabarito a 

características básicas do trabalho escravo. Em ambas as questões, percebe-se a apresentação 

simplista da luta onde diversos interesses estiveram presentes, passando pela luta por libertação 

da etnia negra aos discursos de modernização econômica liberal dos investidores capitalistas.  

Lembramos que abordagens simplistas proporcionam reducionismos curriculares, por 

centrar-se em métodos repetitivos e decorativos para a História, e por mais que a escravidão 

tenha composto a História brasileira por mais de 300 anos, ainda merece ser problematizada e 

reescrita, pois como afirma Schwartz (2001) 

 

A nova historiografia da escravidão brasileira deixa clara a importância de se 

compreender a organização da escravidão e seu funcionamento tanto como 

forma de trabalho quanto como sistema social e cultural, para que seja possível 

entender suas consequências teóricas e sistêmicas mais amplas [...] 

(SCHWARTZ, 2001, p. 29). 

 

O que não podemos esquecer é a existência de espaços de negociação e conflitos 

(REIS; SILVA, 1989) no seio escravista que rompem a dicotomia entre senhores e escravos, e 

empreendem maior dinamicidade à sociedade escravocrata, e é nessa dinâmica móvel que os 

negros livres e escravos deram forma a resistências, convivências e ressignificações, atuando 

significativamente na constituição de suas histórias.  

 

3.3.2 Sobre África 

Quando se trata da África, temos a abordagem limitada sobre vários aspectos, a 

começar pela quantidade de vezes recorrentes na prova, sendo o tema contemplado em 9 

questões ou 28,1% das questões sobre o HCABA, mas quando olhamos para o todo das questões 

tem-se somente 2% de todas as questões das 10 edições; segundo que o tema ficou de fora da 

prova em 4 edições entre 2009 a 2018 e concluindo esse contexto de limitações a abordagem 

sobre o continente africano foca sobre o período Imperialista (segunda metade do século XIX 

e primeira metade do século XX) de dominação da África pelas nações europeias, contando 

com 5 questões sobre o tema.  

As questões sobre África se apresentam da seguinte forma: 5 questões ligadas ao 

contexto do Imperialismo (2 questões sobre o apartheid, 1 questão sobre a dominação das terras 
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pela etnia branca, 1 questão sobre o pan-africanismo e 1 sobre a participação dos africanos na 

II Guerra Mundial), 1 questão sobre o Egito, 1 questão sobre o império do Mali, 1 questão sobre 

a constituição da memória ocidental sobre a África e 1 questão sobre a cultura africana. Estas 

questões trazem 5 abordagens renovadas e 4 tradicionais. 

O que se espera do ENEM como elemento de reordenamento curricular alinhado às 

diretrizes para valorização da multiculturalidade é apresentar perspectivas que possam valorizar 

o passado africano não se tratando de “construir uma história-revanche, que relançaria a história 

colonialista como um bumerangue contra seus autores, mas de mudar a perspectiva e ressuscitar 

imagens ‘esquecidas’ ou ‘perdidas’. (SILVÉRIO, 2013, p. 18). Contudo essa mudança de 

perspectiva não é observada ao analisarmos as questões que tratam sobre a África, uma vez que 

a prova aborda em suas questões uma África quase que exclusivamente lembrada pela 

exploração no contexto do Imperialismo, deixando de lado demais aspectos históricos do amplo 

continente africano, trazendo uma África inexistente sem a presença dos europeus, como se a 

história africana existisse devido seu atrelamento à presença europeia no continente. 

Iniciamos a análise das questões sobre África, trabalhando justamente com o 

Imperialismo, abordamos primeiramente três questões tradicionais onde há valorização sobre 

os limites impostos aos africanos pelos europeus, como podemos ver nas questões presentes na 

Figura 17. 

Figura 17: Questões 20 prova azul 2012, 05 prova azul 2013 e 33 prova azul 2016. 

 

Nas questões 20, 05 e 33, vemos as limitações de acesso à terra, à cidadania e a livre 

movimentação de africanos dentro de seu próprio continente. Somos sabedores da necessidade 

de lembrarmos dessa faceta do Imperialismo como forma de alerta sobre os sistemas de 

exclusão como o apartheid vivenciado na África do Sul. O problema é a repetição de questões 
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como essas que limitam os estudos sobre África no ENEM, estabelecendo relações 

maniqueístas entre dominadores e dominados, responsáveis por apresentar os africanos como 

sujeitos submissos ao poder europeu, limitando desta forma a percepção da participação 

africana nas lutas cotidianas ou mesmo no enfrentamento direto contra os sistemas de exclusão 

aos quais estavam submetidos, reforçando desta feita perspectivas tradicionais de abordagem 

histórica sobre o continente africano. 

Essa situação de centramento sobre o contexto Imperialista também foi notado por 

Espindola de Souza (2016), em seu trabalho intitulado “Afirmações e silenciamentos sobre a 

temática racial no ENEM”, o pesquisador analisou a prova do Exame entre os anos de 1998 e 

2015, abordando todas as áreas de avaliação do Exame incluindo a redação. Quando se trata de 

África as observações do autor se aproximam das nossas ao verificar a supervalorização do 

recorte Imperialista para tratar sobre África, e dentro do recorte trabalhado por Souza a situação 

ainda foi pior, uma vez que essa foi a única temática sobre África a ser trabalhada pelo ENEM 

entre 1998 e 2009, como se “[...] na diversidade africana, organização política, organização 

produtiva, concepção de religião, propriedade, linhagem são distorcidas quando vistas 

mediadas por lupas eurocentradas e colonialistas [...]” (ESPINDOLA DE SOUZA, 2016, p. 

129), limitando o passado africano a exploração realizada pelos povos europeus.  

Ainda sobre o Imperialismo, mas seguindo uma outra linha de abordagem, agora 

renovada, o ENEM trouxe as questões 09 e 24, ambas da prova azul de 2015 (Figura 18), 

trabalhando com a luta negra contra a dominação sofrida, apresentando uma visão renovada 

sobre a História da África. 

Figura 18: Questão 09 prova azul 2015 e 24 prova azul 2015. 
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Podemos ver a questão 09 trabalhando com uma poesia pertencente ao movimento 

pan-africano, em defesa da união dos povos pela luta em prol de igualdade, estabelecendo 

correlações entre o racismo existente na África e nos Estados Unidos da América, levantando 

a difícil condição vivenciada pelos negros em luta por direitos civis. Questões como essa nos 

trazem visões que distanciam a ideia de passividade perante as discriminações sofridas pelos 

negros, bem como permitem realizar a análise das dificuldades sofridas pelos negros tanto na 

África quanto no continente Americano. 

 Trazendo o negro como sujeito ativo da História temos a questão 24, a qual apresenta 

a participação de africanos na II Guerra Mundial, não como auxiliares inconscientes das nações 

europeias, mas por visualizarem problemas ainda maiores com a possível vitória do III Reich, 

realizando desta feita uma escolha por lutar contra as tropas hitleristas, mesmo que isso 

significasse pegar em armas para lutar ao lado de seus dominadores europeus no continente 

africano, vemos assim a tomada de postura dos africanos ao realizarem uma análise de impactos 

ainda piores com a vitória de Hitler na II Guerra Mundial, mais uma vez a ideia de passividade 

sobre o africano fica de lado com questões como essa. 

Observamos entre as questões que tratam sobre o Imperialismo a permanência de 

abordagens tradicionais ao focarem no sofrimento vivenciado pelos negros africanos, como se 

a História africana se resumisse a tal situação, essas abordagens coexistem com a apresentações 

renovadas, responsáveis por apresentar o negro como protagonista ciente de sua condição de 

exclusão e apto a lutar por melhores condições de vida. 

Quando falamos em questões renovadas nesse caso percebemos a aproximação das 

questões 09 e 24 com perspectivas pós-colonialistas, questionando “[...] as noções 

hierarquizadas e verticalizadas entre colonizador/colonizado nas ciências humanas e sociais, 

Questiona também a ideia de que a cultura dos países colonizados é apenas um efeito da 

opressão colonizadora [...]” (LOPES, 2013, p. 14), realizando alertas a violência contra os 

povos africanos no contexto de cerceamento das liberdades individuais e trazendo a atuação 

política dos africanos frente a riscos maiores a suas vidas. 

Nos cabe aqui lembrarmos também as observações de Munanga (2015) quanto ao 

passado africano anterior à dominação colonial dos séculos XV e XVI, onde o autor nos chama 

atenção que há uma negação da história africana anterior às invasões coloniais como que se não 

existisse história da África anterior a presença europeia, visão esta que abre caminhos para o 

encobrimento da contribuição africana para a História, uma vez que lança grande parte da 

África ao entendimento que antes do europeu o que se tinha eram sociedades marcadas pela 
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barbárie e selvageria (MUNANGA, 2015), passando a ter sua História contada somente após a 

presença dos europeus no continente. 

As observações de Munanga sobre a África pré-colonial podem ser transportas para a 

África do pré-Imperialismo, uma vez que o foco do ENEM é o trabalho com o recorte histórico 

Imperialista quando se fala em história da África, relegando a duas questões voltadas aos 

impérios africanos anteriores a invasão maciça da África pelos europeus, como podemos ver na 

Figura 19. 

Figura 19: Questões 46 prova azul 2009 e 86 prova amarela 2017. 
 

Quanto aos impérios africanos, dois foram temas de questões do Exame, o Egito 

(questão 45) e o Império do Mali (questão 86). O Egito é apresentado de forma tradicional, 

desconectado das demais discussões sobre África, como império a parte, enaltecido no seu 

poder político e passado faraônico, como podemos ver na Figura 20.  Já a apresentação do 

império do Mali, temática essa que vem sendo abordada em livros didáticos foi tema pela 

primeira vez na prova de 2017, apresentando outro Império africano, rompendo com a tradição 

de lembrar-se somente do Egito nas provas de seleção de ingresso às IES, traz um texto que 

apresenta a dinamicidade do império como forma introdutória para discutir as relações 

geográficas com a economia do Mali. 

No caso da questão sobre o Egito vemos a manutenção de estereótipos sendo mantida 

mesmo que de forma implícita, devemos lembrar que “o frequente ensino e aprendizagem 

acrítico engajam professores(as) e estudantes na manutenção do racismo.” (VERRAGIA, 2014, 

p. 11). Podemos perceber isso na apresentação em livros didáticos no capítulo relacionado ao 
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Egito, mesmo sendo um Império africano, não é assim problematizado, é como se o Egito não 

ficasse na África.  

Vemos a questão corroborar o poder do Antigo Egito apresentado nos livros didáticos 

e o deixa em separado do restante do continente africano, indo de encontro com o que preconiza 

o texto dos PCN’s: 

 

O estudo histórico do continente africano compreende enorme complexidade 

de temas do período pré-colonial, como arqueologia; grupos humanos; 

civilizações antigas do Sudão, do sul e do norte da África; o Egito como 

processo de civilização africana a partir das migrações internas. Essa 

complexidade milenar é de extrema relevância como fator de informação e de 

formação voltada para a valorização dos descendentes daqueles povos. 

Significa resgatar a história mais ampla, na qual os processos de 

mercantilização da escravidão foram um momento que não pode ser 

amplificado a ponto que se perca a rica construção histórica da África. 

(BRASIL, 1998c, p. 130-131.)  

 

Quanto ao Império do Mali vemos a realização de articulação com abordagens que 

venham a valorizar a cultura africana, uma vez que o texto da questão leva o candidato do 

Exame a tomar conhecimento da realização de avanços no campo da Medicina, História, 

Astronomia e Matemática, bem como o grande comércio realizado pela capital do Mali. 

Questões como essa auxiliam na valorização do passado africano, trazendo uma perspectiva 

que possa distanciar o senso comum de caracterizar a África como um território uno e marcado 

somente pela pobreza. 

Onde observamos a tomada de postura mais crítica, podendo mesmo dizer de 

comprometimento para o rompimento de estereótipos quanto a História da África são as 

questões 04 da prova amarela de 2013 e 80 da prova azul de 2018, ambas trabalhando em torno 

da cultura. (Figura 20). 

Figura 20: Questões 04 prova amarela 2013 e 80 da prova azul 2018. 
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A questão 04 apresenta uma crítica a forma como a África é apresentada no universo 

cinematográfico de Hollywood, abordando a formação cultural externa a África, critica a forma 

pejorativa como o continente é apresentado, expondo a valorização do exotismo na formação 

da memória sobre a África. Questões como esta servem de alerta para a forma caricata como o 

continente africano e seus povos autóctones foram apresentados ao mundo por via da grande 

mídia. 

Já a questão 80, nos traz a cultura africana em seu locus próprio, apresentando aos 

candidatos do Exame as diferentes formas de conceber o que é a pobreza, trabalhando com o 

relativismo cultural e expondo que para os africanos, ser pobre não esta relacionado ao conceito 

ocidental ligado a falta de posses materiais, mas pelo contrário para o africano falante de línguas 

de Moçambique ser pobre é não possuir redes de sociabilidades que o  sejam capazes de montar  

relações de entreajuda. O que nos leva a ter essa questão como renovada é justamente essa outra 

perspectiva de entender a pobreza, agora sobre um viés relacionado a determinados grupos de 

africanos e trazer no texto de suporte uma crítica a falta deste conhecimento aos consultores 

internacionais ligados ao conceito econômico de pobreza. 

Temos assim 5 questões renovadas e 4 tradicionais, destas, três tradicionais compõem 

as questões sobre o Imperialismo, que é justamente o principal tema abordado nas questões do 

ENEM em relação a África. O que vemos em se tratando de África no ENEM é um distanciar-

se sem distanciamento, não permitindo fechamento conceitual sobre a abordagem realizada 

pelo Exame, o que temos são hibridismos que hora levam o ENEM a ser a repetição do 

vestibular que procura destituir, apresentando temáticas repetitivas responsáveis por limitar o 

currículo e objetificar o conhecimento - como é o caso do trabalho com as questões em torno 

do Imperialismo na África - ora representa avanços nos temas e fontes utilizadas nas discussões 

das questões - como vemos na discussão sobre a representação cinematográfica de uma África 

exótica -  mas salta aos nossos olhos a limitação da História africana, reduzindo o trabalho a 

um aspecto histórico do continente que viu a vida humana surgir, portanto com um longo 

passado a ser explorado em questões. 

 

3.3.3 Sobre Cultura 

Em se tratando das contribuições da matriz africana na formação da cultura nacional 

pouco se vem trabalhando esse ponto. A cultura foi tema de 6 questões o que corresponde a 

17,9% das questões sobre o tema HCABA, ou 1,2% de todos as questões dentro do período 

analisado, apontando precariedade de modelos em torno do passado negro. As questões que 
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abordam a cultura, trabalham temas ligados a ressignificações culturais e interações 

estabelecidas entre africanos e brasileiros, trazem também o levantamento da perseguição 

sofrida, responsável por colocar a figura do negro como símbolo de atraso para a nação. 

O que chamamos de cultura, assim como aponta Hall (2003), não está ligada a um 

cordão ininterrupto e imutável, levamos em conta o êxodo imprimido a comunidade negra 

africana que reelaborou suas tradições em terras brasileiras, e lembramos que assim como Hall 

(2003) apontou para a formação do Caribe, também podemos entender a formação cultural 

brasileira de matriz africana com base que “nossas sociedades são compostas não de um, mas 

de muitos povos. Suas origens não são únicas, mas diversas. [...] Longe de constituir uma 

continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa história está marcada pelas 

rupturas mais aterradoras, violentas e abruptas.” (HALL, 2003, p. 30). Nestes movimentos de 

rupturas temos atritos e ressignificações culturais em volta da cultura negra, constituindo 

sistemas de significados que permitem a interpretação de ações sociais (HALL, 1997).  

A temática cultural representa importante discussão uma vez que a imagem sobre o 

negro e sua cultura foi montada sobre forte influência discriminatória no Brasil, já que os 

primeiros estudos culturais realizados sobre esse tema no início do século XX no Brasil foram 

marcados pelo pensamento evolucionista, responsável por desmerecer a cultura negra, vendo-a 

como inferior, atrasada e com fortes marcas do domínio mágico (BRASIL, 1988). 

Essa visão sobre o atraso e menosprezo dado a cultura negra pode ser observada no 

trabalho proposto pela questão 27 da prova azul de 2010 (Figura 21), a qual é significativa por 

trabalhar com a construção de valores depreciativos sobre o negro na constituição da república 

brasileira. 

Figura 21: Questões 27 prova azul 2010; 59 e 64 prova azul 2018. 

                              

A questão 27 nos lembra novamente a afirmação de Pinsk (2014) ao falar do pesadelo 

kafkiano do agora negro livre, ao ser culpado de ser negro no surgimento da república. 
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Problematiza a naturalização de medidas excludentes sobe o negro utilizando-se do artigo 402 

do código penal brasileiro de 1890, abre caminho para a discussão de pensamentos racistas que 

buscavam estabelecer padrões modernizadores na recém-criada república brasileira, 

criminalizando práticas culturais negras, auxiliando a interpretar as ações racistas com base em 

amparo legal. Vemos esta questão como renovada pois apresenta partes legais de criminalização 

da cultura negra, propiciando a noção histórica da marginalização que foi construída em torno 

da HCABA. 

A prova de 2017, em sua versão amarela, trouxe a questão 59 nos lembrando que o 

negro no aspecto cultural não ficou resumido a ser perseguido ou sincretizar suas culturas no 

solo brasileiro, mas também praticou a resistência cultural aos padrões que lhe eram impostos. 

Temos nesta questão a lembrança de africanos que por via da cultura mostraram-se contrários 

a dominação escravista, não aceitando a doutrina cristã, que deveria ser imposta aos cativos 

conforme as recomendações das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia21, 

apresentando desta forma a atuação individual significativamente contrária as imposições ou 

negociações culturais no seio escravista. Questões como estas nos proporcionam visões de um 

negro consciente e agente de sua história, distanciando-se da objetificação que lhe foi dada pela 

historiografia tradicional o que nos leva a considerá-la como de abordagem renovada. 

Seguindo a linha da resistência cultural e manutenção de comportamentos religiosos 

africanos temos a questão 67 da prova de 2018 que versa sobre a utilização da “bolsa de 

mandinga”, prática essa que se expandiu para além da comunidade negra. O uso dessas bolsas 

nos traz parte do repertório espiritual trazido da África, além de a partir da resposta correta a 

questão que aponta o uso dessas bolsas como forma de minimizar o sentimento de desamparo 

dos escravos. Vemos dois pontos sobre a realidade do negro trazido ao Brasil, tanto o 

desamparo vivenciado na condição de cativo como o uso de sua espiritualidade para proteger-

se das intempéries da vida. A questão desta forma nos leva a entrar em contato como universo 

espiritual e sentimental negros em condição de escravidão. 

