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RESUMO 
  

Abordagem sobre a relação do Exame Nacional do Ensino 
Médio - ENEM e a disciplina História do Maranhão no nível 
Médio da Educação Básica da rede pública estadual do 
Maranhão. Análise sobre Currículo a partir da Nova Sociologia 
da Educação que mostra a contradição entre a proposta dos 
documentos sobre a necessidade de abordagem dos saberes 
históricos locais e a prática do currículo, pois, o ENEM pela sua 
relevância no acesso ao ensino superior, tornou-se o centro do 
currículo no nível Médio anulando o ensino de História do 
Maranhão. 
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ABSTRACT 
  
Approach on the relationship of the National Examination of 
Secondary - ENEM and discipline History of Maranhão in the 
Middle level of Basic Education of the public state of Maranhão. 
Analysis on Curriculum from the New Sociology of Education 
showing the contradiction between the proposed documents on 
the need to approach the local historical knowledge and the 
practice of curriculum therefore ENEM for their importance in 
access to higher education, became the center of the 
curriculum in the Middle level nullifying the teaching of History 
of Maranhão. 
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INTRODUÇÃO 

As propostas pedagógicas atuais da rede estadual de ensino do Maranhão são 

direcionadas pelos documentos do Ministério da Educação. Assim, destacam-se 

pressupostos construtivistas na abordagem dos conteúdos e uma organização disciplinar 

vinculada à melhoria de resultados educacionais. 

A referida conjuntura evidencia o papel desempenhado pelo processo de 

avaliação educacional na conformação do currículo com base em preceitos da legislação 

nacional. A esse respeito, pode-se citar a Constituição Federal que preconiza no artigo 206 

“a garantia de padrão de qualidade” no ensino oferecido no sistema público (BRASIL, 

2013a). Tal afirmação corrobora a necessidade de medidas avaliativas que definam o nível 

do ensino ofertado. 

Afirmava-se assim, o caráter instrumental da avaliação para o controle e fiscalização 
centralizada da educação básica. Além da definição de um padrão mínimo de 
qualidade de ensino e de oportunidades educacionais, são propostas, a avaliação 
como instrumento de gestão da educação na esfera de sistemas de ensino; a 
introdução da avaliação de rendimento escolar pela União, em escala nacional. Foi 
acentuada a avaliação de resultados e a regulação avaliativa fora da unidade 
escolar, ou seja, em larga escala institucionalizada nos anos seguintes (FREITAS, 
2007, p.79). 

O processo de elaboração das diretrizes curriculares estaduais deixa claro o 

direcionamento pelos índices educacionais obtidos nas avaliações externas2. Os 

instrumentos de avaliação da Educação Básica objetivam, portanto, a garantia de eficiência 

e eficácia nos resultados da rede pública de ensino. A partir da relação entre medida, 

avaliação e informação, o sistema avaliativo possibilita a regulação estatal dos sistemas 

educacionais. 

O ENEM E A ATUAL CONFIGURAÇÃO DA DISCIPLINA HISTÓRIA DO MARANHÃO 

Apesar da descentralização propalada no contexto da globalização, o processo 

de escolarização no Brasil se pauta numa estrutura centralizada. Nessa conjuntura, atuam 

as normas legais e um sistema de avaliação em larga escala, externo à unidade escolar. O 

respaldo de tais instrumentos é pautado em censos, índices, resultados de desempenho 

escolar e metas (PILETTI, 2010).  

O Estado regulador faz uso da avaliação, por meio de diagnósticos e exames 

para intervir nas escolas. Assim, desconsidera o diálogo entre o contexto escolar e a 

realidade social, econômica, cultural, dentre outros aspectos relacionados aos agentes 

educativos. A compreensão do ensino com base no alcance de metas sinaliza, portanto, 

para uma concepção restrita do currículo.  
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A sociedade brasileira tem acompanhado nos últimos anos, discursos que defendem 
a aplicação de testes educacionais unificados nacionalmente como objetivo de aferir 
o desempenho dos alunos nos diferentes graus de ensino ministrados nas escolas 
brasileiras. Entretanto, a determinação de critérios de avaliação revela a posição, as 
crenças e a visão de mundo de quem a propõe. Os exames nacionais em vigor 
enfatizam a medição do desempenho escolar por meio de testes padronizados, o 
que os vincula a uma concepção objetivista de avaliação (LIBÂNEO, 2006, p. 205). 

