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RESUMO 

 

Esta pesquisa examina os resultados do processo seletivo do vestibular para ingresso na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos anos de 2001, 2003, 2005 e 2007, 
relativos aos conhecimentos exigidos nas provas e apresentados pelos candidatos, na 
área da Geografia. Observa os conteúdos privilegiados nas provas discursivas e os seus 
respectivos índices de aproveitamento, discutindo-os a partir do currículo oficial do 
ensino médio, expresso nos documentos oficiais do Ministério da Educação(MEC): 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) e Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+ do Ensino Médio). 
Busca-se, especificamente, evidenciar quais os fundamentos e conteúdos que estruturam 
o currículo da Geografia, conforme as orientações do currículo oficial; discutir em que 
medida esses conteúdos se fazem presentes nas perguntas e respostas corretas dos 
vestibulandos, assim como refletir sobre o que possivelmente sugerem os resultados do 
vestibular acerca dos conhecimentos apresentados nas respostas. Nesse processo de 
investigação, a retomada histórica sobre o ensino no Brasil e os dados estatísticos sobre 
a educação básica e ensino superior nos últimos anos, cumprem a função de mapear o 
cenário no qual se configura a temática desta pesquisa, bem como de tornar 
compreensíveis algumas variáveis intervenientes: estrutura social, política, econômica e 
cultural. A discussão se efetua no cruzamento entre currículo e ensino, ensino da 
Geografia e ensino médio no Brasil, articulando-se estas variáveis com a questão da 
acessibilidade ao ensino superior, mediante o vestibular. A despeito dos limites desta 
pesquisa, tanto em termos de metodologia quanto de aprofundamento da análise, os 
resultados conduziram a importantes reflexões que podem contribuir para a 
compreensão de que o desempenho dos vestibulandos nas provas de Geografia tem 
desdobramentos variados. Estes devem ser pensados com rigor científico, a fim de 
evitar qualquer explicação precipitada ou desavisada, cujas conclusões podem ter 
repercussões sérias, tanto para os sistemas de ensino como para a população 
estudantil. 

 

Palavras-chave: Currículo. Ensino da Geografia. Ensino Médio. Ensino Superior. 
Vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This work examines the results of the selecting process to enter Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte called Vestibular, in 2001, 2003, 2005 and 2007, in relation to the 
necessary knowledge presented by the candidates in the Geography area. It observes the 
contents in the discursive exams and its corresponding results discussing them from the 
official curriculum of the Secondary School, as it is stated in the official documents of 
Ministério da Educação(MEC): Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
(PCNEM), Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) e 
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN+ do Ensino Médio). We aim to highlight what are the contents and background 
of the Geography curriculum according to the orientations of the official curriculum; 
discuss in what measure these contents are present in the questions and in the correct 
answers of the candidates as well as reflect upon what possibly is suggested by those 
results concerning the knowledge presented in the answers. In this investigation process, 
the history of the teaching in Brazil is taken up together with the statistical data about 
the Fundamental School and about Higher Education in the last years. Both map the 
scenario in which this research takes place as well as make knowledgeable some 
variables such as: cultural, economical, political and social structures. The discussion 
takes place between the curriculum and the teaching, Geography teaching and 
Secondary School in Brazil articulating these variables with the question of accessibility 
to Higher Education through the “Vestibular”. Despite the limitations of this research in 
terms of methodology and deepening of analysis, the results led us to important 
observations which can contribute to the understanding of that the students´ 
performance in the Geography examination has several outspreads. These must be 
thought with scientific exactness in order to avoid any rushed and careless explanations 
leading to conclusions that may have serious consequences for the teaching systems  
and the students. 

 

Key-words: Curriculum. Geography Teaching. Secondary School. Higher education. 
“Vestibular” 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrimos que a verdade não é inalterável, 
mas frágil, e creio que essa descoberta, como 
a do ceticismo, é uma das maiores, mais belas 
e comovedoras do espírito humano. Em dado 
momento, percebe-se que se pode pôr em 
dúvida todas as verdades estabelecidas. Mas, 
ao mesmo tempo, o ceticismo ilimitado 
comporta sua autodestruição, visto que a 
proposição “não existe verdade” é, de fato, 
uma metaverdade sobre a ausência de 
verdade; e é metaverdade que tem o mesmo 
caráter dogmático e absoluto que as verdades 
condenadas em nome do ceticismo. 

 

Edgar Morin 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A conquista da universalização do ensino requer não apenas a extensão 

da oferta de matrículas, mas também a observação de parâmetros mínimos de qualidade 

nos resultados do processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, nas últimas 

décadas, as pesquisas em educação têm se debruçado sobre diferentes objetos de estudo, 

com a finalidade de entender o fracasso escolar e de criar alternativas viáveis para a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

Destaquem-se nesse contexto as contribuições feitas por autores como 

Juan Carlos Tedesco, Philippe Perrenoud, Andy Hargreaves, Philippe Meirieu, César 

Coll e outros, especialmente quando tratam de observar os fenômenos educacionais de 

forma articulada, entre aquilo que acontece dentro e além dos muros da escola, focados 

na função privilegiada que esta exerce na construção de conhecimentos. 

De igual modo, a legislação vigente e as políticas públicas brasileiras 

para a educação básica reforçam que a escola tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade, considerando as demandas do novo 

milênio relacionadas ao progresso científico e avanço tecnológico que orientam o 

ingresso de jovens no mundo do trabalho, bem como, atitudes e valores necessários a 

uma participação cidadã. 

Em meio a essa realidade, emergem questionamentos que se fazem 

pertinentes, quando se pleiteia investigar em que medida os alunos se apropriam dos 

conhecimentos priorizados no currículo da Geografia do ensino médio e se estes, de 

fato, se constituem em oportunidades viabilizadoras do seu ingresso no mercado de 

trabalho e da continuidade de seus estudos em nível superior. 

A presente pesquisa trata, pois, de examinar os resultados do processo 

seletivo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período 

compreendido entre 2001 e 2007, relativos aos conhecimentos apresentados pelos 

vestibulandos na área da Geografia, observando os conteúdos privilegiados nas provas 

discursivas e os seus respectivos índices de aproveitamento. 
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Para desenvolver este trabalho, foram analisados os relatórios estatísticos 

da Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE) que indicam os percentuais de 

acerto nas questões discursivas das provas aplicadas no vestibular. A partir desse 

exame, buscou-se, especificamente, observar o grau de congruência entre o currículo do 

ensino médio – examinado por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) 

e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+ do Ensino Médio) na área da Geografia – e os conhecimentos 

requisitados no processo seletivo da UFRN, tomando por base as questões e respostas 

apresentadas nas provas do vestibular. Noutras palavras, tratou-se de examinar: 

- quais os fundamentos e conteúdos que estruturam o currículo da 

Geografia, conforme as orientações dos PCNEM, OCNEM e PCN+ do Ensino Médio; 

- em que medida esses conteúdos se fazem presentes nas perguntas e 

respostas corretas dos vestibulandos; 

- o que sugerem os resultados do vestibular acerca dos conhecimentos 

apresentados nas respostas. 

Coube, portanto, no percurso desta pesquisa, se iniciar com uma revisão 

sobre a trajetória, finalidades e atendimento do ensino médio no Brasil, assim como os 

pressupostos teórico-metodológicos contidos nos PCNEM, OCNEM e PCN+, 

considerando que, em termos ideais, orientam o processo de ensino e de aprendizagem. 

Uma segunda necessidade foi analisar o conteúdo das questões do vestibular e seus 

respectivos índices de acerto. A terceira etapa realizou-se por meio do confronto entre o 

currículo da Geografia e as questões do vestibular, cabendo aí, uma discussão acerca do 

caráter propedêutico do ensino e do distanciamento/aproximação entre o currículo 

prescrito (tomado como parâmetro nesta investigação) e o currículo real1 que 

efetivamente se processa nas relações educativas vivenciadas no cotidiano escolar. 

É imprescindível notar que não é adequado se atrelar o êxito/fracasso no 

ensino médio ao êxito/fracasso no vestibular, ou ainda, usar os resultados do vestibular 

para validar/invalidar o ensino médio. Isto porque as Instituições de Ensino Superior 

públicas não têm condições de atender a todo o contingente de alunos egressos do 
                                                            
1 . Giroux (1997) distingue o currículo entre aquele que é prescrito no texto do documento e o que se 
efetiva nas relações pedagógicas, nominando a este como currículo real. 
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ensino médio se, por acaso, todos eles apresentassem, por meio de avaliações, as 

condições mínimas exigidas para prosseguir os estudos. Desse modo, evidencia-se que o 

processo seletivo do vestibular dessas instituições públicas não é apenas classificatório, 

mas, sobretudo, eliminatório. 

Pelo que já se discorreu brevemente, faz-se necessário esclarecer que as 

variáveis intervenientes na análise dessa temática abrangem inúmeras possibilidades 

que escapam à dimensão desta investigação. Senão vejamos: em primeiro lugar, o 

currículo real vivido no dia-a-dia da escola, pode estar, ou não, em conformidade com o 

currículo prescrito pelo Ministério da Educação (MEC), havendo variações no grau de 

coerência entre eles. Em segundo lugar, as respostas que os vestibulandos, alunos 

egressos do ensino médio, apresentam nas questões de Geografia podem, ou não, refletir 

aquilo que foi vivenciado no currículo real. Em terceiro lugar, o conteúdo e as 

orientações teórico-metodológicas que se fazem presentes nas questões das provas do 

vestibular também podem divergir do currículo do ensino médio em diferentes 

gradações, seja em relação ao prescrito ou ao vivenciado no espaço escolar. 

É importante esclarecer que o currículo expressa o cruzamento de 

práticas diversas e que toda a prática pedagógica gravita em torno do currículo. Como 

explica Sacristán (2000), ele pode ser analisado e desse modo compreendido em suas 

definições, acepções e perspectivas, a partir de cinco âmbitos formalmente 

diferenciados: 

 

- O ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a 
sociedade e a escola. 
- Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de 
diferentes aspectos, experiências, conteúdos, etc. 
- Fala-se do currículo como a expressão formal e material desse 
projeto que deve apresentar sob determinado formato, seus 
conteúdos, suas orientações e suas seqüências para abordá-lo, etc. 
- Referem-se ao currículo os que o entendem como um campo 
prático. Entendê-lo assim supõe a possibilidade de: 1) analisar os 
processos instrutivos e a realidade da prática a partir de uma 
perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo como território 
de intersecção de práticas diversas que não se referem apenas aos 
processos de tipo pedagógico, interações e comunicações 
educativas; 3) sustentar o discurso sobre a interação entre a teoria e 
prática em educação. 
- referem-se a ele os que exercem um tipo de atividade discursiva 
acadêmica e pesquisadora sobre todos estes temas (Sacristán, 2000, 
p. 14-15). 
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Evidencia-se, pois, que a noção aqui adotada coaduna os quatro 

primeiros temas acima mencionados por Sacristán, da forma como foi explicado no 

quinto tema. Parece importante, também, mencionar a impossibilidade de ordenar 

sucintamente todas as funções e formas que o currículo assume, porque, dependendo do 

enfoque, irá oferecer diferentes perspectivas sobre a realidade do ensino e esta, por sua 

vez, sempre determinada em um dado momento histórico e social, bem como orientada 

para um determinado nível ou modalidade de educação. 

Não obstante as ressalvas feitas – inerentes ao próprio tema – a validade 

desta investigação consiste em localizar pontos fortes e fragilidades quanto aos 

conteúdos das provas de geografia e as respostas emitidas pelo universo dos candidatos, 

contribuindo com informações específicas que ajudam a pensar e esclarecer problemas 

mais gerais sobre o sistema de ensino brasileiro, especialmente no tocante às 

contradições observadas nas condições de acesso ao ensino superior e ao currículo da 

Geografia do ensino médio. 

A presente pesquisa, de caráter exploratório documental-bibliográfico e 

analítico-reflexivo, utilizou-se da leitura dos textos constantes na legislação de ensino; 

PCNEM; OCENEM; PCN+; documentos estatísticos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre o ensino brasileiro e da COMPERVE sobre 

o resultado das provas dos vestibulares realizados no período de 2001 a 2007, bem 

como da amostra de respostas contidas nos cadernos de provas e da bibliografia 

relacionada ao tema da pesquisa. 

O primeiro capítulo explora as questões do ensino brasileiro ao longo da 

história, evidenciando que a melhoria da qualidade da educação requer investimento 

financeiro e pedagógico em toda a educação básica, desde a etapa da educação infantil e 

ensino fundamental até o ensino médio. Analisa ainda os dados estatísticos sobre a 

oferta de ensino e índices de aproveitamento escolar na educação básica, bem como os 

dados de oferta e matrícula no ensino superior. Mapeado todo esse cenário educacional, 

a análise avança com uma discussão sobre o currículo oficial do ensino médio, tomando 

por base o componente curricular do ensino da Geografia. Nele se observa, de forma 

crítica e compreensiva, os pressupostos, objetivos e conteúdos previstos na proposta 

curricular, na medida em que estes devem representar o conjunto de conhecimentos 
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teóricos e instrumentais necessários para que os candidatos obtenham êxito nas provas 

discursivas do vestibular. 

O segundo capítulo explica, de forma resumida, o processo seletivo para 

ingresso na UFRN realizado pela COMPERVE, tomando por base o material 

informativo contido nos editais dos vestibulares de 2001, 2003, 2005 e 2007. A partir 

dos relatórios estatísticos e da amostra de respostas apresentadas nas provas discursivas 

de Geografia, são analisados o teor dos enunciados das questões e das referidas 

respostas, buscando relacioná-los ao currículo do ensino médio. 

O terceiro e último capítulo retoma a discussão sobre currículo e ensino, 

ensino da Geografia e ensino médio no Brasil, articulando estas variáveis com a 

questão da acessibilidade ao ensino superior, mediante o vestibular. Toda essa 

discussão deságua na reflexão sobre o que precisa ser avaliado, tendo-se como idéia 

central a necessidade de abandonar qualquer pretensão em apontar causas e culpados, 

adotando igualmente um olhar compreensivo sobre o baixo desempenho nas provas 

discursivas analisadas, que retratam uma realidade difícil de ser superada sem que um 

conjunto de ações articuladas seja posto em prática. 

As considerações finais resumem pontos relevantes dos capítulos 1, 2 e 3, 

efetuando uma avaliação crítica acerca dos limites e possibilidades dos resultados 

obtidos na investigação, bem como apresenta uma apreciação sobre as contribuições que 

este trabalho trouxe para o crescimento acadêmico e profissional da mestranda, 

educadora-pesquisadora. 
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1 BASES LEGAIS E CONCEITUAIS: HISTORIANDO O ENSINO MÉDIO  
 

 

Este capítulo situa, à luz da legislação e demais fontes documentais, o 

ensino médio enquanto etapa da educação básica, as condições de ingresso no ensino 

superior e as bases conceituais que embasam o currículo da Geografia no ensino 

médio:  

• os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM);  

• as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM); 

• as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+ Ensino Médio).  

Pretende-se, inicialmente, situar o modo pelo qual o Estado tem 

garantido, ao longo da história, o acesso a essa etapa da escolaridade e o que ela tem 

significado do ponto de vista social e político, especialmente para a maior parte dos 

brasileiros. Em seguida, são examinados os fundamentos que dão suporte à proposta 

curricular oficial para o ensino médio, observando-se, especificamente, como estes se 

traduzem nos objetivos e conteúdos do ensino da Geografia. 

A constituição desse panorama visa subsidiar as análises pretendidas 

acerca do desempenho dos vestibulandos nas provas de Geografia, fornecendo 

elementos informativos para que se possa estabelecer uma comparação entre os 

resultados apresentados nos exames e as prescrições curriculares do ensino médio. 

Com a finalidade de auxiliar na compreensão do problema abordado neste estudo, 

também serão examinados indicadores estatísticos fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a partir do Censo 

Escolar e Censo da Educação Superior. 

 

1.1 A organização do ensino no Brasil 

 

A revisão feita sobre a história da educação, tomando por base a revisão 

de literatura a partir de Cunha (1999), Germano (1994), Ghiraldelli Jr. (1994), 
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Gorender (1988), Ribeiro (1987) e Romanelli (1987) visa possibilitar a compreensão 

sobre a evolução do ensino no Brasil, auxiliando na reflexão acerca do processo de 

ingresso em cursos de nível superior e na explicação dos fenômenos investigados 

neste estudo exploratório de análise documental.  

Nesse sentido, cabe evidenciar a permanente cisão entre o ensino que 

historicamente é destinado ao povo e à elite, variando bastante em conteúdos, 

métodos, duração e finalidade. Ao longo do tempo, essa diferenciação vai sendo 

atenuada em alguns aspectos, porém não deixa de atender aos interesses político-

econômicos das classes dirigentes, da forma como interpreta Romanelli (1987, p.29). 

 

Assim como acontece com a cultura letrada e com a ordem 
econômica, a forma como se origina e evolui o poder político tem 
implicações para a evolução da educação escolar, uma vez que esta 
se organiza e se desenvolve, quer espontaneamente, quer 
deliberadamente, para atender aos interesses das camadas 
representadas na estrutura do poder. Dessa forma, ainda que os 
objetivos verbalizados do sistema de ensino visem a atender aos 
interesses da sociedade, é sempre inevitável que as diretrizes 
realmente assumidas pela educação escolar favoreçam mais as 
camadas detentoras de maior representação política nessa estrutura. 

 

A história da educação confirma, pois, a história da diferença entre 

grupos sociais, desde a sua origem. Ela se inicia durante a fase jesuítica (1549-1759), 

com a necessidade de catequizar os indígenas, a fim de viabilizar e expandir o 

processo de colonização que tinha como princípio a extração de recursos naturais por 

meio da exploração de mão-de-obra escrava, com vistas ao enriquecimento da 

metrópole portuguesa. Pouco tempo depois, Ribeiro (1987, p. 21) explica que 

  

O rápido esgotamento das matas costeiras de pau-brasil, a 
impossibilidade da população indígena em produzir algo que 
interessasse ao mercado europeu, a possibilidade da existência de 
ouro, bem como o perigo de usurpação do território por outra 
potência fizeram com que o governo português abandonasse a 
orientação de colonizar através da ocupação. [...] Obrigatório se 
tornou empreender a colonização em termos de povoamento e 
cultivo. 
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A partir desse momento de ocupação mais efetiva do solo brasileiro 

pelos portugueses e de desenvolvimento da cultura agrário-exportadora, baseada 

especialmente na produção açucareira, torna-se necessário pensar na instrução dos 

filhos dos senhores de engenho e dos colonizadores. Assim, o Regimento ditado por 

D. João III (1548), que prescreve uma política de conversão dos indígenas à fé 

católica, pela catequese e instrução, distancia-se da prática que se constituiu no 

cenário colonial, pois, como se observa no primeiro plano educacional elaborado pelo 

padre Manoel da Nóbrega, existia uma bifurcação na escolarização ministrada pelos 

jesuítas da Companhia de Jesus: de um lado o aprendizado profissional e agrícola e, 

de outro, aula de gramática e viagem de estudos à Europa. Nesse contexto, a educação 

obtida nas escolas jesuíticas, juntamente com a propriedade de terra e de escravos, 

eram critérios de distinção social. 

Cabe destacar, enquanto traços característicos da educação jesuítica, o 

preparo de novos sacerdotes e professores, a intensa defesa ao catolicismo e a 

adoção do método escolástico medieval, cuja forma rígida de pensar e interpretar a 

realidade rejeitava qualquer indício de adesão ao Iluminismo, uma vez que este 

movimento valorizava o homem e a razão em contraposição à fé. Lembre-se, ainda, 

que esse modelo arcaico de educação respondia, até então, aos interesses do 

monopólio econômico da metrópole portuguesa, contribuindo para manter as 

relações de exploração com a colônia brasileira. 

Porém, diferentemente dos demais países europeus, Portugal não adere 

de imediato ao modelo capitalista que se ergue na época sobre os escombros do 

feudalismo, levando-o a uma situação de degradação político-econômica e de atraso 

cultural. Essa situação de decadência, associada aos benefícios reduzidos da 

educação jesuítica para a metrópole portuguesa, precisava ser superada e 

evidenciava a necessidade de mudanças na administração da colônia brasileira. 

Resulta daí a expulsão da Companhia de Jesus (1759) e a reforma no sistema 

educacional, enquanto parte de um conjunto de medidas políticas dirigidas pelo 

Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I. Tais mudanças pretendem, 

principalmente, intensificar as atividades de extração mineral e de fiscalização no 

Brasil, sendo necessária para tanto a ampliação de funções administrativas que 

exigiam pessoal com preparo elementar de leitura e escrita. Desse modo, a educação 

na colônia volta-se para a formação de nobres e negociantes, surgindo o ensino 
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primário – antes de responsabilidade das famílias – e a educação pública 

propriamente dita, financiada pelo e para o Estado.  

Resta dizer que as reformas empreendidas por Pombal passam a 

regulamentar os cargos de diretores e professores dos estabelecimentos de ensino, 

bem como o uso/proibição de determinados livros. Quanto ao ensino secundário, 

continua desvinculado dos assuntos e problemas da realidade, sendo ministrado por 

meio de aulas régias (aulas avulsas) de latim, grego, história e filosofia. 

No curso dos acontecimentos, quando Portugal é invadido, o Brasil 

transforma-se em sede da corte portuguesa (1808), abrigando a família real. Este 

fato promove uma série de outros acontecimentos: a abertura dos portos; a 

aceleração no desenvolvimento da vida urbana nas cidades de Recife, Salvador, Vila 

Rica e Rio de Janeiro; a criação da Imprensa Régia, Biblioteca Pública, Jardim 

Botânico do Rio e Museu Nacional; a circulação do primeiro jornal (A Gazeta do 

Rio) e das primeiras revistas; o fortalecimento militar e a criação da Academia Real 

de Marinha e Academia Real Militar; a criação de cursos de Cirurgia, Anatomia e 

Medicina no Rio de Janeiro e Bahia para o serviço de defesa militar; a inauguração 

de novos cursos de Direito, Economia, Química, Botânica, Geologia, Desenho 

Técnico e outros em nível superior. 

Tinha-se, portanto, no cenário educacional brasileiro a seguinte 

configuração: as escolas de ler e escrever, compondo a educação primária 

preparatória para o exercício de pequenos cargos burocráticos; as aulas régias, 

equivalentes ao ensino secundário e, no topo da escolaridade, os cursos de nível 

superior que cresciam e se diversificavam nos principais centros urbanos, conforme as 

necessidades e os interesses do poder. 

Ainda na primeira metade do século XIX, sob influência das idéias 

iluministas européias e dos interesses do mercado internacional, a colônia brasileira 

torna-se palco de muitas rebeliões contra o monopólio da metrópole, iniciando um 

longo processo de luta pela sua emancipação. Assim, logo após o retorno da família 

real a Portugal (1820), acontece a proclamação da Independência do Brasil (1822) e a 

elaboração da primeira Carta Constitucional outorgada em 1824, que assegura em seu 

art. 179, incisos XXXII e XXXIII, a instrução primária gratuita a todos os cidadãos 

(não incluídos os escravos) e a criação de colégios e universidades, onde seriam 
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ensinados elementos das ciências, belas-artes e artes. As orientações mais específicas 

para o ensino são definidas pela Lei geral de 15 de outubro de 1827, que manda criar 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 

Império, além de instituir a seleção de professores, o pagamento de seus salários – já 

naquela época insuficientes para suprir suas necessidades básicas –, bem como a 

criação de escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas e de cursos 

superiores, conforme a demanda. 

Cabe dizer que, durante toda a primeira metade do século XIX, 

observa-se o agravamento da crise econômica diante de alguns fatores enumerados por 

Ribeiro (1987, p. 46): 

 

[...] desequilíbrio da balança comercial pela estimulação das 
necessidades e consumo muito além das capacidades produtivas do 
país; [...] concorrência agravada com o fim do bloqueio 
continental; [...] necessidade de substituição da reduzida 
administração colonial por um complexo aparelho administrativo, 
inclusive como muita gente parasitária. Desta forma, a regra será o 
déficit econômico e, sem recursos, o poder central não tinha 
condições de se impor. 

 

Por tudo isso, o financiamento da educação pública em nível primário e 

secundário não é medida política prioritária; as graves deficiências quantitativas e 

qualitativas do ensino são o reflexo da insuficiência de recursos, da instabilidade 

política vivida naquele momento e da orientação do Ato Adicional à Constituição 

(1834), que descentralizava os serviços do ensino primário e normal, transferindo a 

responsabilidade do governo central para as províncias. 

