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 Este relatório tem por objetivo analisar as questões de história para o 1o ano do 

ensino médio da 1a prova bimestral do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do 

Rio de Janeiro (Saerj) de 2014. Primeiramente, farei uma apresentação do Saerj, 

passando em seguida para a análise das questões e concluindo com algumas 

considerações. 

 

Saerj e Saerjinho 

 Segundo a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Seeduc), o 

(Saerj) foi criado em 2008, com o objetivo de promover uma análise do desempenho 

dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática. Para tal, aplicam-se provas dessas matérias aos alunos dos 5o e 9o anos do 

ensino fundamental e do 3o ano do ensino médio.1 

 Em 2011, o governo do estado, através da Seeduc, criou o Saerjinho, um sistema 

complementar de avaliações bimestrais parte de um plano estratégico para melhorar a 

posição do Rio de Janeiro no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

que era então o penúltimo lugar entre as 26 unidades federativas. O plano foi 

implementado pelo secretário Wilson Risolia, que assumira o cargo em outubro do ano 

anterior, e previa outras mudanças como a formação continuada dos professores em 

português e matemática, projetos de reforço escolar e consolidação do currículo 

mínimo.2 Também foi criado o Índice da Educação Básica do Rio de Janeiro, que 

garante bonificações financeiras para os funcionários de escolas segundo seu 

desempenho medido pelo Saerj.3 

 O Saerjinho, aplicado para os 5o e 9o anos do ensino fundamental e para todos os 

anos do ensino médio, apresentava inicialmente apenas questões de português e 

                                                 
1 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=843535 
2 http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=402825 
3 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=506990 
 Não fica claro, segundo as informações fornecidas pela Seeduc, se o Saerjinho também é considerado 

no índice. 



matemática; no ano seguinte acrescentaram química, física e biologia (ciências, para o 

ensino fundamental),4 e, no ano de 2013, história e geografia foram incluídas na 

avaliação.5 A prof.ª Débora, diretora adjunta do Colégio Estadual Amaro Cavalcanti 

(Ceac) informou em reunião com os alunos do Pibid que as diretorias recomendam o 

uso da nota do Saerjinho para composição da nota bimestral de cada disciplina, mas a 

adesão ou não fica a critério dos professores. O Saerj (e o Saerjinho, seu programa 

complementar) é realizado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

(CAEd) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que 

mantém um portal online de acesso restrito aos professores da rede. Esse breve resumo 

sobre o Saerj é baseado apenas em informações não restritas, obtidas através da página 

da Seeduc na web6 e da página da avaliação externa do Saerj.7 

 Trabalhos posteriores podem abordar o contexto de produção e aplicação das 

provas do Saerj, analisando, entre outros aspectos, as disputas políticas que envolvem 

esse sistema de avaliação; seu momento de criação, em 2008, e de reformulação, em 

2011, após uma má avaliação do IDEB; sua relação com o plano estratégico de 2011; a 

equipe responsável pela elaboração das provas; as diretrizes pedagógicas utilizadas e a 

recepção do sistema por parte dos professores e alunos, e eventuais boicotes.8 Essas 

questões não são o foco principal desse relatório, no qual pretendo analisar as questões 

de história da prova especificada como meio de avaliar o conhecimento dos alunos 

sobre a disciplina. 

 

Análise das questões de história 

 As únicas provas do Saerjinho a que tivemos acesso até agora são as de Ciências 

Humanas (geografia e história) e Ciências da Natureza (química, física e biologia) 

aplicadas às três séries do ensino médio e, por enquanto, elas são o parâmetro que temos 

                                                 
4 http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=867914 
5 A inclusão de história e geografia é abordada em notícia do dia 30/10/2013 

(http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1826714), mas uma notícia anterior, do 
dia 24/09/2013 (http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1775516), não cita 
essas disciplinas. Nenhuma das duas esclarece exatamente quando as disciplinas foram incluídas; 
cabe verificação. 

6 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/ 
7 Essa avaliação externa, pelo que entendi, é a avaliação de português e matemática para 5o e 9o ano do 

ensino fundamental e 3o ano do ensino médio, que vem sendo realizada desde 2008 e possui um 
website próprio (http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/). Não há, aparentemente, um portal 
específico para o Saerjinho (avaliações bimestrais) 

8 A Seeduc (http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=519146) aborda os boicotes e a 
prof.ª Débora (sobrenome) também comentou sobre essa resistência em reunião com os alunos do 
PIBID. 



para avaliar esse sistema. Há 45 questões (9 por disciplina) a serem respondidas em 

duas horas, com 20 minutos a mais para preencher o cartão-resposta. Apesar de a prova 

ter como título “Ciências Humanas e Ciências da Natureza”, sugerindo a 

interdisciplinaridade como no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ela é dividida 

pelas disciplinas citadas e, antes de começar as questões correspondentes, anuncia-se: 

“Atenção! Agora, você vai responder a questões de [disciplina]”. Essa disposição 

poderia ser um problema menor, caso boa parte das questões fizesse relações 

interdisciplinares apesar de alocadas em uma disciplina específica, mas não é o que 

ocorre, a divisão de conteúdos é bem marcada. Como um dos objetivos do governo com 

o Saerjinho é treinar os alunos para o Enem9, essa marcação disciplinar tradicional, a 

meu ver, não é ideal. 