Nesse movimento, destaca-se no Brasil, o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso3 com a geração de planos para o sistema educacional. A referida gestão instituiu 

um sistema de avaliação da educação nacional pela aplicação de exames que criassem um 

mapa com o desempenho das escolas. A partir de então, passaram a vigorar na educação 

escolar brasileira, avaliações nacionais nos três graus de ensino: o SAEB no Ensino 

Fundamental, o ENEM no Ensino Médio e o ENADE no Ensino Superior (GHIRALDELLI JR, 

2009). 

A implantação dos referidos exames partiu de bases legais que instituíram um 

sistema nacional de avaliação. O propósito dessa medida educacional se direcionou a medir 

e informar resultados e censos de maneira articulada. Inicialmente, enfocou o Ensino 

Fundamental por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica  (SAEB) considerando 

o rendimento do aluno, a prática docente, o perfil de gestores e as formas de gestão. 

A criação do SAEB foi fundamentada em razões acrodadas no Plano Decenal de 
Educação para Todos, na necessidade de monitoramento para eficácia das políticas, 
na importância de organiza-lo de forma sistemática e de tornar de domínio público 
os conhecimentos e informações gerados na demanda de adequada 
institucionalização da experiência do MEC em processos avaliativos (FREITAS, 
2007, p. 85). 

A relação entre a implantação do sistema de avaliações externas no Brasil e o 

Plano Decenal de Educação para Todos4 ilustra a intervenção dos organismos 

internacionais na definição das políticas públicas brasileiras. Diante do processo de 

globalização da economia, do foco nas relações de mercado e da competitividade no mundo 

do trabalho, as medidas governamentais propostas nos documentos oficiais buscam, 

portanto, adequar o processo de educação formal a essa conjuntura. 

Assim, a Lei nº 9.131/95 atribuiu ao MEC, a elaboração e execução da política 

nacional de avaliação. A oficialização da medida se tornou definitiva com a LDB 9394/96. 

                                                           
3
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compreensão do mundo em que vivem (LIBÂNEO, 2006). 

 



 
 

                  

Conforme Piletti (2010, p. 190), “a lei deu poderes ao MEC para coletar, analisar e 

disseminar informações sobre a educação e ainda avaliar nacionalmente o rendimento 

escolar objetivando a melhoria da qualidade de ensino”. 

De imediato, o SAEB abrangeu a avaliação de escolas públicas e privadas dos 

Ensinos Fundamental e Médio, enfocando as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

Paralelamente, combinava os resultados obtidos pelos alunos com dados de questionários 

aplicados a membros da comunidade escolar. A realização do exame ocorria a partir do 

processo de amostragem e com isso, restringiu as possibilidades de representação da 

diversidade educacional do país. Diante disso, o MEC articulou alterações no SAEB, ao 

caracterizá-lo a partir de dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) 

e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC). 

A ANEB compartilha da mesma configuração do SAEB: um processo facultativo, 

por amostragem. As informações levantadas atuam como subsídio para a formulação de 

políticas para a qualidade, equidade e eficiência da educação. 

Os testes são aplicados a uma amostra nacional de escolas e alunos, mediante um 
recorte que contempla escolas que têm pelo menos dez alunos matriculados no ano 
escolar, representativo das redes pública e privada, composto por alunos do quinto e 
do nono anos do ensino regular da zona urbana e rural, assim como do terceiro ano 
do ensino médio regular das escolas localizadas na zona urbana (PILETTI, 2010, p. 
192). 

Por sua vez, a ANRESC, também denominada Prova Brasil é um exame 

obrigatório e universal. De caráter bianual, detalhado e extenso, objetiva fornecer 

informações sistemáticas sobre as unidades escolares, ressaltando o resultado global de 

desempenho. Os dados do exame embasam as diretrizes do cálculo para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

A Prova Brasil aplica provas de matemática e língua portuguesa e questionários que 
investiguem as condições intra e extraescolares incidentes sobre o processo de 
ensino aprendizagem. Esta avaliação é aplicada somente em escolas públicas, 
urbanas e rurais que possuam pelo menos vinte alunos matriculados na quarta e 
oitava série (PILETTI, 2010, p. 192). 

A elaboração dos exames se pauta nas matrizes postuladas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais em associação com os princípios da LDB. O processo prevê a 

definição de descritores de natureza cognitiva associados a conteúdos curriculares. São 

enfocadas operações mentais visando identificar no desempenho dos alunos competências 

e habilidades.  

Competência como capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles [...] Habilidades 
referem-se ao plano do saber fazer e decorrem diretamente do nível das 
competências já adquiridas e que se transformam em habilidades. Competências e 
habilidades são avaliadas, portanto, de modo interligado (PERRENOUD, 2000, p. 
12). 

