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Organizai-vos porque teremos necessidade de toda a nossa força” 

(Gramsci) 



RESUMO 

Este estudo se propôs a investigar as mudanças provocadas nos vestibulares da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), nos últimos 26 anos e suas repercussões no Ensino 
Médio. De modo mais específico analisa-se a partir das entrevistas com os presidentes e vice-
presidente da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) as explicações para as diversas 
modificações implantadas por cada um ao seu tempo e ao seu modo. Através da fala dos 
professores elaboradores de provas de Biologia revela-se o impacto causado pelas provas do 
vestibular e sua repercussão nos conteúdos abordados no Ensino Médio.Esta pesquisa, 
confirma a historicidade do processo de mudanças fazendo uso dos documentos do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e dos editais de convocação dos vestibulares 
compreendidos entre 1978 e 2007. A pesquisa de abordagem qualitativa adota como 
instrumento de levantamento de dados a entrevista semi-estruturada e análise de documentos 
concentrando-se especialmente: nas falas dos presidentes e vice-presidentes da CCV 
relacionadas com as mudanças ocorridas nos vestibulares da UFC no período de 1978 a 2007; 
nas contribuições dos professores elaboradores de provas de Biologia do vestibular da UFC; 
na análise documental das provas de Biologia do vestibular da UFC; e na apreciação dos 
documentos oficiais. Destaca-se no texto a capacidade de adaptação das escolas particulares 
às inovações propostas pela CCV, e se notifica a pouca visibilidade de iniciativas tomadas 
nesse sentido pela escola pública. Chega-se à conclusão que o sistema de acesso à 
universidade tem uma influência inegável no Ensino Médio, tanto no conteúdo como no seu 
enfoque epistemológico; entretanto essa ascendência pode ser positiva desde que haja 
convergência entre o sistema de acesso ao Ensino Superior e os objetivos do próprio Ensino 
Médio. Evidencia-se a necessidade da UFC repensar os critérios utilizados no processo de 
seleção, redimensionando os conteúdos exigidos e centralizando sua preocupação na 
construção de uma proposta educativa que forme sujeitos capazes de pensar propor e realizar 
mudança que transformem o curso dessa história. 
 

Palavras-Chaves: Vestibular; Mudanças; Ensino Médio. 

 

 

 



ABSTRACT 

This study intends to investigate changes brought about in the College Entrance 
Examinations (Vestibular) of the Universidade Federal do Ceará (UFC) in the last 26 years 
and its effects in the Brazilian Secondary Education. Specifically, the explanations for several 
modifications established - each at a different time and manner - are analyzed based on 
interviews with presidents and vice-presidents of the Examination’s Coordination Committee 
(CCV). Through the speech of the teachers responsible for the elaboration of the Biology 
tests, the impact of the vestibular exams are revealed as well as the effects in the subjects 
dealt with in Secondary School. This investigation confirms the historicity of the change 
process by utilizing documents from the Education, Research and Community Service 
Council (CEPE) and the Call for Exams Publications from 1978 to 2007. This qualitative 
research chose a semi-structured interview and document analysis as tools for data survey, 
focusing especially on the sayings of the presidents and vice-presidents of the CCV related to 
the changes that took place in UFC’s Vestibular examinations from 1978 to 2007; the sayings 
of teachers who developed the Biology tests in he UFC Vestibular; as well as on documental 
analysis of these Biology tests and official documents. In the text, the ability of private 
schools to adapt to the innovations proposed by the CCV is highlighted and the lack of 
visibility of these actions by public schools is noticed. It is concluded that the access system 
to the university has an indisputable influence in Secondary School, both in content and in its 
epistemological approach, however this influence can only be positive if there is a 
convergence between the access system to Higher Education and the objectives in Secondary 
School itself. It is shown that UFC needs to review its selection criteria, resize the contents 
required and invert the way it contributes with the evaluation process, centralizing its 
concerns in the construction of an educational proposal that may shape individuals capable of 
thinking, proposing and making changes that can transform the course of history.  

.  
 
 

 
Keys-Words: College Entrance Examinations (Vestibular); Changes; Secondary School. 
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INTRODUÇÃO 

Na minha infância em Acarape1, relembro as quatro indústrias que formavam a 

base econômica do município: uma beneficiadora de arroz, pomposamente chamada de 

fábrica Apolônio Sales, duas beneficiadoras de algodão e, a maior de todas, a Usina Cariri. Na 

realidade, esta última era uma destilaria para produção de álcool, cachaça e açúcar e, naquele 

momento, constituía-se a minha grande paixão, haja vista todo um fascínio causado pelo 

tamanho e pelo trabalho das máquinas, grandiosas pelo mistério de seu funcionamento. O 

encanto causado pela maquinaria era tão forte, ao ponto de me fazer sonhar em ser engenheiro 

mecânico, vislumbrando o dia em que iria trabalhar naquela indústria, idéia que me 

acompanhou até a vinda para Fortaleza. A cidade grande embalou ainda mais o sonho de ser 

engenheiro, principalmente porque em meu novo bairro, Benfica, localizava-se a Escola de 

Engenharia2. Assim, não havia mais dúvidas: seria engenheiro mecânico. 

Estudei minha vida toda em escola pública e na CENEC3 e, quando concluí o 

científico, fui prestar vestibular para Engenharia Mecânica. Veio então minha primeira 

decepção: “não passei”. Em seguida, o tormento: como prosseguir o sonho? O cursinho era 

apenas uma utopia, pois não tinha condições de pagar. Em meio às preocupações, à falta de 

dinheiro e de perspectivas, surgiu outra possibilidade advinda do prestígio de dona Maria 

Nocrato4. Até então, não vislumbrava tal “presente” em minha vida, ou seja, uma bolsa de 

estudos da Fundação Municipal de Fortaleza. Vale ressaltar que, além da bolsa de estudos, 

recebi um passe de ônibus gratuito e com validade de um ano, para o meu deslocamento até o 

curso, o que representou a garantia de presença em sala de aula. 

No cursinho, as minhas convicções sobre Engenharia Mecânica começaram a 

sofrer abalos. Foi quando se delineou uma perspectiva diferente – a Engenharia de Pesca – 

cuja proposta curricular, não só atraente, mas também indicadoras de mercado de emprego 

promissor, impulsionou-me a fazer uma nova escolha, particulamente influenciada pela 

conjuntura social do Brasil de então.  

                                                 
1 Acarape. Pequeno município do Ceará localizado a 52 km de Fortaleza. 
2 Constituída pelos Cursos de Engenharia Civil e Mecânica da Universidade Federal do Ceará – UFC 
3 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, hoje CNEG – Campanha Nacional de Escolas Gratuitas 
4 Funcionária de médio escalão da Prefeitura de Fortaleza que conseguiu a concessão de uma bolsa de estudos 
para o CIPAM (Curso Intensivo e Preparatório para Agronomia e Medicina) 
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Assim, quando da inscrição para o vestibular, já havia me decidido pela 

Engenharia de Pesca. Passei. O curso inicialmente provocou-me um grande entusiasmo, mas, 

a posteriori, percebi que não possuía habilidade teórico-prática para atuar como engenheiro 

de pesca. Surgiu então um convite inesperado para ser professor de Biologia da 1ª série do 

Ensino Médio. Confesso que o magistério não fazia parte dos meus planos. Na ocasião, aceitei 

o convite, achando que seria uma ocupação transitória e que depois tomaria novos rumos 

profissionais. Enganei-me mais uma vez, pois a sala de aula apresentou-me como uma nova e 

considerada vocação; fui descobrindo que a “usina” dos meus sonhos não era a Usina Cariri. 

A sala de aula, esta sim, era uma verdadeira usina de sonhos, de emoções e idéias. A escola 

fez-me descobrir minha verdadeira profissão: PROFESSOR. 

 No ambiente pedagógico, aprendi a escutar e a entender as dificuldades do que é 

ser “ensinante” e “aprendente”. Nele, foi possível trocar saberes5 e experiências, sobretudo 

por ser o espaço onde ocorre uma relação complementar raciocínio/aprendizagem. Nessa 

perspectiva, passo a compreender que, na sala de aula, os aspectos do conhecimento e do 

próprio mundo se renovam, cabendo-nos percebê-los e aprimorá-los, sob pena de nos 

tornarmos ultrapassados. 

Hoje, sei que a sala de aula é um espaço privilegiado para a realização de uma 

grande revolução: a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Descobri a 

importância do professor no processo de construção de novos conhecimentos, atitudes e 

valores que certamente contribuem para a formação de uma sociedade mais humana e justa. 

Sentia-me feliz por haver descoberto a verdadeira vocação, mas devido à 

necessidade de maior apoio pedagógico, decidi fazer o Esquema I6, no período 1988/1989, 

curso que contribuiu muito para o meu amadurecimento como professor. 

A conjuntura do mundo moderno exige cada vez mais dos profissionais um grau 

maior de conhecimento em sua área. Em função dessa necessidade, despertei para a idéia da 

pós-graduação na área da educação, o que não podia ser diferente, porquanto ser professor 

cada vez me encanta mais. Incentivado pela professora Ana Maria Iório Dias7, decidi 

concorrer a uma vaga no Mestrado em Educação na UFC, para o Núcleo de Avaliação, 

acreditando que esse estudo seja importante para o meu crescimento como educador.  

                                                 
5 Saber =saborear. A experiência proporciona o saborear.  
6 Curso para obtenção de licenciatura plena para professores com graduação, ministrado pelo CEFET-MG 
(Centro Federal de Educação Tecnológica – Minas Gerais) 
7 Professora Dra. da Faced 
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 JUSTIFICATIVA 

Sempre me causou estranheza que o vestibular, processo de ingresso do aluno no 

ensino superior, não tenha merecido um estudo mais detalhado, visto que o drama vivido 

pelos alunos para ter acesso à universidade é muito grande. 

Quando decidi enfrentar o desafio de fazer a seleção para o mestrado, o tema 

vestibular fluiu naturalmente. Procurei na biblioteca alguma dissertação ou tese sobre o 

vestibular na Universidade Federal do Ceará (UFC) e nada encontrei. Senti-me então obrigado 

a prosseguir com o tema, movido pela convicção de produzir um trabalho inédito para 

Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da (UFC). 

Queria ter um respaldo da academia para abordar este tema. Comecei a encontrar 

este apoio para a minha caminhada já na entrevista, ocasião em que o tema foi bem aceito. O 

meu entrevistador principal, o Prof. Dr. Brendan Mc Donald, declarou que este trabalho seria 

de grande valia para a UFC e que assim poderia ver refletida nesta pesquisa a força que o 

vestibular desta instituição tem na definição dos caminhos seguidos pelo Ensino Médio. 

Um dos aspectos que me encantam nesta pesquisa é poder realizar um estudo a 

respeito dos vestibulares dos quais participei como professor. Espero poder contribuir não só 

com a comunidade acadêmica, como também com os principais atores desse processo 

seletivo: alunos e professores de Ensino Médio.  

Imagino que, ao explorar aspectos relacionados à formulação das provas do 

vestibular, estarei dando um caráter político-social ao presente trabalho de pesquisa. Além 

disso, considerei que esta dissertação poderia abrir caminho para que outros estudos pudessem 

ser feitos em outras disciplinas que compõem as provas do vestibular. 

