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 O que percebi, após uma leitura mais aprofundada da prova, foi a proposta 

positiva por parte daqueles que a elaboraram. Creio que, assim como o colégio Amaro 

Cavalcante, essa prova demonstra um grande potencial a ser explorado. Mas, para 

explicar isso melhor, é preciso esclarecer alguns dos meus pontos de vista sobre as 

características da prova em si, como do que já analisei e li sobre o colégio. 

 O que a prova propõe é uma nova maneira de se analisar e cobrar o 

conhecimento dos alunos, algo que vem sendo desenvolvido desde o uso do Exame 

Nacional de Ensino Médio (Enem) no processo de avaliação dos candidatos, ao menos 

entre aquelas faculdades que aceitaram o uso do Enem como totalidade ou parte dos 

requisitos para ingresso, o que, na minha opinião, vem proporcionando uma forma de 

avaliação mais adaptada à realidade dos alunos. Não que seja o mais academicamente 

correto, mas se adéqua ao cotidiano deles, deixando de seguir a proposta mais 

tradicional de avaliação. Exemplificarei essa diferença, entre o modelo tradicional e o 

modelo do Enem, através dos pontos percebidos por mim na prova: a composição das 

perguntas e as fontes das questões. 

 As perguntas diferem muito daquilo que era cobrado nos vestibulares mais 

tradicionais, ou seja, naquelas provas aplicadas por instituições como a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) antes de adotarem em parte ou em sua 

totalidade o Enem. Essa mudança pode ser percebida ao analisarmos o objetivo das 

perguntas contidas no Enem e das outras avaliações inspiradas nele, como é o caso da 

prova aqui analisada. O método que estrutura esse modelo de prova é a medição do 

conhecimento geral; onde, teoricamente, não há excluídos, pois o aluno só é aprovado 

caso esteja em um nível de conhecimento geral que seja igual ou superior a um limite 

estabelecido entre zero e dez. Falando dessa maneira, parece haver muita diferença entre 

esse método e o do vestibular, porém, o caso é que, nessa prova, o objetivo das questões 

não é eliminar, e sim medir. Uma questão de vestibular, normalmente, vem 
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acompanhada de longas perguntas com um número muito grande de fatores a serem 

levados em conta na hora de entendê-la e de respondê-la. O problema é que esses 

fatores são complicadores, servem para levar o aluno ao erro, e esse é o objetivo dos 

vestibulares. Saber driblar as famosas “pegadinhas” é tão importante que muitos dos 

cursinhos para vestibular não estão promovendo conhecimento, mas sim um método de 

se passar no vestibular, de contornar as armadilhas; medir conhecimento nunca foi o 

objetivo dos cursinhos. Isso é resultado do número limitado de vagas dos cursos e da 

alta demanda por eles, mas também de um elitismo acadêmico por parte das faculdades, 

já que o vestibular funcionaria como um filtro intelectual, meritocrático, pois só os mais 

preparados passariam, e isso é verdade, mas se aplica somente aos mais preparados para 

passar no vestibular, e não necessariamente aos providos de um conhecimento mais 

abrangente, ou que responda à realidade educacional da maioria da população jovem 

brasileira. 

 É por isso que as perguntas na prova do Sistema de Avaliação da Educação 

do Estado do Rio de Janeiro (Saerj) são descomplicadas e até incompletas. Como é o 

caso da questão a respeito de Karl Marx (número 29; Caderno x1201; 3º):  

(…) Para Marx, a relação entre história e cultura dá-se não pelas escolhas 

dos homens, mas devido a condições concretas e pré-determinadas, 

estabelecidas no processo de produção da sobrevivência. Assim, as próprias 

instituições sociais e intelectuais seriam organizadas pela forma como, em 

cada época, estrutura-se a economia, e não pelas determinações do espírito. 

(…) De acordo com esse texto, a relação entre história e cultura se dá 

através: A) da economia; B) da religião; C) da sociedade; D) do nascimento; 

E) do parentesco. 