Nessas três primeiras questões vemos a institucionalização da perseguição a cultura 

negra e as resistências culturais às dificuldades encontradas no Brasil, consideramos essas 

questões renovadas por trabalharem com a construção da cultura racista (questão 27) e a 

resistência cultural (questões 59 e 67). O trabalho realizado nessas questões problematiza e 

                                                           
21 As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia representaram o primeiro conjunto de normas 

de condutas para a fé católica instituídas no Brasil, tendo sido promulgadas em 1707. Em seu texto 

haviam tópicos específicos quanto a catequese dos escravos, devendo estes serem cristianizados para na 

fé católica. 
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historiciza parte da formação do comportamento racista que continuaria vivo até os dias atuais, 

mas com mais força ainda dentro dos primeiros anos da República Brasileira, além de abordar 

a ação dos negros como sujeitos de cultura e ativos a partir desta.  

Três questões concentram-se sobre a construção identitária afro-brasileira a partir do 

contato entre os africanos de diferentes regiões e com a população brasileira de diferentes etnias 

(Figura 22), contato esse que veio a realizar trocas culturais interétnicas. 

Figura 22: Questões 05 prova azul 2012; 32 prova amarela 2013 e 34 prova amarela 2013.  

 

Vemos nas Figuras 33 a valorização em torno da formação cultural afro-brasileira, 

discutindo como se deu essa formação a partir de trocas culturais. A questão 5 da prova azul de 

2012 que trata dos contatos entre negros de diversas partes da África, logo com diferentes 

culturas que vieram a se encontrar no Brasil, montando em novas terras, a partir de diferentes 

culturas, identidades que passariam a serem chamadas de afro-brasileiras, devido a montagem 

e negociações entre esses diversos grupos humanos na América portuguesa.  

Podemos ver na questão 32, a alusão a festa do Rei do Congo realizada por negros 

escravos e alforriados, reunidos em volta das Irmandades do Rosário dos Homens Pretos, vemos 

no texto de abertura da questão a caracterização dos ritos e as marcas de cortes europeias sendo 

encenadas pelos negros no Brasil, nos apresentando movimentos de ressignificação cultural. 

Tal movimento de ressignificação não poderia deixar de ocorrer uma vez que com “[...] a 

deportação dos africanos e a imposição do regime escravista acarretaram um processo de 

ressignificação mítico-religiosa, de atribuição de outros e novos significados às coisas e ao 

mundo [...]” (MUNANGA; GOMES, 2016, p.140)  

Assim como o Rei do Congo remete ao contato cultural de negro e brancos a questão 

34 ressalta que não só entre os negros que se deram os entrelaçamentos culturais, mas também 

com outros grupos étnicos, levando a derivações culturais africanas devido a nova experiência 

vivenciada no Brasil. 
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As três questões sobre a construção da cultura afro-brasileira abordam interações 

sociais dos africanos com as demais etnias presentes no Brasil, apresentam a cultura como 

espaço dinâmico de construções e reconstruções de hábitos e significados, estando o negro 

agindo em espaços sociais, lutando e construindo espaços de ação social após a abruta ruptura 

proporcionada pelo êxodo africano, e por mais que isso lhe seja negado os indivíduos negros 

estabelecem bases culturais no Brasil. 

No ponto onde o ENEM falha pela baixa quantidade de questões, apresenta avanços 

na abordagem sobre a temática História e Cultura Afro-brasileira, levantamos essa afirmação 

pois o negro não é abordado como um apêndice da sociedade brasileira, mas como ser 

construtor e reestruturador de cultura e identificações, trazendo nas seis questões abordagens 

renovadas sobre a cultura negra. 

 

3.3.4 Sobre Movimento Negro  

Adentrando nas lutas realizadas pelo Movimento Negro na contemporaneidade vemos 

a existência de reducionismos na abordagem sobre a temática, pois apesar da longa trajetória 

de luta pelos direitos sociais e políticos do Movimento Negro sua abordagem ficou restrita a 

três questões, o que corresponde percentualmente a  9,4% das questões sobre HCABA e a 0,7% 

do quantitativo geral de questões do ENEM dentro do período cronológico em análise. As 

questões cobradas no Exame fazem referência ao Movimento Negro norte-americano da década 

de 60 - 2 questões - e a Frente Negra Brasileira (FNB) - 1 questão, as quais podemos ver na 

Figura 23. 

Figura 23: Questões 06 da prova azul 2014, 21 prova azul 2014 e 50 prova azul 2018. 
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As questões 06 e 50 exposta na Figura 23, se remetem aos movimentos norte 

americano ligados ao movimento comandado por Martin Luther King. É interessante vermos 

questões sobre o tema compondo a prova do ENEM, contudo a forma reducionista e factual que 

são trabalhadas nos parecem baseadas na memorização. Levantamos essa problemática pois ao 

lermos a questão 06 vemos que o texto de suporte não levanta maiores problematizações, e o 

enunciado da questão pode ser resumido com a pergunta “pelo que lutava o movimento 

capitaneado por Martin Luther King?”, desta forma vemos uma temática antes deixada de lado 

e agora pertencente ao ciclo de temas do ENEM, porém apresentada com roupagem tradicional. 

Assim como a questão 06, temos a questão 50, que se limita a perguntar o “que deu 

início o ato de desobediência de Rosa Parks?”. As duas questões são trabalhadas com base na 

memorização como competência a ser avaliada, retomando as abordagens tradicionais comum 

dos vestibulares. 

Sobre o movimento negro no Brasil, este foi tema da questão 21 da prova azul de 2014, 

abordando as ações da FNB no contexto da Era Vargas (1930-1945), tendo essa sido fechada 

em 1937 durante o Estado Novo. A questão traz parte do estatuto da FNB no que se refere aos 

seus objetivos de luta pela afirmação dos direitos históricos da etnia negra. Apesar da 

importância do tema sua abordagem traz um aspecto simplista ao trazer como alternativa correta 

uma repetição de trecho já apresentado no texto de suporte, não auxiliando a problematização 

sobre a temática. 

Neste ponto percebemos que o ENEM ainda não aprimorou a abordagem sobre as lutas 

travadas pelos negros em busca dos seus direitos na contemporaneidade, uma vez que para além 

do fim da escravidão, a trajetória de luta do povo negro por direitos civis foi árdua e marcada 

pelo enfrentamento de leis segregacionistas, tendo à frente desta luta a própria população negra, 

sujeitos de sua história, agindo ativamente para a garantia da cidadania não alcançada com o 

fim da escravidão, seja no Brasil ou nos Estados Unidos da América. 

 

3.3.5 Sobre Pluralidade étnica 

Quando falamos em pluralidade étnica nos referimos a questões que abordam e 

valorizam a formação multicultural do povo brasileiro, para nosso trabalho em específico damos 

atenção as questões que valorizam a pluralidade étnica em torno da matriz africana. E para essa 

classificação encontramos duas questões, as quais vemos na Figura 24. 
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Figura 24: Questões 32 prova azul 2011 e 30 prova azul 2014. 

 

A questão 32 é emblemática, pois foi aplicada no ENEM de 2013, ano em que a lei 

10.639/03 completou dez anos de promulgação. Nesse ano o ENEM contou com o maior 

número de questões sobre HCABA, tendo 5 questões, o que corresponde a cerca 11% do total 

das questões de ciências humanas na prova de 2013. Nesse contexto de comemoração da 

aprovação da lei o próprio texto legislativo foi citado como suporte para a questão 32. 

A questão apresenta no enunciado uma visão de valorização da lei por afirmar que esta 

representa avanço na educação nacional, concluindo com a resposta de que a mesma 

“impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país”.  

Soma-se a este caso a questão 30 da prova azul de 2014, que trata sobre o Parecer 

CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Da 

mesma forma como a questão 32 da prova azul de 2013, as Diretrizes voltadas a HCABA foi 

tema de questão no ano que completou dez anos de sua promulgação, e da mesma forma como 

a questão anteriormente analisada, esta valoriza o texto legislativo ao afirmar no item correto 

da questão que o parecer CNE/CP nº 3/2004 compõe política pública de valorização identitária.  

Vemos nos dois casos a utilização da própria legislação em torno da valorização da 

HCABA, um enaltecimento da pluralidade étnica, legitimando as ações afirmativas em prol da 

valorização da cultura negra em geral. As questões também agem como agentes legitimadores 

da inserção da HCABA no currículo escolar bem como no próprio exame, sendo este cumpridor 

da lei e consciente da valorização da diversidade étnica, como em uma forma de provar que o 

ENEM se alinha as demandas étnicas.  
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3.4 ENEM, ESPAÇO HÍBRIDO 

 

No trabalho com as questões do ENEM podemos ver que em todas as edições do 

Exame analisadas a HCABA foi tema de questões, contemplando as exigências oficiais, 

trazendo em certos pontos visões renovadas, alargando as discussões além dos limites da 

escravidão, propiciando em determinadas questões a percepção da participação ativa e 

consciente dos negros na constituição de sua história, resistindo culturalmente a dominação, 

negociando com as demais etnias e criticando as formas de discriminação sobre o legado negro 

para a constituição histórica do Brasil. 

Podemos ver também nas questões em análise a permanência do enfoque na 

escravidão, o heroísmo branco no movimento abolicionista, a desconexão do Egito do restante 

da África e a valorização do contexto Imperialista para tratar da história do continente africano. 

Situações como essas atuam restringindo as discussões e os saberes históricos, devido a 

problemas de abordagens minimalistas e reducionismos de temas. Se a ideia é que a prova 

oriente o trabalho docente, em se tratando de HCABA o que temos por via dessas questões é 

um currículo histórico com limitações em torno do trabalho com questões que abordam a 

exploração e sofrimento dos negros no período colonial e neocolonial.  

Nesse convívio entre diferentes perspectivas de apresentar a HCABA no ENEM 

podemos observar o Exame como espaço híbrido de convivência entre visões tradicionais e 

renovadas. Para isso utilizamos das questões do ENEM com o intuito de discutir acerca do 

trabalho realizado pelo Exame, por considerarmos a prova como a materialização do que o 

MEC passou a chamar de orientação concreta do que aprender nos três últimos anos da 

Educação Básica. A partir de nossas observações quanto a forma de trabalhar com a História 

nas questões do ENEM retomamos nossa discussão do Exame se constituir discursivamente 

quanto orientador de mudanças curriculares, voltamos a essa discussão uma vez que podemos 

observar por via de números e análise qualitativa das questões do ENEM o quanto a prova se 

apresenta como hibrida no que diz respeito as abordagens históricas realizadas. 

Não que venhamos a entender que há possibilidade de existir pureza quanto a 

abordagem histórica a ser realizada pelo Exame, mas levantamos essa problemática uma vez 

que os textos oficiais e falas de representantes legais do governo federal tenham apresentado 

intenções oficiais de utilizarem-se do ENEM para reestruturarem o currículo e com isso 

vislumbrarem mudar o próprio Ensino Médio, como se o currículo fosse a garantia da qualidade 

educacional. 
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É a partir dessa observação que vemos o descompasso entre as falas documentais e de 

especialistas que apontam para o Exame como um formulador de identidade curricular, capaz 

de orientar e promover largas mudanças para o Ensino Médio, como se a partir deste fosse 

possível emanar uma aura consagrada que propiciasse largas mudanças no contexto da prática 

devido sua essência renovadora. Essa essência vislumbrada passa distante do ENEM quando 

lhe damos com a História, onde por sinal o que temos é o hibrido como característica do Exame, 

pois como vimos temos evidências da “[...] conservação das atuais condições políticas 

estruturantes do Exame, cujas práticas significativas pretendem se afastar constantemente do 

modelo conteudista, sem abandonar os conteúdos [...]” (ROCHA, RAVALLEC, 2014, p. 2007). 

Baseados nessa manutenção de conteúdos e abordagens, reafirmamos que o ENEM 

quanto orientador de mudanças curriculares é uma construção discursiva. Mesmo vendo avanço 

em certas abordagens históricas podemos observar a manutenção de saberes ligados a 

memorização e repetição de saberes históricos, nos permitindo mesmo em falar no simplismo 

na apresentação de saberes, não permitindo alargamento em temáticas e problematizações, 

como podemos ver na concentração de questões sobre escravidão e na limitação das discussões 

sobre África ao contexto Imperialista. Essa situação por si cria modos operante22 utilizados para 

a formulação de novos bizus e produção de material didático. 

Temos as temáticas repetitivas, o simplismo na apresentação e a manutenção de visões 

tradicionais tão preocupantes quanto a confecção de material didático em larga escala com o 

propósito de didatizar vulgarmente as problemáticas históricas, uma vez que as questões que 

seguem as características apresentadas não apontam para leitura crítica, pelo contrário 

valorizam a memorização, além de reforçar a performatividade em volta da preparação da prova 

visando a marcação de questões com base no modos operante da prova. 

Nesse jogo de disputas na construção histórica realizada nas provas do ENEM vemos 

que a manutenção conteudista convivendo com visões renovadas para a História torna 

perceptível a presença das muitas mãos que trabalham na elaboração dos textos políticos, 

tornando os textos ambivalentes. Essas ambivalências presente nas questões do ENEM 

evidenciam a natureza contraditória da prova, negociando com diversos projetos de organização 

curricular (ROCHA, RAVALLEC, 2014), percebemos isso devido a diversidade de visões 

coexistentes nas elaborações dos textos, bem como a necessidade de atingir maiores 

quantitativos de indivíduos, de forma a legitimar a prova como referencial de avaliação para o 

                                                           
22 O que chamamos de modos operante, ao trabalho com foco em um conteúdo ou abordagem histórica 

sobre determinado tema, o que leva a apresentação mecânica de informações devido a repetição constate 

na prova. 
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Ensino Médio. O que percebemos é que como aponta Hall (2003) sobre o processo híbrido 

como algo que não se completa, assim vemos o ENEM, que permanece incompleto entre o 

tradicional e o renovado. 

Se formos levados a pensar a política curricular como algo montado exclusivamente 

nos ciclos deliberativos e implantada de forma vertical sobre os indivíduos que a executaram 

no contexto da prática seremos levados ao trabalho com o modelo de interpretação dominante 

das políticas públicas que “[...] é aquele que vê a política institucional do Estado, em seu sentido 

restrito, como capaz de direcionar a estrutura econômica da sociedade e, portanto, suas relações 

sociais [...]” (LOPES, 2006, p. 35). Contudo podemos observar que mesmo nos textos 

deliberativos sobre o ENEM, bem como nas questões as ambivalências estão presentes, 

permitindo movimentos de ressignificação de políticas no contexto da prática. 

Não vemos a política institucional como elemento garantida de definição das relações 

em sala de aula, tanto pela política não possuir uma essência em si transformadora, como 

também no contexto da prática cabe aos professores realizarem as seleções que irão orientar o 

trabalho no dia-a-dia escolar. Nos embasando nas ambivalências entre documentos prescritivos 

sobre o ENEM e a prova do Exame vemos a escola como amplo espaço de significações e 

ressignificações das políticas no ambiente escolar, gerando diferenças entre o legislado e o 

vivenciado no “chão de escola”.  

Buscando entender como os docentes atuam essa política de currículo proposta pelo 

ENEM iremos analisar a dinâmica em volta do Exame desenvolvida pela SEDUC-CE e as falas 

dos docentes atuantes nas turmas de Ensino Médio das escolas públicas na cidade de Sobral 

(CE). 
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4 ENEM, O CONTEXTO DA PRÁTICA 

 

No caminhar de nosso texto tivemos a oportunidade de analisar as tentativas 

discursivas de elaborar homogeneizações de significados para o ENEM, a partir de noções de  

essencialidade em volta da prova. Vimos o esforço para criar o sentido de que o ENEM agiria 

como orientador de mudanças curriculares e avanço da qualidade educacional para o Ensino 

Médio, depositando no currículo a ideia de garantia educacional de qualidade e equidade, ideias 

essas que buscaram ser fortalecidas por via das dinâmicas de performatividade estimuladas pela 

valorização dos resultados obtidos no Exame por escolas e redes de ensino. 

Ao analisarmos as questões de História do ENEM percebemos a existência de 

hibridismos, rompendo a ideia de essencialidade que se buscou construir sobre o Exame. O que 

vimos foi a convivência de diferentes abordagens históricas na prova, fruto das diversas mãos 

que elaboram as questões, levando o Exame a transitar em espaços de fronteira, nos limites 

entre abordagens renovadas e tradicionais, que convivem na prova impedindo desta feita a 

possibilidade de fixarmos uma identidade una para o Exame, como gostariam seus entusiastas.   

Tendo percorrido os ciclos de produção de texto, voltamos agora para o contexto da 

prática, no intuito de observarmos como os docentes atuam a política pública do ENEM, a partir 

das percepções docentes sobre as implicações que o Exame possa trazer para o contexto da 

prática. Para isso analisaremos inicialmente o trabalho realizado no contexto estadual cearense 

capitaneado pela SEDUC-CE por via do projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem”.   

Ao nos determos nas ações desenvolvidas pela SEDUC-CE continuamos a trabalhar 

com a noção de ciclo continuo de políticas, entendendo que as determinações via SEDUC-CE 

apesar de limitar interpretações de políticas não restringem a complexidade do fazer política a 

estruturas verticalizadas de poder (SILVA; LOPES, 2007), pelo contrário, pois entre a visão 

propagada pelo Secretária da Educação e a prática docente existem espaços de disputas onde 

“[...] o movimento de transferência entre contextos cria tensões entre a força reguladora dos 

discursos, manejada por meio dos textos legais e normatizações sociais, e as reinterpretações 

textuais emanadas da pluralidade de leitores e de leituras possíveis.” (LOPES; CUNHA; 

COSTA, 2013, p. 393, grifo dos autores). 

O que realizamos neste momento tem o intuito de entender o contexto institucional no 

qual os docentes estão inseridos, nos comprometendo em buscarmos respostas que evitem a 

generalização sobre o tema, pois entendemos que “[...] um quadro de atuações das políticas 

precisará considerar um conjunto de condições objetivas em relação a um conjunto de 

dinâmicas ‘interpretativas’ subjetivas.” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 37).  
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Com isso ao observamos o contexto institucional no qual os docentes estão envolvidos, 

percebemos as ações desenvolvidas pela SEDUC-CE alinhadas à dinâmica de 

performatividade, com tendência de valorização do ENEM como avaliação de larga escala 

responsável por gerar dados capazes de corroborar a qualidade do ensino ofertado, prestando 

contas por via da publicização de ações desenvolvidas e resultados no ENEM para a sociedade, 

utilizando-se para isso dos resultados individuais alcançados pelos estudantes. É nesse contexto 

que os professores de nossa pesquisa estão inseridos, lembrando que “[...] o contexto é uma 

força ‘ativa’, não é apenas um pano de fundo com os quais as escolas têm de operar [...]” 

(BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 42), desta feita, apresentamos que contexto é esse 

operado no Ceará que se volta para o ENEM e com o qual os professores terão que negociar 

para realizarem suas atuações. 