 OBJETIVOS  

Como professor especializado no ensino de Biologia para os alunos pré-

universitários, presenciei todas as modificações no vestibular da UFC e sempre tive que 

adequar a maneira de fazer as provas, bem como ajustar os conteúdos e até forma de 

desenvolvê-los na sala de aula, atrelando-os às alterações ocorridas. Essa atitude pode ser 
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mais bem compreendida através da afirmação de Normando, Porto e Queiroz (1981, p. 94), 

segundo a qual, “[...] indiscutivelmente, o vestibular condiciona os procedimentos da Escola 

de 2º grau”. Ciente do poder de influência do vestibular no Ensino Médio, procurei 

desenvolver uma pesquisa com o seguinte objetivo geral: 

• Investigar as mudanças promovidas nos vestibulares da UFC e suas 

repercussões no Ensino Médio. 

Objetivos Específicos: 

• Analisar as mudanças promovidas nos vestibulares realizados pela UFC, no 

período de 1978 a 2004; 

• Analisar, a partir da fala dos presidentes da Comissão Coordenadora do 

Vestibular (CCV), as explicações para as diversas mudanças que ocorreram ao 

longo de 26 anos de vestibular na UFC; 

• Investigar, através da fala dos professores elaboradores de provas de Biologia 

do vestibular da UFC, até que ponto as modificações ocorridas na estrutura do 

vestibular impactavam nos modelos de questões e nos conteúdos a serem 

abordados no ensino médio. 

 PERCURSO METODOLÓGICO 

Esta pesquisa parte de uma reflexão sobre o vestibular como mecanismo de 

seleção para o ingresso no ensino superior, tema que desperta grande interesse nos professores 

e alunos do Ensino Médio. Para responder a pergunta da pesquisa, “como as mudanças 

promovidas nos vestibulares da UFC refletem no Ensino Médio”, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa que, segundo Ludke e André (1986, p. 13), “[...] envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada. Este tipo de 

pesquisa enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes”.  
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A abordagem qualitativa não surgiu a priori como um modelo ideal. Os caminhos 

percorridos nas várias ciências tiveram seus avanços e retrocessos no próprio movimento da 

ciência. Inicialmente, foi assumida nas áreas da Sociologia e na Antropologia com o objetivo 

de recuperar a dimensão humana e crítica da práxis.. Tal abordagem tem suas raízes no final 

do século XIX, com o grande desenvolvimento das ciências sociais e do comportamento 

humano, quando os pesquisadores passaram a questionar o método empírico-analítico 

desenvolvido nas ciências naturais, considerado limitado para atender a complexidade, e o 

significado dos fenômenos humanos e sociais em uma dada situação (ANDRÉ, 2000; 

BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Na abordagem qualitativa, a interação contínua entre sujeitos, as suas experiências 

e o objeto a ser investigado possibilita melhor compreensão e interpretação da diversidade 

inerente ao mundo real, que não se deixa conhecer pelo uso da razão. Esta é uma perspectiva 

que se apresenta no campo da investigação, principalmente, a partir dos anos 80 e 90, a qual é 

marcada pela diversidade de enfoques qualitativos (métodos, estilos e assuntos) na pesquisa 

educacional (ANDRÉ, 2000; SANTOS; GAMBOA, 2002).  

Esses pressupostos oferecem à pesquisa educacional uma epistemologia coerente 

para se examinar os homens em interação, que trazem no seu agir cotidiano a 

dimensionalidade simbólica e imaginária, constituída pela e na práxis social. Mesmo 

considerando o desafio de reconhecer a categoria da totalidade do objeto em estudo e colocar 

em risco a clareza conceitual da investigação, vale enfrentá-lo pelo compromisso com a 

produção de um conhecimento. Não há conhecimento possível fora da práxis, assim como 

“não existe uma fórmula mágica e única para realizar uma pesquisa ideal; talvez não exista 

nem existirá uma pesquisa perfeita” (RICHARDSON, 1999, p. 15).  

Dessa forma, a pesquisa ora apresentada se ancora na abordagem qualitativa, 

buscando os pressupostos de uma investigação que esclareça o conhecimento dos sujeitos em 

ação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Assim, considerando sua natureza da pesquisa, serão 

adotados como instrumentos para levantamento de dados a entrevista semi-estruturada8 e a 

análise de documentos. A coleta de dados centrar-se-á principalmente: 

• Nas falas dos presidentes e vice-presidentes da CCV relacionadas com as 

mudanças ocorridas nos vestibulares da UFC no período de 1978 a 2007; 

                                                 
8 A entrevista semi-estruturada consiste em uma combinação de perguntas fechadas e abertas, em que o 
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto 
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• Ns falas dos professores elaboradores de provas de Biologia do vestibular da 

UFC; 

• Na análise documental das provas de Biologia do vestibular da UFC; 

• Na apreciação dos documentos oficiais: resoluções do CEPE e editais de 

convocação dos vestibulares do período de 1978 a 2007. 

 ENTREVISTAS 

A pesquisa focalizou dois grupos de participantes: os presidentes da CCV e os 

professores formuladores das provas de Biologia do vestibular da UFC. As entrevistas de 

caráter individual foram realizadas com cinco presidentes ou vice-presidentes da CCV e 

quatro professores elaboradores de provas. 

A fundamentação para a escolha da entrevista é oferecida por: Nogueira (1968, p. 

113), que defende: 

[...] sempre que se tem necessidade de dados que não podem ser encontrados 
em registros ou fontes documentárias e que se espera que alguém esteja em 
condições de prover. Assim, se trata de conhecer a atitude, preferência ou 
opinião de um indivíduo a respeito de determinado assunto, ninguém está 
mais em condição do que ele para dar tais informações.  

Essas entrevistas ocorreram num clima de aceitação mútua e descontração, 

permitindo que os entrevistados discorressem livremente sobre as questões do objeto de 

estudo, e possibilitando ao entrevistador realizar novas indagações ou solicitar 

esclarecimentos. Neste contexto, buscava-se esclarecimentos para as diversas mudanças que 

ocorreram ao longo de 26 anos de vestibular.  

Já a entrevista com os professores procurava saber como as modificações 

promovidas na estrutura do vestibular influenciavam o Ensino Médio. Os roteiros das 

entrevistas semi-estruturadas utilizadas com os presidentes da CCV e dos professores 

elaboradores de provas encontram-se nos anexos I e II. Um vice-presidente e três dos cinco 

ex-presidentes da CCV e os professores elaboradores de prova se dispuseram de maneira 

muito gentil a contribuir com o pesquisador através de entrevistas gravadas. Apenas um optou 
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por responder o questionário da entrevista via e-mail, o que impossibilitou uma relação 

dialógica que pudesse trazer uma análise mais aprofundada de pontos que necessitariam de 

maior reflexão. 

Definidos esses critérios e realizadas as entrevistas, foi iniciada a fase de 

transcrição para posterior análise e tratamento dos dados. A transcrição foi efetuada 

mantendo-se o mais fiel possível à gravação para que todos os detalhes fossem considerados 

como adendos importantes no fornecimento de informações. A utilização deste protocolo 

permitiu detectar aspectos não percebidos durante a gravação, como por exemplo, a 

oportunidade de, sempre que necessário, voltar à gravação para observar subjetividades 

expressas na tonalidade de voz, na ênfase de palavras ou pausas. 

A análise das falas dos entrevistados foi realizada através da “arte de dividir”, 

conforme proposto por Queiroz (1982). Observando a princípio o objetivo da pesquisa, dividi 

a fala dos professores elaboradores de provas e dos presidentes e vice-presidente da CCV em 

partes para extrair informações nelas contidas e de transformá-la em dados. Isso se deu após 

várias leituras, para poder identificar quais partes do discurso se relacionavam entre si e como 

elas poderiam ser agrupadas para responder a pergunta do pesquisador.  

Com o intuito preservar a identidade dos entrevistados, atribuíram-se-lhes nomes 

de filósofos que deixaram grandes legados para a construção do pensamento do homem 

moderno (Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau, René Descartes, John Locke, Francis 

Bacon), Essa escolha se deveu ao fato de que os presidentes da CCV que foram entrevistados, 

cada um a seu modo, também terem deixado grandes contribuições para a UFC, através da 

sistematização do processo de seleção dos alunos que vão ingressam no Ensino Superior. 

 Por questões éticas e seguindo a mesma linha de raciocínio adotada com os 

presidentes da CCV, aos professores elaboradores de prova foram conferidos nomes de 

biólogos que na vanguarda de seu tempo fizeram as descobertas que marcaram o 

disciplinamento da Biologia como ciência da vida: Gregório Mendel, Jean Batista Lamarck, 

James Watson e Charles Darwin.  
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 ANÁLISE DOCUMENTAL 

A pesquisa também envolveu a análise de documentos: resoluções do Conselho de 

Extensão e Pesquisa (CEPE) e editais de convocação dos vestibulares. 

Foram analisadas todas as resoluções do CEPE editadas no período compreendido 

entre os anos de 1978 e 2004, procedimento que se fez necessário, vez que estas resoluções 

ampararam as modificações que ocorreram nos vestibulares. Verificou-se também todos os 

editais de convocação do vestibular deste mesmo período, de modo a ter as informações 

importantes com relação ao formato, número e tipos de questões, bem como o agrupamento 

de provas.  

A utilização de documentos para explorar novas evidências é justificada por 

Ludke e André (1986, p. 36) que defendem que: 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa onde podem ser 
retiradas evidências que fundamentam as declarações do pesquisador. 
Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma 
fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto 
e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA DISSERTAÇÃO 

Considerando que o objetivo da presente dissertação, investigar as mudanças 

promovidas no vestibular da UFC e suas conseqüências no Ensino Médio, é bastante amplo, 

optou-se por tomar como referência a disciplina de Biologia em algumas fases do presente 

trabalho. Vale salientar que essa escolha não interferiu de forma alguma no desenvolvimento 

das atividades de pesquisa necessárias para atingir os dois primeiros objetivos específicos. 

Contudo, o foco se direcionou para a disciplina de Biologia quando das atividades 

relacionadas ao último objetivo específico. 

A escolha da área de Biologia se deu pelos seguintes motivos. Primeiro, a ênfase 

em uma disciplina facilitou o processo de seleção dos professores elaboradores das provas do 

vestibular, e, ao mesmo tempo, permitiu que as falas desses professores pudessem ser 

analisadas dentro de um mesmo contexto. Segundo, como professor de Biologia, havia 

percebido a influência que o vestibular da UFC exerce sobre o Ensino Médio. Essa 
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experiência certamente facilitou a análise das falas dos professores, possibilitando realizar as 

reflexões necessárias para a compreensão das mudanças promovidas nos vestibulares da UFC 

e suas conseqüências para o ensino de Biologia no Ensino Médio. 

A delimitação do escopo dessa pesquisa não impede, contudo, que outras 

disciplinas possam vir a serem analisadas dentro da mesma perspectiva. 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho foi estruturado em 5 capítulos. 

A introdução traz o memorial do pesquisador, mostrando o seu foco de trabalho: o 

Ensino Médio e o vestibular. Procura-se, a partir dessas informações, explicar a razão da 

escolha do tema de pesquisa. Apresentam-se também nesta seção os objetivos geral e 

específicos desta dissertação, e a metodologia da pesquisa, explicitando caminhos que deram 

harmonia a este trabalho. Fez-se a escolha das entrevistas como mecanismo de recuperação da 

memória do vestibular através de seus atores. A análise documental foi necessária para que 

através dela tivéssemos a cronologia das mudanças ocorridas ao longo destes 29 anos que 

foram pesquisados. 

A discussão a respeito do Ensino Médio, desde a sua implantação no Brasil até os 

nossos dias, é feita no primeiro capítulo. Discorre-se sobre as diversas mudanças ocorridas na 

LDB e as suas conseqüências para este nível de ensino, e procura-se mostrar que o Ensino 

Médio teve dificuldade de se consolidar como final da educação básica, haja vista que, 

durante muito tempo, foi alvo de grandes discussões a respeito de sua finalidade: se 

propedêutico ou profissionalizante. A legislação atual coloca este nível de ensino como etapa 

final da Educação Básica. 