Não obstante as tantas dificuldades, registra-se nesse período a criação 

das primeiras escolas normais em Niterói, São Paulo, Bahia e Ceará, visando o 

preparo de pessoal docente em nível secundário. Cita-se, ainda, a criação de liceus 

provinciais, como é o caso do Atheneu Norte-riograndense em Natal, dos liceus da 

Bahia e Pernambuco e do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Porém, o ensino 

secundário permanece sendo ministrado sob a forma de aulas avulsas e com um 

currículo pouco definido, podendo contemplar o ensino do latim, francês, comércio, 

retórica, filosofia e geometria. Interessava, principalmente, a habilitação mínima 

necessária para os exames preparatórios de ingresso no ensino superior. 
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Diferentemente da escola primária, a educação superior mantém-se sob 

os cuidados exclusivos do governo central, pois “durante toda a monarquia estava 

diretamente ligada à necessidade de o país ter de preencher o quadro geral da 

administração política” (Romanelli, 1987, p. 39), demonstrando “ser este o nível que 

mais interessa às autoridades, isto é, aos representantes políticos da época. Eram os 

cursos que formariam a elite dirigente de uma sociedade aristocrática como a 

brasileira” (Ribeiro, 1987, p. 48-49). Cabe, aqui, uma breve interrupção para se 

questionar: será que o ensino superior público foi e ainda é objeto de maior atenção da 

política nacional de educação? existe alguma relação entre a gratuidade das 

universidades federais e o seu acesso para os alunos oriundos da escola básica 

pública? 

Retornando à fase do Brasil Império, resta dizer que o ensino 

secundário tornou-se predominantemente de caráter propedêutico, ficando nas mãos 

da iniciativa privada e inacessível para a maior parte da população. Por sua vez, a 

escola primária, com raríssimas exceções, sobreviveu “à custa do sacrifício de alguns 

mestres-escola que, destituídos de habilitação para o exercício de qualquer profissão 

rendosa, se viam na contingência de ensinar” (Romanelli, 1987, p. 40). 

Iniciado o período republicano, resultante de um golpe militar 

culminado em 15 de outubro de 1889, instaura-se uma nova ordem sociopolítica que 

reúne, durante os primeiros cinco anos do novo regime, nos governos dos marechais 

Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os interesses de uma parcela de militares, 

fazendeiros paulistas (cafeicultores) e intelectuais representantes da sociedade urbana. 

A mudança de sistema político suscitou um espírito de renovação propício para a 

modernização do país, no qual se debatia, nem sempre de forma consensual, a 

necessidade de incentivo à industrialização, a organização federativa do país que 

permitiria a descentralização do poder e até a expansão da educação, visando atender 

ao desejo de muitas famílias, que viam na escolarização a possibilidade de seus filhos 

progredirem em carreiras burocráticas e intelectuais. 

Como resposta mais imediata para as questões referentes à organização 

educacional, o governo republicano aprova a Reforma Benjamim Constant (Decreto nº 

981 de 1890), que regulamentava a instrução primária e secundária no Distrito 

Federal, abrangendo diferentes assuntos, dentre os quais se encontram determinações 

referentes às condições de abertura e funcionamento dos estabelecimentos, mediante 
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inspeção, organização curricular, formação de professores, condições para o exercício 

do magistério e para a remuneração da atividade docente. Contudo, essa reforma não 

se efetivou e suas intenções foram sufocadas com a extinção do Ministério da 

Instrução, Correios e Telégrafos (1890 – 1894).  

Prevalece, nesse período, a dualidade do sistema de ensino brasileiro, 

consagrada pela Constituição de 1891, que determinava, como competência da União, 

a criação e controle das Instituições de Ensino Superior (IES), enquanto que os 

Estados federados ficavam incumbidos de prover e organizar o ensino primário e o 

ensino profissional de nível secundário. Este abrangia, principalmente, as escolas 

normais para moças e as escolas técnicas para rapazes.  

Como mostra a história, desde cedo o ensino médio reflete os 

antagonismos da organização social brasileira: para a classe dominante destinam-se as 

escolas secundárias acadêmicas e os cursos superiores; para a camada social 

intermediária ofertam-se, de forma limitada e precária, a escola primária e o ensino 

técnico-profissional para moças e rapazes, enquanto a maior parte da população é 

excluída do direito à educação. É preciso esclarecer que no início do período 

republicano emergiam diferentes grupos sociais num cenário onde se despontava um 

processo de urbanização e de industrialização, conforme relata Romanelli (1987, p. 41), 

 

Havia vários estratos sociais emergentes. O povo já não abrangia 
apenas a massa homogênea dos agregados das fazendas e dos 
pequenos artífices e comerciantes da zona urbana: transparecia a 
heterogeneidade da composição social popular, pela divergência de 
interesses, origens e posições. Existia já uma pequena burguesia, 
em si mesma heterogênea, uma camada média de intelectuais 
letrados ou padres, os militares em franco prestígio, uma burguesia 
industrial, ensaiando seus primeiros passos, e todo um contingente 
de imigrantes que, na zona urbana, se ocupavam de profissões que 
definia classes médias e, na zona rural, se ocupavam da lavoura. 
Estes últimos eram, tanto no que respeitava ao nível cultural, 
quanto ao que caracterizava os interesses, bastante diferentes das 
camadas camponesas que se ocupavam da economia de 
subsistência e, mais diferentes ainda, do contingente saído da 
escravidão. Todo esse complexo organismo social já não podia 
comportar-se em instituições de caráter simplista.  

 

A heterogeneidade do tecido social evidencia contradições de interesses e 

de necessidades que foram silenciadas pelas oligarquias cafeeiras ao assumirem o 



26 

controle do país, a partir do governo do primeiro presidente civil: o paulista Prudente de 

Morais. Essa situação fica patente no texto de Ghiraldelli Jr. (1994, p. 17): 

Pode-se dizer que a partir daí iniciou-se um processo de 
arrefecimento do entusiasmo pela educação. Toda a discussão de 
“grandes temas” nacionais perdeu o fôlego. As oligarquias 
cafeeiras, uma vez solitárias no exercício do poder governamental, 
imprimiram à Nação um estilo de vida ruralístico, onde as questões 
sobre democracia, federalismo, industrialização e também 
educação popular deixavam de ser prioritárias. Às oligarquias 
cafeeiras interessava o comércio do café e a manutenção do poder 
através de mecanismos eleitorais pouco democráticos (voto de 
cabresto, corrupção, fraude eleitoral, voto não-secreto etc.). 

 

O contexto descrito – conjugado com a desorganização do ensino, 

traduzida na ausência de uma Política Nacional de Educação e nas diferentes formas 

e condições de cada Estado gerir o ensino primário e secundário – desencadeia uma 

série de reformas educacionais, sendo descritas, a seguir, as mais citadas na 

bibliografia da área. 

O Decreto nº. 8.659 de 05 de abril de 1911, assinado pelo Marechal 

Hermes da Fonseca, que aprova a Lei Orgânica do Ensino Superior e do 

Fundamental na República, conhecida como reforma Rivadávia Correia, entendia 

que o ensino secundário deveria livrar-se da condição de curso preparatório. Essa 

Lei facultava total liberdade aos estabalecimentos escolares e, segundo Zotti (2004), 

instituia, sob a responsabilidade das faculdades, o exame de admissão ao ensino 

superior (vestibular), sendo contudo desnecessária a apresentação de certificado de 

estudos secundários. A reforma de Rivadávia Correia não apenas suprimiu o caráter 

oficial do ensino como, também, desobrigou o dever do Estado para com a 

educação, ocasionando resultados desastrosos. 

Quatro anos depois, a reforma Carlos Maximiliano (Decreto nº. 11.530 

de 18 de março de 1915)1 reorganiza o ensino secundário e superior na República, 

estipulando as condições de criação e funcionamento dos estabelecimentos escolares e 

faculdades, as atribuições do Conselho Superior de Ensino, as normas para a nomeação 

de docentes, o pagamento de seus salários e a concessão de licenças, o currículo dos 

                                                            
1. Disponível no site 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/leis1915v2-1184p/pdf-
115.pdf> Consulta em 15/01/08. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/leis1915v2-1184p/pdf-115.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/novoconteudo/Legislacao/Republica/leis1915v2-1184p/pdf-115.pdf
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cursos de nível superior e do Colégio Pedro II, bem como as regras para o vestibular. 

Por meio desse decreto o candidato ao ensino superior deveria atestar a idade mínima de 

16 anos, idoneidade, certificado de aprovação em todas as matérias do curso ginasial e 

aprovação no vestibular. O vestibular compreendia duas etapas: uma delas consistia na 

tradução de um trecho fácil de um texto em língua francesa e outro em alemão ou 

inglês, sem auxílio de dicionário; a outra, na realização de uma prova oral versando 

sobre elementos de Física, Química e História Natural nas escolas de medicina; de 

Matemática Elementar na escola politécnica ou de História Universal, Psicologia, 

Lógica e Filosofia nas Faculdades de Direito.  

Ainda no quadro das reformas, cabe citar o decreto nº. 16.782 de 13 de 

janeiro de 1925, conhecido como Reforma Rocha Vaz, representando, nas palavras de 

Romanelli (1987, p. 43), 

 

[...] a última tentativa do período no sentido de instituir normas 
regulamentares para o ensino, tendo o mérito de estabelecer, pela 
primeira vez, um acordo entre a União e os Estados, com o fim de 
promover a educação primária, eliminar os exames preparatórios e 
parcelados, ainda vigentes e herança do Império. Foi, na verdade, 
uma tentativa de impor a sistematização sobre a desordem. 

 

O que fica registrado em toda essa história é a manutenção do poder 

político, econômico e cultural concentrado nas mãos da elite dirigente, cuja educação 

preserva o tom literário e humanístico, herdado do período colonial da educação 

jesuítica. Nesse sentido, é possível dizer que as mudanças no sistema de ensino 

brasileiro não trouxeram modificações essenciais, tanto em termos quantitativos – 

oferta de ensino reduzida e restrita à aristocracia e aos estratos médios da população 

urbana em expansão, que aspiravam ao status de elite, ocupando, por exemplo, cargos 

burocráticos da administração pública – quanto em termos qualitativos – currículo 

essencialmente conservador, que nutria o preconceito contra o trabalho que não fosse 

considerado intelectual, subvalorizando o ensino técnico-profissional. 

Merece destaque observar que o ensino superior, mesmo presente no 

Brasil desde a chegada da família real portuguesa (1808), somente foi organizado em 

Universidade a partir de 1920, por determinação do Governo de Epitácio Pessoa 

(Decreto nº. 14.343, de 7 de setembro de 1920), que não passou, porém, da agregação 
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de três escolas superiores já existentes no Rio de Janeiro: a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica. No caso da Universidade do Paraná, 

oficializada pela Lei Estadual nº. 1.284/1912, o Governo Federal deixava de 

reconhecê-la como tal – por meio do Decreto-lei nº. 11.530/1915, que determinava a 

abertura de escolas superiores somente em cidades com mais de 100.000 habitantes – 

uma vez que, naquela época, a população de Curitiba não atingia o quantitativo 

mínimo estipulado. 

Por volta de 1918, foi se constituindo um novo cenário político e 

econômico que culminou com a Revolução de 1930, no qual as oligarquias dos barões 

do café entraram em declínio, por conta da saturação das exportações do produto no 

mercado mundial, gerando desequilíbrio na balança comercial e endividamento do 

Governo com os financiamentos do capital estrangeiro. Esse período coincide, 

também, com um cenário internacional conturbado, devido aos estragos da I Guerra 

Mundial (1914-1918) e do colapso da economia dos países desenvolvidos (Crise de 

1929), que se traduziram na incapacidade das áreas centrais européias em retomar, de 

imediato, seu antigo nível de disponibilidade de capital e de produção industrial. 

Porém, no Brasil essa conjuntura propicia o processo paulatino de expansão urbana e 

industrial, que passa a contar com a disponibilidade do mercado interno, devido à 

redução das importações. Desse modo, se observa a substituição gradual do modelo 

econômico agrário-exportador dependente pelo modelo nacional-desenvolvimentista. 

Nesse contexto, à medida que cresce o contingente de estratos médios e 

populares nos centros urbanos e industriais, cresce o descontentamento com os 

governantes, que além de responsáveis pelo endividamento do País, se mostraram 

incapazes de reajustar o aparelho do Estado às novas necessidades políticas e 

econômicas. Conforme relata e analisa Romanelli (1987, p. 49), 

 

Cresceu, portanto, o nível de reivindicações das várias camadas 
sociais e seus elementos mais lúcidos lideraram vários movimentos 
que atingiram desde o operariado até a burguesia industrial. 
Durante o transcurso dos anos 20, vemos, portanto, irromperem as 
revoltas armadas que definiram o tenentismo, a criação do Partido 
Comunista e a Semana de Arte Moderna, os quais tinham em 
comum a contestação e a oposição à velha ordem oligárquica 
latifundiária. De todos, o que mais profundamente marcou a luta 
pela mudança do processo político e saiu vitorioso como 
movimento de 1930 foi o tenentismo. Sem uma ideologia definida, 
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capaz de sustentá-lo como movimento duradouro e coerente, o 
tenentismo se resumiu numa série de reivindicações que oscilaram 
entre a necessidade de implantar uma ordem social e econômica de 
caráter capitalista e a moralização das eleições, até a implantação 
de mudanças radicais, só passíveis de realização pela imposição de 
um governo forte, coeso e nacionalista. 

 

O ápice dessas reivindicações por uma nova ordem política, ajustada ao 

capitalismo nascente no Brasil, foi a Revolução de 1930. Porém, as contradições de 

interesses eram visíveis: uma elite econômica (nacionalistas autocráticos) insatisfeita e 

interessada em ascender ao poder e um grupo de reformistas (constitucionalistas 

liberais) preocupado com mudanças de caráter constitucional, moralização eleitoral e 

maior garantia de liberdades civis. É na coalizão precária desses interesses que 

Getúlio Vargas, com o apoio de militares, toma posse como Presidente provisório do 

Brasil e nomeia seu Ministério, exercendo funções do poder Executivo e do 

Legislativo. A partir daí a constituição de 1891 é revogada, Getúlio passa a governar 

por decretos e nomeia interventores para todos os Governos Estaduais, com exceção 

de Minas Gerais. Esses interventores eram, na maioria, tenentes que participaram da 

Revolução de 1930.  

A política desse período orientou-se, cada vez mais, para a intervenção 

estatal na economia e para o nacionalismo econômico, provocando um forte impulso à 

industrialização. Também são marcas dessa política a centralização administrativa e a 

ampliação e profissionalização de uma burocracia estatal. Importante dizer, que o 

governo de Vargas, tipicamente populista, se mostra habilidoso no controle dos 

trabalhadores, manobrando simultaneamente estratégias de cooptação e repressão. 

Porém, a impossibilidade de atender aos interesses diferenciados – parcela de 

militares, elite econômica e constitucionalistas – foi gerando uma instabilidade 

governamental, de modo que, para manter-se no poder, Getúlio dá um golpe de Estado 

em 1937, inicando a fase da ditadura no “Estado Novo”. 

Ghiraldelli Jr. (1994, p. 39) considera o período de 1930 a 1937 uma 

“época de efervescência ideológica, substancialmente rica na diversidade de projetos 

distintos para a sociedade brasileira”, havendo para cada um desses projetos “a 

elaboração de uma nova política educacional para o país”. Nesse sentido, o referido 

autor identifica os seguintes grupos: liberais, católicos , integralistas e aliancistas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o


30 

Os liberais eram defensores de uma base política urbano-industrial 

democrática, que no campo educacional convergia com o movimento da Escola Nova, 

traduzido no Brasil pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Seus 

defensores consideravam que a educação num sistema estatal de ensino – público, 

livre e aberto – era o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais da 

nação. Inspiravam-se nos preceitos filosóficos de igualdade entre os homens e de 

universalização do direito à educação. Entre os seus signatários, destacam-se os 

nomes de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meireles. 

A atuação destes pioneiros continuou influenciando uma nova geração de educadores 

como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. 

Os católicos formavam um grupo de oposição radical aos liberais, 

defendendo a Pedagogia Tradicional. Chegaram a organizar, às “[...] vésperas da 

Constituinte de 1934, uma Liga Eleitoral Católica (LEC) que serviu como instrumento 

de pressão para fazer valer os interesses católicos gerais na elaboração da Carta 

Magna” (Ghiraldelli Jr., 1994, p. 39-40). 

Os integralistas compunham um grupo que, de certa forma, tentava 

mediar os interesses dos liberais e católicos, sendo Francisco Campos o principal 

representante e responsável, enquanto ministro da Educação e Saúde Pública, por uma 

série de seis decretos2 que ficou conhecida como a Reforma Francisco Campos. Esta 

organiza e consolida, por meio dos Decretos de nº. 19.890/31 e nº. 21.241/32, o ensino 

secundário, dividindo-o em dois ciclos: fundamental (antigo ginásio), com duração de 

cinco anos e o complementar, com duração de dois anos. Enquanto o ciclo 

fundamental tinha o caráter de formação geral, o ciclo complementar pretendia 

encaminhar o aluno aos respectivos cursos superiores. A reforma de Francisco 

Campos criou ainda o Conselho Nacional de Educação e traçou diretrizes para o 

ensino superior, reorganizando a Universidade do Rio de Janeiro. 

                                                            
2 . Compõem a Reforma Francisco Campos: 1. Decreto nº. 19.850 de 11 de abril de 1931, que cria o 
Conselho Nacional de Educação; 2. Decreto nº. 19.851 de 11 de abril de 1931, que dispõe sobre a 
organização do ensino superior no Brasil e adota o regime universitário; 3. Decreto nº. 19.852 de 11 de 
abril de 1931, que dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; 4. Decreto nº. 19.890 de 
18 de abril de 1931, que dispõe sobre a organização do ensino secundário; 5. Decreto nº. 20.158 de 30 de 
junho de 1931, que organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras 
providências; 6. Decreto nº. 21.241 de 14 de abril de 1932, que consolida as disposições sobre a 
organização do Ensino Secundário. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Os aliancistas formavam um grupo heterogêneo que aglutinava uma 

boa parcela de operários e classe média; do qual se originou a Aliança Nacional 

Libertadora (ANL), cuja filosofia combatia idéias fascistas e imperialistas, então 

vigentes no país. Este grupo defendia uma mudança mais radical, desejando um 

governo democrático de tendência socialista. 

Esse período, de tamanha efervescência e radicalização da discussão 

pedagógica, reflete a polarização do debate político, no qual o governo Vargas tenta 

fornecer uma imagem de mediador imparcial. Todavia, do modo como considera 

Ghiraldelli Jr. (1994, p.43-44),  

 

[...] as preferências do governo pelas políticas de direita não 
puderam ser dissimuladas. [...] Vargas e seus parceiros de governo 
adotaram uma espécie de fascismo desmobilizador, que desejava 
mais a quietude das massas do que os grandes desfiles paramilitares 
de apoio ao governo, característica das ditaduras européias. 

 

Nesse jogo de interesses tão diversificados entre católicos e liberais, a 

política do governo se concentra na criação de escolas técnicas agrícolas, enquanto 

medida de fixação do Homem ao campo, e na oferta de escolas técnicas, industrial e 

comercial, a fim de acalmar o trabalhador urbano. Ainda conforme Ghiraldelli Jr. 

(1994, p. 45), a “mediação entre as idéias sobre política educacional de católicos e 

liberais se deu com a Assembléia Nacional Constituinte”, que por meio da Carta 

Magna de 1934 incumbiu a União de 

 

[...] fixar o Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino 
de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e coordenar e 
fiscalizar a sua execução em todo o território do país. Colocou a 
Carta Magna que o ensino primário deveria ser obrigatório e 
totalmente gratuito. Além disso, instituiu a tendência à gratuidade 
para o ensino secundário e superior. A constituição ainda tornou 
obrigatório o concurso público para o provimento de cargos no 
magistério, determinou como incumbência do Estado a fiscalização 
e regulamentação das instituições de ensino público e particular, 
determinou dotações orçamentárias para o ensino nas zonas rurais 
e, finalmente, fixou que a União deveria reservar no mínimo 10% 
do orçamento anual para a educação, e os Estados, 20% 
(Ghiraldelli Jr., 1994, p.45).  
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A despeito de todos esses avanços relatados, os católicos mantêm seu 

prestígio político e conseguem assegurar alguns de seus interesses como, por exemplo, 

a inserção do ensino religioso obrigatório e o reconhecimento oficial dos 

estabelecimentos de ensino particulares. Por outro lado, muitas das idéias 

progressistas defendidas pelos pioneiros foram associadas ao movimento comunista, 

sendo tenazmente combatidas pela política governamental. É no auge de todos esses 

movimentos que Getúlio, sob pretexto de combate ao comunismo e em prol da 

unidade e segurança nacional, desfecha o golpe de 1937, institucionalizando um 

regime de clara inspiração fascista que ficou conhecido como Estado Novo. A partir 

daí se inicia uma fase ditatorial, na qual os debates sobre a educação saem das mãos 

da sociedade civil e passam a ser controlados pela sociedade política. 

Para dar sustentação ao golpe de estado, Getúlio outorga uma nova 

Constituição em 1937, na qual o mandato presidencial é prorrogado até a realização 

de plebiscito, que de fato nunca ocorreu. A principal característica dessa 

constituição era a enorme concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo. 

O regime do Estado Novo fechou o Congresso Nacional, as assembléias legislativas 

e as câmaras municipais. Os governadores que concordaram com o golpe 

permaneceram, mas os que se opuseram foram substituídos por interventores 

diretamente nomeados por Vargas.  

No campo educacional, o texto constitucional, imposto ao país como 

ordenamento legal do Estado Novo, representou um retrocesso nas tendências 

democratizantes em relação à constituição anterior. Enquanto a Constituição de 1934, 

em seu Art. 149, definia que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos, a Constituição de 1937, em seu Art. 125, 

ordenava o seguinte: “A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 

natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira 

principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução de suprir as deficiências e 

lacunas da educação particular”. 

Além de desobrigar o Estado de manter e expandir o ensino público, a 

Carta Constitucional de 1934, em seu Art. 130, também compromete a gratuidade do 

ensino anteriormente conseguida. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional
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Art. 130 – O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, 
porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os 
mais necessitados; assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos 
que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de 
recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar. 

Dessa maneira, como analisa Ghiraldelli Jr. (1994, p. 82), o Estado 

institucionalizou “a escola pública paga e a esmola obrigatória através da caixa escolar”. 

Outro aspecto a ser lembrado é a omissão de percentual de dotação orçamentária, 

proveniente da renda de impostos, para o financiamento da educação, representando 

também um retrocesso em relação à Constituição de 1934. 

Durante o regime do Estado Novo (1937-1945) uma série de decretos-

leis de caráter elitista e conservador, conhecida por Reforma Capanema3, passou a 

regulamentar o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. 

Mais uma vez, por meio dessa reforma, consagra-se na história da educação uma 

bifurcação no sistema escolar e no currículo, distinguindo os alunos provenientes de 

classes abastadas, que poderiam dedicar-se e prosseguir nos estudos em nível superior, 

daqueles provenientes da classe trabalhadora, que porventura conseguissem chegar e 

permanecer na escola. Destes esperava-se que passassem por um ensino técnico-

profissionalizante em nível secundário, a fim de acelerar o período de sua escolaridade e 

ganhar mais rapidamente o mercado de trabalho. 

Com o fim da II Guerra Mundial, caem as idéias fascistas e instaura-se 

um cenário de redemocratização que tem fortes repercussões no Brasil. Conforme 

explica Ghiraldelli Jr. (1994, p. 105) “Antes mesmo da deposição de Vargas respirava-

se um clima de liberdade. A aplicação da legislação máxima do país foi abrandada, 

possibilitando a organização de partidos legais. Em pouco tempo novas e velhas 

agremiações políticas ganharam as ruas”. 