 

4.1 PANORAMA ESTADUAL CEARENSE: ENEM CHEGO JUNTO, CHEGO BEM 

 

Atuando como teste padronizado, o ENEM vem sendo responsável por gerar 

resultados mensuráveis que são utilizados pela rede de Ensino Médio cearense como forma de 

prestar contas publicamente do trabalho desenvolvido, associando trabalho realizado de 

preparação para o ENEM e dados quantitativos a dinâmicas de performatividade, utilizando 

resultados estandizardos com o intuito de legitimar a qualidade da educação ofertada pelo 

Estado do Ceará. 

A divulgação da lista com as médias globais do ENEM alcançadas por escolas, 

formando uma espécie de ranking, fez a rede de ensino voltar seu olhar para o Exame com mais 

afinco, seguindo dinâmicas de performatividade. Como apontam Lopes e López (2010) a 

performatividade acaba por validar socialmente a qualidade do trabalho educativo das escolas 

a partir dos resultados institucionais e individuais de seus alunos, nutrindo a lógica performática 

de valorização dos resultados estandizardos. 

Utilizando a prova do Exame como responsável por gerar dados mensuráveis para 

construções discursivas da qualidade educacional da Rede, os resultados alcançados passaram 

a ser publicizados como prestação de contas, valorizando as performances das instituições de 

ensino, levando em conta médias e aprovações de seus alunos para servir de base discursiva 

sobre a qualidade educacional da rede pública de Ensino Médio cearense, formando 

posicionamentos de mercado entre as escolas. 

Nesse posicionamento de mercado, as escolas passaram a conviver em espaços de 

interdependência, sendo comparadas por diversos públicos e classificadas superficialmente 
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com base em resultados quantitativos como boas ou ruins. As escolas passaram a constituírem 

interdependências pois uma é afetada pelo resultado de outra, criando dinâmicas competitivas 

(BALL; MAROY, 2009) pautadas em princípios neoliberais de eficiência e eficácia, com base 

em resultados numéricos mensuráveis que irão atestar a grosso modo a qualidade da educação 

ofertada. 

Seguindo esses princípios neoliberais para o campo da educação, a SEDUC-CE vem 

buscando legitimar o trabalho desenvolvidos pela rede de ensino por via da participação e dos 

resultados de seus alunos na prova do ENEM, prestando conta com a sociedade do trabalho 

desenvolvido, “[...] ou seja, a prestação de contas, como acto de justificação e explicação do 

que é feito, como é feito e porquê é feito [...]” (AFONSO, 2009, p. 14). Essa justificativa do 

que e como é feito pode ser percebida pela publicidade em volta de cada ação de preparação 

para o ENEM desenvolvida, a preocupação com o número de participantes em cada uma delas, 

e a publicidade em volta dos resultados alcançados, de forma a apresentar o quanto a Rede 

Estadual se envolve com o ENEM. 

Estas ações ganharam força com o projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem” lançado 

em 2012 no Centro de Convenções Edson Queiróz com a presença de mais de 2.500 estudantes 

de Fortaleza e do interior do estado (CEARÁ, 2012).  O projeto se constituiu no decorrer dos 

anos em política de governo, passando pelos mandatos estaduais de Cid Ferreira Gomes (2007-

2014) e do atual governador Camilo Santana (2015-dias atuais). O projeto trabalha na 

preparação para o ENEM e apoio aos alunos para a realização da prova, publicizando resultados 

alcançados no Exame e uma gama de atividades desenvolvidas no decorrer do ano letivo. O 

projeto ganhou tamanha importância no rol de ações da educação cearense, que fez parte do 

plano de governo proposto por Camilo Santana nas eleições para governador do Ceará em 2014, 

constando da seguinte forma: 

 

Fortalecer o Programa ENEM: Chego junto, Chego Bem! com o objetivo de 

elevar o desempenho acadêmico e incentivar a participação dos estudantes do 

ensino médio no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), possibilitando 

o acesso ao ensino superior [...] (OS 7 CEARÁS, 2014, p. 191). 

 

Essa preocupação do governo estadual remonta a campanha de Cid Gomes de 2006 

(DIRETRIZES PARA O PLANO DE GOVERNO, 2006), o qual cita o ENEM em seu plano 

de governo ao creditar aos resultados obtidos pelo Estado em avaliações de larga escala, e entre 

elas o ENEM, a evidência do baixo nível de aprendizagem em que o Ceará se encontrava, desta 

forma vemos que o Exame passa a ser visto e valorizado pelo governo estadual como elemento 
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cujo seus resultados relacionam-se diretamente com o trabalho educacional desenvolvido pela 

rede pública cearense. 

Nesse contexto, em que o ENEM faz parte das preocupações governamentais o projeto 

“Enem Chego Junto, Chego Bem” constituiu-se de ações desenvolvidas com a finalidade de 

“[...] mobilizar e preparar os estudantes da rede estadual para que possam fazer o Exame com 

segurança e perspectiva de ingresso no ensino superior.” (CEARÁ, 2014a).  

Uma das preocupações do projeto tem sido incentivar a inscrição de 100% (cem por 

cento) dos alunos concludentes da Educação Básica estadual no Exame, esse trabalho de 

valorização das inscrições pode ser percebido sob dois aspectos, um de prestar conta da 

preocupação do Estado com a participação de seus alunos no ENEM e outro ligado à submissão 

da rede à avaliação, que vem colocar a prova o trabalho desenvolvido. Sob essa perspectiva o 

projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem” foi organizado em seis etapas:  

 

[...] documentação, destinada à organização dos documentos (identidade e 

CPF) dos alunos do 2º e 3º ano para inscrição e realização das provas; 

inscrição (garantir 100% dos alunos inscritos no Enem); motivação (oferecer 

condições ao aluno de fazer boas escolhas, motivando-o e encorajando-o); 

preparação (ações pedagógicas para desenvolver as habilidades dos 

estudantes); Dia E (incentivar a participação dos inscritos) e ingresso 

(orientação para o acesso ao ensino superior). (CEARÁ, 2014a) 

 

Essas etapas têm como finalidade a preparação dos alunos com foco no ENEM, 

auxiliando os estudantes desde a emissão da documentação necessária para a inscrição, até as 

ações de apoio no dia da prova, levando a mobilização de núcleo gestor e professores das 

escolas estaduais, articulando um trabalho em rede. A preocupação em volta do ENEM no 

Estado do Ceará compõe pauta permanente para a SEDUC-CE, estabelecendo ações de 

visibilidade do projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem”, garantidas por eventos no decorrer 

do ano letivo, sendo que no início de cada ano é realizada a cerimônia de lançamento do projeto. 

Figura 25: Lançamento do projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem” 2014. 

Fonte: Site da SEDUC-CE. 
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Na Figura 25 vemos o lançamento do Projeto nas dependências da SEDUC-CE em 

Fortaleza no ano de 2014, contando com a participação da então secretária de Educação Izolda 

Cela e do secretário adjunto de Educação Mauricio Holanda, na ocasião foram homenageados 

26 estudantes e 26 escolas com destaque no ENEM 201323, a cerimônia foi televisionada pela 

emissora estatal TV-Ceará e contou com a participação de diretores escolares e os 

coordenadores das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE’s) 

e da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR’s), a qual é dividida em 6 

regiões (CEARÁ, 2014b).  

Seguindo a estratégia de ampla participação de alunos e publicidade das ações, o 

lançamento do projeto em 2018 contou com a participação do então secretário de educação 

Rogers Mendes (Figura 26), foi realizado no dia 29 de maio em parceria com a Fundação 

Demócrito Rocha (FDR), fundação está ligada à mídia cearense, mais especificamente ao jornal 

O Povo24, garantindo assim matéria no dito jornal um dia após o lançamento do projeto 

(30/05/2018). Na matéria intitulada “Alunos da rede estadual participam de aulão de abertura 

de projeto” a jornalista Angélica Feitosa, indicou que a parceria entre as instituições garantiria 

a realização de aulões motivacionais e de redação que atenderiam cerca de 50 mil alunos 

(FEITOSA, 2018). 

Figura 26: Lançamento do “Enem Chego Junto, Chego Bem” (2018) com a presença do então secretário 

de Educação Rogers Mendes, o terceiro da esquerda para a direita. 

Fonte: Site da SEDUC-CE. 

 

Como podemos ver, há grande mobilização em volta do projeto que se desenvolve 

durante todo o ano letivo, e com o intuito de reforçar o discurso em volta da participação no 

                                                           
23 Foram considerados destaques os 26 alunos com maiores médias em 2013 no ENEM, um para cada 

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE) e de cada uma das seis regiões 

que compõem a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR) (CEARÁ, 2004b). 
24 Esta parceria com a FDR vem garantido coberturas jornalísticas e divulgação nas páginas do jornal O 

Povo. 
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ENEM e tentar garantir a meta de 100% de inscrição e participação de alunos no Exame os 

trabalhos começam no início dos anos letivos das escolas, por meio do levantamento dos 

estudantes de 3º ano que já possuem RG e CPF, fazendo o registro dos números de documentos, 

caso contrário as escolas mobilizam e auxiliam os estudantes para a emissão desses 

documentos. 

Em 2018 para que os documentos não representassem impedimentos à realização das 

inscrições, os trabalhos em volta desse primeiro passo iniciou em 26 de fevereiro de 2018 

(CEARÁ, 2018a), e para garantir o cumprimento da meta de 100% de inscritos no ENEM a 

SEDUC-CE firmou parceria com a Secretária da Justiça e Cidadania (Sejus), para que por via 

do Balcão de Atendimento ao Cidadão fosse oferecido “aos estudantes da rede pública, a 

emissão dos documentos para aqueles que ainda não os possuem, com a participação das 

Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes) no interior do estado.” 

(CEARÁ, 2018a).  

Após o levantamento de documentos e o auxílio na emissão para aqueles que não os 

possuíam iniciou-se a etapa de inscrições, pois para Rogers Mendes  

 

O que está em jogo não é um número, mas, a história de vida de cada 

estudante, que tem direito a sonhar, a ter um projeto de vida. A prova é uma 

abertura de portas, que possibilita a ampliação dos horizontes, para se chegar 

ao mundo do trabalho com mais perspectivas e oportunidades. Mobilizamos 

as escolas para darem toda a assessoria aos estudantes, durante todo o 

processo. (CEARÁ, 2018b) 

 

Para atingirem o objetivo dos 100% de inscritos, as escolas são orientadas a 

acompanharem individualmente os alunos, motivando e incentivando os estudantes que não se 

mostrem estimulados a participarem do Exame. Esse acompanhamento individualizado levou 

o Ceará em 2016 a alcançar “[...] mais de 193 mil alunos da rede pública estadual inscritos no 

Exame Nacional do Ensino Médio [...]. Esse número equivale a 98% dos matriculados nas 3ª 

séries da última etapa da educação básica nas escolas estaduais cearenses.” (CEARÁ, 2016a), 

no ano de 2017 mais de 101 mil estudantes se inscreveram no ENEM (CEARÁ, 2017b), 

correspondendo a 99,5% dos alunos do último ano do Ensino Médio da rede estadual (CEARÁ, 

2017a), e a edição de 2018 contou com um pouco mais de 107 mil alunos inscritos (CEARÁ, 

2018b). Todo esse trabalho é responsabilizado de maneira simbólica com a entrega de 

certificações às escolas que alcançaram os 100% de inscrições de seus estudantes, seja via 

SEDUC, ou CREDE/SEFOR.  
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Figura 27: Alunas apresentam premiação simbólica por escola ter alcançado 100% de alunos inscritos 

no ENEM 2012 e Entrada de Escola com os azulejos de 100% de inscrição nos anos de 2013 e 2014. 

Fontes: Blog da Escola Estadual de Educação Profissional Professor Moreira de Sousa; Acervo pessoal. 

 

Na Figura 27 vemos o azulejo comemorativo aos 100% de inscrição no ENEM que foi 

entregue entre os anos de 2012 a 2014 para as escolas que alcançaram a meta de inscrição. O 

azulejo era colocado na parede de entrada das escolas, como vemos na Figura 28, certificando 

o trabalho desenvolvido, posteriormente a 2014 a certificação passou a ser realizada pelas 

Regionais de Educação em forma de certificados impressos entregues aos gestores escolares. 

A premiação não tem como finalidade apenas a responsabilização das escolas pelos 

esforços para atingirem a meta, mas também como certificação das ações realizadas e dá 

visibilidade ao trabalho desenvolvido pela escola. Neste processo o trabalho dos gestores 

educacionais “[...] envolve incutir uma atitude e uma cultura nas quais os trabalhadores se 

sentem responsáveis e, ao mesmo tempo, de certa forma pessoalmente investidos da 

responsabilidade pelo bem-estar da organização.” (BALL, 2005, p. 545), formando a cultura de 

gerencialismo, onde segundo Ball (2005) os princípios éticos profissionais dão espaço a 

operações de cunho empresariais competitivos, refletindo para as escolas a responsabilização 

sobre os resultados alcançados, seja no número de inscritos ou no quantitativo de aprovações 

de alunos no ENEM, estimulando a responsabilização dos sujeitos envolvidos, na tentativa de 

relacionar resultados alcançados a trabalhos desenvolvidos alimentando a lógica de 

posicionamento de mercado das escolas, levando por vezes os gestores atuarem como 

empreendedores de políticas. 

Os gestores vivenciando essas situações de interdependência competitiva passam a 

ocupar proeminente espaço na interpretação de políticas institucionais e “[...] desempenham um 

papel fundamental na interpretação e na elaboração de significado e são eles próprios locais-

chave na articulação discursiva da política” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p.77). 
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Perceber essa construção discursiva de responsabilização escolar sobre os resultados 

do ENEM a partir da fala de uma diretora ao afirmar: “[...] nós trabalhamos desde a primeira 

hora do primeiro dia de aula até a última hora do último dia de aula, nós trabalhamos em função 

do ENEM, para formar esses meninos, ajudá-los a ter um futuro de sucesso.” (CEARÁ, 2016b). 

Vemos que a construção discursiva em volta do ENEM, como visto pelo ciclo de políticas, não 

se dá em único sentido, pois encontra sujeitos no ambiente escolar que vão interpretar e também 

construir sentidos para o ENEM, o qual chegará até os professores. A fala da diretora nos 

apresenta a centralidade encontrada pelo Exame nos discursos educacionais cearenses.  

Com o trabalho desenvolvido com foco nos 100% de inscritos no Exame, o estado 

alcançou números elevados de inscrições e buscando garantir a frequência de todos os 

candidatos a SEDUC-CE realizou entre 2012 e 2017 o que chamava de “DIA E”, sendo esta 

uma ação de apoio logístico nos dias de realização da prova do ENEM, consistindo na 

distribuição de alimentação, água e canetas em pontos estratégicos de Fortaleza e nas cidades 

do interior para os alunos da rede pública que fossem prestar o Exame, bem como estabeleceu 

parcerias visando garantir o transporte para os estudantes, os auxiliando na mobilidade de casa 

até os locais de prova, como salientou o ex-secretário de Educação do Estado Ildivan Alencar: 

 

No Interior, as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação 

(Crede) fazem articulação com os municípios para garantir esse transporte e 

onde não é possível, fazemos a contratação de ônibus. Em Fortaleza e Região 

Metropolitana, temos o Passaporte Enem, que dará acesso aos locais de prova. 

Essa é mais uma ação de apoio do Governo do Ceará para a juventude da rede 

pública estadual. (CEARÁ, 2016a) 

 

O “DIA E” teve sua nomenclatura alterada em 2017, passando a ser chamado de 

“#Enemvou2dias”, essa mudança foi ocasionada devido a alterações na organização do Exame, 

que passou em 2017 a ser realizado em dois domingos consecutivos e não mais em dois dias 

seguidos como era. Com tal mudança, surgiu a preocupação que a alteração da data pudesse 

elevar o número de alunos faltosos ao Exame, assim além das ações já realizadas no “DIA E”, 

as escolas foram instruídas a trabalharem com os alunos focando na garantia da participação de 

todos os inscritos nos dois dias de prova e para estimular ainda mais a participação a SEDUC-

CE em 2017,  

 

Como forma de reconhecer o empenho e a dedicação dos estudantes que 

compareceram nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 

2017, a Secretaria da Educação (Seduc) premiou as turmas de cada região do 

estado com a melhor média de presença nas provas com passeios pelas 

principais praias cearenses. Ao todo foram contemplados 1.650 alunos, que se 

dividiram em três grupos, para conhecer 12 destinos turísticos, em três dias de 

excursão. As viagens estão sendo realizadas entre os dias 5 e 14 deste mês 
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[janeiro de 2018]. A Seduc disponibilizou transporte, hospedagem e 

alimentação aos jovens premiados. (CEARÁ, 2017d) 

 

Para acompanhar essa presença dos alunos nos dias de provas, mesmo antes da 

premiação de 2017, as escolas já montavam grupos de professores que ficavam na frente dos 

locais de aplicação do Exame, colhendo a presença dos alunos por via de listas de assinaturas. 

Estas listas organizadas por local de provas continham os nomes dos alunos e números de 

celular para contato com os próprios estudantes ou seus responsáveis, para que a escola pudesse 

entrar em contato caso não fosse confirmada a presença do candidato próximo ao horário de 

fechamento dos prédios de realização do ENEM. Em algumas escolas esta presença nos dois 

dias garantiu bonificação em termos de notas ou pontos extras para os alunos, tudo isso 

objetivando a presença dos candidatos à prova. 

Podemos ver a importância dada ao ENEM pela SEDUC-CE, contudo, a inscrição e o 

acompanhamento nos dias de prova são os pontos extremos do trabalho em volta do Exame no 

Ceará, o peso das ações encontra-se no processo de preparação dos alunos, articulando 

intervenções pedagógicas com atividades lúdicas, voltadas para garantir a participação dos 

estudantes na prova, buscando elevar as médias de proficiência e aprovações, que serão 

utilizadas para legitimar a qualidade da educação ofertada pela rede cearense. 

 

4.1.1 Preparar, apontar, ENEM 

A preparação para a prova é composta por vários projetos que se ligam ao “ENEM 

chego junto, chego bem” objetivando elevar as performances dos candidatos. Nesta linha de 

preparação destinada ao ENEM, entre os anos de 2012 e 2014, o estado do Ceará organizou a 

“Coletânea de Provas” que continha questões do Exame ano a ano de todas as áreas desde a 

aplicação de 2009 até a edição realizada no ano anterior à distribuição deste material. A 

“Coletânea de Prova” era entregue para todos os alunos de terceiro ano matriculados na rede 

pública do Ceará, em posse do material os professores eram instruídos a trabalharem com a 

Coletânea em sala de aula, preparando os estudantes para a prova, ambientando os candidatos 

ao modelo de questões cobradas no ENEM, para isso deveriam abordar os temas mais cobrados 

nas questões de forma a familiarizá-los à prova. A entrega da Coletânea também foi motivo de 

publicidade pelas escolas, como podemos ver na Figura 28. 
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Figura 28: Entrega da Coletânea de Provas na Escola EEFM Casemiro Bezerra. 

Fonte: Blog da Escola EEFM Casemiro Bezerra. 