 Tratando especificamente da prova de história, chama a atenção o pouco rigor 

com as fontes de informação disponibilizadas. Os textos das questões são, em sua 

maioria, citações de blogs e websites de pesquisa escolar. Na questão 31, por exemplo, 

cita-se um texto cuja referência é o website Mundo Educação.10 Ao acessá-lo, não 

encontrei qualquer referência aos editores da página e os artigos verificados (inclusive o 

utilizado na questão, sobre a sociedade feudal) não indicam nem o autor nem as 

referências bibliográficas. Já o website Sua Pesquisa,11 utilizado na questão 30, indica 

referências sobre a biografia de Heródoto, tema do texto, mas não indica o autor e tem 

um conteúdo bastante resumido. Essa falta de cuidado não poderia ocorrer em nenhuma 

prova e menos ainda em uma prova de história, disciplina que pressupõe a atenção 

constante com as fontes de informação. Apenas duas das nove questões trazem material 

produzido por autores reconhecidos em meios de divulgação mais confiáveis; nas outras 

sete, utiliza-se o material desses portais de pesquisa escolar semelhantes aos 

comentados. 

 Das nove questões da prova, oito cobram conteúdos relativos à Antiguidade e à 

Idade Média, que parece ser o período estudado no bimestre. A questão restante está 

relacionada ao ofício do historiador e não trata de um fato ou período específico. As 

provas dos três anos do ensino médio têm uma ou duas questões sobre metodologia e 

discussões gerais da história, portanto, não há como saber apenas pelas provas se esse 

debate é conteúdo específico do bimestre estudado ou um assunto recorrente em todos 

                                                 
9 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=612060  
10 http://www.mundoeducacao.com/  
11 http://www.suapesquisa.com/  



os Saerjinhos de história. Apesar da iniciativa de questões sobre esse tema ser boa, as 

questões (de todas as séries) são muito mal formuladas.  

 Tendo como exemplo a prova do 1o ano, que analiso nesse relatório, a questão 

33, que aborda o ofício do historiador, é extremamente ambígua nos seguintes aspectos: 

(1) a seleção do trecho, que não cita o autor, mas apenas o link para o artigo no Scielo e, 

além disso, possui diversos conceitos complicados das ciências humanas, incompatíveis 

com a série avaliada; (2) o comando da questão, que pede para os alunos responderem, 

segundo o texto, como os historiadores devem buscar o resgate dos acontecimentos, o 

que é falho para a historiografia contemporânea e (3) as opções de resposta, que não são 

nem um pouco claras e eu mesmo não consigo apontar uma resposta correta, apenas 

supor que seja “como representações da realidade ocorrida”, o que contradiz o comando 

da questão supracitado. 

 Nas outras questões, sobre períodos específicos do bimestre, também ocorrem 

equívocos graves. Na questão 36, por exemplo, a imagem não possui autor (nem mesmo 

aponta que o autor é desconhecido) e, no comando da questão, pede-se para completar a 

frase: “Essa imagem sobre a Idade Média representa”, sendo que, aparentemente, a 

imagem não é sobre a Idade Média, mas sim da época da Idade Média e ela pode 

representar muitas coisas, isto é, o comando é vago. A resposta é óbvia e não requer 

raciocínio histórico, pois mostra “trabalhadores no campo” (que é uma das opções). 

Entretanto, a resposta c, “os senhores feudais”, também é pertinente, pois há um castelo 

ao fundo e a cena dos trabalhadores do lado de fora, uma disposição tipicamente 

associada ao feudalismo. Nesse caso, o aluno que desenvolvesse um pouco mais o 

raciocínio sobre a época erraria a questão. 

 Outro exemplo de relação simples pedida, que não envolve raciocínio histórico, 

é a questão 34, que, no texto base, fala exclusivamente sobre direito romano e, em 

seguida, pede para indicar a herança da Roma antiga que o texto aborda. Abordagem 

semelhante também ocorre na questão 32, que traz aspectos apenas da agricultura feudal 

e depois pergunta qual era a principal atividade econômica da Idade Média (a resposta é 

agricultura, e as outras atividades não são citadas no texto). As questões 28, 29, 30 e 31 

seguem o mesmo molde, sendo todas as opções um conceito específico que completa a 

frase. Apenas as questões 33 e 35, por exemplo, têm orações inteiras nas opções de 

resposta no lugar de conceitos descontextualizados que, ou têm uma resposta óbvia que 

não demanda raciocínio histórico, ou são ambíguas demais nas respostas para que 

testem de fato se o aluno desenvolveu habilidades da disciplina. 



 Das questões elaboradas, a única mais próxima ao ideal é a 35, que demanda do 

aluno a compreensão do texto lido e relaciona o período abordado na prova (Idade 

Média e Antiguidade), com um raciocínio próprio da disciplina de relativizar 

periodizações. Todas as outras seguem o padrão de apresentar um texto, na maioria das 

vezes de fonte não muito confiável, e pedir para relacioná-lo a um conceito. 

 

Considerações finais 

 Pelos motivos apresentados, considero a prova de história do Saerjinho bastante 

ruim e acredito que ela não cumpra seus dois objetivos principais de maneira plena. A 

prova não é um bom treino para o Enem e vestibulares, pois as questões não são 

interdisciplinares e, na maioria das vezes, têm apenas um conceito (duas ou três 

palavras) como possíveis respostas, não sendo necessário associar processos. A prova 

também não avalia bem o conhecimento de história do aluno, por diversos motivos. Não 

há, por exemplo, discussões sobre fonte histórica em nenhuma das questões (mesmo das 

outras séries). As opções de resposta curtas e pontuais contribuem para um 

conhecimento fragmentado do assunto, no qual se associam as palavras e conceitos 

soltos sem procurar entender processos históricos. Por exemplo, pede-se para indicar a 

atividade econômica mais importante para o feudalismo (agricultura), sem que seja 

cobrada a estreita relação entre essa atividade e a organização da sociedade feudal. 