Desse modo, em 1945, Getúlio Vargas acaba se vendo forçado a 

renunciar, iniciando uma nova fase na história brasileira: a República Nova (1945-

1964). O cenário político que se abria demandou uma nova ordem constitucional que se 

materializou na Constituição de 1946, cujo caráter liberal e democrático buscou 

regularizar a vida do país. Conforme previa essa Carta Magna, a União deveria fixar as 

                                                            
3 . Compõem a Reforma Capanema: 1. Decreto-lei nº. 4.073/1942, que fixa a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial; 2. Decreto-lei nº. 4.048/1942, que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 3. 
Decreto-lei nº. 4.244/1942, que fixa a Lei Orgânica do Ensino Secundário; 4. Decreto-lei nº. 6.141/1943, 
que fixa a Lei Orgânica do Ensino Comercial.  
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diretrizes e bases para a educação nacional, tendo, em função disto, sido criada uma 

comissão de educadores, em 1947, incumbidos de elaborar um projeto de lei para 

posterior análise e aprovação pelo Congresso Nacional. Enquanto se trabalhava na 

elaboração das diretrizes para a educação nacional, o Ministro da Educação baixou uma 

série de cinco decretos-lei4 que regulamentou o ensino primário, normal e agrícola e 

criou o SENAC.  

Após um ano de trabalho, a referida comissão remeteu o projeto ao 

Congresso, que o arquivou e depois informou, em 1951, que os papéis haviam sido 

extraviados. Esse fato levou a Comissão de Educação e Cultura do Congresso a 

trabalhar na reconstituição do projeto, passando-se seis anos de tramitação entre a 

Comissão e o Plenário da Câmara. As discussões sobre o projeto somente foram 

retomadas em 1957, tendo, no final de 1958, o texto original sofrido profunda alteração 

com o substitutivo do deputado Carlos Lacerda. Esse substitutivo, nas palavras de 

Ghiraldelli Jr. (1994, p. 113), “trouxe para o interior do Congresso e para a letra da Lei 

os interesses dos donos das escolas privadas”. 

Acontecia, pois, o visível conflito entre os defensores da escola pública 

e os da escola privada: de um lado estavam os setores mais democráticos que 

defendiam a rede pública de ensino, a qual havia crescido substancialmente nas 

décadas de 40 e 50 (ver quadro 1, apud ROMANELLI, 1987, p. 64), e do outro lado, 

estavam os empresários do ensino, ao lado da Igreja Católica, lutando pelos interesses 

privatistas, utilizando os argumentos da liberdade de ensino e do direito da família na 

educação dos filhos. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 . 1. Decreto-lei nº. 8.529/1946, que fixa a Lei Orgânica do Ensino Primário; 1. Decreto-lei nº. 
8.530/1946, que fixa a Lei Orgânica do Ensino Normal; 3. Decretos-lei nº. 8.621/1946 e 8.622/1946 que 
criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 4. Decreto-lei nº. 9.613/1946, que fixa a Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola. 
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Tabela 1 

Evolução do Crescimento Populacional e Escolarização no Brasil, 

da População de 5 a 19 anos, de 1920 a 1970. 

Anos 1920 1940 1950 1960 1970 

População de 5 a 19 anos 12.703.077 15.530.819 18.826.409 25.877.611 35.170.643

Matrícula no Primário 1.033.421* 3.068.269 4.366.792 7.459.002 13.906.484

Matrícula no Médio 109.281* 260.202 477.434 1.177.427 4.989.776 

Total de Matrícula 1.142.702* 3.328.471 4.924.226 8.365.429 18.896.260

Taxa de Escolarização 8,99 21,43 26,15 33,37 53,72 

Crescimento da População 100 122,26 148,20 203,71 276,86 

Crescimento da Matrícula 100 291,28 430,92 755,70 1.653,64 

Fontes dos dados brutos: 
a) Fundação do IBGE: Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970. 
b) Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, n. 101. 
c) Werner Baer, A industrialização e o desenvolvimento econômico no Brasil, FGV. 
d) Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971. 

Nota: Os asteriscos indicam dados estimados 

 

O debate acirrado entre escola pública e escola privada torna público, em 

1959, o “Manifesto dos Educadores Mais Uma Vez Convocados”, o qual retoma o 

“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” de 1932. Embora revalidando o ideário 

escolanovista, sua preocupação central não foi com as questões didático-pedagógicas, 

mas com as questões gerais da política educacional. Segundo comenta Ghiradelli Jr. 

(1994, p. 114), 

 

O “Manifesto de 59” não foi favorável ao monopólio do ensino 
pelo Estado, como quiseram fazer crer à opinião pública os 
defensores do ensino privado. Pelo contrário, como toda 
argumentação dos educadores signatários, foi favorável à 
existência das duas redes, pública e particular; mas propôs que as 
verbas públicas servissem somente à rede pública e que as escolas 
particulares se submetessem à fiscalização oficial. 

 

Em meio a todo esse conflito – num cenário político agitado, pelo qual 

o Brasil, num curto período (1945 a 1964), passa pelas mãos de seis presidentes 

(Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 



36 

João Goulart) – dá-se a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº. 4.024/61), após receber mais de 200 emendas, frustrando as expectativas dos 

setores mais progressistas, pois garantia a igualdade de tratamento por parte do Poder 

Público para os estabelecimentos oficiais e particulares, possibilitando a estes receber 

amparo financeiro de verbas públicas. 

A Lei nº. 4.024/61 foi em alguns sentidos bastante retrógrada, pois 

apesar da obrigatoriedade escolar proposta em seu Art. 27, o parágrafo único do Art. 

30 praticamente anula essa obrigação, na medida em que se tornam isentos os casos 

em que forem comprovados: estado de pobreza dos pais ou responsável, insuficiência 

de escolas, período de matrículas encerrado e casos de doenças ou anomalia grave da 

criança. Um ano após a aprovação da LDB, é criado o Conselho Federal de Educação, 

que aprova o primeiro Plano Nacional de Educação para o período de 1962/1970. No 

tocante ao ensino superior, o referido Plano tinha como uma de suas metas a expansão 

da matrícula nesse nível até a inclusão de, pelo menos, a metade dos que terminassem 

o curso colegial. 

O conturbado período da República Nova é marcado pela mudança na 

economia do país, que cada vez mais abandona o modelo agrário e acentua o processo 

de industrialização. Nesse processo duas posições dividem a sociedade brasileira: os 

defensores do controle estatal inspirados em princípios nacionalistas, situados no 

campo político junto aos partidos do Partido Social Democrata (PSD) e Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), e os defensores da abertura e do incentivo de capital 

estrangeiro na atividade industrial do país, inspirados no ideário da União 

Democrática Nacional (UDN). Predominou no âmbito ideológico o espírito nacional-

desenvolvimentista e no âmbito político-estatal, especialmente a partir do governo de 

Juscelino Kubitschek, medidas de concessão ao capital estrangeiro em suas transações 

e investimentos no Brasil. Com isso, entrava em pauta na discussão nacional a 

contradição do processo de desenvolvimento, que revelou insatisfações sociais em 

função da concentração de lucros e propiciou os reclames das chamadas Reformas de 

Base (tributária, agrária, financeira, educacional etc.). 

No espírito da época, após certa dose de frustração com a LDB (Lei nº. 

4.024/61), iniciam-se três importantes organizações de valorização da cultura e da 

educação popular, representados pelos Centros Populares de Cultura (CPCs), 
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Movimentos de Cultura Popular (MCPs) e Movimento de Educação de Base (MEB). 

Segundo Ghiraldelli Jr. (1994, p. 121), 

 

A movimentação dos anos 60 em torno da promoção da cultura 
popular prendeu-se às preocupações dos intelectuais jovens e 
alguns políticos com a emergência das massas na participação 
política do país. Liberais progressistas, esquerdas marxistas, 
social-democratas, esquerdas cristãs etc., empolgaram essas 
várias entidades que, imbuídas de nacionalismo, procuravam 
resgatar a cultura do povo como uma “verdadeira cultura não-
dominante”. 

 

É preciso lembrar que no cenário mundial do pós-guerra estava em auge 

a rivalidade ideológica, econômica e política entre os sistemas capitalista e socialista. 

Os Estados Unidos consolidaram sua posição de superpotência capitalista e a União 

Soviética, que tinha implantado o socialismo em 1917, surgia como nação forte e 

respeitada, influenciando muitos países como a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, a 

Polônia, a China, o Vietnã, a Coréia do Norte e Cuba a adotarem esse regime. O 

socialismo e o comunismo, sob inspiração marxista, além de se constituírem em 

ameaça para o capitalismo, se constituíam, também, em ameaça para a fé cristã e 

poderio da igreja católica. 

Desse modo, o golpe militar de 1964, de caráter moralista e 

conservador, tem origem alguns anos antes, enquanto reação à influência de idéias 

comunistas no Brasil e aos direitos trabalhistas, garantidos pela criação da CLT5 por 

Getúlio Vargas. Os militares apoiados pelos Estados Unidos da América, que se 

sentiam descontentes com o desenvolvimento de grandes indústrias nacionais como a 

Petrobrás, tentaram derrubar o então presidente Getúlio Vargas, que abafou o golpe 

terminando com sua própria vida num suicídio em 1954. A repercussão da carta-

testamento de Getúlio Vargas conteve quaisquer movimentações e desestabilizou 

profundamente a estrutura política do Brasil. 

Passados o impacto e a comoção social que se seguiram ao suicídio, os 

opositores de Vargas, sabendo de sua provável derrota, tentaram impedir as eleições 

em 1955. Houve, assim, uma tentativa de golpe impedida pela ação do marechal 

                                                            
5 . CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobr%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Testamento_de_Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_Testamento_de_Get%C3%BAlio_Vargas
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Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, o qual garantiu a eleição e a posterior posse de 

Juscelino Kubitschek. Somente em 1964, sob o governo de João Goulart, os militares 

conseguem realizar seu intento, dando-se início ao período da ditadura militar que se 

estendeu até 1985. 

No curso da história, não há como omitir o caráter político-ideológico 

presente na educação, especialmente nos textos legais. Assim, o Estado, sempre em 

busca de legitimidade, produz um discurso de aparente zelo pela igualdade entre os 

cidadãos, implementando ações políticas superficiais que não afetam os mecanismos 

que geram as desigualdades sociais. Em análise acerca do contexto educacional 

brasileiro no período militar, Germano (1994, p. 166) lembra que 

 

A ampliação da escolaridade obrigatória – determinada pela 
Constituição de 1967, estabelecida em lei específica e incluída 
nos planos educacionais – consiste numa estratégia de 
hegemonia. Trata-se de uma recomendação endossada em 1968 
pelo Forum “A Educação que nos convém”, promovido pelo 
IPES e pela PUC-RJ, bem como pelo Relatório do Grupo de 
Trabalho da Reforma Universitária. A diferença, com relação à 
Reforma Universitária, é que o Estado toma a iniciativa, se 
antecipa às reivindicações sociais e, num contexto de expansão 
econômica e forte concentração de renda, demonstra a intenção 
de proporcionar a “igualdade de oportunidades”. Ao se 
preocupar, portanto, com o ensino primário e médio, expressava o 
seu interesse de melhorar as condições de vida das grandes 
massas do povo. Consiste, pois, numa medida que, por palavras e 
atos se apresenta como uma busca de eqüidade num momento em 
que se aguçavam as desigualdades sociais. Tratava-se, assim, de 
desmentir evidências e manter intocável o mecanismo 
responsável pela manutenção e ampliação das desigualdades. 

 

É justamente em função da manutenção das desigualdades e 

considerando que a economia tende a exigir uma elevação da escolaridade dos 

trabalhadores, ainda que esta não os qualifique para o exercício de suas funções 

laborais, que se reforça a política do ensino profissionalizante, notadamente destinado 

às camadas populares, cujo caráter de terminalidade desestimula as tentativas de 

ingresso no ensino superior, em geral destinado aos alunos oriundos de camadas 

sociais com melhor faixa de renda familiar. Essa evidência reclama uma questão 

capital: a quem se destina o ensino superior e de que modo se legitima seu acesso? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Batista_Duffles_Teixeira_Lott
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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De qualquer modo, a Lei é ainda o instrumento de amparo, ou não, às 

demandas sociais, definindo seus direitos e estabelecendo as obrigações do Estado 

para assegurá-los. Nesse sentido, a despeito das tantas críticas dirigidas à Lei nº. 

5.692/71, alguns dos seus princípios representaram avanços como, por exemplo, a 

ampliação da escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos. Todavia, assegurar tais 

princípios da reforma educacional proposta pelo Regime Militar significava aumentar 

consideravelmente os gastos com educação e isto não ocorreu. Assim, a valorização 

da educação expressa no discurso oficial correspondia, na prática, à sua 

desqualificação (GERMANO, 1994, p. 195). 

Vale lembrar que a LDB (Lei nº. 5.692/71) nasce no contexto do 

Regime Militar (1964-1985); época caracterizada por uma combinação de medo 

originado da repressão e de entusiasmo decorrente do milagre econômico. No campo 

educacional não houve mobilização específica em relação ao processo de elaboração 

da referida Lei – que assegurava amparo técnico e financeiro à iniciativa privada e 

omitia os percentuais mínimos de verbas que deveriam ser obrigatoriamente 

destinadas à educação pela União – uma vez que nessa época as lideranças estudantis 

e de intelectuais de esquerda estavam engajadas na luta contra a ditadura, sendo a 

educação encarada como questão secundária (GERMANO, 1994).  

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 

9.394/96), acompanhando o processo de democratização iniciado no Brasil durante a 

década de 1980, reforça o princípio da obrigação do Estado para com a universalidade 

do acesso, da permanência e do sucesso escolar na educação básica, esta composta de 

três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.  

Precede a essa conquista um sofrido processo de lutas, muitas vezes 

silenciadas pelas políticas de arranjo6 do Estado, como aconteceu durante a fase da 

ditadura no Brasil. 

Sem dúvida, o descompasso entre as prescrições legais e as políticas 

educacionais efetivadas é grande. Note-se que o acesso ao ensino médio e ao ensino 

superior depende, dentre outros fatores, de uma política educacional consistente e 

articulada com o ensino fundamental, uma vez que o sucesso escolar nessa etapa de 

ensino determina o ingresso dos alunos nas etapas posteriores. Noutros termos, não 

                                                            
6  Termo utilizado por GERMANO (1994). 
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adianta universalizar o ensino médio, sem que o ensino fundamental apresente um 

rendimento minimamente satisfatório que possibilite a continuidade dos estudos. 

Tampouco será possível caminhar-se para a universalização do ensino superior sem 

que haja uma qualidade mínima atendida em relação ao ensino médio. 

Caminha-se para a universalização do ensino médio quando se realiza a 

leitura da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/96), a qual prescreve como dever do Estado a garantia progressiva de todas as 

etapas da educação básica; combinada com a leitura do Plano Nacional de Educação, 

Lei nº 10.172/2001, cuja meta é garantir, a partir de 2004, o atendimento gratuito e 

obrigatório a todos os concluintes do ensino fundamental em idade regular (14 a 16 

anos). Paira, porém, sérias preocupações quando se pensa em como se pode fazer para 

garantir a boa qualidade do processo de ensino e aprendizagem estendida a todos 

indistintamente. 

 

1.2 O ensino médio e o ingresso no ensino superior no Brasil 

 

Não obstante as prescrições legais de universalização do ensino, os 

dados de 2006 da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e de Estatística (PNAD/IBGE)7 indicam: 

• do total da população jovem entre 15 a 19 anos que participou da 

amostragem (11.860.000) um percentual de 35,15% (4.169.000) se 

encontra no ensino fundamental; 58,35% (6.920.000) no ensino médio e 

6,5% (770.000) no ensino superior; 

• do total de estudantes do ensino médio na amostra (9.884.000) um 

percentual de 82,25% (8.129.000) está matriculado na escola pública; 

• do total de estudantes do ensino superior na amostra (5.874.000) um 

percentual de 24,5% (1.439.000) está matriculado em instituições 

públicas. 

                                                            
7 . Disponível no site 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2006/brasilpnad.2006.pdf> 
Consulta em 26/03/08. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoe
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Evidentemente, constata-se o óbvio: o ensino médio ainda não está ao 

alcance de todos, provavelmente em função da distorção idade/série no Ensino 

Fundamental do sistema público estadual e municipal, fato que acaba retardando, ou 

mesmo inviabilizando, o acesso a esta etapa de ensino. Acrescente-se que, conforme 

dados do Censo Escolar 2006, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as matrículas do Ensino Médio 

decresceram na ordem de 1,4%, representando uma diminuição de 124,5 mil alunos, 

fato que contraria as expectativas de atendimento universalizado. 

Há que se notar ainda a inversão no atendimento público, isto é, 

enquanto a maior parte da oferta na educação básica está sob a responsabilidade do 

Estado, a maior parte da oferta de ensino em nível superior está concentrada no setor 

privado. Junto a esse dado, também é sabido que a clientela predominante nas 

instituições públicas de ensino superior não é oriunda da classe trabalhadora de baixa 

renda, especialmente em cursos como medicina, engenharia civil e direito, fato que 

contribui para a manutenção de idéias aristocráticas e de ascensão social, mediante o 

alargamento das possibilidades de emprego que o diploma proporciona. 

Se por um lado o ensino fundamental público responde pelo maior 

número de matrículas, por outro lado ele é o maior responsável pelos altos índices de 

reprovação e de ruptura no fluxo escolar, inviabilizando o ingresso hábil do aluno no 

ensino médio. Essa informação pode ser comprovada por meio da leitura das tabelas 2 

e 3 seguintes, baseadas no Censo Escolar 2004 (INEP), as quais mostram, 

respectivamente, o número de matrículas no ensino fundamental, por dependência 

administrava (federal, estadual, municipal e privada), segundo região geográfica e 

unidade da federação e o número de reprovações na mesma etapa de ensino, 

igualmente por dependência administrativa, região geográfica e unidade da federação. 
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Tabela 2 

Número de Matrículas no Ensino Fundamental, por 
Dependência Administrativa, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, no 

início do período letivo de 2004 

Matrículas no Ensino Fundamental – 2004 

Dependência Administrativa Unidades da Federação 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 34.012.434 24.633 12.695.895 17.960425 3.331.480

Norte 3.344.566 3.356 1.225.399 1.964.561 151.250

Nordeste 11.492.628 3.344 2.676.769 7.826.630 985.885

Rio Grande do Norte 608.651 103 209.471 333.782 65.295

Sudeste 12.385.588 12.890 5.558.727 5.259.277 1.554.694

Sul 4.306.591 2442 2.009.507 1.950.239 344.403

Centro-Oeste 2.483.061 2.601 1.225.493 959.719 295.248

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2004. 

 

 

Tabela 3 

Percentual de Alunos Reprovados no Ensino Fundamental em  
Relação ao Total de Matrícula Inicial do Ano Letivo de 2004, por  

Localização e Dependência Administrativa, segundo a  
Região Geográfica e a Unidade da Federação 

Alunos Reprovados no Ensino Fundamental – 2004 

Dependência Administrativa Unidades da Federação 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 12,12% 8,84% 11,71% 14,05% 3,37%

Norte 15,52% 15,22% 14,40% 17,14% 3,64%

Nordeste 15,28% 9,21% 14,98% 16,76% 4,37%

Rio Grande do Norte 16,30% 26,21% 15,29% 19,08% 5,32%

Sudeste 8,26% 7,84% 8,07% 10,01% 2,89%

Sul 12,63% 6,47% 14,98% 11,94% 2,08%

Centro-Oeste 11,40% 7,38% 13,00% 11,94% 3,03%

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2004. 

 

Mediante a leitura das tabelas 2 e 3, percebe-se que o fluxo escolar – 

medido aqui a partir do percentual de reprovação – sofre sistematicamente uma 
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ruptura significativa, especialmente concentrada na rede pública. O Nordeste é a 

região com maior índice de reprovação em relação às demais regiões brasileiras e os 

índices do Rio Grande do Norte são ainda maiores ao de sua região.  

Esses dados têm repercussão direta na defasagem da matrícula em 

idade regular no ensino médio e superior. Logo, a oferta obrigatória de matrículas no 

ensino médio, assegurada aos alunos que estão na faixa etária entre 14 e 16 anos é 

uma garantia parcial e restritiva diante da realidade educacional de hoje, uma vez 

que boa parcela dos alunos da escola pública sofre ao longo de sua vida algumas 

sucessivas experiências de reprovação. 

A reprovação tomada de modo isolado não indica necessariamente a 

qualidade do ensino, mas indica sua ineficiência em assegurar a aprendizagem de 

todos, ainda que dentro de certos limites inevitavelmente variáveis, devido ao 

contexto de cada lugar, sistema e escola, das potencialidades individuais de cada 

aluno e da competência profissional de cada professor. 

As tabelas 4 e 5, baseadas no Censo Escolar 2004, fornecem dados 

sobre a matrícula e a reprovação no ensino médio, demonstrando que a reprovação 

continua concentrada nos sistemas públicos de ensino e que o setor privado – 

responsável por pequena parcela da oferta (12,12%) da matrícula total no Brasil – 

mantém seus índices médios abaixo dos 6,0%. Decerto, após o afunilamento inicial 

sofrido no ensino fundamental os índices de reprovação decrescem um pouco no 

ensino médio, mas continuam altos em relação ao padrão da rede privada. 

Ainda em relação aos duas tabelas seguintes, que apresentam as 

estatísticas do ensino médio, observe-se que a Região Nordeste passa a apresentar 

índices de reprovação menores que a média nacional, de certa forma “compensando” a 

grande barreira que o aluno enfrentou no ensino fundamental. Essa “compensação” 

parece acontecer também nas Regiões Sul e Sudeste, mas em sentido inverso, 

apresentando os menores índices de reprovação no ensino fundamental e os maiores no 

ensino médio. Em qualquer um dos casos, os atrasos comumente sofridos pelos alunos 

em sua vida escolar vão implicar no retardo de seu possível ingresso no ensino superior 

ou mesmo na desistência de continuidade dos estudos. 
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Tabela 4 

Número de Matrículas no Ensino Médio, por 
Dependência Administrativa, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, no 

início do período letivo de 2004 

Matrículas no Ensino Médio – 2004 

Dependência Administrativa Unidades da Federação 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 9.169.357 67.652 7.800.983 189.331 1.111.391

Norte 726.537 4.140 668.872 2.253 51.272

Nordeste 2.606.661 20.531 2.180.520 115.943 289.667

Rio Grande do Norte 167.702 2.324 141.534 3.688 20.156

Sudeste 3.940.359 27.479 3.324.668 61.435 526.777

Sul 1.248.473 10.471 1.077.452 7.439 153.111

Centro-Oeste 647.327 5.031 549.471 2.261 90.564

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2004. 

 

Tabela 5 

Percentual de Alunos Reprovados no Ensino Médio em  
Relação ao Total de Matrícula Inicial do Ano Letivo de 2004, por  

Localização e Dependência Administrativa, segundo a  
Região Geográfica e a Unidade da Federação 

Alunos Reprovados no Ensino Médio - 2004 

Dependência Administrativa Unidades da Federação 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 10,43 10,40 11,19 8,83 5,38

Norte 8,72 13,28 8,93 1,95 5,99

Nordeste 8,13 13,52 8,43 7,01 5,94

Rio Grande do Norte 5,10 10,54 4,86 7,04 5,34

Sudeste 11,54 9,68 12,56 11,92 5,10

Sul 12,51 7,92 13,60 15,02 4,97

Centro-Oeste 10,90 9,73 11,83 4,59 5,50

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2004. 
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A tabela 6 a seguir apresenta uma amostra de dados do ensino superior 

por dependência administrativa (pública ou privada), faixa etária e sexo no Brasil, a 

partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e de Estatística (PNAD/IBGE)8 realizada em 2006. 

 

Tabela 6 

Número de Matriculados no Ensino Superior – Brasil – 2006 

Ensino Superior(1)

Dependência Administrativa 

Rede Pública Rede Particular Total 

1.439.000 4.434.000 5.874.000 

Faixa Etária e Sexo 

16 a 19 anos 20 a 24 anos 25 anos ou mais 

Masc. Femin.  Total Masc. Femin.  Total Masc. Femin.  Total 

301.000 469.000 770.000 1.033.000 1.331.000 2.364.000 1.181.000 1.558.000 2.739.000 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2006.  
Nota: (1) Inclusive os estudantes do curso de mestrado ou doutorado. 

 

Observe-se que o atendimento do setor público no ensino superior é 

reduzido a um percentual de 24,5%, bem como o maior número de alunos, tanto do sexo 

masculino quanto feminino, se concentra na faixa etária abaixo dos 25 anos (53,35%). 

Considere-se, ainda, que as instituições de ensino superior, tanto públicas como 

privadas, não comportam o atendimento da demanda potencial, mesmo sabendo que boa 

parcela dessa demanda não apresenta por meio de diferentes avaliações – Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou vestibulares – um conjunto mínimo de 

conhecimentos que se fazem necessários ao seu ingresso em cursos de nível superior. 