 

A Coletânea foi substituída em 2015, após o Estado firmar parceria com a Fundação 

Demócrito Rocha, por fascículos encadernados e organizados por área de conhecimentos, que 

foram distribuídos em volumes separados para as escolas. Estes fascículos trouxeram textos de 

apoio, comentários sobre as questões e gabaritos das provas, possuíam diagramação visual 

voltada pra o público adolescente, mas mantiveram a ideia de preparação com base no que foi 

mais cobrado no Exame.  

Materiais didáticos como esses reforçam nossa argumentação quanto à produção de 

textos baseados na seleção de conteúdos limitando-se à possibilidade de aplicabilidade direta 

do saber, o material em si justifica-se, como propõe Lyotard (2009), pelo valor utilitário do 

saber, destinado a preparar o aluno com base em levantamentos numérico de rankings dos 

conteúdos que mais foram cobrados na prova do ENEM. Em se tratando da História vemos a 

disciplina passar por simplificações nas transposições didáticas (GUIMARÃES, 2012) 

auxiliando na manutenção de visões positivistas sobre o conhecimento histórico, pautadas na 

narrativa de fatos, atuando de maneira mais informativa (MIRANDA; LUCA, 2004), do que 

problematizadora. O que vemos neste material é a aproximação do Estado a comportamentos 

de mercados, preocupando-se em alinhar suas ações ao discurso performático, limitando e 

organizando conteúdos para auxiliar a marcação de questões corretas. 

Passando para ações de mobilização de estudantes nas escolas e em atividades fora 

delas, aulões e palestras motivacionais passaram a ocupar espaços maiores do cotidiano escolar 

desde 2012, contudo os anos de 2016 e 2017 assistiram ao incremento de ações destinadas a 

preparação de estudantes para o Exame, contando com aporte financeiro de 5 milhões de reais 

em 2016  e em 2017 com 9,8 milhões de reais investidos (CEARÁ, 2017c), as ações que antes 

ficavam em grande parte sob tutela das escolas, passaram a serem propostas e acompanhadas 
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pela SEDUC-CE, propiciando maior aproximação entre a Secretaria de Educação com as 

atividades realizadas nas Escolas, ampliando o arcabouço de atividades por parte da SEDUC-

CE em parceria com as CREDE/SEFOR, Escolas e a Fundação Demócrito Rocha. O 

acompanhamento em parte foi realizado pela publicização dos trabalhos executados e 

resultados alcançados no âmbito estadual das atividades desenvolvidas pela rede de 

corresponsabilização formada por SEDUC, CREDE/SEFOR e Escolas. Essas ações voltadas a 

preparação dos alunos foram organizadas em cinco outros projetos no âmbito estadual que 

circundam em volta do “Enem Chego Junto, Chego Bem” orbitando sua zona de influência. A 

execução das atividades propostas por estes projetos tiveram início ao término do primeiro 

período letivo, tendo sido realizadas entre 2016 a 2018, a saber são: Enem não tira Férias; #FDS 

curtindo enem; Enem chego junto, chego a 1000; #Enem na rede e Minuto ENEM. 

Figura 29: Ações desenvolvidas em volta do projeto “Enem chego junto, chego bem.” 

Fonte: Sites da SEDUC-CE e do CED 

 

A Figura 29 apresenta as logomarcas oficiais dos projetos listados respectivamente. O 

desenvolvimento de cada um deles está ligado principalmente com a apresentação de conteúdos 

que venham a ser pertinentes para a realização da prova do ENEM, com foco nos resultados, 

mesclando nas três primeiras ações momentos de ludicidade com o intuito de minimizar a 

seriedade da aula convencional, com isso a SEDUC-CE entende que promove espaços mais 

prazerosos de aprendizagem. As ações contaram com a ampla divulgação e mobilização pelas 

escolas, com o intuito de ampla participação dos alunos. Vemos nessas ações a centralidade no 

ensino, onde o lúdico aparece mais como momento de descontração, mas mantem-se a atenção 

na preparação voltada para o ENEM, focando na apresentação de conteúdos para a realização 

da prova.  

A primeira entre as atividades listadas a ter início é o projeto “ENEM não tira férias” 

que ocorre durante as férias escolares de julho, contando com atividades desenvolvidas nas 

unidades escolares, onde estas funcionam como polo25 de atendimento, trabalhando em 

conjunto com outras escolas estaduais circunvizinhas para a realização de aulas voltadas para a 

                                                           
25 Entende-se por polo uma escola que sedia atividades em conjunto com outras instituições, ou uma 

cidade que centraliza as ações de uma região, com isso a SEDUC-CE busca tanto concentrar alunos para 

suas ações como reduzir gastos. 



116 

 

preparação do ENEM e promovendo palestra sobre temas de redação indicados pela SEDUC-

CE. Seguindo o critério geral de organização em todo o Estado: 

 

Os conteúdos das provas de matemática, ciências da natureza e humanas, e 

linguagens e códigos serão abordados nas terças e quintas-feiras. As quartas-

feiras serão dedicadas à redação. Toda semana dois temas para a redação serão 

sugeridos e palestrantes serão convidados para debater nas escolas. 

(RAMIRES, 2017) 

 

O “Enem não tira férias” fez com que as escolas não parassem suas atividades em volta 

do Exame nem mesmo no mês de julho. Essa ação foi criada em 201626, e em 2017 teve o 

lançamento realizado “[...] em um passeio de veleiro pela orla de Fortaleza, com direito a uma 

aula de Redação, envolvendo 140 estudantes, distribuídos em três embarcações. O secretário 

Ildivan Alencar participou do momento.” (CEARÁ, 2017c) (Figura 30). Para publicizar a ação 

foram realizadas fotografias para o site da SEDUC-CE, transmissão ao vivo via Facebook - na 

página da SEDUC-CE da rede social - e contou com cobertura do jornalismo estadual, por via 

da matéria “Estudantes iniciam curso de férias”, publicada no jornal O Povo de 05 de julho de 

2017 (SEVERO, 2017).  

Figura 30: Lançamento do “Enem não tira férias” 2017. 

Fonte: Site da SEDUC-CE 

 

Já em 2018, como forma de romper as esferas ligadas à educação o “Enem não tira 

férias”, foi lançado no Teatro do Shopping Rio Mar em Fortaleza, com a presença de 800 

estudantes (CEARÁ, 2018d), a ação foi realizada em horário comercial, possibilitando que 

demais setores da sociedade que estivessem de passagem pelo shopping pudessem tomar 

conhecimento da atividade promovida pela SEDUC-CE.  

As aulas ligadas às disciplinas que compõem a prova objetiva foram ministradas por 

professores das escolas que formavam os polos ou convidados externos, de forma voluntária, 

                                                           
26 Uma ação de mesmo nome já era desenvolvida desde 2011, contudo com outra organização, com foco 

no Português e na Matemática, tendo alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC) como mediadores, 

contudo em 2016 passou-se a ter todas as áreas contempladas e aulas ministradas por professores da 

rede ou convidados. 
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com duas aulas de uma hora a uma hora e meia cada no turno da manhã, concentrando as 

discussões em torno dos temas mais cobrados no ENEM e nas atualidades. O diferencial era a 

informalidade das aulas, contando com mais uso de recursos multimidias e flexibilizando a 

exigência do fardamento escolar permitindo aos alunos assistirem aos aulões trajando inclusive 

bermudas e chinelos. 

O trabalho com as redações dentro do “Enem não tira férias” visou a escrita de textos 

dissertativos, no modelo exigido pelo Exame, estas produções foram postadas em plataforma 

online disponibilizada pela SEDUC-CE, onde eram corrigidas e posteriormente devolvidas aos 

alunos. O trabalho com a redação foi organizado para que fossem realizadas duas palestras 

sobre dois temas previamente indicados pela SEDUC-CE, como forma de auxiliar na 

composição argumentativa dos textos. A escolha de um dos temas era realizada semanalmente 

mediante sorteio. Seguindo a lógica de publicização os sorteios eram comumente transmitidos 

via Facebook, e posteriormente divulgados pelo site e redes sociais da SEDUC-CE e das 

escolas, levando as escolas a incentivarem seus alunos a acompanharem as mídias digitais onde 

eram divulgados os temas da redação e demais informações da Secretária da Educação. 

Convém lembrarmos que a nota de Redação no ENEM por vezes se apresenta como 

barreira para aprovação dos estudantes, tendo o intuito de reafirmar o compromisso com a 

preparação para o Exame, nomes destacados na administração pública cearense já participaram 

como palestrantes de temas, como os ex-Secretários da Educação Ildivan Alencar (Figura 31) 

e Roger Mendes, a ex-titular da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança 

Pública e Sistema Penitenciário (CGD) Socorro França e a vice-Governadora do Ceará Izolda 

Cela. 

Figura 31: Ex-secretário da Educação Ildivan Alencar palestrando sobre possível tema de redação no 

“Enem não tira férias” - jul. 2016. 

Fonte: Facebook oficial da SEDUC-CE.  
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Como forma de destacar a participação dos alunos no “ENEM não tira férias” foram 

realizados passeios culturais a teatros e museus, ida a estádios de futebol na capital cearense e 

momentos de lazer em um parque aquático de Fortaleza (CEARÁ, 2016c). Esta premiação 

atuou como responsabilização perante a mobilização de estudantes realizada pelas escolas no 

“Enem não tira férias” tendo como base de seleção as escolas com maior número de estudantes 

participantes. As escolas deveriam informar à SEDUC-CE a quantidade de alunos por dia 

atendidos pelo projeto, sendo critério de premiação as escolas com maiores frequências por 

CREDE/SEFOR, isso somado a maior quantidade de redações postadas no sistema online. Com 

base nesses números as escolas foram premiadas (responsabilizadas) e o passeio contou com 

publicização nas redes sociais de escolas e no site da própria SEDUC-CE. Podemos assim 

observar o perfil performático da educação cearense, auxiliando a elevar o processo de 

interdependência competitiva entre as escolas. 

Saindo das férias e adentrando nos finais de semana o projeto denominado “FDS 

curtindo ENEM” teve suas ações programadas para iniciarem no mês de setembro de cada ano, 

contando com atividades desenvolvidas durante os finais de semana até o último final de 

semana anterior a aprova do ENEM. Para participarem do projeto foram selecionados alunos 

por CREDE/SEFOR para realizarem viagens para Fortaleza ou outras cidades do interior do 

Ceará que fossem polos de atividades do projeto. Nestes polos os estudantes participaram de 

atividades que iam da sexta à noite ao domingo pela manhã, contando com aulas que seguiam 

os mesmos direcionamentos do “ENEM, não tira férias”, aulões, simulados com questões 

formuladas de acordo com as exigências do INEP, palestras sobre possíveis temas de redação, 

atividades de lazer como jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro e visitas a pontos turísticos das 

cidades visitadas. Vale ressaltar que as aulas e palestras realizadas no Centro de Educação a 

Distância do Ceará (CED)27 localizado em Sobral, foram transmitidas ao vivo pelo canal do 

CED no youtube e permanecem na plataforma para possíveis consultas. 

Fruto também da parceria com a FDR, a SEDUC-CE lançou em 2016 o “Enem chego 

junto, chego a 1000”, juntamente com o serviço de contratação de corretores de redação. O 

“Enem chego junto, chego a 1000” consistiu em eventos organizados em cidades polo, onde 

foram realizados aulões com dicas de redação e palestras de motivação. O projeto teve entre 

seus palestrantes motivacionais o alpinista cearense Rosier Alexander (2016), primeiro 

cearense a chegar ao pico do monte Everest e que vem realizando palestras motivacionais pelo 

                                                           
27 O Centro de Educação a Distância do Ceará (CED) foi criado em 2014, com o objetivo de trabalhar 

na formação de diretores, docentes e discentes, em formações presenciais e a distância, está localizado 

em Sobral (CE), é um órgão vinculado à SEDUC-CE. 
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Brasil; o humorista e advogado cearense Haroldo Guimarães (2017), que atuou nos filmes de 

comédia cearense Cine Holliúdy e Shaolin do Sertão; em 2018 a motivação ficou a cargo do 

coaching Diego Feitosa. A parceria SEDUC-CE e FDR planejou para 2018 a realização de “[...] 

80 aulões motivacionais e de Redação para alunos em 60 municípios cearenses, contemplando 

cerca de 50 mil estudantes.” (FEITOSA, 2018). As redações originadas após esses encontros 

foram corrigidas selecionadas e as 26 melhores foram premiadas (RAMIRES, 2017). Já a 

contratação de corretores de redação foi realizada para que estes atuassem junto às escolas, 

corrigindo e dando feedback aos alunos de forma mais rápida, sempre com o foco em 

alcançarem maiores notas na produção textual.  

Por fim temos duas ações desenvolvidas pelo CED, sendo o “#ENEM na Rede” e o 

“Minuto ENEM”, ambas focadas na produção de vídeo aulas. O “#ENEM na Rede”, é um site 

com livre acesso, necessitando apenas de cadastro simples informando nome, e-mail, cidade e 

a escola a qual o aluno está ligado, não exigindo comprovações, o que permite acesso irrestrito 

a amplo público. O site contém vídeo aulas que foram produzidas entre agosto e outubro de 

2017, as quais tem em média doze minutos de duração, das disciplinas de Física, Química, 

Biologia, História, Geografia, Matemática, Português e Redação, seguindo a ideia dos demais 

sites destinados a preparação para o ENEM, focando na transposição simplificada de conteúdos 

tomando como base a repetição de temas nas provas para selecionar o que será apresentado nas 

vídeo aulas. 

Seguindo a linha de audiovisual o CED produziu também em 2017 o “Minuto ENEM”, 

são vídeos de até um minuto de duração com dicas para a realização da prova do Exame, estes 

vídeos foram veiculados na TV Ceará e posteriormente disponibilizados no canal do youtube 

do CED e no site do “#ENEM na Rede”. Os vídeos estão organizados por disciplinas sendo que 

o primeiro vídeo de cada uma delas traz a apresentação dos conteúdos mais cobrados nas provas 

do ENEM, auxiliando na dinâmica de formulação de currículo com base em rankings, os vídeos 

se concentram na apresentação de dicas rápidas, nos moldes dos “bizus” de rápida memorização 

utilizados na preparação para os ditos vestibulares tradicionais. 

Percebemos que o rol das ações voltadas para a preparação e motivação dos alunos da 

rede estadual do Ceará desenvolveu-se com centralidade no ensino, o que nos leva a observar 

a preocupação com a performatividade, voltando-se para os resultados estandizardos que 

compõem o escopo da prestação de contas da educação estadual, legitimando o trabalho 

desenvolvido utilizando-se da visibilidade de ações e resultados, dessa forma, o ENEM se 

apresenta como elemento de centralidade para a rede educacional do Ceará.  
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A responsabilização pelos sucesso dos alunos, bem como da rede educacional é 

construída discursivamente em volta da valorização do trabalho escolar, estimulando as escolas 

a trabalharem alinhadas a princípios empresariais responsáveis por buscarem atingirem metas 

e posteriormente apresentarem seus resultados, seguindo lógicas de governança “[...] em nome 

de um plano de cumprimento de metas, a partir da maximização do desempenho de seus quadros 

[...]” (LOPES; LÓPEZ, 2010, p. 98).  O Estado determina objetivos e programas que são “[...] 

definidos em nível central, os estabelecimentos de ensino gozam de autonomia na gestão 

pedagógica [...]” (SCHNEIDER; NARDI; DURLI, 2018, p. 118), com essa autonomia 

apresenta-se o problema da comparação de resultados, fortalecendo a interdependência 

competitiva, responsabilizando as escolas pelos resultados alcançados em comparação com 

outras instituições.  

A tomada de resultados com foco na quantificação estandizarda leva ao grande público 

fora dos serviços educacionais a tomarem “[...] os ‘resultados’ isoladamente, deslocados da 

realidade que os produziram, sendo apresentados como fetiche. São percentuais, médias, 

índices, indicadores tomados ‘em si’[...]” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2011, p. 144). Essa 

“fetichização” dos resultados busca estabelecer a relação direta entre trabalho realizado e 

desempenho alcançado pelos estudantes como parâmetros de produtividade (BALL, 2005), um 

de seus critérios é o número de aprovações no ENEM, daí a preocupação com as ações de 

preparação para a prova do Exame centradas no ensino, constituindo currículos voltados para o 

auxílio à resolução de questões na prova, fazendo desta forma uma volta paradoxal para a 

preparação destinada aos vestibulares conteudistas, tendo em vista o foco serem os resultados.  

O trabalho realizado por meio das ações descritas aproximam-se às atividades 

desenvolvidas nos cursinhos preparatórios pré-vestibulares, reduzindo o ENEM à avaliação de 

representação momentânea de resultados, mantendo desta feita a estrutura da educação 

destinada ao ensino pautado nos conteúdos, para atender a dinâmica de performatividade, 

trazendo os resultados estandizardos a ocuparem lugar de destaque perante a prestação de 

contas das escolas, acompanhando a lógica numérica baseada na produtividade, o que nos leva 

a perceber essa “fetichização” perante os dados. 

Podemos perceber a “fetichização” ao observarmos as escolas públicas cearenses 

prestarem contas das performances de seus resultados, juntamente com as CREDE’s, SEFOR’s 

e SEDUC-CE, ao publicizarem o quantitativo de alunos aprovados no ENEM por meio de 

matérias no site oficial da SEDUC-CE e de redes sociais, seguindo a mesma lógica de 

divulgação utilizada pelas escolas que compõem a rede privada, fazendo o levantamento de 
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alunos aprovados em cursos superiores via ENEM, esse tipo de publicidade pode ser vista na 

Figura 32. 

Figura 32: Aprovados - SISU 2018.                                                            

Fonte: Facebook da EEM de Croatá Flávio Rodrigues e da EEM Tancredo Nunes de Menezes. 

 

A divulgação de imagens como as apresentadas acima coloca os resultados como 

representativos do valor educacional ofertado, acompanhando o processo de responsabilização 

dos serviços públicos prestados, buscando legitimar os resultados dos estudantes como 

idênticos aos da rede estadual (LOPES; LÓPEZ, 2010), prestando contas do ensino ofertado 

por via dos resultados alcançados na avaliação. As escolas passam a serem responsabilizadas 

pela qualidade do serviço prestado, dando visibilidade à sociedade do que seriam os parâmetros 

da qualificação da educação ofertada pelo Estado do Ceará. 