O segundo capítulo discute a evolução do vestibular no Brasil desde 1911 até os 

dias atuais. Procura-se dar a este uma dimensão histórica, tal a importância que este processo 

seletivo tem junto à sociedade brasileira. Também se faz um passeio pelas diversas formas de 

acesso ao Ensino Superior em diversos países. Nesse contexto, é apresentada a atual 

legislação educacional e suas implicações no Ensino Superior. Adicionalmente, discutem-se 

algumas experiências de flexibilização do vestibular no Brasil. Focaliza-se o ENEM, 

explicitando do significado deste exame para a sociedade e sua utilização como parte do 
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vestibular da UFC. Ressalta-se ainda a importância que o ENEM assumiu a partir da definição 

do governo do presidente Lula de que ele seria um instrumento utilizado para a seleção dos 

alunos que ingressariam no Ensino Superior através do ProUni. 

No terceiro capítulo faz-se uma detalhada identificação das mudanças que 

ocorreram na estrutura dos vestibulares da UFC de 1978 a 2007. Foram mostrados os 

diferentes agrupamentos das disciplinas as variações nos tipos e no número de questões de 

cada disciplina, e a estrutura do vestibular em relação ao número de fases. Enfim procurou-se 

fazer sumarização de todas as mudanças corridas no período analisado. 

O quarto traz a análise das entrevistas realizadas com os membros da CCV. 

Buscou-se a explicação pra as diversas mudanças que ocorreram ao longo dos 29 anos de 

vestibular da UFC. Além disso, foram levantadas as conseqüências que essas mudanças 

poderiam ter no Ensino Médio. 

O quinto capítulo traz a análise das entrevistas dos professores elaboradores de 

provas de Biologia. Neste capítulo a busca foi para descobrir como as alterações promovidas 

pela CCV influenciariam na elaboração das provas do vestibular e que impacto isso 

provocaria no Ensino Médio. 

Nas considerações finais apresentamos os achados da pesquisa; a autonomia da 

CCV, a análise do programa de Biologia utilizado pelos professores elaboradores de provas, 

as diversas mudanças na estrutura do vestibular e a grande capacidade de adaptação da escola 

particular em relação às mudanças ocorridas no vestibular e o imobilismo da escola pública 

com relação ao acesso do aluno ao Ensino Superior. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

1.1 A HISTÓRIA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL  

Este capítulo trata do processo histórico do Ensino Médio no Brasil, ressaltando 

as mudanças ocorridas desde o Brasil Colônia até as configurações atuais a da LDB. 

O Ensino Médio, com a atual nomenclatura, estrutura organizacional e objetivos, 

passou a existir no Brasil somente na segunda metade do século XX. Sua origem, no entanto, 

remonta à era clássica, quando os gregos, influenciados pelo regime social da antiga Grécia, 

elaboraram a concepção ocidental da formação da personalidade, dirigida, na época, para o 

desenvolvimento das potencialidades físicas e espirituais do homem. Como a concepção 

social em que viviam menosprezava o trabalho manual por ser ocupação dos escravos, a 

educação dos jovens livres preocupava-se com o preparo do cidadão focado no exercício das 

atividades políticas (BREJON, 1986). 

Essa concepção, que começou a se esboçar no mundo ocidental durante a Idade 

Média, correspondeu, primeiramente, à faixa etária da adolescência, estendendo-se mais tarde, 

ao início da juventude. Na estrutura vertical do ensino, a Escola Média situava-se entre a 

Escola Elementar de primeiras letras e a Escola Superior, cujo objetivo, até então, era o 

aprimoramento cultural e a especialização profissional. 

No Brasil, a Escola Média é mais recente. Inicia-se com os jesuítas, por volta de 

1549, na mesma estrutura didática vivenciada na Europa, porém com objetivos distintos. No 

início, a finalidade era preparar os jovens que queriam ingressar na vida religiosa; mais tarde, 

com o crescimento da Colônia, a finalidade passou a ser a de preparar os filhos dos senhores 

detentores do poder político e econômico para ingressarem nas universidades européias, 

principalmente nas de Portugal. 
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O Ensino Médio surgiu e atravessou quase todo o Brasil Colônia, sob as bases da 

tradição clássico-humanista, trazida pelos padres jesuítas, em cujo currículo predominaram as 

atividades literárias e acadêmicas. Essas atividades correspondiam ao ideal de homem culto 

(ROMANELLI, 1998) contrapondo-se à formação do espírito crítico e de análise. 

Esse ensino atendeu, basicamente, na educação elementar, a população índia e 

branca em geral e, na educação média, os homens da classe dominante, parte dos quais 

continuava nos colégios, preparando-se para o ingresso na classe sacerdotal, enquanto outros 

normalmente seguiam para a Europa, a fim de completarem seus estudos principalmente na 

Universidade de Coimbra (Ibidem). 

Este modelo de ensino sobreviveu na Colônia mesmo após a expulsão dos padres 

jesuítas, ocorrida em 1759. Permaneceram os seminários de formação do clero secular, 

normalmente constituído pelos filhos das famílias proprietárias das fazendas, a quem, além 

das funções catequéticas, cabia, entre outras, a função de mestre-escola, ou a de preceptores 

dos filhos da aristocracia rural. 

Em 1808, a vinda de D. João VI para o Brasil assinalou sensíveis mudanças no 

quadro das instituições educacionais da Colônia. A principal foi, sem dúvida, a criação dos 

primeiros cursos superiores não teológicos. Além das Academias Real da Marinha e Militar, 

destacaram-se os cursos médico-cirúrgicos na Bahia e no Rio de Janeiro, que deram origem às 

primeiras Faculdades de Medicina, ao Curso de Economia Política, ao Gabinete de Química 

na Corte, ao Curso de Agricultura na Bahia, dentre outros. 

1.2 O FORTALECIMENTO DO ENSINO PROPEDÊUTICO 

A independência política, proclamada em 1822, não modificou a situação do 

Ensino Primário nem do Secundário. Com a necessidade de formar pessoal para os quadros 

político-administrativos do período monárquico que se instaurava, foram criadas duas 

Faculdades de Direito: a de São Paulo e a de Recife, representando, para a época, ação 

política educacional importante. 

Esses cursos superiores, principalmente os jurídicos, dada a forma assumida pelo 

currículo fundamentado no conhecimento universalista e humanístico, acabaram por 
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influenciar a estrutura do ensino secundário. Esta influência decorreu de normativas prescritas 

pelo Ato Adicional de 1834, que conferiu às Províncias o direito de legislar sobre a instrução 

pública, excluindo essa competência das Faculdades de Medicina e Direito, das Academias 

então existentes e de outros estabelecimentos que, no futuro, só poderiam ser criados por lei 

geral. Esta medida suscitou uma dualidade de sistemas. Ao poder central, foi reservado o 

direito de legislar e promover o Ensino Superior em todo o Império, enquanto às Províncias 

foi delegada a incumbência de regulamentar e promover a Educação Primária e Média.  

Esse monopólio do Ensino Superior de que gozou o poder central, aliado ao 

currículo vigente das Faculdades de Direito à preferência da população escolar influiu sobre a 

estrutura e a composição do currículo da escola secundária (ROMANELLI, 1998). 

Isso aconteceu porque: 

a) o ensino secundário destinava-se ao preparo dos candidatos ao ensino 
superior, razão por que seu conteúdo se estruturou em função deste; 

b) os candidatos aos Cursos Superiores eram examinados nesses próprios 
cursos, segundo critérios fixados por estes mesmos. (HAIDAR, 1998 apud 
ROMANELLI, op. cit., p. 39). 

Estas duas considerações deram ao curso secundário o caráter propedêutico e que 

sobreviveu até bem pouco, no país. 

Este processo de descentralização, estrategicamente fixado pelo governo do 

Império, retardou o desenvolvimento do Ensino Secundário no Estado. A falta de recursos 

humanos habilitados para as aulas e para o trabalho técnico fez com que, em algumas 

Províncias, o Ensino Secundário tivesse estagnado seu desenvolvimento. 

Como conseqüência do insucesso da descentralização das questões educativas no 

país e com o objetivo de resgatar o pouco que havia sido construído até então sobre o Ensino 

Secundário, houve a tentativa de reunir antigas aulas régias9 em liceus, porém sem muita 

organização (ROMANELLI, op. cit.). O decreto nº. 1.38/A, de 17 de fevereiro de 1854, 

determinou, em seu artigo 47, que as escolas públicas primárias seriam divididas em duas 

classes: uma seria denominada de Escola de 1° Grau e se ocuparia da instrução elementar; a 

outra, denominada de escola de 2° Grau, correspondia, na época, às quatro últimas séries do 

atual Ensino Fundamental. Foi então que a Escola Média passou a caracterizar-se como 

Ensino Secundário, destinando-se a preparar os jovens adolescentes para o ingresso nas 

                                                 
9 Aulas nas quais eram ensinadas, separadamente, disciplinas como latim, francês, retórica, filosofia, comércio. 
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Faculdades organizadas, não mais em aulas avulsas, mas em Colégios e Liceus, conforme já 

havia previsto o Ato Adicional de 1834 (BREJON 1986). 

Nas capitais, foram criados os liceus provinciais. No entanto, a falta de recursos 

financeiro e de pessoal qualificado impossibilitou as Províncias de criarem uma rede 

organizada de escolas. O resultado foi que o ensino, sobretudo o Secundário, acabou ficando 

nas mãos da iniciativa privada, enquanto o ensino primário era relegado ao abandono, 

sobrevivendo pelo sacrifício de alguns mestres-escolas que, destituídos de habilitação 

profissional, só encontravam emprego na educação. Este fato acentuou o caráter elitista e 

acadêmico do Ensino Secundário, visto que somente as famílias de altas posses podiam pagar 

a educação de seus filhos (ROMANELLI, 1998).  

Com um currículo voltado ao ensino propedêutico, aos poucos, tanto os colégios 

particulares quanto os liceus provinciais, converteram-se, nesse século XIX, em cursinhos 

preparatórios para os exames de acesso ao Ensino Superior. 

Em 1873, através de propostas encaminhadas à Assembléia Geral do Município 

da Corte, já, portanto, no Brasil Império, surge uma outra organização do ensino: a instrução 

primária, caracterizada como 1° Grau, que deveria atender às crianças e adolescentes de 7 a 

14 anos de idade, e a escola de 2º Grau, cujo objetivo era preparar os jovens para o ingresso 

nas Academias Militares.  

A Constituição da República de1891, que instituiu o sistema federativo de 

governo, deu continuidade ao processo de descentralização do ensino, estabelecendo, 

conforme o artigo 35, itens 3° e 4° que à União cabia o direito de criar instituições de Ensino 

Superior e instituições de Ensino Secundário nos Estados e no Distrito Federal, delegando aos 

Estados a competência de prover a Educação Primária e legislar sobre ela. 

Consagrou-se, assim, o sistema dual de ensino criado no império. A partir dessa 

dualidade, a 1ª República tentou várias reformas. A primeira foi de Benjamin Constant, que 

preconizava a substituição de um currículo acadêmico por um enciclopédico, com inclusão de 

disciplinas científicas, maior organicidade ao sistema, previsão de ensino seriado e criação do 

Pedagogium, centro de aperfeiçoamento do magistério. Porém, a falta de apoio político das 

elites e a própria transição sócio-cultural por que passava o povo brasileiro impediam que esta 

proposta fosse implantada. 