Em 1998, o MEC institui pela Portaria nº 438, o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Organizado pelo INEP, o exame é facultativo e gratuito para alunos de baixa 



 
 

                  

renda e de escolas públicas, sendo taxado para os egressos de instituições privadas. A 

princípio visou a comparação do desempenho dos estudantes sendo modificado à medida 

que universidades passaram a considerá-lo na seleção para o ingresso em cursos 

superiores. Essa tendência foi fortalecida pelo MEC ao adotar a nota do ENEM para a 

concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI)5. A referida 

modificação foi instituída em 2009 com a regulamentação do ENEM como exame para o 

acesso ao Ensino Superior. 

A nota do ENEM oferece uma referência cujo desempenho serve: a) para escolhas 
futuras em relação ao universo de trabalho e continuidade dos estudos; b) como 
modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção do universo de 
trabalho; como modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos 
cursos profissionalizantes pós-médios e à educação superior; para ascender a 
programas governamentais como o PROUNI; e) como exame supletivo para os 
maiores de 18 anos, permitindo a certificação de conclusão do ensino médio; f) 
como avaliação de desempenho das escolas de ensino médio; g) como avaliação do 
desempenho acadêmico dos estudantes que ingressam nas instituições de ensino 
superior (PILETTI, 2010, p. 194). 

Em sua nova configuração, o ENEM passou a compor o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU). O referido processo direciona o ingresso nas universidades públicas e 

privadas superando o modelo do vestibular na versão tradicional.  

Segundo Cassiani (2013, p. 35), “os documentos destacam o caráter 

interdisciplinar e contextualizado das questões do exame, propostas por meio de situações-

problema nas quais é preciso decidir, dentre cinco enunciados”. Enfocando a 

interdisciplinaridade, as questões do exame se articulam aos conteúdos do Ensino Médio 

centrando-se na resolução de problemas. O ENEM foi difundido com base num discurso de 

superação da memorização de conteúdos preconizada pelo vestibular tradicional, buscando 

focalizar em suas questões o raciocínio, as competências e habilidades do estudante na 

resolução de problemas. 

As competências que dão suporte à avaliação do ENEM estão baseadas no que os 
indivíduos desenvolvem. São descritas nas operações formais da teoria de Piaget, 
tais como, a capacidade de levantar todas as possibilidades para resolver um 
problema, a capacidade de formular hipóteses, combinar todas as possibilidades e 
separar as variáveis para testar a influencia de vários fatores, o uso do raciocínio 
hipotético dedutivo; aspectos de interpretação, análise, comparação, argumentação, 
generalização de conteúdos. A inteligência é encarada como o uso de estratégias 
cognitivas básicas voltadas para a análise da realidade (BRASIL, 2009, p. 14-15). 

Entretanto, mesmo apregoando inovações, o exame pode desencadear efeitos 

que geram críticas tais como: a manutenção do critério meritocrático e do caráter 

segregador na escolha das universidades pelos melhores alunos. Ocorreu, ainda, o 

retrocesso nos modelos alternativos de acesso ao ensino superior com base em avaliações 

progressiva durante o percurso do Ensino Médio de modo gradual e sistemático num 
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processo contínuo de estudo (ALVES, 2013). Cabe ainda ressaltar, a forte regionalização do 

Brasil desconsiderada no sistema de seleção unificada. 

O ENEM atual também tem se destacado pela vertente do ranking. As escolas 
brasileiras têm sido classificadas como instituições educacionais “boas” e “ruins” de 
acordo com as notas de seus estudantes na prova do ENEM. Isso, em certa medida, 
gera uma ideia de competição entre as escolas, professores e estudantes, 
caracterizando o ENEM como um exame com perfil avaliativo regulador. O Estado 
exige resultados quantitativos das direções das escolas que, por sua vez, exercem 
pressão sobre os professores e estes, sobre os estudantes (CASSIANI, 2013, p. 
170). 

Embora preconize uma postura problematizante, o sistema nacional de avaliação 

tem influenciado o direcionamento do currículo no sentido da preparação de alunos para 

realização dos exames. Associado a essa problemática, há o estímulo à continuidade de 

uma tradição academicista que ressalta a passagem de um nível de ensino a outro, diante 

da necessária formação crítica. No caso do ENEM especificamente, este aspecto se 

fortalece restringindo a abordagem dos conteúdos no Ensino Médio, às competências 

abordadas no exame. 

A implantação de processos de avaliação generalizados para todos os níveis de 
escolarização bem como o uso desses processos como mais uma forma de controle 
do trabalho pedagógico, tem levado professores, escolas e alunos a se preocuparem 
buscando adaptação às exigências dos exames nacionais para evitar o fracasso e 
as inúmeras consequências dele sobre todos (ESTEBAN, 2013, p. 123). 