                                                            
8 . Disponível no site 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2006/brasilpnad.2006.pdf> 
Consulta em 26/03/08: 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoe
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A tabela 7, a seguir, apresenta dados sobre o número de estabelecimentos 

de ensino superior na Região Nordeste, por dependência administrativa, confirmando a 

participação crescente da iniciativa privada neste nível de ensino. Sabe-se que, em geral, 

o setor privado tem atendido aos estudantes oriundos das escolas públicas que não 

conseguiram êxito no vestibular das faculdades públicas. 

 

Tabela 7 

Distribuição das Instituições de Ensino Superior na  
Região Nordeste - Brasil 2001-2004 

Nordeste Público Privado 
Ano Brasil 

Absoluto Percentual Absoluto Percentual Absoluto Percentual 

2001 1.391 211 15,1% 46 21,8% 165 78,2% 

2002 1.637 256 15,6% 51 19,9% 205 80,1% 

2003 1.859 304 16,4% 52 17,1% 252 82,9% 

2004 2.013 344 17,1% 56 16,3% 288 83,7% 

Fonte: MEC/Inep. Censo do Ensino Superior 2004. 

 

Como se podia prever, a partir da tabela anterior e dos dados do 

Resumo Técnico do Censo do Ensino Superior 20049, o número de matrículas no 

ensino superior está abaixo da sua demanda potencial, ou seja, do número de alunos 

que concluem regularmente o ensino médio. As instituições públicas de ensino 

superior não comportam a demanda dos candidatos a esta etapa de ensino e o 

vestibular, antes de ser uma prova que mede conhecimentos, é um concurso de caráter 

eminentemente seletivo e elitista, privilegiando o ingresso dos alunos oriundos da rede 

privada, por apresentarem melhor desempenho diante dos conteúdos das questões e da 

metodologia aplicada ao vestibular. O referido relatório descreve a seguinte situação: 

 

Na região nordeste, 288 das 344 instituições existentes pertencem 
ao setor privado, representado 83,7%, ou seja, 5% menos do que o 
setor representa no cenário nacional. Mesmo assim, observa-se 

                                                            
9 . Disponível no site  
< http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/censosuperior/Resumo_tecnico-Censo_2004.pdf > 
Consulta em 26/03/08. 

http://www.inep.gov.br/download/superior/2004/censosuperior/Resumo_tecnico-Censo_2004.pdf
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também na região nordeste uma diminuição significativa no ritmo 
de crescimento do setor privado, passando de 24,2% em 2002 para 
22,9% em 2003 e para 14,3% em 2004 [...]. Das 4.163.733 
matrículas registradas pelo Censo 2004, 2.985.405 (71,7%) 
pertencem ao setor privado, um pequeno acréscimo com relação à 
representação do ano anterior, quando as matrículas do setor 
privado representavam 70,8%. O setor que mais cresceu em 2004 
foi o privado, embora todas as categorias administrativas, exceto as 
IES estaduais, tenham experimentado redução no ritmo de 
crescimento (INEP, Resumo Técnico do Censo do Ensino 
Superior, 2004).  

 

Mediante o que foi exposto e tendo como referência o currículo do 

ensino médio, é preciso dizer que a análise do desempenho no vestibular deve ser 

relativizada, devendo ser tomada no contexto de uma discussão que pretenda contribuir 

com a melhoria do ensino, seja revendo conteúdos e abordagens de ensino expressas no 

currículo oficial, seja alertando para a necessidade de uma política educacional que 

articule melhor as ações que competem aos municípios, estados e governo federal, em 

todos os níveis e etapas de escolarização. 

 

1.3 O ensino da geografia no currículo do ensino médio PCNEM, PCN+ e OCNEM  

 

No que pese o descompasso entre o plano das ações e a norma legal, 

cumpre reconhecer que é por meio da lei que se amparam e se legitimam as conquistas 

sociais num regime democrático, ainda que os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio e demais orientações curriculares não possam ser, estritamente falando, 

considerados como norma. 

Em função da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – Lei 9.394/96) o Ministério da Educação tem efetuado esforços na construção de 

diretrizes e parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, sendo necessário 

mencionar os seguintes textos de circulação obrigatória nos sistemas públicos de ensino: 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM); Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCN+) e Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM). 

Vale citar, também, o parecer do Conselho Federal de Educação e Câmara de Educação 
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Básica que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Parecer 

CNE/CEB nº 15/98). 

Como se viu ao longo da história, o processo de universalização do 

acesso à escola fez emergir questões relativas à qualidade do ensino, observada nos 

baixos índices de desempenho escolar; à formação docente insuficiente ou inadequada e 

à reorganização curricular. Esta última desaguou na elaboração de Parâmetros 

Curriculares, válidos para todo o território nacional, cuja finalidade é orientar o trabalho 

do professor e, ao mesmo tempo, construir uma base curricular comum compatível com 

a diversidade cultural. Obedecendo ao princípio democrático da participação 

representativa, a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM) contou com a colaboração de professores de todo o país, 

configurando-se, desse modo, como um material legítimo e oportuno para o 

desenvolvimento de um novo currículo no espaço escolar. 

Considerando toda a evolução histórica da educação brasileira, com 

destaque para as questões relativas ao ensino médio, a LDB em vigor (Lei nº 9.394/96) 

busca conciliar interesses diversos, convocando os sistemas de ensino para assumirem 

uma responsabilidade inédita e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Essa tarefa 

é resumida nos seguintes termos: 

 

A idéia central expressa na nova Lei, e que orienta a transformação, 
estabelece o ensino médio como a etapa conclusiva da educação 
básica de toda a população estudantil e não mais somente como etapa 
preparatória de outra etapa escolar ou do exercício profissional. [...] O 
novo ensino médio, nos termos da lei, de sua regulamentação e 
encaminhamento, deixa de ser, portanto, simplesmente preparatório 
para o ensino superior ou estritamente profissionalizante, para assumir 
necessariamente a responsabilidade de completar a educação básica. 
Em qualquer de suas modalidades, isso significa preparar para a vida, 
qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, 
em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do 
trabalho (BRASIL, 2002, p. 8-9). 

 

Tal condição traz um triplo desafio para o ensino médio: formação 

geral, formação profissional e preparação para o nível superior. Todavia, a 

orientação predominante se concentra nos dois primeiros pontos quando se trata da 

educação pública.  
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Por tudo quanto já se expôs até o momento neste trabalho, é possível 

dizer que os objetivos com a instrução são diferenciados segundo a origem social 

dos educandos. Romper com essa lógica, que distingue e exclui os economicamente 

desfavorecidos, imprimindo-lhe uma perspectiva democrática, ultrapassa a simples 

formalidade legal. Impõe-se, pois, a necessidade de uma política educacional 

promotora de um conjunto de ações articuladas que contemple, dentre outros itens: o 

investimento na formação inicial e continuada de professores, por meio de um 

currículo atualizado que satisfaça as novas exigências pedagógicas no contexto da 

sociedade contemporânea; a renovação dos equipamentos da escola, desde a sua 

infra-estrutura física aos recursos técnicos e materiais; a instituição de uma gestão 

participativa e eficiente.  

Não causa surpresa perceber que o discurso oficial atual, contido nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCN+), contorne tangencialmente a dimensão hercúlea de sua 

proposta educativa e curricular, buscando convencer aos professores e gestores de 

ensino de que essa tarefa depende muito mais de uma prática pedagógica 

circunscrita na cultura do espaço escolar do que do apoio financeiro, material e 

técnico do Estado para a sua execução. Os recortes de texto abaixo evidenciam uma 

abordagem parcial que deposita, na escola, a quase total responsabilidade com o 

êxito escolar.  

 

Adequar a escola para receber seu público atual é torná-la capaz 
de promover a realização pessoal, a qualificação para um 
trabalho digno, para a participação social e política, enfim, para 
uma cidadania plena da totalidade de seus alunos e alunas, fato 
que conduz à necessidade de se rever o projeto pedagógico de 
muitas escolas que não se renovam há décadas, tendo sido 
criadas em outras circunstâncias, para outro público e para um 
mundo diferente do de nossos dias. 
Com essa perspectiva, é preciso identificar os pontos de partida 
para construir essa nova escola, e reconhecer os obstáculos que 
dificultam sua implementação, para aprender a contorná-los ou 
para superá-los. Um ponto de partida é a consciência crescente 
da importância da educação, que tem resultado em permanente 
crescimento quantitativo, de forma que não mais será preciso 
trazer o povo para a escola, mas sim adequar a escola a esse 
povo. A rede escolar existente, mesmo com instalações e 
pessoal ainda insuficientes, também certamente constitui outro 
ponto de partida.  
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Esses bons pontos de partida, no entanto, estão cercados de 
obstáculos difíceis, como a tradição de ensino estritamente 
disciplinar do ensino médio, de transmissão de informações 
desprovidas de contexto, ou de resolução de exercícios 
padronizados, heranças do ensino conduzido em função de 
exames de ingresso no ensino superior. Outro obstáculo é a 
expectativa dos alunos, quando não de suas famílias e das 
próprias instituições escolares, de que os agentes no processo 
educacional sejam os professores, transmissores de 
conhecimento, de que os alunos sejam os pacientes, receptores, 
e de que a escola seja simplesmente o local em que ocorre essa 
transmissão (BRASIL, 2002, p. 11). 

 

Em todo o texto do referido documento percebe-se a esquiva de se 

mencionar que as suas prescrições dependem da execução articulada de uma política 

educacional pertinente, que contemple um farto investimento financeiro do Poder 

Público na melhoria das escolas, na formação dos professores e melhoria de suas 

condições profissionais, na organização de projetos baseados nas necessidades 

apontadas por avaliações do ensino médio e na tomada de outras medidas. A 

linguagem idílica e de extremo apelo ao voluntarismo mascara uma ideologia 

paradoxal: em nome da democratização do ensino opera-se a distinção social, senão 

veja-se: 

 

Identificar pontos de partida e obstáculos facilita o 
desenvolvimento de estratégias e a mobilização de recursos para 
empreender a construção da nova escola de nível médio – que 
não há de ser mais um prédio, com professores agentes e com 
alunos pacientes, mas um projeto de realização humana, 
recíproca e dinâmica, de alunos e professores, em que o 
aprendizado esteja próximo das questões reais, apresentadas 
pela vida comunitária ou pelas circunstâncias econômicas, 
sociais e ambientais. Mais do que tudo, quando fundada numa 
prática mais solidária, essa nova escola estará atenta às 
perspectivas de vida de seus partícipes, ao desenvolvimento de 
suas competências gerais, de suas habilidades pessoais, de suas 
preferências culturais. 
[...] As escolas que, em diferentes ambientes e condições, estão 
construindo novos e bem-sucedidos paradigmas educacionais, 
não são necessariamente as mais ricas ou mais bem equipadas. 
O que as distingue é a sintonia entre professores, alunos e sua 
comunidade, a atenção solidária dada às metas de diferentes 
conjuntos de alunos, como a orientação profissional para alguns, 
o preparo pré-universitário para outros, e a realização cultural e 
social, feita no próprio convívio escolar, e não adiada para um 
futuro distante (BRASIL, 2002, p. 11-12). 
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Igualmente grave é sugerir que, na perspectiva dos jovens brasileiros do 

ensino médio, o ingresso na universidade só é desejo de alguns, utilizando para tanto 

um argumento que induz a um erro substancial. O fato de que as matrículas no ensino 

superior correspondam a apenas 25% das matrículas no ensino médio não diz muito 

sobre os desejos e expectativas dos jovens nesse nível de ensino, mas diz objetivamente 

de sua exclusão. Talvez essa inferência fosse pertinente se não houvesse vestibular e se 

este nível de ensino estivesse de fato universalizado. 

 

Em passado não muito distante, a quase totalidade dos que 
freqüentavam a escola regular de ensino médio estavam ali de 
passagem para o ensino superior. Essa parcela corresponde, na 
atualidade, a não mais do que um em cada quatro alunos, fração 
fácil de calcular, quando se compara o número de matrículas em 
todo o ensino superior – cerca de dois e meio milhões – com as 
de cerca de dez milhões de matrículas no ensino médio. Assim, 
mais freqüentemente, a perspectiva dos jovens brasileiros que 
hoje estão nessa escola é obter qualificação mais ampla para a 
vida e para o trabalho, já ao longo de sua escolarização básica e 
imediatamente depois. Isso exige a revisão de uma escola que 
era sobretudo preparatória para a educação superior (BRASIL, 
2002, p. 8). 

 

É no âmbito dessas idéias que os PCN+ justificam e propõem a 

organização curricular que altera a compreensão tradicional das disciplinas e do 

currículo, introduzindo recomendações para uma abordagem mais interdisciplinar 

organizada por meio de conceitos estruturadores e de temáticas. 

Em se tratando especificamente da concepção de ensino e de 

conhecimento geográfico que embasa a proposta curricular do ensino médio atual, é 

possível perceber a busca por uma postura epistemológica e didática mais dinâmica, 

crítica e contextualizada com as experiências cotidianas dos educandos e suas 

necessidades imediatas: conclusão da educação básica, melhores condições de inserção 

no mundo do trabalho e de qualificação profissional, ingresso em cursos de nível 

superior. 

Desse modo, a política educacional dos últimos governos tem 

reconhecido a necessidade de promover um currículo para o Ensino Médio 

compatível com as exigências técnico-científicas operadas pelo avanço da 

informática que, por sua vez, alteraram as relações de produção e de trabalho. A 
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perspectiva atual de ensino, segundo os PCNEM, tem como foco “a preparação 

científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de 

atuação” (Brasil, 2000. p.5). Nesse sentido, orientam para a formação de caráter 

geral, em oposição à formação específica, priorizando a formação de conhecimentos 

necessários à pesquisa e ao levantamento, seleção, tratamento e análise de 

informações, valorizando a capacidade de aprender, criar, formular, discutir e 

utilizar os saberes escolares nas situações do cotidiano.  

É importante frisar que a elaboração do PCNEM considerou dois fatores 

essenciais: 

 

[...] as mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução 
do conhecimento”, alterando o modo de organização do trabalho e 
as relações sociais; e a expansão crescente da rede pública, que 
deverá atender a padrões de qualidade que se coadunem com as 
exigências desta sociedade (BRASIL, 2000. p. 6). 

 

Mais uma vez, percebe-se, a partir do texto oficial, a preocupação 

mantida com a inserção do jovem no mundo do trabalho, porém não há menção de 

seu posterior ingresso no ensino superior, enquanto etapa de ensino que o qualifica 

para o exercício de uma profissão especializada. Todavia, é com base nesse 

currículo que se espera dos alunos os conhecimentos necessários para responderem 

aos exames do vestibular. 

Nesse sentido, é importante recorrer às bases do currículo e notar a 

evolução no ensino da Geografia no Brasil, que durante muito tempo foi moldado 

com o intuito de homogeneizar culturalmente uma nação, perpetuando e justificando 

a realidade social vigente. Note-se que o processo de abertura democrática vivido na 

década de 1980, propiciou significativos avanços, especialmente orientados para 

uma abordagem crítica dos conteúdos, porém, a posição e a situação da escola, 

expressa na prática de muitos professores, mantinha-se fundada numa relação 

autoritária para com o aluno. 

Nas últimas décadas, conforme observa Coelho (1999), o ensino da 

Geografia tem passado por um intenso movimento de renovação, no qual se ampliam 

e se diversificam as discussões em torno de uma proposta que tenta superar a 

Geografia Tradicional, considerada como uma abordagem enfadonha e simplória, 
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baseada na memorização de conteúdos informativos quase sempre extraídos de 

livros didáticos. A base pedagógica que subsidia esse processo de reestruturação do 

ensino da Geografia impõe, a todos os professores de todas as áreas de 

conhecimento, a necessidade de se repensar o papel da escola, segundo a 

compreensão de que sua finalidade “deve ser ensinar a pensar e a atuar de maneira 

inteligente e livre. Por isso, os programas têm que ser abertos, críticos e não 

dogmáticos, baseados na experiência social e na vida individual” (KILPATRICK 

apud ZABALA, 1998, p.148). 

Essa abordagem está contida nos PCNEM, PCN+ e OCNEM para o 

ensino da Geografia, nos quais se considera que é imprescindível a utilização de 

diversas estratégias de ensino capazes de proporcionar ao educando o acesso a 

determinados conteúdos, de modo que lhe seja possível ampliar seu conhecimento de 

mundo e nele situar-se, percebendo as transformações, continuidades e rupturas, 

vivenciadas cotidianamente e ao longo da história.  

A referência direta que os PCNEM (BRASIL, 2000) fazem para embasar 

o currículo é o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

no qual se destacam os princípios do aprender a conhecer - aprender a fazer - aprender 

a conviver - aprender a ser (DELORS, 1998). Tais princípios, ainda segundo os 

PCNEM, devem ser desenvolvidos por meio da estética da sensibilidade, referendada 

no potencial criativo individual; da política da igualdade, consagrada no Estado de 

Direito e na democracia; e da ética da identidade, voltada para a constituição de 

identidades responsáveis e solidárias, compromissadas com a inserção em seu tempo e 

em seu espaço. 

Assim, o desafio é colocar essas informações num contexto de análise 

que permita a sistematização e a produção de conhecimentos, de modo que se 

oportunize, ao aluno, a busca e o acesso a informações nas mais diversas modalidades 

de linguagens e meios empregados pela Geografia, como por exemplo: mapas, globos, 

revistas, jornais, televisão, internet e outros. 

Torna-se, pois, objetivo da Geografia no ensino médio, segundo os 

PCNEM (BRASIL, 2000, p.31): 
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O Ensino Médio deve orientar a formação de um cidadão para 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser. Isto é, deve buscar um modo de transformar 
indivíduos tutelados e infantilizados em pessoas em pleno 
exercício da cidadania, cujos saberes se revelem em competências 
cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras e nos valores de 
sensibilidade e solidariedade necessários ao aprimoramento da vida 
neste País e neste planeta. 

 

Esse objetivo, de cunho muito geral, não traduz a especificidade do 

conhecimento geográfico, sendo mais bem explicado pelo OCNEM (BRASIL, 2006, 

p.43): 

 

A Geografia [...] deve preparar o aluno para: localizar, 
compreender e atuar no mundo complexo, problematizar a 
realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas 
existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua 
realidade tendo em vista a sua transformação. [...] Seu objetivo é 
compreender a dinâmica social e espacial, que produz, reproduz e 
transforma o espaço geográfico nas diversas escalas (local, 
regional, nacional e mundial). As relações temporais devem ser 
consideradas tendo em vista a historicidade do espaço, não como 
enumeração ou descrição de fatos que se esgotam em si mesmos, 
mas como processo de construção social. 

 

Conforme orientação contida nos PCNEM (Brasil, 2000, p. 31), esse 

objetivo geral se desdobra em objetivos específicos, detalhados nas seguintes 

expectativas de aprendizagem, em relação aos alunos do ensino médio na área da 

Geografia: 

 

• orientar o seu olhar para os fenômenos ligados ao espaço, 
reconhecendo-os não apenas a partir da dicotomia sociedade-
natureza, mas tomando-os como produto das relações que orientam 
seu cotidiano, definem seu “locus espacial” e o interligam a outros 
conjuntos espaciais; 
• reconhecer as contradições e os conflitos econômicos, sociais e 
culturais, o que permite comparar e avaliar qualidade de vida, 
hábitos, formas de utilização e/ou exploração de recursos e 
pessoas, em busca do respeito às diferenças e de uma organização 
social mais equânime; 
• tornar-se sujeito do processo ensino-aprendizagem para se 
descobrir convivendo em escala local, regional, nacional e global. 
A autonomia que a identidade do cidadão confere é necessária para 
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expressar sua responsabilidade com o seu “lugar-mundo”, através 
de sua identidade territorial. 

 

De modo mais sintético, trata-se de: 

 

• compreender e interpretar os fenômenos considerando as 
dimensões local, regional e mundial;  
• dominar as linguagens gráfica, cartográfica, corporal e 
iconográfica; 
• reconhecer as referências e os conjuntos espaciais, ter uma 
compreensão do mundo articulada ao lugar de vivência do aluno e 
ao seu cotidiano (BRASIL, 2006, p. 44-45). 

 

Desde a organização dos objetivos, nota-se que o foco do ensino da 

Geografia deixa de ser os conteúdos em si, passando a ter maior relevância o 

desenvolvimento de competência e habilidades com as quais devem ser trabalhados os 

conceitos desse campo de conhecimento. Tais competências e habilidades enfatizam, 

segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no volume de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (BRASIL, 2006) a capacidade de:  

•• operar com os conceitos básicos da Geografia – espaço e tempo, 

sociedade, lugar, paisagem, região e território – articulando-os com a 

observação, descrição, leitura crítica, organização e análise de dados e 

informações do espaço em diferentes escalas; 

•• dominar diferentes linguagens – cartográfica, gráfica, estatística, 

iconográfica, dentre outras – necessárias à análise geográfica, 

identificando as contradições que se manifestam a partir das múltiplas 

interações entre sociedade e natureza e dos processos produtivos e de 

consumo; 

••  compreender o processo de produção de espaço geográfico situado no 

tempo e nas diversas escalas – locais, regionais e mundiais –, 

considerando a interrelação dos fenômenos naturais e sociais envolvidos, 

bem como, os problemas sociais e ambientais enfrentados pela sociedade 

contemporânea; 
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••  reconhecer a importância do elemento cultural no processo de produção 

e organização do espaço, respeitando a diversidade étnica e valorizando 

as formas de participação solidária e cooperativa. 

A proposta curricular oficial do ensino médio define os conteúdos como 

o meio necessário para se trabalhar os conceitos utilizados na Geografia e favorecer o 

desenvolvimento das já mencionadas habilidades e competências. Essa forma de 

abordar o ensino gera ainda outras mudanças na organização dos conteúdos, os quais 

passam a ser pensados a partir de eixos temáticos. 

Conforme explicam Santomé (1998), Zabala (1998) e Sacristán (2000), 

os eixos temáticos representam uma forma de organização do trabalho docente, com a 

pretensão de propiciar a aprendizagem de conteúdos atitudinais, procedimentais e 

conceituais, conectando saberes e competências por meio de atividades didáticas que 

permitem: maior participação dos alunos; maior reflexão sobre os dados e informações 

trabalhadas nos conteúdos e conceitos; maior possibilidade de flexibilização e 

intercomunicação entre esse conjunto de diferentes conteúdos e conceitos, podendo 

envolver mais de uma área de conhecimento. 

Infelizmente, se sabe que a operacionalização desses métodos de ensino 

globalizadores, como no caso do trabalho com eixos temáticos, requer várias condições 

atendidas, além da mera elaboração formal de um currículo, como por exemplo: 

mudança nas concepções pedagógicas que grande parte do professorado possui, por 

meio de formação continuada específica; pleno domínio do professor em relação aos 

conceitos utilizados pela Geografia; mudança na organização da estrutura curricular, 

flexibilizando horários e promovendo rotinas escolares com maior número de atividades 

em espaços alternativos (aulas-passeio para estudo do meio em comunidades locais, 

visitação a museus e a áreas de preservação e ou de devastação ambiental, uso de 

biblioteca e laboratório etc.). Todas essas condições, evidentemente, recaem em 

disponibilidade de recursos financeiros, provando que a boa vontade dos professores é 

apenas uma das condições necessárias para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. 

Por outro lado, a ausência das condições mencionadas não deve servir 

como desculpa para uma prática docente tradicional e mecânica, mas, antes de tudo, 

alvo de reivindicação de professores e de todos os segmentos sociais, que devem exigir 



57 

do Estado o cumprimento de sua responsabilidade. Assim, se a proposta de organização 

de conteúdos por eixos temáticos pode representar uma condição de melhoria do ensino 

e da aprendizagem, é importante que os professores busquem entender o que ela 

significa e discutam coletivamente em suas escolas como fazer para implementá-la, 

ainda que parcialmente, na rotina escolar. 

No caso do ensino de Geografia, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006) propõem sete eixos temáticos que devem orientar a 

escolha de conteúdos. Apresenta-se, a seguir, uma síntese efetuada a partir do estudo 

dos referidos eixos: 

••  Formação territorial brasileira (op. cit., p. 57) – trata da 

organização do espaço brasileiro inscrita nas relações de subordinação 

aos centros dominantes do capitalismo, ao longo de dois grandes 

períodos históricos (economia agrário-exportadora entre os séculos 

XVI e XIX e economia urbano-industrial a partir do final do século 

XIX e durante todo o século XX); 

••  Estrutura e dinâmica de diferentes espaços urbanos e o modo de vida 

na cidade, o desenvolvimento da Geografia Urbana mundial (op. cit., p. 