A partir da 1ª Guerra Mundial, em 1914, novas idéias oriundas de correntes 

políticas, culturais e pedagógicas começaram a proliferar no Brasil, provocando a Revolução 



 

 

32

de 30. Dentre as bandeiras de luta deste movimento revolucionário, figurava a criação de um 

sistema educacional que favorecesse o acesso à escola para grande parcela da população de 

jovens e crianças, espoliada pelo analfabetismo (JARDIM; WERLE; COSTA, 1986). 

1.3 A DUALIDADE DO ENSINO MÉDIO: TRABALHO E ACADEMIA 

Somente a partir de 1931, com a criação do Ministério de Educação e Saúde, 

inicia-se a estruturação de um Ensino Médio no País, tendo à frente do Ministério Francisco 

Campos, a quem se credita a reforma do Ensino Primário e Secundário. Nesse período, o 

então Ensino Secundário passa a ter dois ciclos: o Ginasial (1° ciclo), de 5 anos; e o Pré-

Universitário (2º ciclo), de 2 anos. Paralelo a esse esquema de Ensino Secundário, ganharam 

ênfase os cursos de formação de professores para as séries iniciais, que ficaram sob a 

responsabilidade das chamadas Escolas Normais. 

Em 1934, surgiu, no Brasil, o movimento da Escola Nova, baseado no 

pensamento do norte-americano John Dewey que propunha um modelo escolar de cunho 

reformista, necessário a uma sociedade com tendências a produzir privilégios e desigualdades, 

mas que subsiste pela expectativa de mudança e ascensão social. Pelo vislumbre da 

democracia e do progresso e atendendo às aspirações das classes médias e, em parte, ao 

conservadorismo da classe dominante, o pensamento escola-novista, assimilado por vários 

educadores brasileiros, com divergências apenas no que diz respeito à orientação geral 

(revolucionária-reformista ou conservadoramente democrática), manteve um horizonte 

comum na interpretação das funções da escola, consolidando-se em uma ideologia 

educacional que influenciará o desenvolvimento do ensino brasileiro. 

Novas e interessantes iniciativas foram tomadas durante a gestão do Ministro 

Capanema, substituto de Francisco Campos. Além da Faculdade Nacional de Filosofia, o 

então ministro criou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEPE), projetou a 

educação técnico-profissional e promoveu a reforma do Ensino Secundário, estabelecendo 

como objetivo deste nível de ensino a formação integral do educando. 

A estrutura curricular permaneceu com a divisão do Ensino Secundário em dois 

ciclos: o 1° ciclo (Ginasial) em quatro anos e o 2° ciclo (Colegial), subdividido em clássico, 
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que tinha uma linha voltada para o humanismo, e em científico, destinado a uma formação 

técnica, ambos com três anos de duração. Paralelamente, funcionavam, para a mesma faixa 

etária, os Cursos Técnicos Comercial, Agrícola, Industrial e Normal, nenhum deles 

habilitando para o ingresso na universidade.  

Fica estabelecida, assim, a divisão clássica entre formação para o trabalho 

(destinada aos jovens da classe média/baixa) e a formação intelectual academicista (destinada 

aos jovens cujo poder aquisitivo e/ou herança familiar colocava como integrantes da classe 

alta). 

Na década de cinqüenta, a educação tinha exatamente este modelo de Ensino 

Secundário, com predominância absoluta da rede de escolas particulares e, em especial, das 

escolas confessionais. 

Com a aprovação da lª Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, um novo estrutura passou a definir e orientar a educação brasileira. Foi no 

Ensino Médio que mais se pôde vislumbrar os princípios da nova Lei. Através do princípio da 

equivalência implícito na Lei, buscou-se eliminar a diferenciação entre o Ensino Secundário e 

o Profissional, estruturando-os num bloco integrado, cuja variedade de cursos e flexibilidade 

dos currículos das escolas oportunizassem a movimentação do aluno, através das diferentes 

áreas do Ensino Médio: o Secundário (o Clássico/Científico), o Normal e o Técnico. 

A equivalência não só deveria acontecer no plano horizontal, ou seja, a 

movimentação do aluno nas várias áreas, mas, também, destas com o ensino superior, através 

do vestibular, facultada tanto aos concluintes do ensino secundário, quanto aos do ensino 

profissional. 

Embora teoricamente a Lei apresentasse profundos avanços no sentido de 

construir uma estrutura de escola única, na tentativa de vencer o preconceito entre educação 

para a cultura e educação para o trabalho, isto não aconteceu de fato. 

Assim, dentro desta política integrativa para o Ensino Médio, surgiram diferentes 

experiências pedagógicas, como foram os GOTS (Ginásios Orientados para o Trabalho) e os 

Ginásios Polivalentes, caracterizados pela variabilidade do currículo, em que havia maior 

ferta de escolhas aos alunos, preocupação que também se transferiu para o 2° ciclo, ou 

Colegial.  

A forma ideal proposta para este nível de ensino foi a do Colégio Integrado, que 

teve suas experiências em São Paulo. O modelo constituía-se de um Núcleo Comum de dois 
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anos, abrangendo o Ensino Normal e o Secundário, incluindo disciplinas, na sua maioria, de 

cultura geral e de formação pedagógica, além das técnicas e do Ensino Comercial. Esta 

proposição não teve sucesso, porquanto segundo pesquisas sobre as raízes da formação étnica 

e sócio-cultural do povo brasileiro, continuava marcada pelo preconceito à educação para o 

trabalho. Enquanto a maioria das sociedades já havia superado esta questão, o Brasil 

continuava, mesmo frente às emergentes crises político-culturais, preso a uma cultura obsoleta 

para uma sociedade já circundada pelos fenômenos de uma revolução científica e tecnológica 

provocativa das mudanças sócio-econômicas num ritmo crescente e acelerado. 

A situação política que levou o país a conviver com o governo ditatorial acelerou 

e viabilizou nova reforma no ensino, culminada com a promulgação da Lei nº. 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, também denominada Lei do Ensino Profissionalizante. A escola única fica 

teórica e legalmente consolidada. O ensino de 2° Grau, assim identificado pela nova Lei, 

estrutura-se em três ou quatro séries, através de um currículo que devesse, ao mesmo tempo, 

possibilitar a continuidade dos estudos e o acesso ao mercado de trabalho. A idéia 

fundamental dessa legislação era, em unindo a formação acadêmica e a profissional, propiciar 

uma educação integral para as crianças e adolescentes. 

1.4 A LDB E OS INDICATIVOS PARA NOVOS RUMOS 

Após dez anos de vigência da Lei nº. 5.692, mesmo em meio a uma sociedade 

cujo governo se caracterizava pelo poder centralizado, há um grito de insatisfação sustentado 

nos seguintes pressupostos: 

- não-aceitação do novo tipo de escola, por uma sociedade, tradicionalmente 
acostumada à educação acadêmica e seletiva; 

- insuficiência de recursos materiais, financeiros e humanos; 

- inadequação entre os currículos organizados pelas escolas e as expectativas 
e necessidades do alunado e do mercado de trabalho; – falta de condições da 
escola em entender e atender aos anseios que a população brasileira 
apresentou na última década, em função de aspectos políticos, econômicos e 
sócio-culturais do país. (JARDIM; WERLE; COSTA, 1986, p. 19). 

Estes aspectos remeteram para uma avaliação cujo resultado apontou para a 

alteração do objetivo geral da Lei que, segundo o artigo 21, visava “proporcionar ao educando 
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a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-

realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” 

(JARDIM, WERLE e COSTA, 1986 p. 164). 

Para amenizar a insatisfação da sociedade, surge a Lei nº. 7.044, de 18 de outubro 

de 1982, que reformula em parte a proposta da Lei nº. 5.692, suprimindo a idéia de 

universalização da qualificação para o trabalho no ensino de 2° Grau. 

Mas, na prática, a vivência das propostas de Lei nº 7.044, em quase todo o país, é 

a não identificação de um ensino que não se estabeleceu como propedêutico nem atendeu a 

um mercado de trabalho.  

A nova LDB (Lei 9394/96), aprovada em 20 de dezembro de 1996, abrange todos 

os níveis de ensino, da educação infantil à pós-graduação, do ensino público ao privado. É a 

partir dessa lei que o Ensino Fundamental e Médio passam a compor a Educação Básica. 

 Convém destacar ter sido esta LDB o marco que indicou o caminho político para 

o novo Ensino Médio que, entre os demais objetivos, aponta para o aprimoramento do 

educando como pessoa humana e para o desenvolvimento intelectual, sobretudo do 

pensamento crítico. Iniciativas como a implantação e consolidação do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB), a definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), enfatizando o trabalho 

pedagógico e a contextualização dos conteúdos, geraram consenso quanto à urgência e 

complexidade das mudanças demandadas por uma reforma no Ensino Médio. Ressalta 

Brzezinski, (apud ATAÍDE 2004), que essa nova perspectiva do Ensino Médio, enquanto 

direito de cada indivíduo e dever do Estado, pode constituir-se numa via de acesso à plenitude 

democrática, mediante a formação de indivíduos conscientes de sua inserção na sociedade. 

Essa postura participante e libertadora torna-se uma das grandes contribuições a ser dada pela 

educação no processo de construção do exercício da cidadania plena, consolidando o foco da 

ação na pessoa, fazendo-a sujeito da história.  

De acordo com o texto da Lei vigente, em seu Artigo 35, o Ensino Médio, 

considerado como etapa final da Educação Básica, terá como finalidade: 

I – a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Do ponto de vista legal, observa-se, em linhas gerais, que o Ensino Médio 

representa uma etapa da educação escolar com características de terminalidade, no que diz 

respeito à escolaridade para formação do aluno jovem.  

Esta afirmativa é reforçada através do parágrafo 1º do Artigo 36, segundo o qual o 

perfil do aluno a ser formado, neste nível de ensino, deve ser o seguinte: 

§ 1° (Art. 36) Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do Ensino Médio o aluno demonstre: 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 

II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania. (LDB nº. 9394 (§ 1° Art. 36, 1996). 

A expressão domínio, que aparece nos incisos I e III, exprime a terminalidade, e 

os três princípios, de certa forma, caracterizam a escola única, eliminando a dicotomia 

“educação para o trabalho e educação para a cultura”. 

Como nem todas as diretrizes básicas para o Ensino Médio da nova Lei foram 

aplicadas, permanece este nível de ensino como uma grande questão a ser resolvida pela 

sociedade. Independentemente da identidade sob a qual se construa, educar para o trabalho 

e/ou para a cultura, o desafio é: com que qualidade isso será feito? 

De um lado, a sociedade reclama da formação e do despreparo do jovem 

adolescente, do outro, o espaço-universidade debruça-se em investigações frente às 

defasagens que boa parte dos alunos demonstra ao ingressar no Ensino Superior, mesmo 

tendo vencido a barreira do vestibular. Fica, pois, bem claro que o Ensino Médio não tem 

preparado adequadamente os alunos nem para o “exercício da cidadania” nem para o 

vestibular.  
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1.5 EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO 

Conforme apresentado anteriormente, duas reformas foram implementadas com o 

objetivo de tornar o Ensino Médio mais relevante para a preparação dos jovens. Além disso, 

através dessa análise histórica sobre a evolução do Ensino Médio foi bastante evidente os 

esforços pra aumentar o acesso dos jovens à educação de nível médio. No contexto essa seção 

apresenta algumas análises a respeito expansão da matrícula no curso médio. O Quadro 

estatístico do MEC, apresentado por Romanelli (1998), sobre Evolução no Sistema Escolar, 

períodos de 1942/1953 e 1960/1971, demonstra ser a seletividade que caracterizou o cenário 

educacional dos sistemas de educação adotados no país, sem dúvida, o grande responsável 

pela situação caótica em que se encontra o Ensino Médio. Essa seletividade acontece não no 

final de um grau de ensino e ingresso em outro, mas no decorrer da vida escolar da criança e o 

mais grave ainda é que não é característica recente da educação brasileira. 