A questão é de uma tamanha simplicidade que duvidamos até da sua capacidade de 

avaliar algo, mas temos que ter em mente o público a quem essa pergunta se destina, 

pois uma pergunta deve ser composta levando em consideração o conhecimento 

daqueles que a responderão, estando esse conhecimento relacionado à matéria escolar 

que a questão pretende medir. Uma questão não pode estar nem abaixo e nem acima do 

conhecimento do aluno, pois, se isso ocorrer, não haverá nenhum tipo de medição desse 

mesmo conhecimento. E isso se relaciona à fonte de informação usada para fazê-la, no 

caso, oriunda do site:www.fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/07/0-conceito-de-

cultura-um-produto-social.htm. Tem que haver uma adaptação do conhecimento 

histórico para alunos com um déficit de educação tão grande, como é o caso não só dos 
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alunos de colégio público, mas dos brasileiros de modo geral. Sendo assim, a pergunta é 

mais interpretativa; procura-se no texto a resposta, você não precisa decorar o 

conhecimento, mas apenas ter uma noção básica dele. Você não precisa ter lido livros 

sobre Marx para saber a resposta; a leitura e a interpretação podem levar o aluno à 

resposta, caso ele tenha uma boa interpretação textual e um conhecimento mínimo sobre 

o assunto abordado na questão, e não é por acaso que são essas as características que se 

vêm cobrando dos alunos e da educação ultimamente: a capacidade de interpretar, ler e 

relacionar informações. A média de leitura anual brasileira é de menos de dois livros.  

Como a maioria vai passar em qualquer exame mais complexo com essa carga 

de leitura? Essa questão, assim como a prova, mesmo não sendo perfeita, responde a 

uma necessidade mais realista acerca do conhecimento adquirido pelos alunos ao longo 

de sua passagem pela escola pública. Por isso, a prova contém questões, assim como a 

do Marx, que procuram passar informações que fundamentam as matérias escolares 

específicas, mas de uma forma que os alunos possam refletir em cima delas; mesmo que 

possuam um déficit educacional causado pelo próprio sistema de educação, pública e 

privada. No caso dessa questão, a informação que se tenta passar é parte importante da 

teoria marxista, conhecimento que, caso tenha sido tratado adequadamente dentro da 

sala de aula, permitiria ao aluno chegar à resposta correta através da soma do que 

aprendeu em aula com aquilo que obteve de leituras próprias e, ainda, a sua capacidade 

de interpretação textual. Creio que essa é uma maneira válida de se iniciar um processo 

de adaptação e alteração gradual desse mesmo sistema. Afinal, a prova demostra a 

tentativa de se adequar a novos modelos de avaliação e, nesse caso, o modelo é o Enem.  

 A fonte usada para basear as questões não vem de livros reconhecidos pela 

academia, mas daquilo que os jovens reconhecem e legitimam, a internet. Se você quer 

incentivar um aluno a ler Karl Marx após ele fazer a prova, ou caso ele tenha 

respondido errado e queira conferir a resposta na fonte da pergunta, é possível que um 

aluno adolescente de ensino médio, durante um dos períodos mais confusos da vida, vai 

para uma biblioteca pública pegar O Capital e ler? Ou é mais fácil para ele ir até o seu 

computador, o da escola ou o da lan house e conferir na internet o site usado como 

fonte? Creio que esse seja um meio válido, já que as pessoas passam mais tempo de 

suas vidas na frente do computador do que em qualquer outro lugar. Logo, a prova 

como um todo, desde a formulação das perguntas até as fontes e a linguagem utilizada, 

se adaptou aos jovens que o sistema do estado tem que educar hoje. O que devemos 

fazer em relação a isso é tornar as avaliações progressivas, ou seja, fazer com que essas 
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provas sejam mais desafiadoras à medida que o tempo passa, e isso só será possível 

caso os alunos realmente estejam aprendendo algo. E para isso devemos nos voltar para 

o método usado pelos professores nas salas de aula, nos perguntar o que é uma boa aula 

e tentar adaptar as atividades para a realidade dos alunos, assim como o sistema fez com 

as provas.  