57) – trata do fenômeno da urbanização mundo atual, considerando a 

evolução do conhecimento técnico, científico e industrial refletida na 

forma de estruturação do espaço nas cidades e ao enfrentamento de 

problemas sociais relacionadas à violência, devastação do meio ambiente 

e distribuição de renda, dentre outros; 

••  O futuro dos espaços agrários, a globalização, a modernização da 

agricultura no período técnico-científico informacional e a manutenção 

das estruturas agrárias tradicionais como forma de resistência (op. cit., 

p. 57) – trata do processo de modernização da agricultura, que com o 

progresso científico e tecnológico passa a reduzir, cada vez mais, a mão-

de-obra humana, trazendo, por um lado, benefícios no aumento na 

produção de alimentos e, por outro lado, problemas ambientais e sociais 

relacionados ao uso indevido de agrotóxicos e à exclusão de populações 

tradicionais ligadas a essa atividade econômica; 
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••  Organização e distribuição mundial da população, os grandes 

movimentos migratórios atuais e os movimentos socioculturais e étnicos, 

as novas identidades territoriais (op. cit., p. 58) – trata dos movimentos 

de grupos sociais diversos que buscam afirmar identidades e 

pertencimento territorial; 

••  As diferentes fronteiras e a organização da geografia política do 

mundo atual, estado e organização do território (op. cit., p. 58) – trata da 

Geografia política, destacando o papel do Estado quanto à definição de 

fronteiras e defesa de territórios e à intervenção econômica e social; 

••  As questões ambientais, sociais e econômicas resultantes dos processos 

de apropriação dos recursos naturais em diferentes escalas, grandes 

quadros ambientais do mundo e sua conotação geopolítica (op. cit., p. 

58-59) – trata de maneira específica a relação sociedade-natureza, 

considerando a interferência do processo de globalização na organização 

do espaço (local, regional, nacional, mundial) e o conseqüente impacto 

ambiental e cultural nas diferentes populações; 

••  Produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas 

relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas 

geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e 

informações (op. cit., p. 59) – trata de analisar as relações de trabalho e 

formas de apropriação de riquezas a partir da revolução técnico-

científica, que tem acarretado o surgimento de novas territorialidades. 

Com base nesses temas os PCNEM indicam que o professor deve 

selecionar os conteúdos do ensino médio, definindo quais os fenômenos geográficos 

devem se constituir objeto de estudo. Compreende-se, pois, que os eixos temáticos 

possibilitam uma maior abertura na escolha de conteúdos específicos, sem perder de 

vista os objetivos e os conceitos fundamentais da Geografia: espaço e tempo, sociedade, 

lugar, paisagem, região e território. 
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1.4 Síntese parcial 

 

Do que foi exposto até o momento, é possível sintetizar as seguintes 

considerações: 

••  a história da educação brasileira é marcada, durante muito tempo, pelo 

atraso e dependência cultural, pelo espírito aristocrático, pela exclusão da maior parte da 

população de baixa renda e pelas diferentes finalidades que o ensino secundário/médio 

exerceu, ora técnico-profissionalizante, ora propedêutico;  

••  as políticas públicas, constantes nos textos legais da LDB nº 9.394/96 e 

do Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, têm buscado assegurar a oferta de 

vagas para o ingresso no ensino médio, universalizando a matrícula dos jovens 

concluintes do ensino fundamental regular, com idade entre 14 e 16 anos; 

••  o acesso ao ensino médio na escola pública, embora legalmente 

assegurado, não contempla a demanda real da população escolarizável, tendo em vista 

que a faixa etária estabelecida exige do aluno uma vida escolar sem histórico de 

reprovações, dependendo da idade com que ingressa no ensino fundamental; 

••  a despeito da garantia de acesso ao ensino médio para os jovens com 

idade entre 14 e 16 anos, o censo escolar de 2006 registrou um decréscimo de 1,4% na 

matrícula, representando a diminuição de 124,5 mil alunos nessa etapa de ensino; 

••

                                                           

  segundo os dados das avaliações nacionais do Censo Escolar, os baixos 

índices de aproveitamento dos alunos indicam, independentemente de qualquer outro 

índice de avaliação qualitativa (SAEB/Prova Brasil)10, a necessidade urgente de 

melhoria na qualidade do ensino fundamental. Essa realidade compromete ou 

inviabiliza o ingresso do aluno no ensino médio regular, tendo em vista as sucessivas 

reprovações que enfrenta em sua vida escolar, associando-se aí, muitas vezes, a 

 
10 . O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), realizado pelo INEP, conforme 
estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a 
Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento 
Escolar (ANRESC). A ANEB é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada 
unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas 
características, a ANEB recebe o nome do SAEB em suas divulgações. A ANRESC é mais 
extensa e detalhada que a ANEB e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, 
recebe o nome de Prova Brasil. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://www.inep.gov.br/basica/saeb/caracteristicas.htm
http://www.inep.gov.br/basica/saeb/anresc.htm
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necessidade de ele assumir precocemente uma atividade laboral remunerada – 

geralmente sazonal, enquadrada na economia informal e legalmente pouco amparada – 

enquanto estratégia de sobrevivência; 

••  a exegese míope que o MEC faz, por meio dos PCNEM, OCNEM e 

PCN+ em relação ao conteúdo do texto do Art. 22 da LDB (Lei nº 9.394/96), qual seja, 

“A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”, ignora a obrigação com a progressão 

em estudos posteriores, enfocando mais particularmente uma suposta preparação para o 

trabalho e a formação da cidadania; 

••  as desigualdades socioeconômicas e culturais intervêm, em grande 

escala, nas oportunidades de acesso a universidades gratuitas, mesmo quando existem 

critérios diferenciados (cotas de vagas, argumento de inclusão ou outros recursos) que 

visam equalizar as chances de sucesso nos vestibulares; 

••  enquanto a educação básica na rede pública tem notadamente atendido 

à demanda das classes populares, o ensino superior nas universidades públicas tem, com 

maior freqüência estatística, atendido à demanda das classes média e elite, 

especialmente em cursos de maior prestígio social como direito, medicina ou engenharia 

civil; 

••  ppara os alunos egressos do ensino médio público, muitas vezes a 

oportunidade em prosseguir com os estudos somente se efetiva por meio do ingresso em 

faculdades particulares de baixa performance no SINAES (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior); 

••  mesmo presente no discurso oficial das diferentes instituições 

educativas e nas políticas de educação orientadas pelo MEC, em geral a preocupação 

com a melhoria dos resultados de ensino e aprendizagem não tem efetivamente se 

traduzido em ações que dêem visibilidade a uma mudança desses resultados, como se 

pode ver a partir das estatísticas educacionais. Na maioria das vezes, o que se observa 

na política do MEC é um conjunto desconexo de ações isoladas e até contraditórias, 

destinadas aos sistemas de ensino (capacitação de professores, elaboração e 

implementação de currículos e projetos político-pedagógicos, assistência ao educando, 

melhoria da infra-estrutura dos prédios escolares, apoio financeiro e material); 
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••  ao invés de se configurar como uma listagem de conteúdos a serem 

memorizados, o currículo da Geografia no ensino médio indica uma abordagem didática 

orientada por eixos temáticos, com os quais se pretende valorizar a aprendizagem de 

conceitos básicos e o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, 

necessárias para a compreensão das dinâmicas de produção, reprodução e transformação 

do espaço. 
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2. DESEMPENHO EM GEOGRAFIA NO VESTIBULAR DA UFRN: 2001 – 2007 

 

Para atender aos objetivos desta pesquisa, este capítulo apresenta 

algumas considerações iniciais sobre o processo seletivo para ingresso no ensino 

superior, conhecido como vestibular, detalhando o caso específico da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e o desempenho que os candidatos, ao longo do 

período 2001-2007, vêm apresentando em relação às discursivas na área da Geografia. 

Essa análise permitirá estabelecer relações comparativas entre o currículo oficial do 

ensino médio, formalizado por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio (OCNEM) e 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+ Ensino Médio). 

 

2.1 Vestibular: o filtro da quantidade é também da qualidade? 

 

Inicialmente se faz necessário dizer, conforme se ouve das pessoas em 

geral e se vê na mídia, que o ingresso no ensino superior é um desejo e uma 

necessidade bastante presente da vida de quem sonha com melhores oportunidades 

de inserção no mercado de trabalho de um mundo cada vez mais globalizado, 

extremamente competitivo e seletivo. Também é bom lembrar que o vestibular – 

principal porta de entrada do ensino superior no Brasil – somente tornou-se 

obrigatório a partir de 1911, quando foi instituído o exame de admissão, a definição 

de critérios das provas, a existência de bancas, o calendário de provas e as taxas de 

inscrição. 

Fala-se que o termo vestibular tem origem na palavra vestíbulo ou 

ante-sala, visto que a conclusão dos estudos referentes ao ensino médio (antigo 2º 

grau) é condição essencial, mas não exclusiva, para assegurar o ingresso em cursos 

de nível superior. Segundo informa Sguissardi (2002), em 1915, as escolas 

realizavam seus testes em duas etapas: a primeira era escrita e dissertativa, a 

segunda, oral. Se as vagas oferecidas não fossem preenchidas, havia nova 

convocação.  
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A partir dos anos 1950 e 1960, o processo de desenvolvimento urbano 

e industrial brasileiro repercutiu na necessidade de expansão do sistema de ensino 

público e na diversificação de cursos de ensino superior e de faculdades. Todavia o 

crescimento do ensino superior foi bem menor que a demanda, fato que influenciou 

na mudança das provas de vestibular, que a partir de então passaram a adotar 

questões de múltipla escolha, visando facilitar sua correção. Em 1964, registra-se a 

introdução de computadores para auxiliar na correção dos gabaritos das provas. Essa 

novidade começou no curso de Medicina da Universidade de São Paulo. 

O que apareceu para facilitar trouxe um complicador: o critério de 

nota mínima liberava um número de aprovados acima do limite de vagas, destinadas 

aos primeiros colocados e, assim, o excedente deveria aguardar a expansão de oferta. 

A falta de vagas para todos os candidatos aprovados levou os estudantes a 

organizarem um movimento nacional de protesto. Em resposta, o governo decretou e 

sancionou a Lei nº. 5.540, de 1968, fixando normas de organização e funcionamento 

do ensino superior e sua articulação com a escola média. Essa lei, revogada pela 

atual LDB (Lei nº 9.394/96), instituía o sistema classificatório, com corte por notas, 

para solucionar o problema da demanda e regulamentava a oferta de cursos 

profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias 

de grau superior, a fim de corresponder às condições do mercado de trabalho. A Lei 

nº. 5.540/68 definia ainda, no parágrafo único do Art. 21, que o vestibular seria 

“idêntico em seu conteúdo para todos os cursos ou áreas de conhecimentos afins e 

unificado em sua execução, na mesma universidade ou federação de escolas ou no 

mesmo estabelecimento isolado de organização pluricurricular [...]”. 

Atualmente, o vestibular é um processo seletivo que atende ao 

dispositivo do Art. 44, inciso II, da LDB (Lei nº 9.394/96), o qual determina: 

 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: 
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis 
de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente (redação modificada 
pela Lei nº 11.632, de 2007); 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11632.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11632.htm#art1
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Observa-se que a LDB em vigor (Lei nº 9.394/96) concede autonomia 

para que as instituições de ensino superior (públicas ou privadas) decidam sobre as 

formalidades de seu processo seletivo. Contudo, o Ministério da Educação e a 

legislação vigente orientam para alguns critérios e valores que devem ser respeitados 

pelas instituições de ensino superior no processo do vestibular: privilegiar medidas 

que visem à igualdade de direitos e a oportunidades de ingresso dos candidatos; 

adotar como base de avaliação dos candidatos o conhecimento adquirido no ensino 

médio; imprimir transparência ao processo, permitindo a possibilidade de nova 

correção caso haja falhas no sistema de avaliação. 

 

2.2 A organização do vestibular na UFRN 

 

No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o 

vestibular é aberto anualmente aos que possuem o curso médio concluído ou em 

conclusão, sendo composto de oito provas nas áreas de História, Geografia, 

Matemática, Física, Química, Biologia, Português e Língua Estrangeira. As vagas 

abrangem todos os cursos da UFRN, sendo que os aprovados, dependendo das 

condições de oferta de vagas de cada curso, podem ter sua matrícula efetivada em 

dois períodos: um no início do ano (1º semestre) e outro no meio do ano (2º 

semestre).  

As provas são realizadas em quatro dias consecutivos, cada uma com 

duração de 4h30min, sendo previsto o acréscimo de 1 hora para os candidatos com 

necessidades especiais. Todos os candidatos recebem dois Cadernos de Questões, 

um deles contendo 30 questões de Múltipla Escolha (15 questões por disciplina), 

comuns a todas as áreas, e outro contendo cinco questões discursivas, específicas 

para cada área. É importante notar que a UFRN vem adotando, ao longo dos últimos 

anos, uma política de ampliação do seu acesso, que se efetiva tanto pela isenção 

parcial ou total das taxas de inscrição para candidatos do sistema público de ensino, 

dadas suas precárias condições financeiras, quanto pela adoção do argumento de 

inclusão, instituído a partir de 2006. Segundo o Manual do Candidato ao Vestibular 

de 2007, o argumento de inclusão, nas palavras do reitor José Ivonildo Rêgo,  
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Trata-se de um sistema de pontuação adicional, diferenciado, 
que toma como referência critérios socioeconômicos e de 
desempenho, ampliando as chances de aprovação de candidatos 
oriundos da rede pública em cursos mais concorridos. Uma vez 
aprovado na primeira fase do vestibular, o candidato, para se 
valer do argumento de inclusão, além de ter cursado todo o 
ensino médio na rede pública, em qualquer ano (ou estar 
concluindo o ensino médio em 2006), deverá também ter 
concluído o último ano do ensino fundamental na rede pública 
(COMPERVE, 2007, p. 3). 

 

Torna-se, pois, notório que as ações do Estado na área de educação 

tem progressivamente permitido a inclusão social, por meio das quais subsidia e cria 

condições materiais e institucionais que permitem viabilizar o acesso à educação 

superior. Caminha-se para uma universalização do Ensino Superior? Mas, uma vez 

que o aumento da oferta, a despeito do que acontece na educação básica, pode 

agravar o problema da qualidade, como prevenir o agravamento dessa questão? 

Paralelo ao direito social inalienável de educação para todos, está 

igualmente o direito a educação de boa qualidade, que resulte de fato num tipo de 

formação humana e profissional que explore todas as potencialidades do indivíduo, 

capacitando-o a uma participação mais plena. 

Lembre-se, especialmente, que o Plano Nacional de Educação em 

vigor (Lei nº 10.172/2001)1 reconhece no capítulo referente às diretrizes para o 

ensino superior que  

 

Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem 
um forte sistema de educação superior. Num mundo em que o 
conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de 
desenvolvimento humano, a importância da educação superior e de 
suas instituições é cada vez maior. Para que estas possam 
desempenhar sua missão educacional, institucional e social, o 
apoio público é decisivo. 

 

                                                            
1 Disponível no site: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm>, acesso em 
01/03/08. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm
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É no curso dessa história que se observa a evolução do número de 

vagas oferecidas pela UFRN nos últimos anos, como informa o gráfico 1, baseado 

em dados disponibilizados no site da COMPERVE. 

 

 

 

Apesar de crescente, o percentual de vagas no período de 2001 a 2007 é 

ínfimo (13,62%), considerando a demanda social potencial que vem aumentando em 

maior proporção em função do processo de universalização da educação básica. 

 

2.3 Análise de provas de Geografia nos vestibulares da UFRN 

 

Nesta pesquisa, para efeito de análise do desempenho apresentado pelos 

vestibulandos em relação ao conteúdo das provas dissertativas de Geografia, tomou-se 

por referência os anos de 2001 2003, 2005 e 2007, tendo em vista a necessidade de 

otimizar o volume de informações e, ao mesmo tempo, propiciar uma análise mais 

longitudinal. A análise pretendida segue em duas direções, sendo a segunda objeto de 

análise do terceiro capítulo deste trabalho: 
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• examinar duas provas dissertativas, tomadas aleatoriamente, de cada 

ano estudado, a fim de identificar informações sobre os conhecimentos que o conteúdo 

das respostas pode revelar;  

• observar o conteúdo das questões e respostas das provas e sua 

compatibilidade com o currículo oficial do ensino médio, expresso nos PCNEM, 

OCNEM e PCN+. 

Para realizar essa tarefa, fez-se necessário estabelecer contato direto com 

a COMPERVE, a fim de se obter o acesso ao detalhamento de dados estatísticos e a 

exemplares de provas. Obtido o material necessário, iniciou-se um longo período de 

estudos, dando origem ao relatório desta pesquisa. 

Cabe dizer em relação às provas discursivas do vestibular na UFRN que 

elas são compostas por cinco questões, as quais devem ser respondidas no espaço 

máximo de uma moldura desenhada na folha de respostas. É importante informar, que a 

identificação das provas é realizada por um código de inscrição não aparecendo o nome 

do candidato, garantindo anonimato e imparcialidade aos trabalhos de correção. 

Acerca da informação estatística, fornecida pela COMPERVE, sobre o 

desempenho das provas discursivas vale explicar que a mesma é calculada com base 

numa escala de notas que abrange cinco categorias: zero; 0,01 a 0,25; 0,26 a 0,50; 0,51 

a 0,75; 0,76 a 1,00. A partir disso é possível identificar qual a questão de menor e maior 

acerto médio. 

Antes de qualquer outra análise, chama-se atenção para o fato de que a 

nota média nas provas, por item e total, é sempre muito baixa e vem diminuindo ainda 

mais ao longo de todos os anos pesquisados, conforme o gráfico 2, produzido a partir 

dos dados fornecidos pela COMPERVE. 
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Gráfico 2 

VESTIBULAR UFRN – 2001 a 2007 
Evolução de Médias nas Provas Discursivas de Geografia 

 

 
Fonte: UFRN/COMPERVE 

Tomando por base as questões e respostas de maior e menor acerto, 

apresenta-se, inicialmente, um quadro, ano a ano, com a transcrição fiel das mesmas, a 

fim de possibilitar uma melhor visualização. 

Cabe dizer, ainda, que nos anos de 2005 e 2007 houve empate no score 

médio de maior e ou de menor acerto, procedendo-se, para efeito deste estudo, ao 

desempate pela verificação da maior pontuação absoluta nos extremos das cinco 

categorias de notas adotadas para a correção das provas. 

 

2.3.1 Vestibular 2001 

 

No caso do vestibular realizado em 2001, as questões de nº 2 e nº 5 foram 

as que obtiveram o maior e o menor índice de acerto respectivamente, como demonstra 

a tabela 8, reproduzido a partir dos dados fornecidos pela COMPERVE, referente a um 

total de 7.550 provas examinadas. 
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Tabela 8 

VESTIBULAR UFRN – 2001 
Acerto por Questões na Prova Discursiva de Geografia 

Distribuição Percentual Nota/Nº da 
Questão 

01 02 03 04 05 

0,0 (zero) 3,7 0,8 6,9 0,7 31,2 

0,01 – 0,25 57,0 4,6 36,0 12,8 58,7 

0,26 – 0,50 31,9 28,6 40,2 56,0 7,2 

0,51 – 0,75 5,3 53,7 14,1 28,4 2,5 

0,75 – 1,00 2,1 12,3 2,9 2,2 0,4 

Nota Média 0,7 0,58 0,33 0,44 0,11 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Observando a categoria de nota com maior freqüência por questão, 

percebe-se que grande parte das respostas pontua até o limite de 0,5 pontos, o que se 

traduz num padrão de acerto igual ou inferior a 50% da expectativa de resposta correta. 

O percentual de zero acerto também preocupa, pois no caso da questão nº 5 ultrapassa o 

limite de 30%, correspondendo a um número aproximado de 2.350 respostas em branco 

ou completamente erradas. 

A questão discursiva de maior acerto versou sobre os problemas de 

saneamento básico no Brasil, enquanto a de menor acerto sobre a leitura crítica das 

projeções cartográficas, associadas a uma visão de mundo de quem as produziu.  

O quadro 1, a seguir, relata o enunciado da questão nº 2 e a amostra de 

duas respostas, estas transcritas sem qualquer tipo de alteração, para que se possa 

perceber a condição de escrita dos candidatos, tanto em seus aspectos discursivos, 

evidenciando o teor de domínio do assunto e a sua capacidade de ordenação lógica, em 

que são necessárias a coesão e coerência, quanto em seus aspectos gramaticais. 
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Quadro 1 

VESTIBULAR UFRN – 2001 
QUESTÃO DE MAIOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 2 

“Saneamento é o conjunto de medidas, visando a preservar ou modificar as condições 
do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. 
Saneamento básico se restringe ao abastecimento de água e disposição de esgoto” 
<http://www.eca.usp.br/EMALTA/>.  
Considerando o fragmento textual acima, mencione os problemas decorrentes da 
deficiência de saneamento básico no Brasil e, em seguida, esclareça de que modo eles 
afetam o desenvolvimento humano. 

Resposta I Resposta II 

Dois problemas da falta de saneamento 
básico no Brasil são a proliferação de 
doênças e a falta de higiene publica. 
A falta de saneamento básico atrapalha o 
desenvolvimento humano em vários 
aspectos como, economico, turistico, 
saúde, transporte, moradia, etc. Isso 
atrapalha trazendo transtornos à sociedade 
como a proliferação de doênças, sujeira de 
esgotos nas ruas, asfaltamento precário e 
escassês de turistas devido a pouca 
estrutura de limpesa, saúde e segurança. 

Dois problemas decorrentes da falta de 
saneamento básico são: contaminação do 
lençol freático pelo uso de fossas sépticas 
e doenças causadas pelo envio de águas 
servidas às ruas (esgoto à céu aberto). 
Em função disso o desenvolvimento 
humano se torna precário, principalmente 
nas áreas mais carentes das cidades, 
afetando sobremaneira as crianças, na 
forma de verminoses, doenças de pele, 
etc, pelo contato direto com as águas 
servidas. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Observe-se que a natureza da questão nº 2, na prova discursiva do 

vestibular 2001, aponta para a necessidade de o candidato “compreender os fenômenos 

locais, regionais e mundiais expressos por suas territorialidades, considerando as 

dimensões de espaço e tempo” (BRASIL, 2006, p. 45), demonstrando “capacidade de 

diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambientais da sociedade 

contemporânea” (Id. Ibid. p. 45), assim como saber analisar a produção e organização 

do espaço. A referida questão guarda uma íntima afinidade não apenas com as 

competências e habilidades apontadas no currículo oficial do ensino médio (BRASIL, 

2006), como também com os próprios eixos temáticos, especialmente os que tratam da 

dinâmica e estrutura de produção e organização de diferentes espaços urbanos, 

associadas ao modo de vida na cidade e às questões ambientais, sociais e econômicas 

decorrentes. 

http://www.eca.usp.br/EMALTA/
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Analisando as respostas, percebe-se que a primeira, além de uma escrita 

precária, não estabelece uma relação coerente entre os fenômenos e tampouco considera 

a escala nacional requerida, portanto, não explica satisfatoriamente os problemas 

decorrentes da deficiência de saneamento básico no Brasil. A segunda resposta, apesar 

de muito sucinta, demonstra melhor articulação entre a deficiência de saneamento 

básico e os problemas decorrentes que afetam o desenvolvimento humano. Porém, 

esquece de situar o contexto brasileiro e de explicar fatores políticos, econômicos e 

culturais que intervém na produção e organização do espaço, afetando o modo de vida 

das populações. 

Mesmo tratando-se da questão de maior índice de acerto, observam-se, 

em ambas as respostas: a) pouca segurança para explorar os vários aspectos associados 

ao problema do saneamento básico no Brasil e sua repercussão para o desenvolvimento 

humano; b) limitada capacidade discursiva decorrente, talvez, de uma vida escolar que 

não estimula a produção pessoal de escrita de textos explicativos e argumentativos. 