Enquanto exemplo desse cenário, pode-se citar as diretrizes curriculares atuais 

da rede estadual do Maranhão. Fica clara nos pressupostos do documento, a busca pela 

melhoria de índices educacionais e a proposta de padronização dos conteúdos escolares 

independente da realidade escolar no âmbito do Estado do Maranhão. Além disso, a 

seleção dos conteúdos se pauta em matrizes de competência baseadas nos aspectos que 

compõem os exames do sistema nacional de avaliação, em especial no Ensino Médio com o 

ENEM. 

As avaliações externas apontam ainda para contradições na relação entre o 

discurso propalado pelas propostas curriculares nacionais e a prática do currículo no 

contexto do sistema educacional. No caso da disciplina História, por exemplo, os 

documentos oficiais, fundamentados numa concepção construtivista de ensino-

aprendizagem situam o aluno como sujeito histórico, ressaltando a abordagem de conteúdos 

da História local (BRASIL, 2008).  

Todavia, os exames nacionais, especificamente, o ENEM são estruturados a 

partir de conteúdos gerais, vinculados a competências e ilustrados em questões 

relacionadas à História Geral ou do Brasil. Pelo seu amplo alcance, o ENEM não engloba 

aspectos da constituição histórica local. No máximo, questões podem apresentar elementos 

regionais. Tal fato pode ser percebido na seguinte questão, conforme Guimarães Jr (2013, 

p.155): 



 
 

                  

[...] Hoje o Boi do Alecrim saiu pra rua e está dançando pros natalenses. Os coitados 

estão inteiramente às nossas ordens, só porque Luís da Câmara Cascudo, e eu de 

embrulho, conseguimos que pudessem dançar na rua sem pagar a licença da 

polícia. Infelizmente, é assim, sim. Civilização brasileira consiste em impecilhar as 

tradições vivas que possuímos de mais nossas. 

ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz. São Paulo: Duas cidades, 2.ed., 1983, p. 

267 

A respeito da manifestação cultural aludida pelo fragmento, é coerente interpretar 

que: 

a) O boi do Alecrim na cidade de Natal é uma manifestação artística reconhecida 
pelos grupos sociais sem distinção de origem de classe. 

b) O boi do Alecrim, conforme nossas tradições culturais e em meio a sua 
evolução histórica, contou com o apoio das instituições de poder para ser 
conservado. 

c) O boi do Alecrim na cidade de Natal é um exemplo de tradição cultural que se 
conserva ao longo dos anos, constituindo patrimônio universal. 

d) O boi do Alecrim, conforme observa Mário de Andrade, não precisou pagar 
tributos para que desfilasse já que impera a orientação democrática artística. 

e) O boi do Alecrim que representa parte de nossa identidade cultural sofria 
restrições pela ação do Estado, que, na atualidade, deve manter vivas as 
tradições populares. 

A referida questão está vinculada à Habilidade 5 da área de Ciências Humanas, 

caracterizada por “identificar manifestações ou representações da diversidade do patrimônio 

cultural e artístico em diferentes sociedades. A competência à qual se relaciona a habilidade 

consiste na compreensão da diversidade cultural, dos conflitos e vida em sociedade” 

(GUIMARÃES JR, 2013, p. 152).  

A resposta adequada está descrita na opção “e”, ilustrando o conflito social 

existente numa realidade, considerando o nível econômico da população no âmbito de uma 

manifestação cultural. A proposição apresentada demonstra o caráter problematizante em 

relação ao conteúdo. Porém, limita a compreensão de uma manifestação cultural local à 

interpretação de texto informativo, sem a percepção da complexidade do fenômeno e sua 

inserção no contexto histórico regional. 

No que concerne à disciplina História do Maranhão, as diretrizes curriculares da 

rede estadual reduziram o enfoque da temática a conteúdos esparsos mesclados a 

questões globais ou nacionais. A referida conjuntura ilustra a adequação do ensino à 

necessária melhoria dos índices educacionais preconizada pelo documento em questão, ou 

seja, privilegia conteúdos globais contidos nos exames nacionais. Diante disso, os 

conteúdos sobre a formação histórica do Maranhão, em nível de Ensino Médio, constam 

somente no programa do processo seletivo da UEMA que por sua vez, mantém a 

modalidade vestibular, distribuídos na seguinte estrutura: 

1ª série: a conquista do Maranhão e a disputa pelo território; o domínio político no 

Brasil e no Maranhão. 