De acordo com Tabela 1, no período de 1942/1953, ingressaram na 1ª série do 

então Ensino Primário 1.681.699 crianças. Destas, concluíram a 4ª série apenas 260.811 isto 

é, 15,5%. Desse percentual, concluíram a 4ª série do Ginasial 58.623 alunos e a 3ª série do 

Colegial, 33.059. Estes dois últimos números indicam que apenas 3,48% dos alunos que 

haviam ingressado na escola primária concluíram o Ensino Fundamental e 1,96%, o Ensino 

Médio. Em período mais recente, 1960/71, a questão permanece. Das 3.950.504 de crianças 

que ingressaram na 1ª série primária, apenas 248.712 mil concluíram o Ensino Médio, 

representando um índice de apenas 6,29%. 
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Tabela 1 – Evolução no sistema escolar, da matrícula no início do ano em números absolutos – De 1942/1953 e 1960/1971. 
 

Ensino Primário 

 

Ensino Médio Período 

Escolar 

1ª Série 2ª Série 3ª Série  4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 1ª Série 2ª Série 3ª Série  

Ingresso 

no 

Ensino 

Superior 
1942/53 1.681.699 680.181 461.625 260.811 120.173 90.233 74.340 57.636 57.913 45.721 33.059 16.450 

1945/56 1.758.465 725.058 513.847 297.910 134.194 106.229 89.000 72.366 72.054 55.443  40.419 18.005 

1950/61 2.458.702 946.220 655.697 353.853 212.826 171.280 135.238 110.052 107.769 78.078  64.846 24.705 

1955/66 3.157.680 1.257.915 909.824 589.925 318.623 250.574 202.364 172.314 182.807 135.727 123647 46.617 

1960/71 3.959.504 1.692.440 1.285.889 916.088 569.496 442.281 382.651 338.187 359.216 287.950 248.712 191.585 

Fonte: Romanelli, 1998, p. 89.
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A expansão do Ensino Médio nas últimas décadas pode ser observada na Tabela 1. 

Pode-se perceber que o crescimento da matrícula é superior ao incremento populacional, com 

a ampliação das oportunidades educacionais para outros setores da população que não apenas 

os estratos médios. 

Tabela 2 – Crescimento populacional e freqüência ao Ensino Médio em alguns anos 

Ano População 
Estimada 

Crescimento 
da 

população 
com base 
em 1968 

Número de 
matrículas 

iniciais 

Crescimento 
da 

matrícula 
com base 
em 1968 

Porcentagem 
da 

população 
matriculada 

(%) 
1968* 89.376.000 100 801.075 100 0,90 
1978 116.393.100 130 2.519.122 314 2,16 
1988 144.427.600 162 3.339.930 417 2,31 
1998 158.232.252 177 6.968.531 870 4,41 
2001 169.369.557 189 8.983.866 1.121 5,03 

Fonte: IBGE/ Anuário Estatístico do Brasil 1970/1979/1989/ PNADI 1998/2001 (* considerou-se o número 
inicial de matrículas no colegial, o segundo ciclo do Ensino Médio da época). 

É interessante notar que após o ano de 1988, ano da promulgação da Carta Magna, 

acentua-se o crescimento da matrícula, o que pode ser observado de forma mais detalhada na 

Tabela 210. Os governos estaduais têm sido os maiores responsáveis pelo atendimento neste 

nível de ensino, com 241,3% de crescimento da matrícula inicial após o ano de 1988, o que 

reflete a responsabilidade dessa esfera de governo por esse estádio da educação formal. 

Tabela 3 – Matrícula inicial do Ensino Médio por dependência administrativa, de 1988 a 
2001 

Ano Total geral Federal Estadual Municipal Particular 
1988 3.368.150 98.297 2.039.812 145.476 1.084.565 
1991 3.770.230 103.092 2.472.757 176.769 1.017.612 
1996 5.739.077 113.091 4.137.324 312.143 1.176.519 
1997 6.405.057 131.278 4.644.671 362.043 1.267.065 
1999 7.769.199 121.673 6.141.907 281.255 1.224.364 
2000 8.188.887 108.594 6.662.711 264.135 1.153.447 
2001 8.398.008 88.537 6.962.330 257.425 1.220.324 

Crescimento % 
(1988-2001) 

 
149.3% 

 
-9.93% 

 
241.3% 

 
76.9% 

 
12.5% 

Fonte: MEC/INEP. Censo escolar 1998/ 1999/ 2000/ 2001. 

                                                 
10 Nesta, os dados de matrícula são fornecidos pelo MEC/INEP e apresentam diferenças com relação àqueles da 
Tabela 1, porque a forma de coleta é diferente; o IBGE entrevista as pessoas nas suas residência por 
amostragem, enquanto os dados do MEC são obtidos junto às instituições escolares. 
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Uma leitura mais atenta da Tabela 3 revela ainda uma retração da matrícula nas 

outras redes a partir de 1997. Esse comportamento pode ser explicado pela promulgação da 

LDB 9394/96, que reorganizou as responsabilidades de cada esfera da união. Os Estados 

passaram a oferecer “com prioridade” o Ensino Médio, e os Municípios ficaram com a 

incumbência de assegurar o Ensino Fundamental e a Educação Infantil e, somente quando 

atendidos plenamente estes dois, atuar em outros níveis. É provável que com esta 

determinação alguns municípios tenham repassado aos governos estaduais suas escolas 

secundárias e assumido escolas primárias estaduais. 

O Ensino Médio particular, historicamente o responsável por boa parte do 

atendimento da demanda, perdeu importância em termos de participação no total de 

matrículas a partir da metade dos anos 90. Com a ampliação da oferta pública, essa 

participação do setor privado decresceu de 32,2% do total de matrículas em 1988 para apenas 

14,5% em 2001, com visível estagnação do número de alunos atendidos, em torno de um 

milhão e duzentos mil. 

A ampliação de matrícula no Ensino Médio só foi possível depois das 

modificações que elevaram o rendimento do sistema escolar no Ensino Fundamental, tais 

como políticas de correção de fluxo e combate à evasão e à repetência introduzidas nesse 

nível de ensino. A organização do ensino em ciclos, as classes de aceleração, a recuperação 

escolar no período de férias e os programas bolsa-escola foram algumas das novidades 

implementadas em várias regiões do país. A conseqüência das mudanças educacionais das 

últimas décadas foi 

[...] a progressiva extensão das oportunidades de acesso à escola, em todos 
os níveis do ensino, para setores cada vez mais amplos da coletividade – ou, 
em outras palavras, o denominado processo de democratização do ensino – 
sem dúvida alguma aparece como o elemento central nas mudanças então 
observadas. (BEISIEGEl, 1993, p. 38). 

Como conseqüência da ampliação do acesso ao Ensino Médio, houve um aumento 

significativo no número de concludentes nesse nível de ensino. Estes dados comparados aos 

apresentados por Guiomar Namo de Mello (1998)11 apontam para uma perspectiva otimista, 

porquanto o número de alunos que concluiu o Ensino Médio passou de 658 mil em 1990 

chegando a 1,3 milhão em 1997, o que representou um aumento de 100%. Contudo, se 

                                                 
11 Relatora Conselheira do CNE. 



 

 

41

tomado o número atual de concluintes, que representa apenas 25% desta população 

escolarizável, percebe-se que a situação continua preocupante. 

A despeito de uma maior parcela da população realizar a matrícula neste nível de 

ensino, Beisiegel (1993) aponta ainda grandes desigualdades no nível anterior, que se refletem 

no acesso ao ensino médio. Na mesma linha de argumentação apresentada pela professora 

Mello, em relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE, pesquisas elaboradas pelo 

próprio Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) vêm demonstrando ineficiências no nível médio, como 

revelam os dados), 

Considerando os dados do último censo do IBGE, o Brasil, em 1999, apresenta 

uma população de 14.300.448 jovens com idade entre 15 e 18 anos que deveria estar no 

Ensino Médio, contando-se que o egresso do Ensino Fundamental tem permanecido na escola, 

em média 11 anos e não 8 anos. Anteriormente Mello mostrou que menos de 50% desta 

população de 15 a 17/18 anos está matriculada na escola, e desta, metade ainda está no Ensino 

Fundamental. Estes dados demonstram que o Brasil apresenta uma taxa de apenas 25% da 

população de 15 a 17/18 anos, cursando o Ensino Médio, uma das mais baixas, quando 

comparada à de vários países da América Latina. 

Retomando-se os pressupostos históricos até aqui relatados, bem como os dados 

que indicam a situação do Ensino Médio no país, registram-se algumas considerações, fruto 

de momentos reflexivos: 

• O envolvimento da sociedade com a educação demonstra preocupação, 

interesse e vontade de construir uma educação que contribua com a satisfação e 

auto-realização do educando e educador;  

• O aumento da oferta de vagas em todos os níveis de ensino, principalmente nos 

últimos dez anos, demonstra, de forma tímida, a vontade política de alguns 

dirigentes, no que concerne à democratização da educação. 

• O aumento significativo da indústria dos cursinhos no país reflete de certa 

forma, uma consciência para a continuação dos estudos por um maior número 

de jovens.  

• As escolas de Ensino Médio, a partir da Lei nº. 7.044, passam a não ser mais 

profissionalizantes, a não ser as criadas para tal finalidade. Ainda assim, não 
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favoreceram aos alunos um desempenho adequado para que possam enfrentar a 

barreira do vestibular e ingressar na universidade, razão por que, quando 

podem, buscam os cursinhos preparatórios.  

A democratização do Ensino Médio, que atingiu jovens das mais diversas origens, 

não se deu de forma igual para todos. Este crescente contingente populacional atendido 

representa um incremento de candidatos habilitados ao nível superior e uma maior pressão 

pela oferta de vagas, impulsionando algumas medidas de reforma do Ensino Médio e dos 

sistemas seletivos universitários. Contudo, os dados apresentados revelaram que ainda há 

muito que ser realizado, principalmente em relação a universalização da matrícula e melhoria 

da qualidade nesse nível de ensino. 



 

 

43

CAPÍTULO 2  

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO VESTIBULAR NO BRASIL 

O vestibular no Brasil é um senhor de mais de noventa anos, cuja história 
vem sendo marcada por acontecimentos relacionados não apenas à vida 
educacional do país, mas a nossa realidade social, política e econômica. 
(GUIMARÃES, 1984, p. 11). 

Este capítulo apresenta a evolução histórica do vestibular no Brasil, o sistema de 

acesso ao Ensino Superior a flexibilização do processo seletivo introduzindo o Enem  e outros 

mecanismos alternativos, faz-se ainda um breve relato das diversas formas de ingresso ao 

Ensino superior  em outros países. 

O processo de admissão ao Ensino superior no Brasil pode ser distribuída em 

cinco períodos que, sem constituírem linhas demarcatórias, permitem que se entenda o 

surgimento do vestibular como expediente seletivo para ingresso no 3º grau e as modificações 

que ele vem sofrendo ao longo do tempo (SOUZA, 1978). 

No primeiro período, que vai de 1810 a 1911, o Ensino Secundário tinha por única 

finalidade conduzir o aluno ao Ensino Superior. O estudante, após concluir o ensino 

secundário, – que durava, em média, entre cinco e sete anos – se submetia a um conjunto de 

provas chamado de exame de saída, com o intuito de ter a nota exigida para o ingresso no 

Ensino Superior. 