O problema da escrita pouco fluente, observado nas respostas acima 

discutidas, se repete em todas as respostas adiante analisadas, sugerindo uma vida 

escolar distante daquela idealizada no currículo oficial, o qual orienta que todas as áreas 

de conhecimento devem buscar a interdisciplinaridade e valorizar as práticas de leitura e 

de produção pessoal escrita. Vale lembrar que as deficiências na escrita se fazem 

igualmente presentes entre os professores da educação básica, haja vista o resultado de 

estudos que evidenciam sua precária formação inicial e as suas reduzidas condições, 

especialmente relacionadas à disponibilidade de tempo e dinheiro, para aperfeiçoar-se 

por meio de formação continuada. 

Tratar isoladamente de um problema, sem perceber as tantas variáveis 

que cercam os fenômenos humanos e sociais, acaba por produzir discursos simplistas, 

culpabilizando, em geral, os segmentos que mais estão em foco na educação, porém não 

únicos: professor e aluno. Isto para dizer que os resultados desta pesquisa devem ser 

compreendidos em um contexto mais amplo e complexo; que as possíveis explicações 

não sejam tomadas de maneira reducionista. 

Passando, agora, para a análise da questão de menor acerto no vestibular 

de 2001, que trata da leitura cartográfica, concorda-se com as considerações de 

Carvalho (2007) quando afirma que os atlas geográficos são considerados muitas vezes 
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paradidáticos e, conseqüentemente, menos explorados no dia-a-dia das aulas de 

Geografia do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Quadro 2 

VESTIBULAR UFRN – 2001 
QUESTÃO DE MENOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Questão 5 (menor acerto) 

Os mapas a seguir expressam a visão de mundo de quem os construiu, possibilitando 
uma leitura ideológica. 
 

      

Observe atentamente os mapas e explique duas das diferenças que essas projeções 
apresentam. 

Resposta I Resposta II 

Projeção de Peters  Projeção de Mercator 

Sem resposta 1) Mundo mais próximos uns dos 
outros, com redução de poder dos 
Estados Unidos e crescimento da 
Europa com a África. 

2) Mundo mais dividido com 
predominância dos Estados Unidos 
e Rússia. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

A natureza da questão nº 2, na prova discursiva do vestibular 2001, 

aponta para a necessidade de o candidato saber realizar a leitura cartográfica, enquanto 

linguagem utilizada para representar o espaço geográfico em diferentes escalas, 

demonstrando o domínio de algumas noções como: visão oblíqua e vertical, imagem 

bidimensional e tridimensional, alfabeto cartográfico (ponto, linha e área), proporção e 
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escala, lateralidade, referências, orientação espacial e legendas. Segundo Fonseca; 

Rocha; Carvalho (2005, p.136),  

 

O emprego das representações gráficas requer, por parte do 
discente, um conhecimento escolar que é desenvolvido nas quatro 
séries finais do ensino fundamental e nas três séries do ensino 
médio. Trata-se de habilidades cognitivas a propósito das noções 
de orientação, localização, situação, identificação, correlação, 
análise e síntese, dentre outras, do espaço e de sua representação, 
através de pontos, linhas e áreas. 

 

Uma questão semelhante apareceu na prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) de 2001, demonstrando que a leitura crítica da cartografia é parte 

essencial do currículo do ensino de Geografia na educação básica. Inclusive, os PCN’s de 

Geografia para o ensino de 5ª a 8ª série do ensino fundamental comentam o seguinte: 

 

Atualmente, comprometida com as novas correntes do pensamento 
de uma Geografia da percepção e fenomenológica, o aluno passou 
a ser orientado a desenvolver uma consciência crítica em relação 
ao mapeamento que estará realizando em sala de aula. Isto 
significa dizer que existe sempre uma perspectiva subjetiva na 
escolha do fato a ser cartografado, marcado por um juízo de valor. 
O aluno deixou de ser visto como um mapeador mecânico para ser 
um mapeador consciente, de um leitor passivo para um leitor 
crítico de mapas (BRASIL, 2001, p. 77). 

 

Apesar da orientação expressa, tanto nos PCN’s do ensino fundamental 

quanto nos do ensino médio, o estudo da cartografia parece estar distante da realidade 

escolar de professores e alunos. Isto se confirma pelo baixo score de respostas corretas para 

a questão nº 5, como se demonstrou na tabela 8 e quadro 2.  

A ausência de resposta em uma das duas provas examinadas e a resposta 

parcial e pouco articulada da outra evidenciam a necessidade de se explorar, mais 

intensamente no currículo da educação básica, o aprendizado de diferentes formas de 

representações e escalas cartográficas nas aulas de Geografia, tendo em vista que esse 

conhecimento ainda se apresenta de forma muito incipiente para a maioria daqueles que 

concluem o ensino médio. 



74 

A resposta da questão nº 5, proposta no vestibular 2001, requer a 

compreensão de que os sistemas de projeções cartográficas são representações baseadas em 

uma fórmula matemática que transforma as coordenadas geográficas de uma superfície 

esférica (elipsoidal), em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. 

Também requer o conhecimento das diferentes possibilidades de projeções, cada uma 

priorizando determinado aspecto da representação (dimensão, forma etc.), 

conseqüentemente o uso desse artifício matemático pode minimizar as deformações 

ocorridas pela planificação da superfície terrestre quanto às áreas, aos ângulos ou às 

distâncias, mas nunca em relação aos três aspectos simultaneamente, sendo impossível 

eliminar problemas de extensões e/ou contrações dos espaços. Neste sentido, a leitura do 

mapa implica, igualmente, em reconhecer o tipo de projeção quanto à superfície (plana, 

cônica ou cilíndrica) e suas propriedades (conforme, eqüidistante, ou equivalente). Além da 

compreensão técnica, é necessário que o candidato apresente uma compreensão histórica, 

para poder explicar a visão de mundo e os interesses predominantes em cada uma das 

representações. 

É com base nesses conhecimentos de cartografia e da história que o 

candidato pode efetuar uma análise comparativa, situando as principais divergências entre 

as projeções de Peters e de Mercator, percebendo que na Projeção de Gerard Mercator, 

datada de 1569, de tipo cilíndrica e conforme, o espaçamento entre paralelos adjacentes 

aumenta com a latitude, a escala não varia com a direção e os ângulos são conservados em 

torno de todos os pontos, de modo que o Equador é representado na escala verdadeira de 

grandeza e o exagero da extensão das paralelas em latitude é compensado por um exagero 

proporcional das distâncias meridianas. A projeção de Mercator foi criada para servir 

principalmente à navegação, mantendo o máximo grau de realidade possível nas distâncias. 

Já a área dos continentes fica deformada e a Europa, além de figurar no centro, aparece 

muito maior do que é na verdade. Essa projeção, portanto, tem tudo a ver com a época e o 

lugar em que foi criada, quando a Europa expandia seu território por meio das navegações, 

conquistando novas terras e dominando a economia do planeta. Diferentemente, na 

Projeção de Peters, datada de 1973, classificada como cilíndrica e equivalente, os 

meridianos estão separados em intervalos crescentes, desde os pólos até o Equador e, por 

isso, os continentes situados entre os meridianos 60º norte e sul apresentam uma 

deformação (alongamento) no sentido norte-sul, sendo que os continentes que se situam em 

uma latitude elevada (Groenlândia, Canadá...) apresentam um achatamento no sentido 
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norte-sul e um alongamento proposital no sentido leste-oeste (para haver correspondência 

em tamanho). Esta projeção suscitou debates acalorados entre os cartógrafos, devido às 

implicações políticas, por dar um realce maior às nações que historicamente compõem a 

parte mais pobre do mundo, sendo, portanto, considerada uma projeção ideológica. Porém, 

a Projeção de Peters apresenta uma proporção real entre os continentes, na qual os países do 

“primeiro-mundo” não são maiores que os países do “terceiro-mundo”, tendo sido, por isso, 

utilizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como uma tentativa de 

sensibilizar a solidariedade dos países com economia mais avançada2.  

 

2.3.2 Vestibular 2003 

 

Quanto ao vestibular realizado em 2003, as questões de nº 4 e nº 5 

foram as que obtiveram o maior e o menor índice de acerto respectivamente, como 

demonstra a tabela 9, reproduzido a partir dos dados fornecidos pela COMPERVE, 

referente a um total de 8.052 provas examinadas. 

 

Tabela 9 

VESTIBULAR UFRN – 2003 
Acerto por Questões na Prova Discursiva de Geografia 

Distribuição Percentual Nota/Nº da 
Questão 

01 02 03 04 05 

0,0 (zero) 9,7 19,9 2,1 2,9 44,9 

0,01 – 0,25 44,3 79,6 52,4 8,1 51,0 

0,26 – 0,50 39,8 0,5 33,5 42,4 3,7 

0,51 – 0,75 5,7 0,0 10,5 43,6 0,3 

0,75 – 1,00 0,4 0,0 1,6 3,0 0,0 

Nota Média 0,26 0,08 0,30 0,49 0,07 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

                                                            
2 . Todas essas informações foram coletadas em livros didáticos da educação básica e em diversos sites da 
Internet, a exemplo do portal do Objetivo e do InfoEscola, cujos sites são respectivamente: 
<http://www1.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/projecoes_cartograficas.aspx>; 
<http://www.infoescola.com/cartografia/projecao-de-peters/>, ambos consultados em fevereiro de 2008. 

http://www.infoescola.com/geografia/terceiro-mundo/
http://www1.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/projecoes_cartograficas.aspx
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Observando a categoria de nota com maior freqüência por questão, 

percebe-se que a maior parte das respostas são pontuadas até o limite de 0,25 pontos. 

Esse dado informa que o nível de respostas das provas discursivas de Geografia no 

vestibular da UFRN vem caindo quando se faz a comparação com o ano de 2001, 

conforme foi analisado na tabela 8 (p. 69). Também se percebe o aumento significativo 

no percentual de notas zero de aproveitamento das respostas; no caso da questão nº 5 

chega-se aos quase 45%, correspondendo a um número aproximado de 3.600 respostas 

em branco ou completamente erradas. 

Note-se, ainda, que a questão nº 2 registra zero percentual de resposta 

com nota de aproveitamento superior a 0,50 pontos. De igual modo, a questão nº 5 não 

registra acertos superiores à nota de 0,75. A faixa de nota de maior freqüência nas 

respostas corresponde ao limite de 0,01 a 0,25. Isto pode indicar, numa análise 

preliminar, que as questões do vestibular se tornaram mais difíceis e/ou o nível de 

conhecimentos dos candidatos baixou significativamente em relação ao ano de 2001. 

A questão discursiva de maior acerto versou sobre a importância da 

atividade ceramista para a economia da região seridoense do Rio Grande do Norte e os 

problemas sócio-ambientais decorrentes da queima da lenha, enquanto principal fonte 

de energia utilizada nesse processo de fabricação. Por outro lado, a questão de menor 

acerto remeteu aos avanços tecnológicos na agricultura e seu impacto nas relações de 

trabalho, considerando as regiões dos vales dos rios Açu e São Francisco. 

Em ambas as questões observa-se o destaque dado aos assuntos da 

economia local e regional, os quais conferem potencialmente maior possibilidade de 

compreensão e análise por parte dos candidatos, uma vez que alguns geógrafos mais 

críticos, segundo informam Fonseca; Rocha ; Carvalho (2005, p.142),  

 

[...] ponderam a evolução do conhecimento a partir dos espaços 
mais próximos, que precisam ser melhor conhecidos e entendidos. 
[...] Faz-se necessário estabelecer-se um raciocínio geográfico que 
atenda às especificidades dos níveis regional e local, tendo como 
ponto de referência as representações gráficas que são reproduções 
do espaço vivido pela sociedade. 

 

As questões propostas no vestibular 2003 estão pertinentes com as 

temáticas sugeridas no currículo do ensino médio e estão compatíveis com as 

competências e habilidades que se esperam dos alunos ao final desse nível de ensino. 
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Elas se orientam no sentido de compreender o trabalho e a apropriação da natureza na 

construção do espaço, enfocando as mudanças nas relações sociais do trabalho, 

especialmente geradas em função dos processos de mecanização, automação e 

concentração de propriedade, próprios da modernização capitalista, assim como o 

impacto ambiental resultante da ação humana na natureza. 

O quadro 3, a seguir, relata o enunciado da questão nº 2 e a amostra de 

duas respostas, estas transcritas sem qualquer tipo de alteração. 

 

Quadro 3 

VESTIBULAR UFRN – 2003 
QUESTÃO DE MAIOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 4 

Desde a década de 1950 que a atividade ceramista de produção de telhas e de tijolos vem 
sendo desenvolvida no Nordeste brasileiro. No Rio Grande do Norte, essa produção se 
localiza principalmente em três áreas: Grande Natal, Vale do Açu e Seridó. 

No Seridó norte-rio-grandense, uma das áreas de menor índice pluviométrico do 
Estado, a atividade ceramista utiliza a lenha como principal fonte energética. Tendo por 
base esse dado, responda às questões propostas. 

A) Cite cinco impactos ambientais provocados pela atividade ceramista no domínio 
morfoclimático da caatinga nessa região. 
B) Explique por que a atividade ceramista é importante para a economia da região do 
Seridó. 

Resposta I Resposta II 

a) • Diminuição do índice pluviométrico; 
• Poluição do ar; 
• Aumento da temperatura; 
• Contribuição para o efeito estufa; 
• Desertificação. 

b) A atividade gera um aumento nas 
exportações e contribui para o 
crescimento do comércio e geração de 
emprego. 

a) A atividade ceramista causa vários 
problemas ambientais nessa região, por 
possuir uma vegetação como a caatinga. 
Esses impactos ambientais são: o 
desmatamento, o empobrecimento dos 
solos, a contribuição para desertificação, a 
extração de lenhas e a dispersão de 
poluentes. 
b) A região do Seridó possui muitas 
atividades importantes por ser uma região 
de riquezas naturais, que contribuem para 
a economia da mesma, e uma delas é a 
atividade ceramista, pelo fato de gerar 
renda, empregos e importação de seus 
produtos para outras regiões. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 
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Como se percebe nas respostas transcritas, os candidatos exploraram 

minimamente a questão. Enquanto a resposta I identifica melhor os impactos 

ambientais, a resposta II articula melhor a explicação sobre a importância da atividade 

ceramista na região Seridó. Note-se, porém, a dificuldade, em ambos os casos, para se 

estabelecer com coerência relações de causa e efeito, como se observa no trecho: “A 

atividade ceramista causa vários problemas ambientais nessa região, por possuir uma 

vegetação como a caatinga”. Ora, os problemas não são em função da caatinga, mas em 

função da extração de lenha que é utilizada no processo de queima pelo qual passa a 

argila, matéria-prima da cerâmica. 

As respostas evidenciam que uma parcela daqueles que concluem o 

ensino médio não apresenta, nas situações formais de avaliação, as competências e 

habilidades elencadas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, precisamente 

no volume de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Brasil, 2006, p. 45), por meio das 

quais se espera que o aluno seja capaz de, por exemplo: 

 

[...] - Analisar os espaços considerando a influência dos eventos da 
natureza e da sociedade. 
[...] - Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na 
produção e organização do espaço geográfico em suas diversas 
escalas. 
[...] - Compreender o papel das sociedades no processo de 
produção do espaço, do território, da paisagem e do lugar. 
[...] - Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais 
e ambientais da sociedade contemporânea. 

 

O fato é que a prescrição do currículo oficial indica uma meta muitas 

vezes inatingível para o sistema público de ensino, nas condições em que se apresenta 

hoje: seja pela origem social de sua clientela, cujo repertório cultural se distancia 

bastante da cultura sistematizada, objeto de aprendizagem escolar; pelas precárias 

condições estruturais da rede pública de ensino; pela defasagem na qualificação 

profissional dos professores; seja pela ausência de uma política de governo capaz de 

articular diferentes ações de investimento, financiamento e gestão em prol da melhoria 

da educação. 

A partir de 2002, a COMPERVE, após o encerramento de cada processo 

seletivo, passou a publicar em seu site a cópia de suas provas objetivas e discursivas, os 
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gabaritos e as expectativas de respostas. Assim sendo e tendo em vista a disponibilidade 

dessa informação, acredita-se ser importante transcrever as expectativas de resposta 

neste espaço (quadro 4), a fim de facilitar a análise pretendida. 

 

Quadro 4 

VESTIBULAR UFRN – 2003 
EXPECTATIVA DE RESPOSTA NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

QUESTÃO 4 

A) Impactos ambientais: 
1- desmatamento, provocando a diminuição da flora e da fauna 
2- elevação da temperatura 
3- diminuição da evapotranspiração 
4- empobrecimento dos solos 
5- diminuição das precipitações 
6- intensificação do processo de desertificação 
7- degradação ambiental pela presença de rejeitos 
8- poluição do ar pela queima da lenha 

B) Tendo em vista a decadência das atividades econômicas tradicionais da região do 
Seridó – agricultura, pecuária e mineração de scheelita –, a indústria ceramista de 
telhas e tijolos tem-se apresentado como uma das mais importantes atividades 
econômicas, pois se constitui em uma fonte geradora de emprego e renda. Isso porque, 
hoje, a região do Seridó, assim como outras áreas do país, apresenta graves problemas 
relacionados à falta de emprego para sua população, especialmente a jovem. Assim 
sendo, a atividade ceramista atrai os trabalhadores para a indústria de extração de argila 
e lenha, fixando o homem na área e reduzindo a migração; dinamiza as economias 
locais, envolvendo proprietários de terras e comerciantes; dá destaque à região no 
processo produtivo industrial e promove um aumento da arrecadação de impostos. 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Como se vê, a questão abordada envolve um conhecimento geográfico 

contextualizado no tempo e no espaço e não apenas a análise de aspectos físicos (clima, 

vegetação, solo, relevo, hidrografia), que durante muito tempo foram privilegiados no 

ensino da Geografia. Esta mudança, aparentemente, ainda não está incorporada no dia-

a-dia da vida escolar, se forem tomadas como referência as respostas analisadas. 

Apresenta-se, a seguir, o quadro 5 para a análise da questão de menor 

acerto no vestibular de 2003, que trata das mudanças sócio-espaciais decorrentes do 

processo de modernização da agricultura nos vales do rio Açu e São Francisco. 
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Quadro 5 

VESTIBULAR UFRN – 2003 
QUESTÃO DE MENOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 5 

O texto a seguir enfatiza mudanças socioespaciais decorrentes do processo de 
modernização da agricultura. 
 

O mundo agrário passa por transformações significativas, que dizem 
respeito ao modo como suas atividades são conectadas ao 
movimento global de acumulação do capital. Está em curso uma 
nova forma de organização social e técnica das relações de produção 
capitalistas. A atividade agrícola é transformada a partir do 
alinhamento de algumas de suas atividades às redes mundiais. A 
intensidade e o ritmo dessas transformações fazem parte da aventura 
da conquista de tempo e do espaço pela modernidade. Nessa 
aventura, regiões e locais são atingidos, não só por patamares 
tecnológicos diferenciados, como também por um tipo de 
racionalidade que atravessa modos de ser, agir e pensar na 
sociedade. (VITULE, Maria Luiza de Lima. A agricultura moderna. São 
Paulo em Perspectiva, vol.11, nº 2 – abr-jun – 1997, p.43) 
 

Considerando as idéias expostas no texto, comente as mudanças que ocorreram nas 
relações de trabalho nos vales dos rios Açu e São Francisco, em decorrência da 
modernização da agricultura. 

Resposta I Resposta II 

A agricultura nessa região deixou de ser 
de subsistência para ser comercial. 
Devido às condições privilegiadas e da 
qualidade dos produtos ali cultivados, se 
tornou referência no setor agrícola, sendo 
um grande exportador de produtos 
agrícolas. 

As mudanças ocorridas nas relações de 
trabalho é devido a modernização da 
agricultura. Os agricultores estão sendo 
substituídos pelas novas invenções. E os 
grandes proprietários estão pensando 
apenas em acumular capitais, sem se 
preocupar com a sociedade. Os 
trabalhadores que ainda continuam 
tiveram que aumentar sua carga horária 
para suprir a necessidade dos 
proprietários. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Observando o conteúdo das respostas dadas à questão 5, percebe-se que 

em nenhum momento se fez referência às especificidades das regiões dos vales dos rios 

Açu e São Francisco. Além disso, para responder à questão 5 é necessário, conforme 

apregoam os PCNs de Geografia de 5ª a 8ª série do ensino fundamental (BRASIL, 

2001) dominar o conceito de formação sócio-espacial, enquanto 
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[...] categoria analítica que amplia a compreensão do fato de que o 
espaço, como território e lugar, guarda uma historicidade intrínseca 
em todas as suas transformações. Com essa categoria é possível 
compreender e ensinar aos alunos que qualquer paisagem urbana 
ou rural guarda em si, na forma como está representada, heranças 
de um passado mais próximo ou distante (op. cit., p. 65). 

 

É por meio dessa capacidade de estabelecer conexões entre a Geografia e 

a História que se torna possível ao aluno compreender, explicar e construir idéias sobre 

a dinâmica das transformações do espaço, impregnado de diferentes temporalidades, 

bem como as relações sociais de trabalho e consumo, que se organizam na produção de 

bens, seja no campo ou na cidade, sob a lógica da economia capitalista do mundo 

globalizado. 

A referida questão solicita que se “comente as mudanças que ocorreram 

nas relações de trabalho nos vales dos rios Açu e São Francisco, em decorrência da 

modernização da agricultura”. Nesse sentido, seria importante mencionar que o 

desenvolvimento agrícola nessas regiões tem se caracterizado pela introdução de 

técnicas avançadas de irrigação, marcando uma agricultura comercial voltada para a 

exportação de frutas, especialmente. A agricultura irrigada, de feição capitalista, vem 

despertando o interesse de grandes grupos econômicos, donos de grandes propriedades, 

que acabam por modificar a estrutura produtiva local, provocando a exclusão de grande 

massa de pequenos produtores, sob o patrocínio direto do Estado que lhes impõe 

dificuldades de financiamento e lhes retira as condições de competir no mercado. Desse 

modo, se o processo de modernização agrícola tem, por um lado, possibilitado a 

elevação de índices de produção, produtividade e exportação, por outro lado, tem 

significado a ruína de muitos produtores familiares independentes que, sem outra opção, 

passam a trabalhar sob regime assalariado ou temporário, operando máquinas, fazendo a 

colheita, ou o transporte das safras. Importante lembrar que, como em todo processo de 

modernização, a introdução de novas tecnologias na produção agrícola tem gerado 

também um grande contingente de trabalhadores desempregados. 

No quadro 6, logo a seguir, pode-se examinar as expectativas de 

respostas para a questão 5, fornecidas pela COMPERVE e o quanto essas se distanciam 

dos conhecimentos de fato apresentados pelos candidatos no momento de sua avaliação. 
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Quadro 6 

VESTIBULAR UFRN – 2003 
EXPECTATIVA DE RESPOSTA NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

QUESTÃO 5 

A partir da implementação de práticas agrícolas modernas, essas áreas passaram a 
vivenciar um novo momento na sua reprodução espacial. A agricultura familiar e de 
subsistência vem sendo substituída por uma agricultura comercial, voltada, 
especialmente, para os grandes mercados externos, como o europeu e o americano. 
Nesse contexto, as relações de produção não capitalistas, tipo parceria e arrendamento, 
bem como o trabalho familiar são substituídas pelas relações de trabalho, 
essencialmente capitalistas, que têm por base o trabalho assalariado.  
No entanto, vale salientar que tipos diferenciados de assalariados passam a compor a 
força de trabalho, tendo em vista cada vez mais o caráter tecnológico da produção. Tais 
trabalhadores são considerados semiqualificados e ocupam postos de trabalho, tais 
como: motoristas, operadores de máquinas agrícolas, técnicos agrícolas, etc.  
Por outro lado, passa a existir o trabalhador temporário (bóia-fria), contratado 
sazonalmente para as colheitas e plantio. É importante salientar que, em determinadas 
ocasiões, esses trabalhadores temporários trabalham sem carteira assinada ou outro 
qualquer benefício social. 
Considerando que o processo de modernização tende cada vez mais a se acentuar, vem 
ocorrendo uma diminuição na oferta de trabalho, quer seja permanente ou temporário, 
gerando, assim, também, nessas áreas, o uso freqüente da força de trabalho diarista, 
especialmente durante o período de safra. 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

O que salta aos olhos, após a análise da questão 5, é que apesar da 

proposta curricular oficial do ensino médio privilegiar o dinamismo do processo de 

ensino e aprendizagem, partindo do trabalho com eixos temáticos e da construção dos 

conceitos básicos da Geografia, a dificuldade que os alunos têm para relacionar 

diferentes conteúdos em uma unidade lógica mantém-se acentuada. Torna-se evidente 

que a capacidade de dar coesão e coerência às idéias e informações é tão importante 

quanto o conhecimento e domínio do próprio assunto/tema. 