 Um ponto ainda precisa ser esclarecido nesse trabalho, que, no caso, se 

refere ao seu próprio autor. O leitor pode pressupor que sou um otimista convicto, o que 

não está errado, mas é preciso esclarecer que isso não me torna cego aos problemas ou 

defeitos nos objetos que analiso, e a prova do Saerj não é uma exceção a essa regra. 

Acho importante, nesse trabalho, mostrar pontos positivos da prova; com isso, não estou 

defendendo o sistema educacional do estado como um todo. 

  Estou ciente de que muitas questões da prova, assim como as dos diversos 

exames Enem já realizados, contêm perguntas com uma estrutura de argumentação 

duvidosa; podemos nos perguntar se a sua composição realmente está medindo o 

conhecimento daquele que as responde. Não tenho dúvidas disso, afinal, eu mesmo já 

critiquei várias questões presentes no Enem no período de 2010 a 2011, pois eu os fiz, e 

não fiquei muito satisfeito com algumas perguntas de história contidas neles. Porém, a 

tentativa de inovar a educação brasileira através do que chamo “estilo Enem” não pode 

ser omitida por umas poucas questões de composição duvidosa, ou até mesmo algumas 

provas, como a do Saerj. Na prova que analisei nesse trabalho, havia, sim, questões que 

eu poderia colocar no grupo das “duvidosas”, como é o caso da questão número 36, 

sobre o trabalho do historiador:  

(…) Assim, o historiador escolhe, de acordo com a finalidade de sua 

pesquisa, os aspectos que irá estudar, as fontes que irá analisar, as opiniões 

que julga mais importantes (…); o historiador analisa um acontecimento 

com base em fontes históricas, aceita ou recusa interpretações já existentes, 

colhe depoimentos e chega a uma conclusão. Segundo esse texto, o 

historiador, em seu trabalho: A) altera o significado do documento; B) cria 

fontes nas quais irá pesquisar; C) interpreta os documentos históricos; D) 

memoriza o que está contido na fonte; D) modifica a documentação 

estudada. 

Essa questão tem uma estrutura textual pequena, curta, pois muito mais poderia ser ali 

escrito sobre o ofício do historiador, mesmo considerando aquele a quem se destina a 

pergunta – umas dez linhas a mais poderiam ser suficientes. Além disso, as respostas a 
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serem escolhidas são um tanto quanto óbvias. Logo, a questão se torna incompleta, de 

conteúdo duvidoso. Mas é preciso lembrar que eu estou analisando com os olhos de um 

graduando em história. Então, será que eu, ao criticar demasiadamente a questão, não 

estaria defendendo uma alteração que fosse melhor para mim, e não para aquele a quem 

a pergunta se destina? Esse é o ponto que tento explorar neste trabalho: até onde a 

definição do que é uma “prova de qualidade” ou “questão de qualidade” é mais uma 

idealização do que algo realista; realismo no sentido de procurar conectar o que se tem 

com o que se pode fazer. De todo modo, é preciso admitir, a prova Saerj não é perfeita, 

e talvez não esteja nem perto disso, ainda há muito a ser feito, mas ela está no caminho 

certo, partindo do pressuposto de que a prova está mais direcionada a medir a 

capacidade de interpretação e o nível de conhecimento geral acerca das matérias 

escolares, do que preocupada em repetir o modelo de avaliação dos que chamei de 

vestibulares e provas tradicionais, um modelo que, para mim, se encontra ultrapassado. 

Mas, como eu disse, a prova não é perfeita, e o problema, a meu ver, não está nessa 

prova, mas em como os professores ensinam e avaliam os alunos dentro das salas de 

aula. 

 Ainda há muito que ser aprofundado sobre esse assunto, tanto teoricamente 

quanto empiricamente. Logo, muita coisa pode estar equivocada neste trabalho e, por 

isso, estou disposto a desenvolvê-lo ainda mais, pois quero produzir um trabalho 

coerente e promissor e, para isso, tenho que estar disposto a alterá-lo quando for 

necessário. Afinal, eu não me proponho a escrever nenhuma verdade, fato, ou qualquer 

outra coisa que tenha um caráter definitivo e imutável sobre aquilo que analiso. 