O segundo período se inicia no Governo Hermes da Fonseca, em 1910, e vai até o 

ano de 1925. Em 5 de abril de 1911, foi publicado o decreto nº. 8659, que aprovava a lei 

orgânica do Ensino Superior e instituía o exame de admissão a esse nível de ensino. O artigo 

65 desse decreto estabelecia que “para a concessão da matrícula o candidato passará por um 

conjunto de exames que o habilite a um juízo de conjunto sobre o seu desenvolvimento 
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intelectual e capacidade para empreender efetivamente o estudo das matérias que constituem 

o ensino da faculdade”. Seu primeiro parágrafo complementava: “O exame de admissão a que se 

refere este artigo constará de uma prova escrita em vernáculo que revele a cultura mental que se quer 

verificar de uma prova oral sobre línguas e ciências” (RIBEIRO NETTO, 1986, p. 41). 

Guimarães (1984) observa que a partir de 1915 os exames que dão acesso ao 

ensino superior passaram a ser chamados de vestibular, tal como conhecemos hoje, 

obrigatório para todos que querem ingressar no curso superior. Este procedimento começou a 

vigorar de fato quando o número de candidatos ultrapassou o número de vagas, mais 

precisamente na década de 20. É necessário reafirmar que esses exames ainda eram 

considerados exames de saída, contendo as matérias obrigatórias do Ensino Secundário. 

Todos os candidatos eram obrigados a apresentar um certificado de aprovação nas disciplinas 

constantes no currículo do Colégio Pedro II12, dado pelo próprio colégio ou pelas instituições 

equiparadas a ele, por determinação do Governo Federal. 

De 1925 até 1960, o terceiro período, o ingresso ao Ensino Superior deixou de ser 

um exame de saída e passou a configurar-se como um exame de entrada, cujo objetivo era 

avaliar a capacidade do aluno para empreender estudos em nível superior. A reforma 

Francisco Campos criou em 1931 o primeiro estatuto da universidade brasileira (Decreto nº. 

9851, de 11 de abril de 1931). De acordo com Ribeiro Neto (1982, p. 42), importantes 

mudanças foram promovidas em relação ao Ensino Superior, por exemplo, a criação dos 

“chamados pré-universitários: pré-jurídico, pré-médico e pré-politécnico. O vestibular passou 

a ser determinado pela natureza do curso de nível superior e restrito a algumas disciplinas 

tidas como pré-requisitos mais importantes”. 

Havia, portanto, para cada curso universitário um outro complementar 

correspondente. Este quadro perdurou até 1942, quando a nova reforma do ensino 

implementada por Gustavo Capanema criou os cursos colegiais nas modalidades clássico e 

científico, também destinados a preparar alunos para o ingresso no Ensino Superior 

(RIBEIRO NETTO, 1986). Na prática, o clássico preparava alunos para a área de ciências 

humanas e o científico, para ciências exatas. 

                                                 
12 O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público, localizada no Rio de Janeiro, no Brasil. 
Entre os colégios em atividade no país, é o mais antigo. Fundado à época do Período regencial brasileiro, 
integrava um projeto civilizatório mais amplo do Império do Brasil, do qual faziam parte a fundação do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo Público do Império, seus contemporâneos. No plano da educação, 
pretendia-se a formação de uma elite nacional. Desse modo, a instituição deveria ser capaz de formar os quadros 
políticos e intelectuais para os postos da alta administração, principalmente pública. Atualmente é uma 
instituição de ensino federal. Conta com oito unidades escolares, nos bairros do Centro, São Cristóvão, Humaitá, 
Tijuca, Engenho Novo, Realengo e Niterói (WIKIPEDIA, 2007). 
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O quarto período, compreendido de 1960 até 1996, se caracterizou pela 

reorganização do Ensino Secundário, pela criação de cursos colegiais e o reordenamento do 

exame de ingresso para o Ensino Superior. Os anos 60 não se configuram como uma linha 

divisória e sim como um período revelador de novas tendências e inovações na sociedade 

brasileira, com imediatas repercussões no Ensino Superior. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº. 4024/61 estabeleceu o 

princípio da equivalência dos diferentes ramos do Ensino Médio, isto é, estudos feitos em um 

mesmo nível (secundário tradicional, normal, comercial industrial ou agrícola), embora com 

conteúdos diferentes, dariam ao aluno o mesmo grau de formação e possibilidade de acesso ao 

ensino superior (RIBEIRO NETTO, 1986; GUIMARÃES, 1984). 

Na década de 60, a sociedade brasileira foi alvo de significativas alterações: 

grande crescimento demográfico, acelerado processo de urbanização e industrialização e 

grande procura pela educação em todos os níveis.  

Em função disso, no período compreendido entre 1964 e 1968, cresceu de forma 

vertiginosa a busca por uma vaga no 3º grau. De acordo com Lélis (1984), o número de 

alunos inscritos para o exame vestibular cresceu 120% enquanto, a quantidade de vagas 

girava em torno de 50%. Por tal razão, assistiu-se, no final da década, a uma mobilização 

estudantil que lutava por mais vagas e mais verbas nas universidades: “Até o início de 1968 a 

aprovação no vestibular dependia de uma média não inferior a cinco, mas o ingresso só era 

conseguido pelos aprovados que tirassem as maiores notas, para o preenchimento do número 

limitado de vagas” (GUIMARÃES, op. cit., p. 15). Os demais candidatos aprovados que não 

podiam ingressar nos cursos escolhidos formavam um contingente chamado de excedentes – 

uma das principais causas dos movimentos estudantis de 1968. 

Em 1971, novas condições para o ingresso no Ensino Superior foram criadas pelo 

Decreto nº. 68098, de 13 de julho, segundo o qual o vestibular passou a ter conteúdo único 

para todos os cursos e a adotar o critério classificatório (Ibidem). Através do sistema 

classificatório, cada universidade organizava seu processo de seleção, de forma individual ou 

em conjunto com outras instituições, estabelecendo a quantidade de vagas a serem oferecidas. 

O vestibular é constituído por provas que incluem as disciplinas cursadas no Ensino Médio 

(Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Biologia, Física, Química, História e 

Geografia), uma língua estrangeira moderna (Inglês, Francês, Espanhol ou Alemão) e uma 

prova de redação. Os candidatos que conseguem maiores notas no exame eram selecionados. 
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Vale salientar que no setor estatal costumava sobrar vagas, vez que o número de aprovados 

nem sempre era suficiente para preencher o total de vagas oferecidas. 

O quinto período iniciou-se com a última reforma do ensino superior, promovida 

pela LDB, em 1996. Esta lei flexibilizou a forma de acesso a esse nível de ensino, quando 

substituiu o termo exame vestibular por seleção para o ingresso no ensino superior. 

Atualmente, estão sendo introduzidas outras formas de ingresso, como a Avaliação Seriada no 

Ensino Médio, através de entrevistas, avaliação curricular, etc. Algumas IES (Instituições de 

Ensino Superior) aceitam como parte das condições de ingresso os resultados obtidos pelos 

estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este exame, de caráter diagnóstico 

e optativo, destina-se aos alunos da 3ª série do ensino médio e é realizado anualmente sob a 

coordenação do Ministério da Educação.  

 Não obstante a flexibilização na forma de acesso, o vestibular ainda é a forma 

mais difundida de ingresso nas universidades/faculdades. De acordo com o censo da educação 

superior de 2002, dos 1.411.208 matriculados em cursos de graduação presenciais, 1.095.686 

(77,64%) ingressaram via vestibular, enquanto 109.454 (7.76%), por meio de outros 

processos seletivos tais como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Avaliação Seriada 

no Ensino Médio e outras modalidades de seleção. Além disso, 14.6% ingressaram através de 

outras formas, incluindo mudança de curso dentro da mesma instituição, mudança de 

instituição via acordos internacionais e outras modalidades (Ministério da Educação, 2002). 

2.2 A ATUAL LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO ACESSO AO 
ENSINO SUPERIOR 

O processo de reforma da Educação Superior no Brasil, iniciado nos anos 80, 

intensificou-se na década de 90 com a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 

lei 9394), em 1996, durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (LEITE, 

2003). A Constituição Federal de 1988, juntamente com a LDB de 1996 alterou 

sensivelmente alguns aspectos relacionados ao Ensino Médio e ao Ensino Superior enquanto 

reafirmaram outros. 
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A primeira grande modificação está relacionada ao acesso aos níveis de Ensino 

Médio e Superior. Com relação ao Ensino Médio encontra-se no inciso II do artigo 208 da 

Constituição Federal (CF) que atribui ao Estado o dever de garantir a “progressiva extensão 

da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio”. A redação deste inciso foi, posteriormente, 

modificada pela Emenda Constitucional nº. 14, de 12 de dezembro de 1996, de modo a 

assegurar a “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito”. Vale destacar que, na 

divisão de tarefas entre as três esferas, a oferta do Ensino Médio ficou sob responsabilidades 

dos governos estaduais. Dessa forma, a obrigatoriedade e gratuidade foram substituídas pela 

universalização, deixando o Estado numa posição mais confortável, no que tange à oferta 

desse nível de ensino, embora a progressividade, sem qualquer meta associada, livre o Estado 

de maiores obrigações. Convém ressaltar que a universalização desta etapa, caso aconteça, 

trará grande contingente de candidatos ao Ensino Superior. 

Com relação ao acesso ao Ensino Superior, a LDB, no inciso V do artigo 208, 

trata de algo relacionado diretamente à matrícula: “acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

Esse inciso constitucional acaba por estabelecer o mérito como condição de 

prosseguimento dos estudos. Dentro desta lógica, as políticas de ações afirmativas – como o 

estabelecimento de cotas de ingresso para determinadas populações desfavorecidas na seleção 

para a universidade – ficam dificultadas, pois com elas os alunos poderiam garantir a 

matrícula sem ter demonstrado capacidade para tanto. Porém, se há desigualdade no perfil do 

aluno, isso pode ser confrontado com o princípio da igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola, também presente na atual Constituição. 

Recorrendo a Oliveira (1985, p. 101), em Educação e cidadania: o direito à 

educação na Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil, tem-se a opinião de 

que o conjunto de mudanças propostas pela LDB: 

[...] reflete muito mais uma declaração de intenções que procuraria 
especificar a idéia liberal de “igualdade de oportunidades”, do que um 
dispositivo com implicações objetivas. De qualquer forma, a expressão 
“segundo a capacidade de cada um” pode dar margem a justificar os tais 
exames de avaliação do perfil cognitivo do alunado como mecanismo de 
avaliação das escolas, ou a justificação de mecanismos de seleção do tipo 
exames vestibulares.  

A segunda grande modificação foi a retirada da obrigatoriedade da realização do 

exame vestibular pra selecionar candidato ao Ensino Superior. A LDB estabelece, no inciso II 
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do artigo 44, que os cursos de graduação serão: “abertos a candidatos que tenham concluído o 

Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados em processos seletivos”. Assim, cai 

a obrigatoriedade de exames vestibulares, os quais podem ser substituídos por processos 

seletivos quaisquer que podem incluir análise de currículos, entrevistas e outras formas 

definidas pela instituição. 

A transferência e a matrícula como aluno especial são outras possibilidades de 

acesso a cursos de graduação regulamentado pela LDB: 

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de 
alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e 
mediante processo seletivo prévio. 

Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de 
vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares 
que demonstrarem capacidade de cursá-la com proveito, mediante processo 
seletivo prévio.   