As respostas analisadas fornecem indícios sobre uma cultura escolar 

carente de práticas sistemáticas de leitura crítica e escrita, que ultrapassem as atividades 

mecanizadas assentadas na memorização, ou aquelas que, embora utilizem uma 

metodologia mais dinâmica como, por exemplo, os projetos didáticos e os estudos do 

meio, não exploram o assunto/tema de estudo na profundidade necessária. 
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2.3.3 Vestibular 2005 

 

Quanto ao vestibular realizado em 2005, as questões de nº 1 e nº 5 foram 

as que obtiveram o maior e o menor índice de acerto respectivamente, como demonstra 

a tabela 10, reproduzida a partir dos dados fornecidos pela COMPERVE, referente a um 

total de 8.503 provas examinadas. 

 

Tabela 10 

VESTIBULAR UFRN – 2005 
Acerto por Questões na Prova Discursiva de Geografia 

Distribuição Percentual Nota/Nº da 
Questão 

01 02 03 04 05 

0,0 (zero) 0,9 14,4 1,4 5,3 19,7 

0,01 – 0,25 38,1 35,4 66,1 28,5 74,4 

0,26 – 0,50 53,8 45,1 30,2 61,5 5,6 

0,51 – 0,75 6,9 4,9 2,1 4,6 0,2 

0,75 – 1,0 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 

Nota Média 0,32 0,26 0,25 0,32 0,12 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Importante observar que as questões de nº 1 e 4 alcançaram nota média 

idênticas, tendo sido utilizado, para o desempate, a verificação das maiores 

porcentagens na freqüência de notas mais elevadas.  

Enquanto a questão de maior acerto (nº1) versou sobre a atividade 

turística na área litorânea do Nordeste brasileiro, a questão de menor acerto (nº 5) 

explorou a cartografia para explicar o fenômeno das monções. Mais uma vez se observa 

a dificuldade generalizada de os candidatos fazerem uma leitura pertinente de mapas 

para a análise de fenômenos geográficos, visto que o índice de notas zero chegou a 

quase 20%. 
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Em relação à questão de maior acerto na prova discursiva de Geografia 

do vestibular 2005 da UFRN, o quadro 7 apresenta o conteúdo da referida questão e 

duas amostras de respostas, tomadas aleatoriamente. 

 

Quadro 7 

VESTIBULAR UFRN – 2005 
QUESTÃO DE MAIOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 1 

A partir dos anos 90 do século passado, a área litorânea do Nordeste brasileiro tem 
atraído populações de outras regiões do País e do exterior, tendo em vista o 
desenvolvimento e a expansão de algumas atividades, em especial o turismo. 

Explique de que maneira o turismo tem sido importante na atração de populações para 
a área litorânea do Nordeste brasileiro. 

Resposta I Resposta II 

A importância do turismo para as cidades 
litorâneas do nordeste é devida ao elevado 
fluxo de capitais decorrentes dos turistas, 
fato que impulsiona a economia local 
gerando empregos em diversos setores da 
economia como o setor hoteleiro, bares e 
restaurantes e o artesanato. O turismo traz 
receitas para essas cidades e se torna, em 
diversas delas, a sua principal atividade 
econômica. 

As áreas litorâneas do Nordeste brasileiro, 
nos últimos anos, vêm se destacando 
muito no que diz respeito a construções de 
áreas de lazer, como por exemplo os 
hotéis. É importante pelo fato de, com 
esse grande fluxo nessas cidades, o 
consumo destas aumentam 
significantemente. A atração das 
populações de outra região do país se dá 
pelo grande números de praias 
paradisíacas existentes nas áreas 
litorâneas. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

De fato, as questões que envolvem problemas geográficos em escala 

regional acabam oportunizando os candidatos a se expressarem um pouco mais, devido 

sua familiaridade com o assunto. Isto, porém, não tem evidenciado um nível de análise 

mais acurado, pois praticamente se trata de respostas superficiais, repetitivas das 

informações já constantes nos enunciados e com teor explicativo precário, tendo em 

vista a confusão entre causa e efeito/conseqüência e a omissão de informações que 

seriam necessárias, ou seja, dizer que o clima e a paisagem das praias do Nordeste 

brasileiro se constituem em atração turística que vem sendo explorada nas últimas 

décadas. A questão solicita que se explore o turismo enquanto atividade econômica e 



85 

seus reflexos na constituição desses espaços. Assim, seria importante que os candidatos 

informassem que o turismo gera empregos e demanda melhoria na infra-estrutura local 

(pavimentação de ruas, por exemplo) e ampliação da oferta de bens e serviços 

(hotelaria, alimentação, transportes, lazer e outros). Toda essa rede de atividades gera 

maior arrecadação de impostos, os quais, quando aplicados em educação, saúde e 

segurança, contribuem para o desenvolvimento das cidades. Outro setor que vem se 

beneficiando com o turismo é o mercado imobiliário, seja para fins de investimento 

financeiro ou para atender a necessidade habitacional de significativo contingente de 

população que tem migrado para essas regiões em busca de emprego e melhor qualidade 

de vida. 

As respostas analisadas apontam nessa direção, porém de modo muito 

superficial, especialmente quando comparamos com a expectativa oficial de resposta 

publicada pela COMPERVE, conforme se vê no quadro 8. 

 

Quadro 8 

VESTIBULAR UFRN – 2005 
EXPECTATIVA DE RESPOSTA NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

QUESTÃO 1 

O turismo no Nordeste tem sido importante na atração de populações, tendo em vista: 
as múltiplas possibilidades de investimento, a geração de renda e de empregos, a 
implementação de infra-estrutura básica, a existência de paisagens naturais e a melhor 
qualidade de vida.  

Esse quadro tem favorecido a dinamização e ampliação de diversas atividades, tais 
como: o comércio, o setor imobiliário, a prestação de serviços, o setor de transportes, 
além de aumentar arrecadação de impostos e ampliar o mercado formal e informal de 
trabalho.  

Nesse contexto, é evidente que a atividade turística tem se constituído em um fator 
importante para a atração de um considerável contingente populacional para a área 
litorânea nordestina, seja como migrante, na busca de emprego, de melhor qualidade de 
vida ou para investir no próprio setor turístico ou afim, seja na condição de turista, em 
busca das paisagens paradisíacas. 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

O teor da questão analisada apresenta estreita relação com as orientações 

dos PCNs de Geografia (BRASIL, 2000) para o ensino médio, especialmente quando se 

traçam, no rol das competências e habilidades, a necessidade de o aluno ser capaz de:  
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Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a 
observação dos processos de formação e transformação dos 
territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação 
de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais (op. 
cit. p. 35). 

 

Tomando por base apenas as orientações curriculares acima descritas e as 

respostas dos candidatos, parece inevitável dizer que o ensino médio não atende em 

geral sua finalidade. Porém, é preciso considerar que esse tipo de conclusão tenderia a 

responsabilizar sumariamente alunos e professores, deixando de fora um grande leque 

de outras variáveis intervenientes no problema: condições estruturais das escolas, tanto 

públicas como privadas; políticas educacionais de incentivo; (im)possibilidades de a 

maior parte da população ingressar no ensino superior; condições de trabalho do 

professor e investimento em sua formação inicial e continuada, dentre outros. 

Em relação à questão de menor acerto, que versa sobre o fenômeno das 

monções, observe-se o quadro 9 a seguir. 

 

 

Quadro 9 

VESTIBULAR UFRN – 2005 
QUESTÃO DE MENOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 5 

A ilustração abaixo representa o fenômeno das monções, que ocorre na região sul-asiática. 

 
Fonte: MAGNOLI, D; ARAÚJO, R. Projeto de ensino de geografia – geografia geral. São Paulo: Moderna, 2001. p. 59. 
Em relação a esse fenômeno, atenda às solicitações que seguem. 
A) Como se dá o mecanismo que explica as monções? 
B) Qual a importância das monções para a agricultura da Índia? 
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Resposta I Resposta II 

A) Se dá pelo deslocamento de massas de ar 
para o sul da Ásia em diferentes estações do 
ano, trazendo altos índices de precipitações 
pluviométricas. 

B) As monções são importantes porque 
eleva o índice de chuvas, facilitando 
culturas como o arroz nas áreas alagadas. 

a) É um fenômeno que, no inverno, as 
massas de ar dirigem-se ao centro das 
baixas pressões enquanto no verão, as 
massas vão para o centro das altas 
pressões acontecendo um fenômeno 
semelhante a inversão térmica. 

b) É de grande importância porque no 
verão, as massas de ar do inverno 
deslocam-se para os centros das altas 
pressões sendo possível a concervação 
dos solos nesse período produzindo e 
cultivando alimentos na região. 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Para tratar do fenômeno das monções, o candidato precisa coordenar 

diferentes conhecimentos sobre, por exemplo, clima, relevo e pressão atmosférica, 

compreendendo que as diferenças de pressão têm uma origem térmica diretamente 

relacionada com a radiação solar responsável pelo aquecimento das massas de ar que se 

formam a partir de influências naturais, como: continentalidade, maritimidade, latitude, 

altitude, direção dos ventos e movimento de rotação da Terra. Note-se que esse rol de 

conhecimentos da Geografia tem íntima relação com alguns conhecimentos da Física, 

disciplina que, ao lado da Matemática, são consideradas como as mais difíceis por 

grande parte dos alunos do ensino médio. 

Considere-se, igualmente, que no currículo do ensino médio a tentativa 

de privilegiar a dimensão social da Geografia pode, muitas vezes, dar margem a uma 

superficialidade – comum na prática de grande parte dos professores – na qual o estudo 

dos aspectos físicos dessa ciência – relevo, clima, hidrografia e vegetação – são 

relagados a um segundo plano. Um exemplo disto é o trecho a seguir, retirado dos PCNs 

de Geografia do ensino médio: 

 

Em primeiro lugar, é necessário abandonar a visão apoiada 
simplesmente na descrição e memorização da “Terra e o Homem”, 
com informações sobrepostas do relevo, clima, população e 
agricultura, por exemplo. Por outro lado, é preciso superar um 
modelo doutrinário de “denúncia”, na perspectiva de uma 
sociedade pronta, em que todos os problemas já estivessem 
resolvidos (BRASIL, 2000, v.4, p. 30). 
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Considerando a forma como o texto dos PCNs se apresenta e a ausência 

de maiores esclarecimentos no restante de todo o documento, é possível se colocar a 

hipótese de uma desvalorização desses conhecimentos geográficos. Na verdade, porém, 

a perspectiva é de vincular, à compreensão e à análise dos fenômenos da natureza e dos 

elementos físicos da superfície terrestre, o papel do homem enquanto agente 

transformador do meio e produtor de cultura. 

O quadro 10 apresenta a expectativa de resposta divulgada pela 

COMPERVE. Nele se percebe que a resposta, embora aparentemente simples, suscita 

um conhecimento complexo e articulado. 

 

Quadro 10 

VESTIBULAR UFRN – 2005 
EXPECTATIVA DE RESPOSTA NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

QUESTÃO 5 

A) Como se dá o mecanismo que explica o fenômeno das monções  

O mecanismo das monções se explica pela alternância dos centros de alta pressão e de 
baixa pressão, o que ocorre sazonalmente entre o oceano Índico e o sul e sudeste do 
continente asiático.  

Durante o inverno, tendo em vista a diminuição de temperaturas, o continente torna-se 
um centro de alta pressão, contrapondo-se ao oceano, que se torna um centro de baixa 
pressão, tendo em vista a elevação das temperaturas. Nesse caso, há um deslocamento 
de massas de ar frias e secas do continente para o oceano. No verão do hemisfério 
norte, as massas de ar continentais se aquecem mais que as massas oceânicas, 
tornando-se, o continente, um centro de baixa pressão e o oceano, um centro de alta 
pressão, ocorrendo, assim, o deslocamento das massas de ar quentes e úmidas do 
oceano para o continente, provocando ocorrência das chuvas.  

B) Qual a importância das monções para a agricultura da Índia  

As monções exercem um papel fundamental para a agricultura da Índia, tendo em vista 
que o ciclo da agricultura tradicional está condicionado à dinâmica das mesmas. Por 
isso, a ocorrência de chuvas provocada pelas monções é importante, principalmente, 
para a cultura do arroz, uma vez que esse cultivo ocorre nas áreas de várzeas, que são 
inundadas durante o período chuvoso. O escoamento das águas pluviais transporta os 
nutrientes das áreas mais elevadas para as áreas de várzea, garantido a fertilização dos 
vales. 
Fonte: COMPERVE/UFRN 
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Note-se, finalmente, que além dos conhecimentos específicos da 

Geografia, a questão explora a articulação com outras áreas como Física e História, na 

medida em que trata de pressão atmosférica e da cultura do plantio de arroz. 

 

2.3.4 Vestibular 2007 

 

Quanto ao vestibular realizado em 2007, as questões de nº 3 e nº 4 foram 

as que obtiveram o maior e o menor índice de acerto respectivamente, como demonstra 

a tabela 11, reproduzido a partir dos dados fornecidos pela COMPERVE, referente a um 

total de 8.340 provas examinadas. 

 

Tabela 11 

VESTIBULAR UFRN – 2007 
Acerto por Questões na Prova Discursiva de Geografia 

Distribuição Percentual Nota/Nº da 
Questão 

01 02 03 04 05 

0,0 (zero) 9,8 2,1 6,7 45,2 24,2 

0,01 – 0,25 47,0 60,8 57,5 41,0 67,3 

0,26 – 0,50 39,4 33,4 26,0 12,7 8,2 

0,51 – 0,75 3,6 3,4 8,7 1,0 0,4 

0,75 – 1,0 0,2 0,3 1,2 0,1 0,0 

Nota Média 0,25 0,25 0,25 0,11 0,11 
Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Importante observar que as questões de nº 1, 2 e 3 e as de nº 4 e 5 

alcançaram notas médias idênticas, tendo se utilizado para o desempate a verificação 

das maiores porcentagens de freqüência na categoria de notas mais elevadas para o 

caso do primeiro grupo e as maiores porcentagens de freqüência na categoria de 

notas mais baixas. 
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Mais uma vez convém destacar que a nota média de acerto, nas 

questões discursivas da prova de Geografia nos vestibulares analisados, tem caído 

significativamente: em 2001 a maior nota média foi 0,58, em 2003 foi 0,49, em 2005 

foi 0,32 e em 2007 chega a 0,25. Observe-se, ainda, que a freqüência na categoria de 

nota zero chega ao patamar de 45% na questão nº 4, correspondendo a um número 

aproximado de 3.750 respostas em branco, ou completamente erradas. 

Em relação aos conteúdos das questões examinadas, enquanto a questão 

de maior acerto (nº3) versou sobre a dinâmica demográfica brasileira no período de 

1970 a 2000, a questão de menor acerto (nº 4) explorou as mudanças geopolíticas e 

econômicas que marcam uma “nova ordem mundial”, a partir da “queda do muro de 

Berlim” no final de 1989. 

Cabe ainda informar que a COMPERVE não disponibilizou a amostra de 

dois cadernos de provas discursivas de Geografia do vestibular 2007 contendo as 

respostas dos candidatos, de modo que a análise efetuada terá como foco somente o 

conteúdo da prova e a expectativa de resposta divulgada.  

Em todo caso, o que se tem considerado até o momento neste estudo, 

como possível explicação, é que o tipo de conteúdo explorado na questão parece 

facilitar ou dificultar os erros e acertos dos candidatos. Nesse sentido, com base no 

estilo de respostas anteriormente analisadas, pode-se inferir que a média de respostas 

apresenta os mesmos tipos de problemas em relação ao fundamento das 

argumentações, à coerência das explicações que indiquem causas e conseqüências, à 

utilização de conceitos e à repetição das informações constantes nos enunciados das 

questões, dentre outros. 

O quadro 11 apresenta a questão de maior acerto (nº 3) e a 

correspondente expectativa de resposta divulgada pela COMPERVE. A referida questão 

trata da dinâmica demográfica brasileira, tomando como referência os anos de 1970 e 

2000, a partir da leitura analítica de dois gráficos. 
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Quadro 11 

VESTIBULAR UFRN – 2007 
QUESTÃO DE MAIOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 3 

Faça uma leitura cuidadosa das pirâmides etárias do Brasil correspondentes aos anos de 
1970 e de 2000. 

 
ADAS, Melhem, ADAS, Sérgio (Colaborador). Panorama Geográfico do Brasil: 
contradições impasse e desafios socioespaciais. São Paulo: Moderna, 2000. p.489. 

A partir da leitura, analise a dinâmica demográfica brasileira no período de 1970 a 
2000 considerando 

A) o crescimento vegetativo; 

B) a expectativa de vida. 

EXPECTATIVA DE RESPOSTA 

A) A leitura das pirâmides nos mostra a diminuição do crescimento vegetativo, 
observado por meio da queda da fecundidade, associada à queda de mortalidade, 
expressa pelo estreitamento da base da pirâmide. Essa diminuição está associada a 
diversos fatores, mas, principalmente, ao avanço da urbanização, ao uso mais freqüente 
de contraceptivos, à entrada da mulher no mercado de trabalho e ao aumento do custo 
de reprodução social. Desse modo, pode-se observar o aumento da população adulta 
(entre 20 e 59 anos) em conseqüência da redução da mortalidade infantil. A queda da 
mortalidade deve-se, principalmente, aos avanços da medicina, com a descoberta de 
medicamentos para doenças infectocontagiosas, bem como a campanhas de vacinação, 
que vêm sendo feitas em todo o território nacional. 

B) Quanto à expectativa de vida, ao observarmos o alargamento da pirâmide que 
representa a dinâmica etária brasileira em 2000, fica evidente o aumento da expectativa 
de vida, que, em 1970, ficava entre 65 e 69 anos, para mulheres e homens, enquanto 
que, em 2000, essa expectativa passa para 80 anos ou mais, significando, portanto, o 
envelhecimento da população. Esse envelhecimento populacional é resultante, 
principalmente, da melhoria da qualidade de vida e dos avanços da medicina. Ao 
mesmo tempo, essa nova realidade impõe à sociedade políticas públicas voltadas para o 
atendimento às demandas dessa população, assim como novas práticas no uso e na 
gestão do território.  
Fonte: COMPERVE/UFRN 
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Note-se que o tipo de gráfico utilizado apresenta, de forma bem simples e 

objetiva, as informações necessárias para a elaboração das respostas, diferentemente 

daquilo que ocorreu com a leitura de mapas na questão nº 5 do vestibular 2001 

(Projeção de Peters e Projeção de Mercator) e na questão nº 5 do vestibular 2005 

(fenômeno das monções), que apresentavam informações mais complexas e supunham o 

domínio de conhecimentos bastante específicos.  

Para responder adequadamente à questão examinada (nº 3), o candidato 

deveria apenas dominar alguns conceitos básicos, como demografia e crescimento 

vegetativo, associando-os com algumas informações, já bastante comuns e amplamente 

divulgadas na mídia, sobre as causas apontadas para a queda nas taxas de mortalidade 

infantil e aumento da expectativa de vida da população. 

Em relação à questão de menor acerto, que versa sobre as mudanças 

geopolíticas e econômicas que marcam uma “nova ordem mundial”, a partir da “queda 

do muro de Berlim” no final de 1989, apresenta-se o quadro 12 a seguir. 

 

Quadro 12 

VESTIBULAR UFRN – 2007 
QUESTÃO DE MENOR ACERTO NA PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA 

Enunciado da Questão 3 

A “queda do muro de Berlim”, ocorrida no final de 1989, é um dos marcos do 
surgimento de uma “nova ordem mundial”, que pode ser compreendida a partir de duas 
dimensões: a geopolítica e a econômica. 

Explique as mudanças geopolíticas e econômicas decorrentes dessa “nova ordem 
mundial”. 

Expectativa de Resposta 

Do ponto de vista geopolítico, a principal mudança foi o fim do período denominado 
de Guerra Fria e, por conseguinte, da bipolaridade de poder das superpotências 
mundiais (União Soviética e Estados Unidos) e dos blocos mundiais por elas 
comandados. Na “nova ordem geopolítica mundial”, denominada “ordem multipolar”, 
as superpotências se impõem mais em face do seu poderio econômico do que bélico, ou 
seja, na “nova ordem”, o poder está vinculado diretamente ao avanço tecnológico, a 
níveis de produtividade, à disponibilidade de capitais, à competitividade e à 
qualificação da mão-de-obra. Outra característica marcante na “nova ordem mundial” é 
o processo de globalização da economia, com a formação de blocos econômicos 
regionais, tais como a União Européia e o Nafta. 
Fonte: COMPERVE/UFRN 



93 

A questão ora examinada requer, diferentemente das questões nº4 e nº1 

dos vestibulares de 2003 e 2005 respectivamente, o conhecimento de uma realidade 

mais distante, tanto do ponto de vista espacial quanto histórico. Isso pode talvez se 

constituir em fator de dificuldade, apontando para a necessidade de o ensino rever a 

ênfase dada à realidade mais próxima, em detrimento de realidades mais distantes. 

A esse respeito, convém destacar que a prática docente atual – conforme 

se observa amplamente no cotidiano de várias escolas, públicas ou privadas – tem 

privilegiado em demasia os conteúdos da realidade mais imediata dos alunos, sem 

conseguir estabelecer a relação necessária com outros conhecimentos mais distantes no 

tempo-espaço. Também se observa que, na tentativa de trabalhar a interdisciplinaridade, 

muitos professores se esquecem de trabalhar as especificidades de sua área, resultando 

para o aluno na dificuldade de utilizar determinados conceitos, de sistematizar os 

conhecimentos e informações de forma lógica e de compreender os conteúdos e temas 

estudados para além da superficialidade vulgar. 

 

2.4 Síntese parcial 
 
A despeito de os erros evidenciados nas respostas denunciarem um 

baixo desempenho dos candidatos, considera-se inadequado, do ponto de vista 

metodológico, apontá-los como dificuldades de aprendizagem, uma vez que um 

diagnóstico dessa natureza necessita de mais elementos informativos acerca dos 

sujeitos. Os estudos pedagógicos, especialmente destinados aos problemas 

relacionados com a aprendizagem e com a avaliação escolar (MONEREO; SOLÉ, 

2000) indicam uma série de fatores – sócio-afetivos e biopsíquicos – que podem 

incidir no baixo desempenho dos alunos, de modo que não se pode determinar que 

alguém tenha dificuldade de aprendizagem a partir do resultado de uma prova 

(vestibular) aplicada sob tensão psicológica e distante das situações cotidianas 

vivenciadas na vida acadêmica do candidato. 

As dificuldades de aprendizagem (MONEREO;SOLÉ, 2000) remetem 

a um diagóstico especializado e individualizado, no qual se observa a existência de 

um ou mais dos seguintes aspectos: 
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- atividade motora: hiperatividade ou hipoatividade, dificuldade de 

coordenação; 

- atenção: dispersão ou baixo nível de concentração;  

- área matemática: problemas em seriações, inversão de números, 

reiterados erros de cálculo; 

- área verbal: problemas na codificação/decodificação simbólica, 

irregularidades na lectoescrita, disgrafias; 

- afetividade: desajustes emocionais leves, baixa auto-estima; 

- memória: dificuldades de fixação; 

- percepção: reprodução inadequada de formas geométricas, confusão 

entre figura e fundo, inversão de letras; 

- sociabilidade: inibição, pouca habilidade social, agressividade. 