O que podemos perceber com as ações analisadas é o trabalho em torno do projeto 

“ENEM chego junto, chego bem” valorizando as performances alcançadas em cada ação e 

números de aprovações, uma vez que as performances 

 

[...] de sujeitos individuais ou organizações - servem como medidas de 

produtividade ou resultados, como formas de apresentação da qualidade ou 

momentos de promoção ou inspeção. Elas significam, encapsulando ou 

representando um valor, a qualidade ou a valia de um indivíduo ou de uma 

organização dentro de um campo de julgamento. (BALL, 2010, p. 38) 

 

Trabalhando com esse encapsulamento de tempo citado por Ball (2010), temos a 

SEDUC-CE propagandeando suas ações e apresentando a eficiência e eficácia do trabalho por 

via das ações de preparação e das aprovações alcançadas pelos alunos da rede estadual do Ceará 

no ENEM, atuando como política de performatividade utilizando métodos de mensuração e 

controle (DIAS, 2009), para legitimar a qualidade da educação de Ensino Médio ofertada pela 

rede estadual do Ceará. 
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Essa mesma performatividade utilizada como meio de prestação de contas atua 

também como medida de controle, para o envolvimento das Escolas, pois “performatividade 

pode ser sintetizada como um princípio de eficácia que atua como uma forma de controle 

indireto ou à distância, que substitui a intervenção e a prescrição pelo estabelecimento de 

objetivos, pela prestação de contas, pela comparação e pelo desempenho [...]” (DIAS, 2009, p. 

32). Esse princípio de controle baseado na performatividade permite à SEDUC-CE realizar o 

controle à distância, acompanhando os números associados às escolas. O controle desta feita é 

realizado também pelas escolas que se veem envolvidas na dinâmica performática a 

participarem de espaços de interdependência competitividade em busca de resultados 

mensuráveis que irão compor medidas de colocação das instituições dentro da hierarquia de 

mercado. 

É nesse contexto estadual de disputas performáticas interligando escolas em processos 

de interdependência que os docentes de nossa pesquisa estão inseridos, como afirmam Ball, 

Maguire e Braun (2016) o contexto não é um mero pano de fundo, ainda mais quando vemos 

uma rede de ensino comprometida com o projeto como a que observamos. Por mais que isso 

não venha apontar diretamente o que o professor deva fazer, uma vez que a aplicação de 

políticas dependerá de como estas podem se encaixar no ambiente escolar (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2016), somos cientes que ao menos o discurso performático venha a constranger o 

professor a algo, seja à revelia ou por adesão, montando suas táticas de atuação.  

 

4.2 ATUAÇÃO DE POLÍTICAS  

 

Adentramos agora no contexto da prática, onde os professores dão suas respostas aos 

discursos institucionais, traduzindo políticas de acordo com suas percepções do que e como 

devem aplicar, entendendo estes profissionais como indivíduos ativos na constituição de 

políticas, nos distanciando da abordagem sobre implantações verticalizadas de políticas, 

rompendo com a dualidade entre a submissão e a resistência às políticas por parte dos 

professores (LOPES, 2015). Seguindo essa perspectiva concordamos com Ball (2009) ao “[...] 

rejeitar completamente a ideia de que as políticas são implementadas. Eu não acredito que 

políticas sejam implementadas, pois isso sugere um processo linear pelo qual elas se 

movimentam em direção à prática de maneira direta.” (BALL, 2009, p. 305). Desta forma como 

aponta Mainardes (2006) rejeita-se a ideia que os profissionais da educação seriam totalmente 

excluídos dos processos políticos, pelo contrário, a escola se configura como espaço de disputas 

e ressignificações das políticas, que são traduzidas e atuadas pelos professores. 
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Devemos ter consciência que a tradução vai além da transferência de políticas, uma 

vez que o mundo não pode ser reduzido a noções binárias de estabilidade versus mudança, ou 

adaptação versus resistência, determinadas pelo “ajuste adequado” (LENDVAI; STUBBS, 

2012). A política está sujeita a ser interpretada de diversas formas e ressignificada pela ação 

ativa dos professores no processo de relacionar os textos políticos às práticas, sendo o contexto 

da prática o espaço onde as consequências da política podem representar transformações 

(MAINARDES, 2006). Desta feita a política é construída em diferentes esferas, com 

negociações em cada uma delas formando um intercalar político que rompe a noção 

verticalizada que entende as políticas chegando às escolas como implementações, já que as 

“políticas raramente dizem-lhe exatamente o que fazer, elas raramente ditam ou determinam a 

prática, mas algumas mais do que outras estreita a gama de respostas criativas” (BALL; 

MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 14), permitindo espaços de significações que são construídos, 

disputados e negociados conforme as necessidades locais, permitindo aos envolvidos 

ressignificarem e recontextualizarem a política de acordo com a tradução que os sujeitos 

realizam com os contextos em que estão inseridos. 

Lembremos que as traduções não são completamente livres, convivendo em espaços 

de disputas de poder para significar as ações desenvolvidas  (BALL; BOWE, 1998), por isso 

nossa preocupação em discorrer sobre o contexto estadual, para que possamos entender o que 

está em volta dos professores, com o que estes convivem e tem que negociar, entender os textos 

políticos que serão traduzidos, ressignificados e atuados pelos professores.  

A tradução esta ligada a forma como a política é colocada em prática na escola 

(GOODSON, 1995) ocorrendo em rede onde os membros dão forma e transformam a política, 

deslocando ou suprimindo partes do discurso oficial de acordo com diferentes projetos, dando 

visibilidade ao trabalho docente (LENDVAI; STUBBS, 2012), nesse processo os professores 

se envolvem com as políticas, utilizando de sua criatividade para sustentarem e realizarem seu 

trabalho, em movimentos interativos, em que as ressignificações e traduções são impactadas 

por interesses existentes em diversos contextos, não se tratando “[...] de um processo de 

assimilação ou de simples adaptação, mas um ato em que ambivalências e antagonismos 

acompanham o processo de negociar a diferença com o outro.” (LOPES, 2005b, p. 59). Os 

professores lidam com o que veem ou não como significativo, convivendo com acomodações 

e desconfortos para a realização da prática docente (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). 

No espaço escolar a política está sujeita a recriações que podem sugerir mudanças 

significativas da proposta oficial, uma vez que ao chegar às escolas a política é ressignificada 

pelos professores (SANTOS; OLIVEIRA, 2013), entendendo ressignificação não como novos 
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sentidos que os professores possam dar às políticas, mas como os sentidos que são construídos 

e reconstruídos na escola (SANTOS, 2016; SANTOS; OLIVEIRA, 2013), como movimento 

contínuo de “atos de poder, em todos os contextos, tentando produzir um centro na significação 

e fechar a estrutura discursiva, mesmo que precária e contingencialmente” (LOPES, 2016, p. 

9) por via da tradução e marcadas pelo hibridismo. 

Retomando a discussão sobre o hibridismo lembramos que é formado a partir de 

lógicas locais e globais em constante recontextualização, discutir o híbrido “[...] implica 

entender as políticas de currículo não apenas como políticas de seleção, produção, distribuição 

e reprodução do conhecimento, mas como políticas culturais, que visam orientar determinados 

desenvolvimentos simbólicos” (LOPES, 2005b, p. 56), a partir de construções ambivalentes 

envolvendo diversos sujeitos e interesses, realizando-se com certa liberdade, atendendo 

interesses por vezes conflitantes, negociando e disputando espaços com os demais ciclos de 

políticas. “Nesse sentido, a prática deve ser pensada como parte da política, concordando que 

os sentidos da prática estão representados nas políticas de forma bastante imbricada, 

evidenciado a constante produção de políticas no contexto da prática [...]” (SANTOS; SILVA, 

2017, p. 22) isso parte do entendimento do contexto da prática como partícipe na constituição 

de políticas, produzidas mediante traduções entre contextos e sujeitos (OLIVEIRA, 2016). 

 

Com efeito, as negociações são estabelecidas em meio a relações de poder e é 

nesse movimento que determinados sentidos são fixados provisoriamente 

sempre de forma contingente e precária, o que remete a um processo contínuo 

de produção das políticas (OLIVEIRA, 2016, p. 46).  

 

Estas fixações provisórias ocorrem porque nem sempre as escolas são sensatas como 

unidades, sendo tipicamente parcial, continuamente transformada por diversos esforços da rede 

de atores (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). Nestes espaços conflituosos os professores 

exercem suas atividades trocando informações com os ciclos de políticas, recebendo influências 

internas e externas à escola que exercem pressões e constrangimentos quanto as suas práticas. 

Para exercerem suas atividades os professores traduzem políticas sendo esta tradução “um 

processo iterativo de fazer textos institucionais e colocar esses textos em ação, literalmente 

‘atuar’ sobre política [...]” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 69). Desta feita entendemos 

que as políticas não são implementadas, mas sim atuadas (enactement), no contexto da prática 

a partir das ressignificações e traduções realizadas pelos docentes. 

Ao nos referirmos a atuações trabalhamos com a noção de como as políticas são 

ressignificadas, traduzidas e materializadas a partir de diferentes contextos, sendo colocadas 
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em ação de acordo com compromissos pré-existentes (SANTOS, 2016) na escola e de 

professores, a atuação  

[...] não é um momento, mas um processo emoldurado por fatores 

institucionais envolvendo uma gama de atores. É tanto interpretação quanto 

tradução, reunindo dinâmicas psicossociais, históricas e contextuais 

relacionadas com os textos e imperativos para produzir ação e atividades 

políticas. (LOPES, 2016, p.5) 

 

As atuações estão além de prescrições estadocêntricas envolvendo “uma gama de 

atores” Lopes (2016), entre eles os professores como sujeitos ativos na leitura das políticas, no 

contexto da prática, estas políticas ficam parcialmente em suas mãos para que sejam colocadas 

em ação, passando a depender de suas leituras e ressignificações, que serão moldadas de acordo 

com os significados formulados pelos professores, que traduzem essas políticas negociando 

com os contextos do ciclo de políticas, para com isso colocarem em prática as políticas atuando 

da forma que acham correto agir.  Nesse sentido “[...] atuações são sempre mais do que apenas 

a implementação, elas reúnem dinâmicas contextuais, históricas e psicossociais em uma relação 

com os textos e os imperativos para produzir ação e atividades que são políticas.” (BALL; 

MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 103). 

O termo atuação nos remonta a noções teatrais, e é em parte a isso que nos dirigimos, 

tendo em vista que os professores como atores se posicionam a partir das ressignificações que 

formulam sobre as políticas que compõem o contexto no qual estão inseridos, estes vão produzir 

respostas às exigências que recaem sobre eles, de forma a dar conta do que lhes foi solicitado, 

atuando, produzindo e ressignificando políticas, ou seja, realizam atuações a partir das 

ressignificações e traduções de políticas realizadas pois 

 

Assim, a pessoa que põe em prática as políticas tem que converter/transformar 

essas duas modalidades, entre a modalidade da palavra escrita e a da ação, e 

isto é algo difícil e desafiador de se fazer. E o que isto envolve é um processo 

de atuação, a efetivação da política na prática e através da prática. É quase 

como uma peça teatral. Temos as palavras do texto da peça, mas a realidade 

da peça apenas toma vida quando alguém as representa. (BALL, 2009, p. 305) 

 

Estas representações a qual Ball (2009) se refere, são moldadas ativamente por 

professores, em negociações com as políticas, adaptando as suas necessidades contextuais, indo 

bem além da mera implementação direta creditada a partir de visões estadocêntricas, mas ao 

mesmo tempo remonta ao contexto no qual o professor está inserido, daí porque a atuação é um 

espaço de disputas, onde os professores pertencentes a um contexto colocam-se como sujeitos 

ativos atuando políticas, a partir desse recorte teórico utilizaremos as falas dos professores para 
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apresentar nossas considerações sobre como o ENEM, entendido como política curricular, é 

ressignificado e atuado pelos docentes no contexto da prática.    

 

4.3 TRADUÇÕES E ATUAÇÕES DOS PROFESSORES DE HISTÓRIA 

 

4.3.1 Onde estão e quem são os docentes da pesquisa 

Os docentes de nossa pesquisa estão lotados em escolas públicas estaduais de Ensino 

Médio situadas na sede da cidade de Sobral no Ceará. Estas escolas estão subordinadas à 

CREDE 6, que acompanha e monitora a ação de 50 escolas - é a segunda maior Regional de 

Educação do Estado em quantidade de escolas acompanhadas, sendo a primeira a CREDE 1 

com sede em Maracanaú com 77 escolas - distribuídas em 20 municípios na região norte do 

Ceará (Figura 33), em quantidade de municípios é a maior CREDE.  

Figura 33: Mapas situando a CREDE 6 no Estado do Ceará e os municípios que a compõem. 

Fonte: Mapas IPECE. 

 

A cidade de Sobral especificamente conta com 17 escolas de Ensino Médio e mais um 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). Das escolas de Ensino Médio, 5 ficam em 

distritos da cidade, destes o mais distante está a 70 quilômetros da sede do município. Entre as 

outras 12 escolas da sede até o final de 2018 tinha-se 3 Escolas Estaduais de Educação 

Profissional (EEEP)28, 3 Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI)29 e 6 Escolas 

Regulares (ER)30.  

                                                           
28 As EEEP’s trabalham como conceito de formação integral, ofertando ensino profissionalizante 

integrado ao currículo do Ensino Médio, são escolas com critérios de seleção para ingresso de alunos e 

tem seu funcionamento em turno integral manhã e tarde, o aluno assiste por dia 9 aulas dos componentes 

curriculares da base comum e mais as aulas da base tecnológica. 
29 As EEMTI’s funcionam também em período integral, diferenciando-se das EEEP’s por não ofertar 

formação profissional, as aulas complementares a base comum são organizadas em percursos formativos 

por via de cursos ofertados pelos docentes da escola e a adesão fica por conta da livre escolha dos alunos 

mediante a quantidade de vagas disponíveis por curso. 
30 As ER’s são escolas que funcionam por turno, ofertando 5 aulas em cada um deles, caracterizando a 

forma mais comum de oferta do Ensino Médio. 
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Os docentes de nossa pesquisa estavam distribuídos em 2 EEEP, 1 EEMTI e 1 ER, 

para que possamos nos aproximar um pouco mais desses professores, vamos apresentar esses 

sujeitos e as escolas em que estão inseridos, as quais participam da mesma área de 

interdependência (BALL; MAROY, 2009), disputando entre elas espaços de colocação de 

mercado. 

A Professora 1, tem formação em Economia, Administração, e para chancelar seu 

trabalho docente possui Pedagogia com habilitação em História, Matemática e Filosofia, com 

experiência docente de 21 anos de sala de aula, 11 como professora de Matemática e 10 anos 

atuando como professora de História, estava lotada na EEEP 1 há dois anos como professora 

com contrato temporário. A EEEP 1 está localizada em bairro afastado do centro da cidade de 

Sobral, atende alunos de diferentes bairros e até mesmo de outros municípios, em busca do 

Ensino Médio Profissionalizante, o público atendido passa por processo de seleção e é 

composto por diferentes classes econômicas, tendo inclusive alunos oriundos da rede privada 

de ensino. A escola conta com bom posicionamento de mercado, sendo considerada uma das 

melhores escolas públicas entre todas as da CREDE 6 e com performances mensuráveis 

comparáveis às das escolas particulares de Sobral, com seus resultados estandardizados a 

instituição conta com boa reputação no mercado local. 

O Professor 2, tem licenciatura plena em História pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA), contando com 10 anos de formação, sala de aula e de atuação na EEEP 2, está 

ligado à escola de atuação como professor efetivo da rede estadual. A EEEP 2 está localizada 

nos limites entre o subúrbio e um bairro de classe média alta da cidade de Sobral, assim como 

a EEEP 1 tem processo seletivo para alunos, atende jovens de diferentes bairros e também de 

outras cidades, de diversas classes sociais. A instituição encontra-se em disputas por 

posicionamentos de mercado com a EEEP 1, dividindo opiniões quanto à qualidade da educação 

ofertada no “senso comum local”. 

O Professor 3 também possui licenciatura plena em História pela UVA, é formado há 

aproximadamente 6 anos e atua como professor há 7 anos, tendo começado a dar aula 

anteriormente à formatura, na data da entrevista (23 nov. 2018) estava há pouco mais de um 

ano como professor da escola como professor com contrato temporário. A escola de lotação do 

Professor 3 a EEMTI e está localizada em um bairro afastado, contando com matrículas 

basicamente de alunos moradores na circunvizinhança da escola, sendo que a maioria de seus 

alunos se deslocam a pé para assistirem aula, a instituição está localizada em bairro com 

constantes casos de violência, inclusive alguns acometidos contra alunos da escola, por sinal 

quando da implantação das EEMTI no Ceará os critérios de seleção eram escolas situadas em 
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áreas de vulnerabilidade social e com baixa matrícula. Devido aos problemas vivenciados com 

violência em seu entorno e por vezes no interior da escola a instituição tem dificuldades em 

melhorar seu posicionamento de mercado devido à reputação social que recai sobre ela. 

A Professora 4 possui licenciatura em Estudos Sociais com especialização em 

magistério de 1º Grau, está formada a 32 anos, mas atua como professora há 41 anos,  

 

É porque no meu tempo a gente terminava a oitava série, antiga oitava série, 

e a gente morava em fazenda então quem tinha a oitava série no interior era 

um privilegiado, [...] eu com 14 anos tive a primeira sala de aula de Mobral 

onde eu era professora mesmo, tive que fazer uma carteira de trabalho de 

menor que chamava não era, eu tive minha primeira sala de aula com quase 

20 alunos a maioria pais dos meus amigos, que eram analfabetos moravam no 

interior [...]. (Professora 3). 

 

 A Professora 4 trabalha na escola ER há 21 anos, e é professora efetiva da rede. A ER 

é considerada escola de centro, atendendo alunos de diversos bairros da cidade, conta com a 

tradição de ser uma instituição antiga e que em seu passado distante e próximo teve bons 

resultados mesuráveis de seus alunos, com isso a escola mesmo não ocupando espaços tão 

acima quanto às EEEP consegue manter a tradição ligada ao seu nome, é dentre as quatro 

instituições a que possui maior número de matrículas geral e no terceiro ano. 

Desta forma, todos os professores de nossa pesquisa estão habilitados a lecionarem 

História com formação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, todos lecionam em turmas 

de terceiro ano do Ensino Médio e possuem uma média de tempo de formados de 16,5 anos, 

variando entre 32 anos para mais e 6 anos para menos, em se tratando de tempo de atuação 

como professores a variação de tempo vai de 7 a 41 anos, devido ao tempo de trabalho da 

Professora 4 a média do tempo de atuação é elevada para 17 anos.  

 

4.3.2 Percepções docentes sobre a História no ENEM 

O ENEM faz parte do cotidiano de trabalho dos professores, sendo citado como um 

dos elementos orientadores da organização do currículo, mas as opiniões sobre o Exame em si 

estão divididas, por um lado é visto como uma prova exaustiva que não analisa o conhecimento 

dos alunos e por outro é tido como uma boa mudança para as abordagens disciplinares, além de 

significar oportunidade de acesso ao Ensino Superior. 

Uma das bases de argumentação produzidas nos contextos de influência e da produção 

de texto sobre o Novo ENEM, era o trabalho que a prova exerceria para distanciar as abordagens 

conteudistas que predominavam nas questões de vestibulares, para a História, isso significaria 

o rompimento com o positivismo responsável por valorizar os fatos e vultos históricos, 
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caracterizado por uma História narrativa, factual e pautada na memorização, o que ficava 

distante dos anseios de professores e das Academias que discutiam e propunham abordagens 

históricas voltadas para novas temáticas e problemáticas. A ideia tem por base a influência que 

as provas de acesso ao Ensino Superior têm sobre o currículo de História escolar 

(BITTENCOURT, 2004; GUIMARÃES, 2012; FONSECA, 2007). 