É importante destacar que essas formas alternativas de acesso dependem da 

existência de vagas, o que ocorre em função da evasão de alunos. A cada aluno evadido, as 

IES ficam obrigadas a abrir uma vaga com as finalidades acima descritas. Porém, como a 

matrícula depende de seleção, o efeito pode ser inócuo. O fato de ser necessário disponibilizar 

essas vagas já constitui uma oportunidade adicional para os alunos que não possuem 

condições financeiras para continuar pagando um curso, porquanto pode pleitear concluí-lo na 

rede pública. 

O terceiro aspecto resultante da atual legislação se refere à maior liberdade pra a 

atuação das instituições privadas. A oferta de ensino por instituições privadas passou a ser 

livre, mediante avaliação de qualidade e autorização do Poder Público. Com relação ao 

financiamento, as instituições privadas são financiadas fundamentalmente pela cobrança de 

mensalidades (entre 95% e 100% dos recursos captados se baseiam neste sistema). Este grupo 

de instituições também pode receber verbas públicas desde que comprove finalidade não 

lucrativa, aplique os excedentes em educação e destine o patrimônio – em caso de 

encerramento das atividades – a instituições filantrópicas, confessionais, comunitárias ou ao 

próprio Poder Público. 

Outro aspecto que merece destaque foi a autonomia concedida às universidades, 

públicas e privadas. No artigo 207 da CF, foi garantida também a autonomia universitária: 

“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
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financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão”. A autonomia foi regulamentada na LDB, que estabeleceu o direito ao 

Poder Público de avaliar e credenciar as IES periodicamente, e também sugeriu alterações as 

quais, em não sendo cumpridas, podem implicar até o fechamento da instituição. 

Essa normatização permitiu grande liberdade para as universidades, que passaram 

a não depender mais da autorização do Conselho Nacional de Educação (CNE) para criar, 

expandir, modificar ou extinguir cursos dentro de sua sede. Esta liberalização estimulou a 

formação de novas faculdades restringiu o poder do CNE e ampliou o do Ministério, que 

passa a ter maior liberdade para autorização de novos cursos e fechamento de outros. O CNE 

chegou, durante o ano de 1999, a autorizar o funcionamento de 745 novos cursos superiores e, 

em 2000, outros 865, denotando a política governamental expansionista no período 

(OLIVEIRA, 2001). 

O quarto e último aspecto se referem ao aumento da participação do setor privado 

no Ensino Superior. As mudanças advindas com a Constituição Federal de 1988 e a nova 

LDB proporcionaram um estimulo à expansão do ensino de nível médio bem como maior 

liberdade às universidades para administrar o oferecimento de suas vagas e substituição do 

vestibular por processos seletivos diversos. Essas mudanças provocaram uma grande 

transformação no que se refere ao aumento da privatização desse nível de ensino. 

A participação da iniciativa privada no Ensino Superior tem crescido bastante. Em 

1960, o número de alunos matriculados na rede privada representava cerca de 40% do total de 

alunos existentes no ensino superior. Esse número que em 1980 era de 63% continuou 

aumentando para 65% em 1994 e 67% em 2000. Com relação às instituições de ensino, em 

2000 o Sistema de Educação Superior Brasileiro estava formado por 1.180 Instituições de 

Educação Superior (IES), sendo que apenas 176 eram públicas (15%), enquanto 1004 eram 

particulares (85%). Atualmente, o Brasil está entre os países com a Educação Superior mais 

privatizada do mundo, ocupando o 7º lugar, frente ao 20º ocupado pelos Estados Unidos 

(TRINDADE, 2001). 

Concluindo, entre as conseqüências da implementação da reforma de 1996 

podem-se citar: maior ênfase na expansão do Ensino Médio e Ensino Superior, flexibilização 

do processo de seleção, maior autonomia para as universidades, especialmente no que se 

refere às vagas oferecidas, aumento significativo das matrículas no sistema e forte 

privatização da Educação Superior. Importante mencionar que a maior quantidade de vagas 

no sistema privado, somada à forte competição existente pelas poucas vagas do sistema 
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público (em média, as instituições federais têm uma demanda de 10 candidatos por cada vaga 

oferecida), indica que um número significativo de jovens não tem acesso à educação pública e 

gratuita, devendo buscar oportunidades educacionais no setor privado. Este último aspecto 

revela a necessidade de se resolver o problema da Educação Superior, especialmente para 

parcela da população menos favorecida economicamente. 

2.3 ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO VESTIBULAR 

Boa parte das novas iniciativas de flexibilização do vestibular consiste numa 

combinação entre a avaliação contínua ao longo do Ensino Médio e o exame vestibular. Elas 

começaram a ser elaboradas ainda na década de 80 e foram autorizadas a funcionar somente 

na década posterior, portanto antes da atual legislação que permitiu a flexibilização do 

vestibular. 

O Sistema de Avaliação Progressiva para Ingresso no Ensino Superior 

(SAPIENS), elaborado pela fundação CESGRANRIO, iniciou-se ainda em 1993, com a 

autorização do MEC. O sistema previa o acompanhamento do desempenho do aluno-

candidato durante o curso do Ensino Médio, com o objetivo principal de substituir o 

vestibular tradicional sem interferir na autonomia das escolas, na organização dos conteúdos 

ministrados e na competição entre instituições. Adicionalmente este sistema deveria servir 

como uma avaliação do ensino em que a unidade escolar pudesse se utilizar dele para tomar 

decisões e estimular a participação dos professores na elaboração do exame. Além disso, 

deixava-se a critério das IES a forma de aproveitamento dos resultados de cada aluno, porém, 

cada curso só poderia aceitar até 30% de seus ingressantes pelo SAPIENS (CARVALHO, 

1993). 

A segunda experiência de flexibilização do processo do vestibular aconteceu na 

Universidade Federal de Santa Maria, que adotou o Programa de Ingresso ao Ensino Superior 

(PEIES) no ano de 1995. Através desse programa, a UFSM seleciona 20% de seus estudantes, 

sendo o restante das vagas preenchido mediante o exame vestibular tradicional. O processo 

seletivo do PEEIS é composto de três provas, uma ao final de cada ano letivo do Ensino 

Médio. A participação se dá através de inscrição mediante pagamento de uma taxa. Além dos 
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alunos da região de abrangência do PEIES, é aceita inscrição individual devendo ser a prova 

realizada no Município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

O PEIES teve como objetivos: 

1. orientar, selecionar e classificar alunos-candidatos oriundos das escolas 
credenciadas da Região de Abrangência do PEIES (RAP), selecionar e 
classificar os demais candidatos através dos desempenhos obtidos nas Provas 
de Acompanhamento realizadas nas três séries do Ensino Médio; 

2. oferecer condições aos candidatos das escolas credenciadas (aluno-
candidato) para, num período de três anos, poderem corrigir falhas 
individuais no processo de aprendizagem, bem como para descobrirem suas 
aptidões e optarem por profissões adequadas; 

3. subsidiar as coordenações dos Cursos de Graduação da UFSM, a 
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Coordenadorias 
Regionais de Educação e Escolas credenciadas, com dados que revelem 
deficiência de aprendizagem do Ensino Médio, visando à adoção de medidas 
que proporcionem a redução das mesmas; 

4. prover a UFSM de informações sobre candidatos, escolas e área de 
influência (geográfica, política, social, econômica, tecnológica, cultural e 
educacional), com o objetivo de melhor prepará-la para trabalhar com a 
diversidade de alunos que, anualmente, preenchem as vagas dos diferentes 
Cursos de Graduação. (UFSM, 200213). 

O programa ainda prevê credenciamento de escolas da região que participam 

anualmente do exame, as quais são beneficiadas com assistência ao seu corpo docente que se 

concretiza da seguinte forma:  

As ações consistem num trabalho de qualificação oferecido em minicursos, 
oficinas, cadernos didáticos, videodisciplina, disque-disciplina, Caderno de 
Soluções, Caderno de Orientações Pedagógicas, Relatório de Desempenho 
Individual, programa radiofônico CLICK!, entre outras. Dentro desse 
programa de ações, é dada especial atenção à questão vocacional, visando 
formar um cidadão consciente de sua importância na sociedade em que vive 
e atua. (Ibidem).  

Outras formas de seleção semelhantes foram introduzidas após a promulgação da 

nova LDB. O mais divulgado foi o Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de 

Brasília, que é composto por três exames ao final de cada ano do Ensino Médio e tem como 

objetivo: 

[...] a ampliação do processo de interação Universidade/Ensino Médio, 
incluindo a seleção dos candidatos a estudantes universitários na UnB, O 

                                                 
13 Esta fonte e a da UnB (2002) foram retiradas da internet e por isso não consta número de páginas nas mesmas. 
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PAS chega como uma forma de amenizar o impacto da passagem para o 
Ensino Superior. (UnB, 2002).  

O referido programa também procura uma maior interação entre os dois níveis de 

ensino: 

Os conteúdos programáticos [...] foram propostos por comitês constituídos 
por professores de escolas públicas e particulares, e da própria UnB, e 
aprovados em fóruns abertos a todos os interessados. Isso significa, ao 
contrário do que acontece tradicionalmente, que o conhecimento a ser 
exigido foi definido por professores que conhecem a realidade das escolas e 
que buscaram selecionar o que é realmente importante de cada disciplina. O 
PAS não enfatiza a memorização de fórmulas, regras e classificações. É 
fundamental que o aluno seja capaz de compreender, raciocinar e analisar 
questões realmente relevantes para a sua formação como cidadão consciente 
e capaz de opinar criticamente a respeito de problemas da atualidade e de 
modificar a sociedade em que vive. (Ibidem).  

Para os ingressantes por esse sistema são reservadas 50% das vagas daquela 

universidade. Os alunos inscritos no programa ainda podem concorrer a uma vaga pelo 

vestibular tradicional. 

Já em universidades e faculdades particulares, onde a procura costuma ser 

numericamente inferior à dos cursos públicos, a flexibilização do vestibular aconteceu de duas 

formas. Quando há um número de candidatos maior que o número de vagas, a tendência é 

aceitar a nota do ENEM como critério único de ingresso. Mas há outros modelos que são 

aplicados quando há um menor número de candidatos por vaga quais sejam entrevistas e 

análise do currículo do candidato no Ensino Médio.  

Oliveira (1987) entende que a avaliação no decorrer do Ensino Médio possui 

inúmeras vantagens quando comparada ao vestibular tradicional, tanto para a escola e para os 

professores como para os alunos, vez que possibilita identificar e corrigir possíveis 

deficiências durante o aprendizado; avaliar os atributos do seu próprio processo; e diluir a 

tensão existente em um único exame, eliminando o seu caráter episódico. Além disso, a 

utilização desse sistema teria como provável conseqüência a extinção dos cursinhos 

preparatórios. 

Nas justificativas desse modelo de seleção, ainda há argumentos que ressaltam a 

aproximação entre aluno, professor, escola e universidade como fator positivo em relação ao 

vestibular tradicional. Imagina-se que essa inter-relação reduziria a distância entre os pré-

requisitos para ingresso no Ensino Superior e redimensionaria o Ensino Médio a partir de 
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avaliações sistêmicas. Na verdade, o grande benefício desses novos sistemas para o processo 

educacional seria a extinção dos cursos preparatórios. 

Todavia, são várias críticas à avaliação estabelecida no decorrer do Ensino Médio. 

Brandão (1987) entende que a recuperação da qualidade de ensino não passa pela reforma do 

vestibular; ela seria conseqüência de políticas mais amplas, como a de qualificação do corpo 

docente, reestruturação física e adaptação das escolas para acolher melhor o aluno, criação de 

planos de cargos e carreira e outros mecanismos motivacionais. 