Por outro lado, o baixo desempenho poderia evidenciar problemas 

com o processo de ensino, quando constatado que as atividades desenvolvidas no 

cotidiano escolar e as práticas docentes denotam: 

- a oferta de poucas condições para que o aluno possa perceber a 

diferença entre o conhecimento do senso comum – explorado nas situações de 

levantamento de conhecimentos prévios – e o conhecimento sistematizado; 

- o não auxílio ao aluno, para que ele possa estruturar sua compreensão 

acerca do conteúdo/tema abordado; 

- a ignorância quanto à natureza do conhecimento sistematizado, 

apresentando-o como produto acabado e inquestionável; 

- a primazia da memorização em detrimento da compreensão; 

- o desconhecimento da natureza do processo de aprendizagem e suas 

características em cada fase do desenvolvimento humano; 

- a fragmentação, a descaracterização e a descontextualização dos 

conteúdos, sob o paradoxal pretexto de facilitarem a aprendizagem.  
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Quando se examinou as respostas das provas discursivas de Geografia, o 

que se pôde constatar, por motivo não identificado e não por um suposto problema de 

aprendizagem, é que os candidatos: 

- não estabeleceram relações espaciais entre as dimensões local, regional 

e mundial; 

- não fizeram uso pertinente de modelos e teorias; 

- apresentaram limitações na escrita e uso da linguagem, fato que 

favoreceu o surgimento de ambigüidades e evidenciou problemas de coesão, coerência e 

argumentatividade; 

- estabeleceram pouca pertinência entre relações espaço-temporais e 

relações de causalidade e multicausalidade; 

- demonstraram uma capacidade insuficiente de análise e síntese, 

especialmente quando a situação exigiu a leitura de mapas; 

- repetiram desnecessariamente o enunciado da questão. 

Quando se trata de avaliação, há de considerar ainda, embora não seja o 

caso examinado, a qualidade técnica do próprio instrumento e sua forma de aplicação. 

Por isso tudo, é importante se dizer que esta pesquisa é de caráter informativo e 

compreensivo, cuja finalidade é contribuir com elementos necessários para uma 

reflexão mais articulada sobre a educação brasileira, especialmente na passagem do 

ensino médio para o ensino superior, tendo como foco os conteúdos da Geografia 

presentes nas provas discursivas do vestibular da UFRN, ao longo dos anos 2001, 2003, 

2005 e 2007. 
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3. O CURRÍCULO DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO E O CONTEÚDO 

DAS PROVAS DO VESTIBULAR 

 

Neste capítulo retoma-se a discussão sobre currículo e ensino, ensino da 

Geografia e ensino médio no Brasil, articulando-se estas variáveis com a questão da 

acessibilidade ao ensino superior, mediante o vestibular. Compreende-se que as 

dificuldades apresentadas pelos vestibulandos para responder as questões discursivas, 

as quais foram analisadas em amostra aleatória no capítulo anterior, refletem um 

contexto sobre a qualidade do ensino médio em sua totalidade e não apenas na área 

específica da Geografia ou dos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Todavia, existem especificidades que devem ser pensadas no âmbito de cada 

componente curricular e de cada instituição de ensino superior, o que justifica a 

análise particularizada que ora se efetua, devendo se constituir em objeto de reflexão 

permanente, com vistas ao conhecimento de fatores intervenientes no processo de 

ensino e de aprendizagem dos conhecimentos geográficos. 

Toda essa discussão deságua na reflexão sobre o que precisa ser 

avaliado, tendo-se como idéia central a necessidade de abandonar qualquer pretensão 

em apontar causas e culpados e adotar um olhar compreensivo sobre o baixo 

desempenho nas provas discursivas analisadas, que retratam uma realidade difícil de 

ser superada sem que um conjunto de ações articuladas seja posto em prática. 

 

3.1 O que representam o ensino médio e o conhecimento da Geografia na 

escolaridade básica? 

 

Como se viu no capítulo 1, o ensino médio esteve desde os primórdios 

da história da educação brasileira, vinculado a dois objetivos, quase sempre, 

incomunicáveis: a qualificação técnica para as camadas da população em ascensão 

social, ou a preparação para os estudos em nível superior, destinada à elite econômica 

da sociedade colonial. Com o processo acelerado de urbanização e modernização 

industrial, vivido no início do século XX, a sociedade brasileira foi se tornando cada 

vez mais complexa e carente de novas funções especializadas, o que favoreceu a 
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criação de vários cursos técnicos profissionalizantes em nível médio, bem como a 

criação de várias faculdades. Desse modo, em relação a sua finalidade, o ensino médio 

permanecia inalterado. 

Somente no final do regime militar (1964/1985), com o processo de 

democratização política, tornou-se possível a discussão sobre novos paradigmas para a 

educação, entre os quais a finalidade do ensino médio na formação do jovem 

brasileiro. Assim, a nova LDB (Lei nº 9.394/96), que surge nesse cenário de 

atualização pedagógica, mantém as finalidades propedêutica e tecnológica, porém 

condicionadas ao “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico” (Art. 35, inciso III). Na prática, isso significa que permanece a distinção entre 

a educação das classes populares e a educação das classes dominantes, uma vez que 

somente as famílias com condição econômica podem manter seus filhos dedicados 

exclusivamente aos estudos, enquanto que os jovens filhos de trabalhadores 

necessitam ingressar mais cedo no mercado de trabalho para auxiliar no orçamento 

doméstico.  

Por outro lado, a revolução tecnológica, que hoje alcança todos os 

setores da economia, tem exigido progressivamente maior qualificação profissional, 

bem como gerado a substituição gradativa de postos de trabalho por máquinas e 

computadores, fato que incide na maior procura dos jovens de baixa renda, oriundos 

de escolas públicas, por cursos de nível superior, a fim de aumentar suas chances de 

empregabilidade.  

Observa-se, ainda, que apesar de a demanda por cursos de ensino 

superior ter aumentado significativamente nas últimas décadas, o aumento de vagas 

nas faculdades públicas não correspondeu a esse aumento, tornando as provas de 

vestibulares mais concorridas. Para garantir um número de aprovados compatível com 

a oferta de vagas, os exames vestibulares foram aperfeiçoando sua metodologia 

seletiva, que hoje aplica as provas de redação, objetivas e discursivas, ajustadas com 

as cinco grandes áreas de concentração, a saber: Humanística I e II, Tecnológica I e II 

e Biomédica. As provas objetivas e de redação são comuns para todas as áreas, 

enquanto que as discursivas são aplicadas de acordo com o quadro 13. 
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Quadro 13 

COMPERVE - VESTIBULAR UFRN -  
PROVAS DISCURSIVAS POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Área Prova Discursiva 

Humanística I Matemática – História – Geografia 

Humanística II Língua Estrangeira – História – Geografia 

Tecnológica I Matemática – História – Física 

Tecnológica II Matemática – Química – Física 

Biomédica Biologia – Química – Física 
Fonte: UFRN/COMPERVE (acesso no site em 11/2007) 

 

No rol de mudanças no campo educacional brasileiro, além da 

universalização do ensino fundamental e da ampliação no atendimento ao ensino 

médio, cita-se a atualização dos currículos da educação básica, os quais adotam uma 

nova perspectiva sobre a forma de organização didático-pedagógica para os conteúdos 

e metodologias de ensino. Estes são planejados a partir de uma concepção de ensino e 

aprendizagem que confere maior autonomia aos educandos e possibilita maior 

exercício de sua capacidade crítica e criativa. 

Essa visão de aprendizagem, enquanto processo ativo de elaboração 

pessoal, claramente inspirada na teoria desenvolvimentista de Piaget (1958) e sócio-

interacionista de Vygotsky (1987), associada à teoria crítica da função social da 

educação (Bourdieu e Passeron, 1970; Giroux, 1983; Enguita, 1989; Torres, 1997), 

passou a influenciar todas as disciplinas do currículo da educação básica, inclusive o 

ensino da Geografia. Desse modo, se observa a substituição de métodos baseados na 

memorização de conteúdos, especialmente relacionados à Geografia física (clima, 

relevo, hidrografia), para o uso de métodos que priorizam a compreensão e a 

discussão crítica de temáticas sócio-ambientais nesse campo de conhecimento. 

Ocorre, porém, que as novas bases pedagógicas se prestaram a uma 

série de equívocos, ainda observados no cotidiano das práticas escolares, 

especialmente por conta de falhas no processo de formação e atualização dos 

docentes. Alguns desses equívocos provocaram o esvaziamento dos conteúdos 

sistematizados em detrimento da valorização excessiva dos conhecimentos prévios dos 
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alunos e da restrição ao uso de temáticas estritamente relacionadas ao contexto mais 

imediato do aluno. Exemplo disso pode ser observado nas respostas discursivas dos 

vestibulandos, analisadas no capítulo anterior, quando se torna patente sua baixa 

capacidade de explicação, análise e síntese dos problemas propostos, particularmente 

quando se tratavam de temáticas mais distantes de suas referências espaço-temporal e 

social. 

Cumpre dizer que, essa nova base pedagógica, apesar de pertinente, não 

tem sido incorporada adequadamente no currículo escolar, tanto em termos 

conceituais quanto procedimentais, tanto em relação ao currículo formal quanto ao 

currículo vivenciado cotidianamente no espaço escolar. Isto porque a formação cidadã 

requer uma série de aprendizagens procedimentais e conceituais que muitas vezes se 

tornam incompatíveis com a lógica do mundo do trabalho, em que o trabalhador, 

mesmo treinado para realizar funções importantes, seu campo de autonomia para gerir 

e tomar determinadas decisões é bastante restrito. 

Segundo Canivez (1991) é preciso que a educação do cidadão abandone 

progressivamente uma visão consumista, em que a legitimidade política se imprime 

pelo respeito às leis, numa relação de troca entre deveres e direitos e assuma uma 

visão mais contratual, em que a legitimidade política se estabelece pela faculdade 

autônoma de julgamento, segundo o sentido de universalidade e interesse geral. O 

mesmo autor destaca dois aspectos que devem subsidiar a educação para a cidadania. 

O primeiro aspecto refere-se à necessidade de viabilizar práticas 

educativas que valorizem a participação ativa do educando, preparando-o para atuar 

plenamente na vida social e política, o que significa, por um lado, agir sobre os que 

governam e, por outro lado, tornar-se um governante em potencial. De imediato, 

percebe-se que esses valores podem ser incompatíveis com a lógica do mundo do 

trabalho no sistema capitalista, uma vez que, segundo a teoria marxista, o processo de 

produção e acumulação de riquezas necessita da exploração da mão-de-obra do 

trabalhador, com extração da mais-valia. Ainda que hoje a revolução tecnológica e o 

processo de globalização tenham gerado novas relações de trabalho, a lógica do 

capitalismo permanece inalterada quanto à propriedade e expropriação dos meios de 

produção; isso significa processo de submissão em oposição ao ideal educativo. 
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O segundo aspecto deriva do primeiro, implicando na igualdade de 

acesso em relação ao saber e à informação. Obviamente, por mais que o acesso à 

escola esteja democratizado, a permanência, o sucesso na aprendizagem e a 

progressão nos estudos não estão ainda garantidos em nossa realidade. De fato, todos 

chegam à escola, mas em condições desiguais de partida. Se a escola não dispõe de 

estratégias para propiciar uma recuperação da defasagem de capital cultural daqueles 

que estão mais distantes dos padrões de aprendizagem exigida, o resultado mais 

comum será um aluno com histórico de múltiplas repetências, de abandono escolar e 

de ingresso prematuro no mercado do trabalho, especialmente nas atividades da 

economia informal, instável, insegura e desgastante. 

Com efeito, a educação para a cidadania acaba sendo um horizonte 

utópico, no qual o processo de socialização escolar deve se inspirar, porém ciente das 

limitações impostas pela própria estrutura social, econômica, política e cultural vivida 

atualmente.  

No que concerne à escola, em relação ao preparo para o trabalho, há de 

se lembrar que a formação tecnológica fornece elementos para o exercício de uma 

atividade profissional; porém, grande parte dos cursos enfrenta problemas para 

articular satisfatoriamente os saberes teóricos e práticos, atribuindo maior importância 

a apenas um deles. Também se considere que a escola e a tecnologia educacional se 

modernizam mais lentamente do que a indústria e os setores de produção de bens e 

serviços, o que significa dizer que uma grande parcela da aprendizagem profissional 

ocorre no próprio local de trabalho. 

Parece restar, como função precípua da escola, a formação humana 

fundada em valores e princípios éticos e no desenvolvimento da capacidade do aluno 

em auto-regular seus procedimentos de estudo e pesquisa, necessários à aprendizagem 

de conhecimentos variados e imprescindíveis para a sua maior inserção e participação 

social, bem como para a melhoria de suas condições de vida. 

Nesse sentido, o ensino da Geografia pode, nos termos das abordagens 

que rompem com o positivismo e o criticismo do marxismo ortodoxo, trazer 

excelentes contribuições para o desenvolvimento dos educandos, na medida em que se 

discutem as dimensões subjetivas e singulares dos homens em sociedade e se 

estabelece um diálogo de aproximação com outros campos do saber como, por 
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exemplo, a Antropologia, a Sociologia, a Biologia e as Ciências Políticas. Assim, 

quando o objeto da Geografia escolar é o estudo das relações entre o processo 

histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza e de 

seus fenômenos, o educando tem a possibilidade de compreender o processo dinâmico 

de constituição de cada lugar, território e paisagem, identificando e interpretando a 

ação do homem ao longo do tempo.  

 

3.2 O que é preciso avaliar? 

 

A educação no Brasil, com destaque para o ensino público, tem sido alvo 

constante de críticas e todos têm algo para dizer ou recomendar. Cada opinião e cada 

projeto educativo trazem consigo uma visão de sociedade e de educação que nem sempre 

está transparente ao nível de discurso. É preciso cautela redobrada, especialmente quando 

se trata de apontar sumariamente causas ou culpados, pois dificilmente se alcançarão, por 

esse viés, patamares mais elevados de qualidade no ensino.  

Os resultados de avaliações, sejam da aprendizagem dos alunos ou dos 

sistemas de ensino, têm servido, antes de tudo, para estigmatizar e culpabilizar alunos, 

professores, escolas e políticas educacionais. Nesse sentido, as avaliações perdem a sua 

principal razão de ser, ou seja, diagnosticar potencialidades e dificuldades, a fim de 

reorientar o planejamento das ações necessárias ao alcance dos objetivos pretendidos. 

Importante dizer que em todos os momentos desta pesquisa a intenção foi 

procurar identificar e analisar alguns fatores que intervêm no desempenho dos 

vestibulandos, tendo como ponto de partida suas respostas para as questões discursivas de 

maior e menor índice de acerto na área da Geografia, nos vestibulares dos anos de 2001, 

2003, 2005 e 2007, compreendendo um período total de sete anos. Essa forma intercalada 

de análise dos vestibulares teve como objetivo observar a evolução do fenômeno de 
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maneira mais longitudinal e, de fato, o que se registrou no capítulo dois, foi uma 

diminuição progressiva nas notas médias de respostas corretas.  

Acredita-se que o mais importante não seria discutir o porquê desses 

índices, mas utilizá-los para dizer que o ensino da Geografia precisa investir mais no 

conhecimento da cartografia, na análise de fenômenos locais em diferentes regiões do 

planeta e na sua explicação de forma articulada e contextualizada. Isso tudo requer um 

conjunto de medidas, a exemplo de:  

- planejamento pedagógico articulado entre as áreas de conhecimento que 

compõem o currículo do ensino médio, a fim de favorecer a instrumentalização necessária 

ao aluno, para coordenar diferentes conhecimentos e informações; 

- formação continuada de professores tanto em relação ao domínio dos 

conteúdos da Geografia e de áreas afins quanto dos fundamentos didático-pedagógicos 

que devem orientar a prática docente; 

- disponibilidade de acervo bibliográfico, mapas, globos e outros recursos 

materiais, incluindo custos com aulas-passeio, necessários para uma aprendizagem mais 

significativa e efetiva; 

- melhoria das condições de trabalho para o professor, a fim de poder 

dedicar-se mais intensamente às atividades desenvolvidas com os alunos; 

- cobrança social permanente de melhoria da educação e acompanhamento 

da família na vida acadêmica dos alunos, incentivando e orientando suas escolhas e 

condutas. 

Ainda é bom lembrar que não seria adequado determinar a baixa 

performance dos vestibulandos como sinal de problemas de aprendizagem, uma vez que 

não se dispõe de meios para esse tipo de diagnóstico. Também é importante esclarecer que 
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quando se fala em dificuldade de aprendizagem a idéia comum, seja no âmbito da escola ou 

no próprio meio social, é atribuir ao aluno uma capacidade diferenciada, provavelmente 

“mais lenta” ou “defeituosa”, para apreender conceitos, efetuar procedimentos ou emitir 

juízos de valor. Um diagnóstico dessa natureza requer o uso de uma série de procedimentos 

a serem realizados por uma equipe multiprofissional especializada, a fim de identificar se o 

problema tem origem pedagógica, emocional, cognitiva, neurológica ou outras; o grau de 

dificuldade que o aluno apresenta e se essa dificuldade tem caráter temporário ou 

permanente; quais as condutas mais adequadas de atendimento clínico etc. 

Mais uma vez chama-se a atenção para o fato de que o vestibular se constitui 

em um processo seletivo, sendo normal que um grande contingente de candidatos não 

obtenha o sucesso desejado. Porém, o que se pode questionar é o baixíssimo nível das 

respostas analisadas na amostra desta pesquisa, fato que indica a necessidade de o ensino 

médio, independentemente de ser propedêutico, repensar a Geografia ensinada no espaço 

escolar, tornando seu conhecimento acessível a todos os alunos. 

Outro ponto a se considerar é que as provas discursivas de Geografia são 

aplicadas para os candidatos aos cursos das áreas humanísticas I e II, que concentram a 

maior procura pela clientela de menor poder aquisitivo, com poucas exceções, como o curso 

de Direito. Logo se imagina que a maioria seja de jovens e adultos oriundos do ensino 

público, notadamente mais deficitário que o ensino privado. Isso, obviamente, deve 

concorrer para o aumento dos problemas identificados com as respostas analisadas. 

Por fim, mas sem querer reforçar essa idéia, acrescente-se que é comum que 

a disciplina de Geografia seja pouco valorizada entre os estudantes, que em geral se 

preocupam mais com Português e Matemática e, em seguida, dão prioridade aos estudos 

das demais segundo suas preferências pessoais e exigências de cada professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A metodologia desta pesquisa pode ser considerada relativamente 

simples. Não obstante, a temática se mostrou bem mais complexa do que se havia 

imaginado. A intenção inicial de explorar as questões objetivas de maior e menor 

acerto nas provas de Geografia dos vestibulares da UFRN, nos últimos anos, tornou-se 

inviável devido às dificuldades de acesso a esses dados e aos atrasos no cronograma 

da pesquisa, em função da necessidade de mais tempo de investimento na revisão 

bibliográfica, a fim de que as leituras realizadas viessem a contribuir com a análise do 

problema. 

De qualquer modo, foi possível manter preservado o objetivo de 

examinar a relação entre três variáveis, no campo do ensino da Geografia: o currículo 

formal do ensino médio, o desempenho dos vestibulandos e o conteúdo das questões e 

respostas discursivas dos vestibulares dos anos de 2001, 2003, 2005 e 2007 na UFRN. 

Lembrando-se que, embora a COMPERVE não tenha disponibilizado a amostra de 

respostas do vestibular de 2007, foi mantida a análise dos conteúdos constantes nos 

enunciados das questões de maior e menor índice de acerto, assim como a reflexão 

sobre as competências necessárias que os candidatos deveriam apresentar para atender 

às expectativas de êxito. 

A partir dessa pesquisa foi possível compreender que os problemas da 

educação, em qualquer que seja a área de conhecimento tratada, tem raízes históricas, 

políticas, econômicas e culturais que devem ser examinadas cuidadosamente, para que 

a análise pretendida alcance maior profundidade e esclareça aspectos que se 

apresentam obscuros à primeira vista. 

Apesar das limitações inerentes a qualquer produção científica, logo 

também presentes neste estudo, defende-se a relevância desta temática na medida em 

que foram detectados possíveis aspectos deficitários na formação dos alunos do ensino 

médio, tendo como especificidade o ensino da Geografia. Ficou evidente, dentre 

outros aspectos apontados nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, a necessidade de mais 

investimento no ensino da Cartografia e da análise de questões geográficas que 

ultrapassem a dimensão local e regional. Também se mostrou relevante a discussão 
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realizada sobre o acesso ao ensino superior, no qual se verificou as atuais condições 

de atendimento das faculdades e universidades públicas e a demanda crescente por 

vagas, em função do processo de universalização do ensino médio que vem ocorrendo 

nos últimos anos. 

Outros aspectos abordados e considerados importantes foram: a 

distinção entre ensino público e privado, o exame do perfil da clientela de cada uma 

dessas instituições e as finalidades da escolarização, à luz da história da educação 

brasileira e dos dados estatísticos disponibilizados pelo IBGE e pelo INEP. A leitura 

estatística revelou o crescimento da população escolarizada e os índices de reprovação 

na educação básica, segundo a região geográfica e a unidade da federação (capítulo 1). 

A partir desses dados se percebeu as diferenças entre o ensino público e privado, no 

que diz respeito aos respectivos percentuais de atendimento e de rendimento escolar, 

observando que a maior matrícula e o maior desperdício se concentram na esfera 

pública.  

Constatou-se, ainda, o crescimento acelerado das instituições privadas 

de ensino superior, geralmente de qualidade técnico-pedagógica inferior às 

instituições públicas. Esse crescimento de faculdades privadas tem se justificado pelo 

aumento na demanda de alunos egressos do ensino médio público que não conseguem 

ingressar nas instituições públicas, mas necessitam dar continuidade aos estudos, 

como forma de aumentar suas possibilidades de acesso a empregos e cargos que 

remuneram melhor e exigem, por isso, uma maior qualificação profissional 

formalizada em cursos de nível superior e de pós-graduação. 

Além dos aspectos estruturais, cujas implicações incidem diretamente 

nas possibilidades de sucesso no vestibular, observou-se o currículo oficial da 

Geografia no ensino médio a partir da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM), das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (OCNEM) e das Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+ Ensino Médio), tomando-se como pressuposto a 

noção de que todos os alunos, em termos ideais, ao concluírem esse nível de 

escolaridade, devem ter alcançado satisfatoriamente o conhecimento mínimo por ele 

exigido.  
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Nesse sentido, coube destacar a mudança de paradigmas que se 

verificou no ensino da Geografia. Trata-se da crítica aos procedimentos de ensino que 

fazem uso de atividades focalizadas, quase exclusivamente, na memorização de 

conteúdos fragmentados, especialmente relacionados à Geografia Física. Com essa 

mudança passou-se a introduzir, ainda que tímida e precariamente, uma nova 

abordagem aos conteúdos, cujo fundamento pedagógico valoriza a compreensão 

crítica e articulada dos fenômenos tratados. Tal abordagem incidiu, também, na maior 

valorização de conteúdos relacionados à Geografia Humana e Econômica, bem como 

na adoção de estratégias didáticas que favorecem a participação mais ativa do aluno, 

seja evidenciando seus conhecimentos prévios – ponto de partida para a aquisição de 

novos conhecimentos – seja realizando procedimentos de estudo que exigem reflexão, 

criticidade, capacidade de articular informações e de estabelecer relação entre 

fenômenos distintos. 

Saliente-se, ainda, que todos esses aspectos discutidos sobre o ensino 

da Geografia se relacionam, também, com a formação do professor e o seu 

reconhecimento profissional, na medida em que se faz necessário demonstrar uma 

competência técnico-pedagógica para que o currículo oficial se aproxime da 

realidade vivenciada no dia-a-dia da sala de aula e não apenas ocasionalmente. 

A despeito dos limites desta pesquisa – tanto em termos de metodologia 

quanto de aprofundamento da análise – os resultados conduziram a importantes 

reflexões que podem contribuir para a compreensão de que o desempenho dos 

vestibulandos tem desdobramentos variados. Estes devem ser pensados com rigor 

científico, a fim de evitar qualquer explicação precipitada ou desavisada, cujas 

conclusões podem ter sérias repercussões tanto para os sistemas de ensino como para 

a população estudantil. Um exemplo disso é associar o baixo desempenho nas provas 

dos vestibulares a problemas de aprendizagem, sem que haja elementos pertinentes 

para um diagnóstico mais preciso junto aos candidatos e/ou um estudo específico no 

espaço das escolas de ensino médio, públicas ou privadas. 

Salienta-se, por fim, a importância pessoal deste estudo, enquanto 

oportunidade significativa de formação acadêmica para uma pesquisadora iniciante, 

cuja área de interesse – Ensino da Geografia – mostrou-se um desafio estimulante, 

tendo em vista a estranheza, curiosidade e admiração do olhar de uma pedagoga com 

atuação profissional concentrada em coordenação de ensino e psicopedagogia. Todo 
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esse desafio foi recompensado com a aprendizagem de conhecimentos que têm 

servido para rever as situações de planejamento e avaliação pedagógica, focados 

especialmente no conhecimento da Geografia, no espaço da instituição de ensino onde 

são exercidas as suas atividades profissionais. 
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