Sendo assim, para a História, o ENEM deveria trazer um currículo mais amplo e 

diversificado, contando com a problematização de contextos para ir além da História escrita 

pelos vencedores, vista de forma linear e por vezes um desencadear natural dos fatos. 

Observamos a partir da leitura de questões (capítulo 3) que a prova de História se apresenta 

como híbrida, mesclando questões renovadas com tradicionais, apresentando avanços e 

permanências em relação aos vestibulares. Para adentrarmos na leitura que os professores fazem 

da prova, de forma a entendermos se estes percebem mudanças em relação às questões de 

vestibulares realizamos a seguinte pergunta: “Você percebe mudanças na abordagem histórica 

nas questões do ENEM?”, com isso os professores responderam: 

 

A conta da contextualização, porque nos vestibulares geralmente as questões 

são mais diretas, e no ENEM tem a contextualização e a interdisciplinaridade. 

(Professora 1) 

 

O que a gente ainda vê de vestibulares são perguntas muito objetivas, ainda 

que não levam muito o aluno ao pensamento crítico, e sim mais a questão do 

que é e o que não é, questão objetiva mesmo, o ENEM eu vejo uma questão 

que o aluno tem que interpretar um pouco mais a questão, realmente tem que 

ler um pouco mais a questão, e os que não estão acostumados sentem 

realmente dificuldades, então há uma diferença entre vestibulares tradicionais 

que a gente ainda vê e o ENEM, eu percebo em alguns essa mudança. 

(Professor 2) 

 

Para os professores, o ENEM trouxe como mudança a utilização de textos de suporte 

para construírem contextos de problematização para as questões. Ao analisarmos as questões 

vimos que por vezes esses textos são meros recursos de certificação das questões para enquadrá-

las como contextualizadas, pois, em alguns casos a falta do texto de suporte não implicaria em 

problemas para a resolução das questões, contudo para os professores a principal diferença entre 

as questões o ENEM em relação as de vestibulares se encontra na contextualização. Isso se deve 

à percepção dos docentes no comparativo direto com as questões de vestibulares, as quais tem-

se a inexistência ou pouco uso de textos de suporte, como colocou a Professora 1, nos 

vestibulares as questões “são mais diretas”, e o Professor 2 aponta que nos vestibulares as 

perguntas são “muito objetivas”. Estas interpretações estão baseadas nas observações docentes 

das questões de vestibulares que apresentam diretamente uma pergunta que será respondida por 
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uma das alternativas disponíveis, enquanto o ENEM a partir dos textos de suporte oferecem, no 

ponto de vista dos professores, contextos de interpretação crítica que servem de apoio aos 

alunos. A criticidade, contextualização e interdisciplinaridade, são vistas como avanços 

importantes, pois deslocaria a centralidade da questão na memorização para a leitura de textos. 

O uso do texto de suporte para formulação de contexto das questões levaria o aluno a 

ter que interpretar, demandando do candidato leitura mais apurada, essas situações colocadas 

pela Professora 1 e o Professor 2 são retomadas pelo Professor 3 ao fazer um comparativo direto 

com as questões do vestibular da UVA31 

 

[...] o mais próximo aqui que a gente tem é o vestibular da UVA, e o vestibular 

da UVA é um vestibular seco, você sabe ou você não sabe, pergunta e resposta, 

não existe um processo de contextualização, é a pergunta e a resposta acabou 

a história. (Professor 3). 

 

Vemos o Professor 3 reforçando o posicionamento dos outros docentes, afirmando que 

o vestibular da UVA não dispõe de contextualização, sendo “um vestibular seco” resumindo-

se à pergunta e resposta de forma direta, não levando os alunos a percepções críticas a partir de 

leituras. O professor ressalta além da contextualização trazida pelo ENEM o trabalho realizado 

com temas antes “renegados” pelos vestibulares 

 

É acrescentar por exemplo conteúdos que por muito tempo foram renegados, 

por exemplo a História das Mulheres, a História dos Homens Negros, o 

Feminismo que hoje a gente apresenta no ENEM, tanto na Sociologia, como 

na História, como na Filosofia, recentemente tivemos questões sobre Simone 

de Beauvoir, tivemos questões sobre inclusão social da mulher negra, do 

homem negro no último ENEM, isso eu acho válido, isso eu acho um processo 

de conscientização muito interessante. (Professor 3). 

 

Podemos perceber na fala do professor a valorização do certo alargamento de temas 

cobrados na prova do ENEM, mesmo que o próprio veja as mudanças promovidas como 

limitadas. Vemos na fala do professor também a tradução de política a partir das demandas 

pessoais, pois vale ressaltar que Professor 3 tem como um dos temas de interesse de pesquisas 

a questão de gênero e violência contra mulheres, levando o professor a ver essas questões de 

uma forma mais valorativa, apresentando a política curricular interpretadas e traduzidas a partir 

de demandas pessoais. 

Além da contextualização, os professores ressaltam o caráter interdisciplinar que seria 

apresentado nas questões e a criticidade necessária para a resolução destas 

                                                           
31 A Universidade Estadual Vale do Acaraú tem sede em Sobral, ofertando 22 cursos de Graduação, 3 

programas de mestrado e com 2 vestibulares anuais realizados semestralmente. 
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Visando o último ENEM que eu olhei, que aconteceu esse ano, eu achei muito 

positiva na questão da criticidade, ele traz tanto na História como na 

Sociologia, como na Geografia, como na Filosofia, ele incentiva o aluno a ler 

e a refletir, a pensar, eu acho isso extremamente válido. (Professor 3). 

 

Faz tempo que a gente analisa as questões, a gente vê que de um tempo para 

cá a interdisciplinaridade ficou mais visível, a gente vê muitas questões de 

História envolvendo outros assuntos também [...] (Professor 2). 

 

A criticidade e interdisciplinaridade, neste ponto são vistas como avanços importantes, 

pois deslocariam a centralidade na memorização levando os alunos a terem abordagens mais 

críticas e embasadas na leitura para resolverem as questões. É interessante notar que o mesmo 

ponto que é visto com elemento de mudança e valorizado pelos professores é também 

interpretado como algo que traz dificuldades para os alunos, pois as questões de História seriam 

por vezes confusas e longas o que atrapalharia a resolução por parte daqueles estudantes com 

maiores dificuldades de leitura e interpretação: 

 

Eu vejo muitas questões assim ainda confusas, eu escuto muitos alunos dizer 

que tem horas que ele não sabe se aquela questão, qual a área daquela questão, 

se é Filosofia se é Sociologia, se é de História, eu acho que por conta dessa 

interdisciplinaridade e pela falta de preparo também de alguns alunos né. 

(Professora 1). 

 

[...] as pessoas que formam que fazem essas questões deveriam tomar muito 

cuidado com a colocação de palavras, as vezes eu acho a questão fácil, mas 

eles enrolam, que o pobre do adolescente se perde [...] (Professora 4). 

 

[...] muitos alunos ainda reclamam da questão de ser muito longa, de ter os 

textos complicados, e que o nível é muitas vezes bem acima do esperado deles 

[...] (Professor 2). 

 

Além da subjetividade de interpretações as falas dos docentes apresentam 

ambivalências, pois os professores ressaltam que a contextualização, criticidade e 

interdisciplinaridade representam a principal mudança trazida pelo ENEM, contudo esse 

também é um ponto crítico, visto como problemático por trazer textos que por vezes apresentam 

leituras acima do nível de compreensão dos alunos, a isso soma-se ao esforço físico que a prova 

exige. 

Para a Professora 4 e Professora 1 o ENEM é uma prova exaustiva, sendo um teste de 

resistência “física, psicológica, porque já vem a pressão da escola, dos pais, do próprio aluno” 

(Professora 1), essa pressão é aumentada devido ao tamanho das questões e longos textos de 

suporte. As contextualizações foram utilizadas como argumentos de defesa do Exame nos ciclos 

de influência e da produção de textos, por defender que com isso as abordagens conteudistas 
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seriam distanciadas da prova, mas por vezes a extensão dos textos tende a dificultar a resolução 

das questões, pois “[...] quando ele [aluno] chega lá no que interessa realmente, ele não 

consegue, entender a pergunta” (Professora 1), levando-os a terem dificuldades relacionadas à 

interpretação. 

Para a Professora 4, o ENEM traz de bom a criticidade para a resolução das questões, 

contudo reforça a opinião da Professora 1, indagando: “Eu não gosto dessa pressão, como é que 

você é uma pessoa crítica e faz ela fazer uma questão em 3 minutos? Cadê o pensamento? Como 

fazer uma coisa crítica, se ele lê e tem que responder logo, bota uns textos desse tamanho 

entenderam?” (Professora 4). Para as professoras a prova não atinge o objetivo avaliativo, sendo 

muito mais um exame de longa duração que testa física e psicologicamente os candidatos. 

Destacamos com isso o hibridismo das questões, oscilando para os professores entre a 

positividade das problematizações e as dificuldades de leituras proporcionadas por longos e por 

vezes complexos textos, essas oscilações apresentam a inexistência de essencialidade que o 

ENEM deveria conter em si, mas apesar dessas dificuldades os docentes acreditam que o 

trabalho com a contextualização das questões juntamente com a criticidade que acreditam ser 

proporcionada pela necessidade de leitura exigida pelo Exame.  

Apesar das críticas apontadas sobre o Exame os professores o veem como importante, 

devido ao caráter de acesso ao ensino superior 

O ENEM ele é importante, ele é um caminho é uma porta de entrada né da 

Universidade pra vários alunos, que muitos não têm oportunidade de ter 

condições financeiras para entrar em uma particular, e esse acredito eu seja 

que um caminho bem mais próximo da realidade dele para ele entrar em uma 

faculdade pública e assim alcançar os seus objetivos. (Professor 2) 

 

[...] tudo se encaminha para que o ENEM seja a maneira ... a seleção né, a 

entrada nas universidades, nas faculdades, tudo se encaminha para ficar 

ENEM prevalecendo, então eles têm que se preparar para isso [...] (Professora 

1) 

 

Tendo em vista que o ENEM é a porta para universidades ele se torna 

importante, ele se torna necessário para que aquele aluno possa integrar e 

pertencer futuramente ao mundo acadêmico. (Professor 3) 

 

O ENEM é visto como positivo por servir de porta de acesso ao Ensino Superior para 

jovens que não teriam condições de se manterem em instituições privadas, sendo “um caminho 

bem mais próximo da realidade dele, para ele entrar em uma faculdade pública e assim alcançar 

os seus objetivos” (Professor 2). O Professor 3 também vê como “[...] positivo, apesar das suas 

falhas no início, para mim ele apresenta mais características positivas do que negativas [...]” 

(Professor 3). Com a diferença entre percepções vemos que o ENEM não possui a 
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essencialidade proposta por seus formuladores, sendo interpretado e traduzido de diferentes 

formas marcadas pelo hibridismo, nesse processo de tradução podemos ver o Exame sendo 

ressignificado por docentes no contexto da prática, ganhando força do cotidiano escolar a partir 

das dinâmicas de performatividade. 

 

4.3.3 Currículo de História sob a égide da performatividade 

Buscando entender as implicações do ENEM para o currículo de História a partir das 

percepções docentes, nos cabe fazer a análise do que os docentes entendem por currículo. 

Quando nos voltamos para este propósito rememoramos as falas de Lopes e Macedo (2011) e 

Malanchen (2016) quanto às diversas formas de se pensar o currículo, mostrando a variedade 

de abordagens e significações realizadas sobre ele, mas que no final de suas análises chegam a 

conclusão que o ponto de conformidade entre diversas visões é a ideia de organização e seleção 

de conteúdos a serem ministrados, assim como Goodson (1995) também já havia apontado. 

Desta feita ao conversarmos com os professores vemos que os mesmos trabalham com 

a ideia de currículo baseada na noção de organização, seleção e delimitação dos saberes a serem 

lecionados. Podemos perceber tal situação ao analisar as falas dos professores quando 

perguntados sobre “O que você entende por currículo?”. Em nenhuma das falas o currículo foi 

citado como elemento norteador de um objetivo a ser alcançado, um modelo de mundo a ser 

criado, ou elemento de transformação quanto a qualquer status quo existente, as respostas 

focaram em ver o currículo como organização, delimitação, um elemento de seleção de 

conteúdos disciplinares a serem seguidos32, vejamos as falas dos docentes quanto ao que seria 

o currículo:  

 

É justamente o conteúdo que a gente dá em sala, o currículo que durante o ano 

a gente vai trabalhar com o aluno [...] (Professor 2). 

 

O currículo é aquela estrutura básica, até mesmo um pouco engessada que a 

gente tem que dá metodologicamente falando [...] (Professor 3). 

 

As falas do Professor 2 e Professor 3 apresentam a ideia de organização e seleção do 

que deve ser trabalhado com os alunos durante o ano, entendendo o currículo como estrutura 

base por vezes engessando às práticas docentes, como apresentado pelo Professor 3, 

responsável por oferecer testemunho visível para legitimar a escolarização por meio de padrões 

organizacionais estruturados, mesmo que sujeito a mudanças (GOODSON, 1995) como 

                                                           
32 No decorrer das entrevistas o currículo passou a ser visto elemento de seleção de conteúdos 

objetivando garantir resultados positivos no ENEM, mas nesse primeiro momento ele foi apresentado 

pelos entrevistados como organização de conteúdos.  
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podemos ver na fala da Professora 4, nos mostrando que o currículo nem sempre atende aos 

anseios dos profissionais pois a professora afirma que o currículo é algo vago 

 

[...] eu acho ainda muito vaga essa parte ainda, porque cada realidade é um 

caso diferente, é como uma sala de aula, quando você faz um plano, você faz 

um plano generalizado, mas dentro da sala de aula você tem a sua metodologia 

[...]. Eu vejo assim o nosso país com falta de memória nacional, ainda vejo 

como falta de notar quantas coisas importantes a gente tem pra ver do nosso 

país ainda, eu acho que nosso currículo é muito falho, [...] nós estamos 

jogando conteúdo que as vezes o menino não vai nem precisar, sabe, eu acho 

que tudo tem que ter um lugar [...] (Professora 4) 

 

Vejamos que na fala de Professora 4 ela se queixa por entender o currículo como algo 

que não fecha em si a essencialidade do saber, trazendo conteúdos que a professora considera 

sem importância para o aluno, tendo em vista que este “não vai nem precisar” de determinado 

conhecimento abordado pelos professores. Vemos que o que a professora chama de falho seria 

a seleção errônea dos conteúdos programáticos a serem trabalhos, ou seja, a delimitação de 

saberes estaria acontecendo de forma falha por não ter uma essência que garanta a concentração 

de conhecimentos tidos como fundamentais para o crescimento do aluno. 

Esta estrutura por vezes falha ou engessada, como os próprios entrevistados colocam, 

é passível de negociações, permitindo os professores adaptarem o currículo à suas práticas, 

todos os 4 professores admitiram ter certa autonomia para realizarem adaptações, inclusive a 

Professora 1 vê que por vezes o engessamento do currículo parte do próprio professor, uma vez 

que  

 

Currículo, antigamente quando eu estudava era uma coisa engessada, que 

vinha de cima pra baixo e a gente, professor na sala de aula não tinha 

autonomia para dar pitaco, hoje já existe essa abertura, a gente pode por 

exemplo adaptar de turma para turma (Professora 1). 

 

[...] ele [o professor] tem autonomia, muitas vezes a própria coordenação a 

direção da escola dá essa autonomia pro professor, mas eu acredito que muitos 

deles por conta da falta de experiência, de domínio até de sala, não incorpora 

(Professora 1).  

 

A Professora 4 afirmou enfaticamente possuir autonomia para organizar seu currículo, 

sendo a mesma professora que afirmou ser vago o currículo, sendo assim nos perguntamos 

como seria essa autonomia? De acordo com a professora ela organiza seu currículo da seguinte 

forma: “eu digo eu quero fazer assim, sabe, eu coloco, não eu quero dar isso aqui no primeiro 

mês, eu quero que venha pra cá, eu acho importante fazer isso aqui” (Professora 4). Mesmo 

afirmando possuir autonomia, a fala da professora remonta a uma espécie de encaixe de peças 
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já selecionadas previamente, as quais a professora vai montando e buscando criar sentidos para 

o currículo dentro de um tipo de autonomia restrita. 

Falamos de autonomia restrita baseados, tanto na leitura que fizemos da fala da 

Professora 4 como pelas colocações do Professor 3 e Professor 2 como podemos ver, iniciando 

pelo Professor 3. 

 

Pronto, como a escola é estadual, esse currículo já vem de uma base, aí eu 

tenho autonomia pra adiantar conteúdo, diminuir conteúdo, é colocar 

conteúdo que eu acredito que tenha e que possa interessar aos alunos. Dentro 

da metodologia eu tenho toda autonomia. (Professor 3). 

 

Para o Professor 3 a autonomia de seu trabalho está ligada a selecionar dentro de uma 

base curricular pré-existente o que pode ministrar, organizando o tempo demandado para seguir 

a sequência de conteúdos selecionados, assim como apresentado por Professora 4 a organização 

é realizada mediante o encaixe de peças já existentes. 

O Professor 2 deixa mais claro que bases curriculares são essas que exercem pressões 

sobre os docentes e com as quais negociam 

 

A gente tem bastante influência das provas externas, na qual o aluno ele é 

levado a fazer e assim a gente consegue ter uma noção do nível de aprendizado 

dele, então a gente tem bastante influência das provas externas, que levam a 

gente a ter um caminho voltado mais para o currículo específico do que é mais 

cobrado nessas provas, então a nossa autonomia é mais em questão de como 

trabalhar os determinados assuntos que já são mais abordados. (Professor 2). 

 

O Professor 2 traz as avaliações de larga escala como orientadoras curriculares, o que 

para nós não representa grande surpresa, já que vimos a ligação das escolas cearenses com 

dinâmicas de performatividade, levando às instituições a valorizarem os resultados 

estandizardos para comporem os discursos sobre a qualidade educacional ofertada e desta 

maneira melhorarem dentro da hierarquia de mercado (BALL, 2010), utilizando-se dos dados 

mensuráveis originados dessas avaliações. Desta feita o professor em sala de aula passa a 

receber também pressões para que seu trabalho se organize a partir das demandas levantadas 

pelas avaliações, ligadas principalmente a resultados mesuráveis. O trabalho realizado passa a 

ser de preparação para provas, focando no ensino do “que é mais cobrado nessas provas” 

(Professor 2). A posição de Professor 2, assim como o Professor 3 entendem a autonomia muito 

mais ligada aos processos didáticos, pois o Professor 3 afirma que “a forma que eu achar mais 

interessante eu aplico esse conteúdo” (Professor 3) tendo liberdade metodológica para 

trabalhar, e o Professor 2, que a autonomia está mais ligada à “questão de como trabalhar” 

assuntos que farão parte do currículo devido sua reincidência nas provas. 
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A organização do currículo direcionado para o ENEM apresenta características 

técnicas eminentemente práticas, levando os docentes a se preocuparem em como fazer 

(LOPES; MACEDO, 2011), utilizando da autonomia didática de forma a legitimar as escolhas 

de seleção curricular do que será ministrado, constrói-se desta feita o discurso em volta do 

currículo como forma de atender as exigências institucionais e sociais, que veem no ENEM 

uma avaliação da qualidade educacional e de grande importância dada sua utilização da seleção 

de alunos para o Ensino Superior. 