 
 

                  

2ª série: O Brasil e o Maranhão colonial: atividades econômicas e formação do 

território brasileiro e maranhense. Cultura e vida colonial. O maranhão e o processo 

de independência do Brasil. O Maranhão no império. Movimentos de contestação à 

ordem: revoltas do 1º Reinado e das Regências; a resistência escrava, atividades 

econômicas, sociedade e cultura. 

3ª série: O estado oligárquico brasileiro; As oligarquias no Maranhão; 

O Estado populista; Vitorinismo no Maranhão; conjuntura econômica do Maranhão 

de 45-64; crise na indústria têxtil, indústrias do babaçu; expansão da produção de 

arroz; O Maranhão no período de militarização do Estado brasileiro; o Sarneísmo; a 

penetração do grande capital e suas consequências sociais; os conflitos agrários; 

problemas e desafios do Maranhão e do Brasil; a situação das minorias; cultura e 

cotidiano nos dias atuais; preservação do patrimônio histórico e cultural (UEMA, 

2013a, p. 52-53). 

Na organização programática do exame, os conteúdos de História do Maranhão 

mostram-se divididos nas três séries do Ensino Médio. A distribuição sinaliza para uma 

proposta ainda vinculada à perspectiva cronológica partindo da colônia para o império e a 

república. Apesar dessa permanência, nota-se nas temáticas selecionadas, não somente 

elementos de cunho econômico e social. Foram incluídos aspectos relacionados ao 

cotidiano, à cultura, bem como, análises críticas de movimentos e sujeitos históricos. O 

discurso de exaltação a políticos e fatos é superado pela abordagem problematizante dos 

eventos históricos. 

Ainda que vinculado a uma perspectiva tradicional de vestibular, o programa da 

disciplina História no processo seletivo da UEMA demonstra na transposição didática dos 

conteúdos, a renovação historiográfica das últimas décadas. Ilustra elementos da história 

regional sob o viés da problematização, da abordagem cultural, ampliando a compreensão 

do contexto histórico em sua complexidade. 

A atual legislação do ensino e as formas clássicas de avaliação da aprendizagem 

colocam hoje para as escolas, o desafio de superar, pelo desenvolvimento de 

formas alternativas de tratamento dos conteúdos do ensino e de maneiras de avaliá-

los, a restrição do trabalho pedagógico àquilo que será avaliado pelas provas e 

testes e mesmo pelos sistemas de avaliação unificados, hoje em implantação pelas 

instâncias governamentais. A incorporação de outros conteúdos, de trabalhos mais 

abrangentes para além dos conteúdos mínimos e, sobretudo, o desenvolvimento de 

processos de avaliação da aprendizagem não restrita aos „mínimos‟ pode evitar que 

os conteúdos clássicos tornem-se não um mínimo, mas os únicos a serem 

trabalhados (ESTEBAN, 2013, p. 124-125). 

O processo de elaboração do currículo da Educação Básica na conjuntura atual 

precisa ser relativizado no sentido de ponderação do papel representado pela avaliação 

educacional. É necessário repensar a função das avaliações externas ressaltando seu 

caráter diagnóstico, e não centralizador, da seleção de conteúdos. Trata-se de superar a 

distorção de considerar os exames de avaliação nacional como o eixo principal de 



 
 

                  

organização do currículo visando à preparação dos estudantes para a obtenção de 

desempenho satisfatório. 

CONCLUSÃO 

Diante desse quadro, a História regional representada pela disciplina escolar 

História do Maranhão foi reduzida a temas esparsos no âmbito do currículo, relacionados à 

abordagem de conteúdos de História universal e nacional no sentido de contextualização. 

No atual programa curricular da rede estadual de ensino, não há a disciplina História do 

Maranhão e sua abordagem temática vem se desagregando diante das propostas que 

centralizam o ensino de História a partir dos conteúdos previstos nos documentos do MEC e 

dos exames nacionais. 

Os aspectos regionais são apresentados mediante a contextualização do 

conhecimento histórico em procedimentos didáticos tais como o estudo do meio, o uso de 

imagens e história oral. Além disso, surgem inseridos nos temas transversais que permeiam 

os conteúdos básicos de História. 

Assim, cabe ressaltar que os conteúdos mínimos não devem se tornar os únicos 

selecionados a partir das práticas avaliativas, sendo a parte diversificada do currículo, um 

importante elemento a ser considerado. Para tanto, é preciso estabelecer um diálogo entre 

os programas oficiais, os planejamentos de professores e a realidade escolar promovendo 

uma formação discente crítica e não apenas restrita à realização de exames. Conceber a 

dinâmica curricular nesse enfoque supõe superar a tendência homogeneizadora e 

padronizadora que impregna as práticas do sistema educacional brasileiro contemporâneo. 
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