Ao mesmo tempo em que os professores possuem autonomia esta é limitada, 

percebemos ambivalências nos discursos proferidos entre os professores, pois mesmo havendo 

maleabilidade para negociações, o currículo é visto como algo prescrito externamente, com 

forte influência das avaliações externas, neste caso, o ENEM vem ocupar os espaços vazios de 

significados sobre o que seria importante contemplar no currículo, emergindo “precisamente 

num contexto dominado pela experiência de fragmentação e pela indeterminação das 

articulações ente diferentes lutas e posições de sujeito” (LACLAU; MOUFFE, 2015), levando 

o ENEM a status de orientador curricular pela validade avaliativa que lhe cabe. 

Dessa forma, uma vez que os professores entendem o currículo como organização e 

seleção de conteúdos vemos a influência do ENEM no cotidiano escolar percebida na pressão 

sobre o currículo, passando este a ser elaborado de forma a satisfazer as exigências do Exame 

em termos de conteúdos com maior incidência, “voltado mais para o currículo específico do 

que é mais cobrado nessas provas” (Professor 2), para preparar os alunos, buscando garantir 

números de aprovação e maiores médias de proficiências, como forma dos resultados 

legitimarem o trabalho realizado pelos professores e escola, desta feita o ENEM atua como 

elemento prescritivo dos saberes a serem ensinados. 

 

Caso possa parecer que o ENEM esteja conseguindo direcionar o currículo do 

Ensino Médio, dada a preocupação dos professores em relação a esse aspecto, 

a preparação específica para a prova anula essa conquista, já que o princípio 

do ENEM é perceber habilidades e competências do aluno de forma geral. O 

treinamento para a realização da prova tira o caráter espontâneo de 

conhecimento adquirido e se transforma em um novo vestibular, com dicas, 

com ‘bizus’, com a aflição da concorrência. (SANTOS, 2011, p. 202). 

 

Podemos observar esse enfoque direcionado à preparação dentro do contexto estadual 

de valorização do ENEM que é encampado pelas gestões escolares, trazendo para o dia a dia o 

trabalho com foco no Exame, a fala dos professores nos permite observar a centralidade dada 

ao ENEM pelas escolas e a preocupação dos docentes em organizarem seus currículos e práticas 

com a intenção de “treinarem” seus alunos para o Exame. Esta situação nos salta à vista quando 
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indagamos se o Exame tinha alguma influência no cotidiano da escola, sobre isso destacamos 

nas falas dos professores expressões que reforçam a importância dada ao Exame, revelando 

perspectivas dos entrevistados (BOGDAN; BIKLEN, 1994): 

 

Muito, tudo é voltado pro ENEM, tudo é voltado para as avaliações externas, 

mas o ENEM é o foco principal (Professora 1, grifo nosso). 

 

Sim, sem dúvida, ENEM, SPAECE, todas essas avaliações influenciam muito 

no cotidiano da escola. (Professor 3, grifo nosso). 

 

Totalmente, a escola praticamente vive em função do ENEM. (Professor 2, 

grifo nosso). 

 

Esta centralidade do ENEM exerce pressão sobre o currículo, como afirma a 

Professora 1 “a gente separa os conteúdos de acordo com o ENEM”. O Exame dentro da 

realidade vivenciada pelos professores de nossa pesquisa é um elemento construtor de 

realidade, constrangendo e projetando identidades no contexto escolar para os professores 

(LOPES; MACEDO, 2011). Isso é percebido quando vimos o ENEM ser citado 

espontaneamente, e fazendo parte da resposta dos professores na hora de falar o que levam em 

conta para organizarem os currículos da disciplina 

 

Em primeiro lugar é o ENEM, que é algo que nos é cobrado e tento trazer um 

pouco do cotidiano dos alunos, algo que ele possa achar interessante [...] 

(Professor 3, grifo nosso). 

 

Justamente a gente leva o ENEM, o ENEM ele é uma base pra gente poder 

formular o nosso currículo [...] (Professor 2, grifo nosso). 

 

[...] o currículo, a montagem do plano anual, é feita de acordo com os 

conteúdos que mais caem no ENEM, as atividades são questões de ENEM 

passado, tudo gira em torno do ENEM. (Professora 1, grifo nosso). 

 

Podemos perceber nas falas dos professores a pressão exercida pelo ENEM, como 

avaliação de larga escala, destacando o termo utilizado pelo Professor 3 “nos é cobrado” 

trabalhar voltado para ENEM,  “essa preocupação reflete a centralidade de tais mecanismo 

performativos e de auditoria em iniciar e dar forma particular as atuações” (BALL; MAGUIRE; 

BRAUN, 2016, p. 57). Os professores são constrangidos a organizarem o currículo de acordo 

com a prova, o trabalho diário passa a ter como objetivo o ENEM e consequentemente os 

resultados positivos que possam vir a qualificar a educação ofertada nas escolas em uma 

dinâmica de performatividade, compreendendo o currículo “como conteúdos a serem validados 

por sistemas de avaliação centralizados nos resultados e consequentes rankings de escolas e de 

alunos” (LOPES; LÓPES, 2010, p. 90, grifo das autoras). 
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A performatividade em volta do Exame leva até mesmo professoras que negociam com 

outros modelos de organização curricular a se remontarem ao ENEM, para selecionarem os 

conteúdos que compõem seus currículos, como é o caso de Professora 4 que afirma montar seu 

currículo a partir da organização do livro didático trabalhado, entrelaçando os conteúdos 

trazidos no livro com o que é cobrado no ENEM para organizar seu currículo. A Professora 1 

disse que na EEEP 1 há uma distribuição de forma que “[...] os conteúdos que coincidem com 

as disciplinas variadas a gente organiza de uma maneira que esses conteúdos, eles ao longo do 

semestre eles vão se encontrando” (Professora 1), contudo leva-se em conta o ENEM na hora 

de negociar com os demais professores, “a gente faz um apanhado dos conteúdos mais 

importantes que caem no ENEM, e ai a gente separa” (Professora 1), para que os demais 

professores possam prestar apoio na tarefa de preparar os alunos para a avaliação. 

De forma a cumprirem com essa tarefa os professores ligam-se com o ENEM “até nas 

horas de estudo, porque eu tenho que me preparar mais, porque são questões com conteúdos 

variados, então eu tenho que saber muito mais coisas do que antes, porque agora eu sou mais 

cobrada por eles [alunos], eles me questionam muito mais [...]” (Professora 1). A Professora 1 

apresenta que o trabalho destinado ao ENEM é pensado constantemente, na hora de preparar 

suas aulas. Nessa análise de conteúdos com maiores incidências os professores selecionam 

temática para organizarem seu trabalho de forma mais eficiente e eficaz, para isso fazem uso 

de materiais e por vezes com aulas extras no contraturno escolar visando responder às 

exigências realizadas pelas escolas, o que é pensado desde o início do ano letivo quando os 

diretores apresentam os planos de trabalho para o ano, como citado pela Professora 4. 

Para atender a essas demandas os professores buscam conhecer a dinâmica da prova, 

os conteúdos de maior incidência objetivando qualificarem os trabalhos visando à preparação 

direta dos alunos. Na forma como é realizado hoje nas escolas de Sobral o ENEM vem 

ocupando os espaços do fazer docente, levando os professores vivenciarem o Exame em vários 

momentos de suas práticas. Como a Professora 1 citou a variação de conteúdos fora do padrão 

ligado a fatos históricos políticos, econômicos e militares, vem fazer os docentes se 

preocuparem em abarcar temáticas antes não trabalhadas, e essa preocupação não é só 

espontânea dos professores, sofre influência da escola que tem seu trabalho classificado pela 

SEDUC-CE e socialmente via resultados da prova. 

Essa condição pode ser percebida na fala da Professora 4 

 

[...] eu tirei duas semanas agora, ENEM. Eu consigo provas antigas, faço 

aulões, eu dei um aulão aqui sobre antiguidade, aí no dia que eu venho dar o 

aulão, porque eles tem aulões aqui à noite dia de quarta-feira [...] no dia que 
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eu venho dar o meu aulão é só meu, eu não dou mais nenhuma aula a ninguém, 

todo mundo vem dois três professores pra noite, não é meu, aí eu faço assim, 

eu faço teatro, eu trago música, tá, o conteúdo eu trago texto pra debate, então 

eu quero pegar assim: quem gosta de texto, quem gosta de frescar33 com a cara 

dos professores, gosta de teatro, então boto os professores pra fazer peça, esses 

meninos dão gargalhada, tem aquele momento de..., ele não esquece aquela 

aula mais [...] (Professora 4) 

 

Vemos a professora realizar o trabalho de seleção de materiais trabalhando com provas 

antigas do Exame de forma a preparação para o ENEM, citando na entrevista que vai 

apresentando cada uma das alternativas e explicando os processos de eliminação dos itens, 

trabalhando com a ludicidade para atrair os alunos para as aulas realizadas no contraturno 

escolar, buscando com isso também motivar os estudantes para a realização da prova, vemos 

com isso a proximidade da dinâmica de trabalho escolar aproximando-se das ações promovidas 

pela SEDUC-CE.  

Nas falas dos professores vemos o ENEM ocupar lugar central na organização 

curricular, influenciado a montagem de suas aulas, respondendo de certa forma às questões 

sobre o que ensinar e quais conhecimentos seriam mais necessários, considerando as questões 

de maior incidência como este conhecimento mais válido seguindo a lógica utilitária na 

constituição da legitimação dos saberes (LYOTARD, 2009). 

Podemos ver a dinâmica performática pensada em diferentes ciclos de políticas 

chegarem às escolas, sendo ressignificada, traduzida e atuada por professores, e o contexto no 

qual nossos professores estão inseridos realmente não é apenas um pano de fundo, mas uma 

força de pressão sentida e vivenciada no cotidiano escolar, levando os professores a traduzirem 

a política pública do ENEM no contexto da prática como treinamento destinado a alçarem 

resultados.  

Vemos o Exame participar da formação discursiva de escolas e professores. 

Observamos assim a performatividade trabalhada pela rede cearense chegar aos professores, de 

forma a terem o ENEM como base de organização curricular sendo instruídos dentro das escolas 

para assim agirem. 

 

Assim a gente é orientado sempre a trabalhar questões do ENEM já passadas 

anteriormente em provas anteriores, como na época das provas também 

bimestrais a gente é orientado também a formular questões no estilo do 

ENEM, então todas nossas provas elas tem o texto-base, tem a problemática, 

têm os descritores, tem o distratores também, então a nossa orientação é 

sempre trabalhar voltado para o ENEM, o estilo ENEM, para que o aluno 

esteja acostumado já agora no Ensino Médio como são as questões, a gente 

                                                           
33 Na linguagem coloquial utilizada no Ceará frescar liga-se à galhofa, o ato de tirar brincadeira ou 

sarro com alguém.  
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tem simulados também como seria no dia do ENEM, então o nosso cotidiano 

escolar ele é baseado mesmo para a realização do ENEM, para que o aluno se 

prepare, para que o aluno tire uma nota satisfatória e assim consiga bons 

resultados. (Professor 2). 

 

Vemos o quão forte se faz a presença do ENEM na realidade dos professores, quando 

o Professor 2 afirma que o cotidiano escolar é baseado no ENEM, nesta realidade as avaliações 

ocupam o papel de além de avaliar o processo ensino-aprendizagem servem de treino para os 

alunos, para que estes se habituem ao modelo de prova do ENEM, a extensão das questões, 

controle do tempo e preenchimento de gabarito e os conteúdos selecionados pelos professores, 

com base no Exame. Essa realidade não está localizada apenas na escola do Professor 2, sendo 

citada por outros entrevistados. 

 

[...] a gente tem que elaborar as provas já com modelo já do ENEM, tanto do 

ENEM, como dos vestibulares, principalmente a partir do segundo ano a gente 

elabora prova de acordo com a estrutura do ENEM, texto, pergunta a questão 

da criticidade. (Professor 3). 

 

[...] a nossa prova global é de acordo com os padrões do ENEM [...] 

(Professora 1). 

 

Toda essa preocupação voltada para a preparação de alunos se dá porque os 

professores são cientes do espaço onde estão, são conhecedores das pressões exercidas sobre 

escolas e profissionais, por setores que interpretam os resultados estandizardos como retratos 

perfeitos do trabalho e da realidade escolar, isso é perceptível uma vez que como aponta o 

Professor 2, é por meio dos resultados que o trabalho docente será avaliado, utilizando-se de 

resultados individuais de alunos e dados mensuráveis para qualificar o trabalho de professores 

e escolas como idênticos aos resultados alcançados. 

 

[...] até porque é a partir do que ele vai responder, as notas obtidas nas 

avaliações é que vai ser avaliado também o nosso trabalho em sala de aula, 

questão se a gente conseguiu ensinar direito, se o menino conseguiu aprender 

direito, se a nota foi satisfatória e assim o nosso trabalho também é avaliado a 

partir dos resultados que ele traz dessas avaliações externas principalmente o 

ENEM. (Professor 2). 

 

Quando pensamos no contexto da prática, trabalhamos com várias atividades, e o 

professor ao montar seu currículo na lógica performativa que vemos busca por meio das 

avaliações analisar se aquilo que foi selecionado como importante de ser repassado foi 

aprendido pelos alunos, mas nesse caso a avaliação escolar extrapola a análise do ensino-

aprendizagem e liga-se ao contexto de treino e preparação.  
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Os professores reconhecem que a atenção ao ENEM, está ligada à importância dada à 

prova como medidor da qualidade educacional em diferentes ciclos políticos, como diz a 

Professora 4 a SEDUC-CE se preocupa com os resultados porque “[...] É a nota dela certo, são 

coisas que vão fazer uma avaliação do seu trabalho dentro do seu setor, todo mundo se 

preocupa” (Professora 4). E sendo este o resultado da SEDUC-CE a somatória dos resultados 

das escolas, o discurso escolar é impactado pelo direcionamento do contexto estadual, levando 

os professores a entenderem que “[...] quando o aluno tira nota boa aí é propaganda, aí é 

incentivo, aí vem também benefício para o governo então a gente vê os dois lados acabam 

ganhando com isso [...]” (Professor 2). Como vemos na fala do professor, a interligação com a 

performatividade encontra-se internalizada em parte dos docentes da rede pública cearense. 

Seguindo a lógica performática sobre o currículo a resposta dada às questões sobre o 

que ensinar (MACEDO, 2013) é dada mediante validação dos conhecimentos pelo ENEM, de 

acordo com a quantidade de vezes que foram temas de questões da prova, o passado oficial 

assim é como clara seleção da infinidade do que pode ser lembrado (HOBSBAWM, 1998), é 

selecionado mediante a lógica performática de rankings conteudistas a partir da quantidade de 

incidências do tema nas questões da prova do ENEM. 

Esta seleção de conteúdos curriculares é montada pelos professores respondendo a 

questões sobre o que ensinar (MACEDO, 2013) tomando por base o conhecimento validado 

pelo ENEM, na tentativa de garantir bons resultados para as escolas e reconhecimento do 

trabalho docente, porem esta mesma seleção atua como restritiva, impondo limites as discussões 

históricas que poderiam ser propostas pelos docentes, criando um contraponto visto como 

negativo pelos professores, devido à restrição do currículo propiciando por este trabalho 

 

[...] o currículo base é uma influência do ENEM, porque o ENEM é cobrado 

em cima disso, acho que uma das influências, e uma influência é eu não poder 

trabalhar História Regional ou então História da minha cidade, porque o 

ENEM não vai cobrar, eu tenho que renegar para outros momentos esses 

conteúdos porque o foco da escola é o ENEM” [...] (Professor 3). 

 

[...] o currículo mesmo com os conteúdos anual, ele, eu não consigo terminar, 

algumas coisas são puladas de dentro livro, por que? Porque eu tenho que 

olhar o que ele realmente vai precisar, e eu tenho que acrescentar o que ele vai 

precisar também [...] (Professora 4) 

 

Vemos na fala do Professor 3 a preocupação com a preparação de alunos para a prova, 

desta feita o ENEM vem trazer para o discurso de escolas e professores a dinâmica da 

performatividade, pois a preparação é focada em resultados, a educação passa a concentrar-se 

no ensino, em como transmitir conhecimentos organizados em currículos mais atrativos para os 
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estudantes, limitando-se aos conteúdos recorrentes na prova, essa limitação ocasionada pelo 

ENEM é ressaltada por três vezes durante a entrevista com o Professor 3 queixando-se de “[...] 

não poder trabalhar História Regional ou então História da minha cidade [...]” devido esses 

conteúdos não serem abordados no ENEM. 

Essa percepção é compartilhada com a Professora 4 que também entende que uma 

forma de exemplificar a influência do ENEM na escola é pela organização de seu currículo com 

base no ENEM, ao falarmos base, estamos retomando à problemática ligada aos conteúdos com 

maior reincidência, pois como a própria professora cita, o que o livro apresenta é excluído ou 

acrescentado conforme aquilo que se venha a considerar que o aluno vá realmente precisar, esta 

seleção não é feita ao acaso, é realizada a partir da observação da organização disciplinar de 

provas do Exame de anos anteriores como ressalta a Professor 2. 

 

Poderia ser algo mais amplo, poderia ser mais diversificado, a gente acaba se 

limitando a alguns assuntos que não caem no ENEM, então acabam ficando 

fora do currículo também durante o ano, a gente tem que focar justamente 

naqueles assuntos que caem mais, então todo ano é quase impossível terminar 

realmente todos os assuntos do livro, a gente acaba selecionando alguns, 

destacando outros, e alguns ficam de fora ou até mesmo são pouco 

mencionados durante o ano, acredito eu que poderia ter uma diversificação 

maior. (Professor 2). 

 

Vale notar que os professores percebem novas temáticas na prova, contudo isso não 

significa para eles que o Exame tenha ampliado o espaço para discussões, a dinâmica de 

performatividade baseada no que vem sendo cobrada na prova atua como limitação dos 

conteúdos, devendo o professor realizar seleções do conteúdo programático a ser abordado 

valorizando o que tem maior incidência na prova, demandando menor tempo para os de menor 

cobrança e até mesmo não abordando aqueles que não são habituais no ENEM ficando o 

professor limitado aos mesmos conteúdos (Professor 2). 

A preocupação com o ENEM atuando como limitador do currículo de História foi 

apontado também em outros contextos estaduais (ver item 2.2.2), portanto vemos que os 

professores se mostram cientes de suas escolhas e dificuldades vividas, não sendo algo velado 

ou inocente. Os docentes são sabedores do compromisso das escolas com resultados 

estandizardos, convivendo com dinâmicas gerencialistas que chamam os professores a aderirem 

“[...] à proposta curricular, transformando direitos a uma educação de qualidade, em arma de 

pressão para a possível aplicação de determinada política [...]” (SANTOS; OLIVEIRA, 2013, 

p. 507). Os professores que convivem nesse contexto não se encontram em estado de 

ingenuidade recebendo orientações ou abraçando causas, pelo contrário, são conhecedores das 

cobranças que recaem sobre suas práticas.  
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Neste contexto de delimitação e seleção do currículo vemos o fazer docente se alinhar 

às práticas do mercado editorial (ver item 2.3.4) e aos limites temáticos propiciados pela prova 

(ver item 3.3.6), levando os professores a selecionarem e por vezes mesmo excluírem conteúdos 

tidos de menor importância para a prova, elaborando currículos com base em rankings de 

incidência temática no Exame. Esse processo não ocorre por acaso nem os professores se 

mostram indiferentes a essa situação como vimos em suas falas, por sinal mostram-se 

incomodados pelo corte de conteúdos que realizam para adequarem suas práticas à lógica 

performática na qual estão inseridos, é visível nas falas dos professores, a aproximação com os 

discursos propostos pela SEDUC-CE  

 

Hoje eu posso te dizer, que hoje, esse trabalho que está sendo feito está tendo 

muitos resultados positivos, porque os professores estão mais conscientes, do 

nosso papel, da nossa importância na vida desses alunos, então hoje o 

professor é mais responsável, encara com mais responsabilidade essa tarefa, 

porque antigamente, no meu tempo, existia ainda a história do eu finjo que 

ensino e você finge que aprende, hoje não, porque os resultados internos eles 

tem que ser equivalentes aos resultados externos, então não pode mais existir. 

(Professora 1). 

 

e é um resultado para o Estado também, quando o aluno tira nota boa aí é 

propaganda, aí é incentivo, aí vem também benefício para o governo então a 

gente vê que os dois lados acabam ganhando com isso. (Professor 2). 

 

a SEDUC se preocupa com isso? É a nota dela certo, são coisas que vão fazer 

uma avaliação do seu trabalho dentro do seu setor, [...] eu acho que a SEDUC 

se preocupa como você está falando, porque é uma parte que vai ser avaliada 

dela, que geralmente é ela que dá a nota, e dentro da sociedade isso vai refletir 

a nota dela. (Professora 4). 

 

 A fala de Professora 1 nos mostra a lógica performática internalizada pela docente, ao 

realizar o processo de corresponsabilização, afirmando que os professores se tornaram mais 

responsáveis, e traz como argumento de sustentação a interligação entre resultados internos e 

externos, como elementos de aferição da qualidade do trabalho docente. Os professores são 

cientes do contexto no qual estão inseridos entendendo o ENEM como avaliação cujos 

resultados são valorizados pela rede como forma de legitimar seu trabalho, como vemos nas 

falas do Professor 2 e da Professora 4.  

Com as falas mostrando a centralidade dada ao ENEM, o leitor poderia pensar que as 

transformações curriculares foram implementadas por ele de forma homogênea, não somos 

ingênuos de negar a percepção dos professores sobre a influência que o Exame tem sobre a 

organização curricular, contudo vejamos a fala da Professora 4 que apontou vagamente para 
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afirmar que há mudanças na abordagem de História no ENEM, mas não citou quais seriam, 

falou sobre questões mal elaboradas mas não disse o que seria isso 

 

Assim não vejo tanta mudança assim não, eu vejo, eu vejo, sempre há 

mudança, tudo muda, nem sempre pra melhor. Questões que você olha e diz 

pelo amor de Deus, tem questões bem elaboradas também, tem questões 

melhores, tem questões piores, eu acho que tem mudança, tudo tem mudança 

nada é estagnado, sempre tem mudança, às vezes para melhor, as vezes não. 

(Professora 4). 

 

Durante toda a entrevista a professora ressaltou seu compromisso maior com a 

formação humana do aluno, respondendo as questões sobre o ENEM de forma rápida e vaga, 

subvertendo o direcionamento das perguntas sobre o trabalho realizado pela escola para o 

Exame, nos lembrando que  

 

Se por um lado, nossa imagem usual de entrevista tende a incluir um sujeito 

perguntando, ‘querendo saber’, questionando, e chegando, em certas ocasiões, 

a encurralar o entrevistado [...], o entrevistado também lança mão de 

numerosas estratégias de fuga, substituição e subversão dos tópicos propostos. 

(SILVEIRA, 2007, p.124). 

 

Desta feita a professora subverte a entrevista, e volta a falar de sua preocupação com 

os alunos, vemos com isso que a política apesar de forte nos traz outros casos de fuga também 

presentes na fala da professora, é atuada de forma diferente, portanto a política precisa de palcos 

e atores para ser encenada, e por sinal é atuada de forma diferente por esses sujeitos que 

traduzem e ressignificam de acordo com suas demandas e contextos escolares, atuam políticas, 

aproveitando dos espaços de autonomia didática para ganharem vida (LENDVAI; STUBBS, 

2012) por meio das atuações profissionais no contexto da prática. 

A força de constrangimento dos vestibulares sobre o currículo de História foi notória 

durante a massificação dos processos seletivos (BITTENCOURT, 2004; GUIMARÃES, 2012; 

FONSECA, 2007), levando a professora Bittencourt afirmar que para se ter uma mudança no 

currículo de  História havia de se pensar “mudanças tanto no próprio sistema seletivo para o 

ingresso no ensino superior como no complexo sistema de avaliação da escola” 

(BITTENCOURT, 2004, p. 120), contudo, vimos que as mudanças trazidas pelo ENEM 

apontadas como sendo a contextualização, a criticidade e a interdisciplinaridade, passaram a 

compor novas lógicas de trabalho mantendo o caráter de preparação e treino para avaliações já 

realizado com foco nos vestibulares, trazendo inclusive para dentro do sistema de avaliação da 

escola o modelo de provas do ENEM como padrão avaliativo interno. 
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O ENEM para os professores vem acompanhado por vários contextos de pressão para 

o currículo de História, que lutou por novos espaços de discussão e alargamento temático, mas 

assim como os vestibulares massificados exerceram pressões sobre os currículos 

(GUIMARÃES, 2012), o ENEM hoje vem desempenhando esse papel, levando aos professores 

de História seguirem a lógica utilitarista dos saberes, rankiando e limitando o currículo escolar, 

para adaptá-lo à lógica performática visando alcançarem resultados que serão visualizados 

como retrato da qualidade do trabalho prestado por docentes, escolas e rede de ensino. 

Desta feita a História como disciplina escolar inserida no contexto de performatividade 

da rede estadual cearense atua como papel propedêutico de preparação para o Ensino Superior, 

selecionando os elementos curriculares conforme o valor de uso para a realização do ENEM. O 

conhecimento vem sendo pensado e organizado para ser consumido como mercadoria, 

acompanhando a lógica utilitarista do saber da condição pós-moderna (LYOTARD, 2009), 

focando na realização de uma boa prova do ENEM pelos alunos, aproximando a História da 

visão de atuar como disciplina de cursinho (SANTOS, 2011), visando à preparação para o 

Exame.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O ENEM se propõe, desde 2009, a atuar como agente orientador de organização 

curricular, sua matriz de referência juntamente com as abordagens das questões que compõem 

a prova, deveriam trazer ao Ensino Médio a implementação de um novo desenho curricular que 

o distanciaria do conteudismo, agindo na cultura escolar para que esta se voltasse ao ensino 

contextualizado, elevando e proporcionando novas abordagens. 

Contudo, entendemos que a ideia de implementação de currículo como algo dado, 

garantindo sua aplicação se perde nas diferentes contextualizações realizadas no âmbito social 

e escolar, podemos observar em nossa análise que o ENEM auxiliou na delimitação e 

regulamentação de mercados, onde a performatividade é responsável por legitimar o currículo 

e sua qualidade por meio da visibilidade dada aos resultados individuais e por escola, uma vez 

que a cultura da performatividade entende que os resultados dos alunos é um reflexo da 

realidade educacional avaliada, montando desta feita hierarquias de posicionamento de 

mercado escolar, nos levando a perguntar a que ponto o ENEM alcançou o objetivo de 

reestruturar os currículos do Ensino Médio. 

Nossa pergunta ecoa uma vez que observamos não haver consenso entre pesquisadores 

sobre a influência que o ENEM exerce no currículo escolar, quais as motivações que 

permitiriam essa influência na escola ou como se dá a ressignificação na prática docente dos 

pressupostos do ENEM. 

Para a História esperava-se que novos temas e abordagens ampliassem as discussões e 

proporcionassem ao currículo da disciplina espaços maiores de problematização aos 

professores, contudo as questões sobre a disciplina cobradas no ENEM apresentam-se como 

espaço híbrido de convivência entre visões tradicionais e renovadas contando com alguns 

avanços para além da abordagem positivista, realizando o alargamento restrito das discussões 

além dos limites da memorização, utilizando-se dos textos de suporte para montarem 

contextualizações problematizadoras com o intuito de estimular análise crítica do fazer 

histórico pelos candidatos, mas também traz questões que mantem enfoques tradicionais e 

resoluções com base na memorização de dados. 

Este alargamento restrito deve-se a repetição de temas e problematizações trazendo 

limitações ao currículo devido a interligação entre a avaliação, produção de material didático e 

seleção de conteúdos realizada pelos professores do que irá compor o currículo de História 

durante o ano letivo. Falamos em restrição do currículo, devido a valorização de temas 
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recorrentes perante a nulidade de outros, ação esta realizada pelos decentes também 

pressionados pelo contexto institucional no qual estão inseridos, que se volta a valorização dos 

resultados estandizardos, levando os professores a atuarem aproximando-se do treino de alunos 

para a realização da prova. 

Assim como aponta Lopes “o modelo de interpretação dominante é aquele que vê a 

política institucional do Estado, em seu sentido restrito, como capaz de direcionar a estrutura 

econômica da sociedade e portanto suas relações sociais” (LOPES, 2006, p. 35), contudo há 

espaços de significações e ressignificações das políticas nos diversos ciclos, entre eles o 

ambiente escolar, onde as políticas são atuadas a partir da ressignificação e tradução realizada 

pelos professores gerando diferenças entre o legislado e o vivenciado no “chão de escola”. 

Tomando essas considerações por base apontamos as seguintes considerações, 

iniciando pela análise dos discursos oficiais:  

1. O Exame é uma construção discursiva de orientação curricular, adensado nos 

contextos de influência pela força institucional e de comunidades epistêmicas, necessita da 

produção de textos e divulgação para afirmar-se como política de orientação curricular, 

buscando-se formular uma identidade para o Exame, criando sentidos para apresenta-lo como 

portador de essencialidade indutora de mudanças para o currículo do Ensino Médio, utilizando-

se para isso  de discursos enaltecedores das qualidades da prova e articulações dicotômica com 

os vestibulares, apresentando os vestibulares como algo a ser superado e o ENEM como 

catalizador de mudanças curriculares. 

2. O ENEM não possuindo essência capaz de trazer grandes mudanças para os 

currículos,  tem sua força residindo na amplitude de participação e no seu uso como elemento 

de classificação para a composição de hierarquias de mercado das escolas, incentivando 

dinâmicas de performatividade que levam as instituições educacionais a darem vida a seus 

currículos como alinhados ao ENEM de forma a atraírem para si os ideais de qualidade, 

eficiência e eficácia educacional, utilizando-se de resultados mesuráveis para firmarem 

posições de mercando, desta forma a política curricular do ENEM atuado nas escolas volta-se 

muito mais para a preparação especifica destinada à realização da prova, do que para o 

alargamento das discussões, mantendo desta feita uma lógica propedêutica do Ensino Médio. 

3. Os livros e materiais didáticos diversos, auxiliam na composição do discurso em 

devesa do ENEM, estabelecem lógicas de retro legitimação com o Exame, legitimando a prova 

e buscando nela a validade dos conteúdos apresentados mediante o alinhamento dos textos aos 

temas mais abordados pelo Exame, mantendo a apresentação dos conteúdos de maneira 

informativa, didatizando de forma simplificada os temas com o intuito de cobrirem os principais 
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conteúdos da prova, não alargando as discussões e sem problematizações de conceitos, 

pautando-se na memorização de saberes que venham a auxiliar na realização da prova, 

aproximando-se ao trabalho já desenvolvido com foco nos vestibulares que o ENEM visa 

substituir.  

Ao analisarmos a abordagem curricular realizada nas provas do ENEM vemos: 

4. A ausência de identidade do ENEM pode ser percebida pelo currículo hibrido 

observado nas questões da prova, que trazem avanços limitados no alargamento de temas e 

abordagens históricas, convivendo com questões que tem suas resoluções ligadas a 

memorização e repetição de saberes, propiciando assim espaços de ambivalência sobre a 

orientação curricular presente nas questões do ENEM. 

Com relação as implicações do ENEM para o currículo de História no contexto da 

prática tecemos as seguintes considerações pautadas nas percepções dos professores de 

História:  

5. Os docentes de nossa pesquisa estão inseridos em uma rede de ensino voltada para 

a performatividade, que se vale dos resultados do ENEM para qualificar o trabalho 

desenvolvido pelo Ensino Médio público cearense, o que fortalece os processos de 

interdependência competitiva entre escolas, exercendo pressão sobre as instituições e 

professores. Inseridos neste contexto performático os professores reconhecem o ambiente onde 

estão envolvidos, cientes das pressões recebidas sobre ele e as escolas, ressignificando e 

atuando a política curricular de forma a melhor se acomodarem ao contexto a volta. 

6. A falta de essencialidade do ENEM e a pressão performática leva os professores a 

ressignificarem o currículo de História com base na performatividade, criando significados de 

importância dos conteúdos mediante organização do currículo alinhado aos conteúdos de maior 

incidência no Exame, adequando suas práticas à lógica performática na qual estão inseridos. 

7. Os professores entendem que a prova traz avanços no campo da História a partir do 

trabalho com questões envolvendo contextualização, criticidade e interdisciplinaridade. Esta 

conclusão foi alcançada ao estabelecerem comparações diretas com o formato conteudista 

apresentado nas questões de vestibulares, contudo esses mesmos pontos elencados como 

avanços são vistos como elementos problemáticos, devido a extensão e complexidade de alguns 

textos, o que dificultaria a resolução por parte de alunos com problemas de leitura e 

interpretação. 

8. Outros pequenos avanços percebido pelos docentes para o currículo de História é a 

inclusão de temáticas antes não trabalhados, rompendo a lógica positivas do enfoque em fatores 

políticos e econômico, porém a repetição de temas e a espécie de formação de padrões de 
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abordagens sobre os mesmos levam as provas a montarem modus operantes já esperados que 

contribuem para delimitação curricular nas escolas com base naquilo que já se espera da prova, 

com isso agindo na limitação do currículo de História. 

9. A crítica que fizemos a limitação de conteúdos com base em rankings, e a limitação 

de temáticas na prova do ENEM devido repetição de temas, encontram repercussões no 

currículo escolar, levando professores a realizarem a seleção dos conteúdos a serem ministrados 

durante o ano levito com base no número de incidência dos mesmos na prova, em uma ação 

consciente de limitação do currículo com foco no treino/preparação para a prova, esta ação 

impetrada pelos docentes é criticada pelos mesmos professores que a realizam, sendo sabedores 

que assim o fazem como meio de adequarem seus trabalhos as pressões performáticas que 

recaem sobre suas práticas.  

10. O que mudou para o currículo de História foi a apresentação de questões 

contextualizadas, utilizando-se de textos de suporte como forma de levar os candidatos a 

realizarem leituras críticas para resolução de algumas questões, tendo em vista a permanência 

de questões com resoluções via memorização, contudo a dinâmica de trabalho e a organização 

curricular com foco em treino/preparação para realização da avaliação mantém os moldes do 

trabalho realizado para os vestibulares. 

11. As políticas precisam de palcos e atores para serem atuadas, não agem como 

elemento de garantida de mudanças, e estes atores ressignificam e traduzem políticas 

adaptando-as a fatores subjetivos individuais e aos contextos de inserções de suas práticas. 

12. Os significados do ENEM para o currículo de História no contexto da prática são 

criados discursivamente sob influência das dinâmicas de performatividade, já que o ENEM em 

traz um currículo hibrido, sem a participação dos docentes as políticas curriculares não 

conseguem ser atuadas no contexto escolar. 

13. O ENEM traz implicações para o currículo de História marcadas pelo alinhamento 

do currículo a dinâmicas de performatividade, limitando discussões a temas entendidos como 

de maior importância para que os alunos realizem uma boa prova, mantendo desta feita a 

História do Ensino Médio de caráter propedêutica, com trabalhos destinados ao treino de 

candidatos a realização da prova. 

A partir do exposto deixamos uma reflexão ao término de nosso trabalho, mesmo que 

nossa pesquisa não se detenha sobre a BNCC, somos levado a refletir que se o ENEM já atua 

limitando conteúdos e discussões ligando-se a performatividade, vemos com pessimismo como 

a BNCC em conjunto com a Reforma do Ensino Médio irão impactar o currículo de História, 

pois a redução de carga horária e a desobrigatoriedade da disciplina nos três anos do Ensino 
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Médio, tendem a levar professores a realizarem recortes curriculares ainda maiores, soma-se a 

isso não sabermos como serão as próximas edições do ENEM, mas pelo que percebemos a 

tendência é que a limitação e valorização de conteúdos de acordo com a incidência na prova 

venha a ser fortalecida o que tende a levar a História a sofrer duras perdas, retrocedendo os 

poucos avanços que alcançou. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO - POSENSINO 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

PESQUISADORES: 

Francisco José Balduino da Silva (mestrando) 

Jean Mac Cole Tavares Santos (orientador) 

 

 

 

01 - Qual sua formação acadêmica?  

02 - Há quantos anos está formado(a)?  

03 - Quantos anos atua como professor(a)?  

04 - Há quanto tempo atua nesta escola?  

05 - O que você entende por currículo?  

06 - O professor em sala de aula tem autonomia para estruturar seu currículo e sua metodologia 

de ensino?  

07 - O que você leva em conta para montar o currículo da sua disciplina?  

08 - Qual sua opinião sobre o ENEM?  

09 - O ENEM influencia o cotidiano escolar?  

10 - Como você interpreta o trabalho da rede pública do Ceará com o ENEM?  

11 - Qual sua opinião sobre as questões de História do ENEM?  

12 - Você percebe mudanças na abordagem histórica nas questões do ENEM?  

13 - O ENEM tem alguma influência para a organização do seu trabalho?  

14 - Se o ENEM influencia seu trabalho como isso se dá na prática? / Se não, por quê?  

15 - Você acha importante trabalhar com base no ENEM? Por quê? 
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APÊNDICE C  
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APÊNDICE D  
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