Vianna (1987) ressalta alguns aspectos importantes durante a análise de propostas 

alternativas. Ele lembra que não devem ser confundidos os objetivos de avaliação de 

aprendizagem do nível médio com o da verificação dos pré-requisitos estabelecidos para o 

curso universitário. Além disso ele ressalta duas preocupações que o processo seria mais 

oneroso que o realizado em um único período; e que ele poderia gerar tensão durante todos os 

três anos em que seriam realizadas as provas. Na mesma linha de raciocínio, Alves (1995) 

critica o sistema de seleção que distribui toda a tensão de um único exame para toda a vida 

escolar.  

Hamburguer (1987) não vê vantagens para o aluno na avaliação seqüencial e não 

entende como esta poderia alterar o perfil sócio-econômico do estudante universitário. Além 

disso, algumas propostas de flexibilização não alteram a forma perversa de organização do 

conhecimento perpetuada pelo vestibular, e, para os alunos pobres, o ingresso ficaria ainda 

mais distante, pois eles não teriam como manter condições de competição ao longo de três 

anos. 

2.4 O ENEM NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO E DO ENSINO SUPERIOR 

A década de 90 foi marcada pela implementação de sistemas de avaliação em 

larga escala na América Latina. No Brasil, em particular, houve iniciativas neste sentido 

voltadas para a consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) instituído 

em 1994, avaliação do Ensino Superior através do Exame Nacional de Curso, criado em 1996 

(conhecido como provão, hoje substituído pelo ENADE) e o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), estabelecido em 1998. 
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Os modelos de avaliação em larga escala adotados no Brasil seguem uma 

orientação técnica de natureza somativa, pois visam determinar níveis de rendimento, 

decidindo se houve êxito ou não na ação educativa (ZANCHET, 2002). A avaliação somativa 

refere-se ao julgamento final global de um processo terminado e sobre o qual se emite uma 

valorização, a partir do qual se pode dizer o quanto o aluno aprendeu ou progrediu. Sendo 

assim, sua finalidade fundamental é a de auxiliar a seleção e a classificação dos alunos. É 

nessa perspectiva de avaliação que se encontra o ENEM, senão vejamos: 

[...] a diferença entre esse exame e os sistemas de avaliação como o provão e 
o SAEB está no fato de que o Enem avalia pessoas, ao contrário do Provão, 
que avalia cursos superiores determinados, e do SAEB, que avalia sistemas 
de ensino fundamental e médio [...] O convite que fizemos ao jovem cidadão 
para se submeter ao Enem é uma oportunidade que damos a ele de olhar para 
si mesmo. (REVISTA DO ENEM, 2001, p. 14). 

A centralidade conferida pela administração federal para a avaliação dos sistemas 

educacionais permite inferir que, para o Estado-avaliador, ela é condição primordial para a 

mudança, com condições de garantir, por via da regulação, resultados e produtos que 

assegurem a eficiência e a qualidade da educação (ZANCHET, op. cit.). Cabe ao Estado, 

nesse momento, por intermédio do ENEM, verificar, em termos quantitativos, se as 

competências estabelecidas foram alcançadas por jovens que se diferenciam por condições de 

existência e perspectivas de futuro, destinados ao mesmo mercado de trabalho. De posse do 

boletim de resultados do ENEM, o jovem procurará sua inserção no mercado de trabalho de 

acordo com esse diagnóstico que se configura como uma pré-seleção. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado anualmente, é destinado 

aos alunos em vias de concluir o Ensino Médio ou que já o tenham concluído. Trata-se de um 

exame opcional que, segundo o documento oficial do (INEP/MEC 1999), tem como objetivo 

fundamental: 

Avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para 
aferir o das competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. 
Pretende, ainda, alcançar os seguintes objetivos específicos: 

a. oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua auto-
avaliação com vista às escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de 
trabalho quanto em relação à continuidade de estudos; 

b. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores 
do mundo do trabalho;  



 

 

55

c. estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos 
profissionalizantes pós-médios e ao ensino superior.  

O ENEM consiste em uma prova de múltipla escolha, contendo 63 questões, e de 

uma redação. A preparação da prova baseia-se em uma matriz de competências elaborada 

especificamente para este sistema de avaliação. A confecção dessa matriz objetiva romper 

com o isolamento das disciplinas do Ensino Médio e promover a “colaboração, 

complementaridade e integração entre os conteúdos das diversas áreas do conhecimento 

presentes nas propostas curriculares das escolas brasileiras de Ensino Fundamental e Médio” 

(MEC/SEMTEC, 1999). 

A partir do segundo ano de existência, o ENEM passou a ser utilizado como 

modalidade alternativa, de modo integral ou parcial, para seleção de vagas disponibilizadas 

por muitas instituições de ensino superior, tanto públicas como particulares14. Muito embora a 

utilização do ENEM no processo seletivo de algumas instituições tenha implicado grandes 

discussões nos meios acadêmicos, prevaleceu a adesão e, com isso, o número de inscritos vem 

crescendo a cada ano. Em 2005, com a obrigatoriedade de apresentação dos resultados deste 

exame para alunos interessados em participar do Programa Universidade para Todos 

(ProUni), fizeram o exame aproximadamente três milhões de alunos (INEP). 

O ENEM tem buscado estreitar relações com as iniciativas voltadas para a 

reforma do Ensino Médio no Brasil. Por ser uma prática muito recente, é difícil apresentar 

uma avaliação da sua representatividade no âmbito da educação brasileira. No entanto, esse 

procedimento parece estar associado à perspectiva de mudança provocada por esta nova 

forma de avaliação. A utilização de resultados do ENEM em processos seletivos para o 

Ensino Superior torna-se relevante á medida que avaliações que pretendam catalisar reformas 

precisam ter presença expressiva no cotidiano do nível de ensino alvo de propostas de 

reforma. 

Esses fatores relativizam a noção de que o ENEM estaria sintonizado com um 

movimento de renovação e modernização progressista da educação básica. Além disso, a 

consolidação do ENEM como uma referência nacional para acesso ao Ensino Superior e ao 

ensino pós-médio concentraria, de maneira inusitada no país, a influência da avaliação no 

Ensino Médio. 

                                                 
14 A UFC utilizou o ENEM nos anos de 2003 e 2004. 
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A utilização do ENEM para selecionar alunos tem recebido algumas críticas. A 

análise do desempenho individual aluno, feita exclusivamente a partir da prova do ENEM, 

não leva em consideração as condições estruturais do sistema de ensino do qual ele é oriundo, 

nem a sua condição social, atribuindo ao aluno a responsabilidade da sua formação. Assim, o 

desempenho não satisfatório, certamente seria uma forma de excluí-lo do acesso a outras 

oportunidades sociais, bem como do acesso ao nível superior, com efeito, como o aluno está 

terminando ou já terminou a escola média, não tem mais recurso para resolver os problemas 

de sua “incapacidade”. Este ponto conflita com o que apregoam os órgãos oficiais, dizendo 

que o “diagnóstico do ENEM serve para a pessoa retomar seu processo de aprendizagem a 

partir dos pontos em que ele é mais fraco e aperfeiçoar-se nas áreas nas quais ele é mais 

forte...” (REVISTA DO ENEM, 2001, p. 14). A questão é que, nesse caso, não existem 

oportunidades retroativas. 

Segundo Vianna (2003), a proposta de utilização do ENEM como mecanismo de 

ingresso de estudantes no Ensino Superior deve ser vista com cautela. Ele afirma que: 

A aceitação do escore do ENEM, para fins de acesso ao ensino superior, precisa 

ser cuidadosamente repensada, porque influencia no aumento do ponto de corte e isso vem 

efetivamente ocorrendo em vestibulares de primeira linha, sendo que em alguns casos, esse 

acréscimo chega ser acima de cinco pontos, tornando mais elitista o processo de seleção para 

a universidade e para algumas instituições de nível superior. (p. 41). 

Outro viés que o ENEM aponta é a classificação das escolas a partir do 

desempenho do aluno na prova. O ranking das escolas, segundo alguns defensores do modelo 

do ENEM, daria a sociedade uma clareza sobre o desempenho da unidade educacional onde 

está o aluno matriculado. O site do INEP mostra o resultado de 2005 de todas as escolas que 

participaram do exame e um fato muito marcante é que as escolas públicas federais tiveram 

um desempenho equivalente ao das melhores escolas particulares do Brasil.  

Além da utilização do resultado do ENEM para o ingresso no Ensino Superior, 

existe também uma relação do ENEM com o mercado de trabalho. Documentos oficiais 

afirmam que o ENEM visa “oferecer uma referência para a auto-avaliação do jovem com 

vistas às escolhas futuras em relação ao mercado e à continuidade de estudos, considerando 

ainda que essa avaliação pode servir como modalidade alternativa ou complementar aos 

processos de seleção, tanto nos setores do mundo do trabalho como ao acesso de cursos 

profissionalizantes ou superiores.” (REVISTA DO ENEM, 2001, p. 2). 
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Isso, claramente, explicita a proposta neoliberal implementada pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso de vincular o desempenho individual do aluno com o processo 

seletivo para os postos de trabalho. De acordo com os informativos oficiais, “[...] o 

empregador, de posse daqueles dados, pode encaminhar o jovem para um posto onde ele terá 

melhor desempenho do que em outro onde se exigem habilidades em que ele é mais fraco. O 

Enem pode ser excelente para uma indústria avaliar seu pessoal e recolocá-lo ou retreiná-lo 

sabendo exatamente quem precisa do quê.” (Ibidem, p. 14).  

Santos (1998), ao referir-se ao binômio educação/trabalho, “alerta que o próprio 

espaço da produção transforma-se por vezes numa comunidade educativa onde as 

necessidades de formação, sempre em mutação, são satisfeitas no interior do processo 

produtivo” enquanto, em aparente contradição com essa perspectiva, anuncia-se a importância 

da educação geral e da formação cultural sólida como responsabilidade da escola (p. 198). 

Como a demanda de mão de obra com as qualificações que supram as 

necessidades do novo modelo econômico não consegue mais ser proporcionada pela escola, 

foi incorporado ao discurso das atuais propostas curriculares a premissa de que à educação 

escolar cabe desenvolver nos educandos competências desejáveis ao pleno desenvolvimento 

humano, sendo que estas aproximam-se daquelas necessárias à inserção no processo 

produtivo. 

O ENEM foi implantado a noves anos no País, desde então apresenta-se como 

uma opção que se soma a mecanismos avaliativos do vestibular. No entanto sabe-se que o seu 

objetivo primeiro era traçar o retrato das competências e habilidades individuais dos alunos ao 

longo dos onze anos de escolaridade básica.  

2.5 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OUTROS PAÍSES 

Atualmente o acesso aos Ensinos Fundamental e Médio é bem maior do que 

tínhamos há algumas décadas atrás. Sabemos através das estatísticas que não temos a oferta 

de vagas desejada, mas acreditamos que o momento está favorável devido á proposta de 

universalização do ensino público. A partir da implementação deste princípio é possível fazer 

projeções mais otimistas com relação ao acesso ao ensino superior. 
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Isto traz muitas discussões, posições conflitantes e polêmicas entre educadores, o 

que é natural, pois não existe vaga para todos que desejam cursar a universidade. Hoje, com 

um acesso mais fácil aos outros níveis de ensino, uma quantidade maior de alunos conclui o 

Ensino Médio e podem tentar o ingresso no curso superior.   

O acesso ao ensino superior não é um problema exclusivamente brasileiro. Até 

mesmo países desenvolvidos apresentam problema. Sendo assim, podemos imaginar que, 

como outros países em desenvolvimento, o Brasil também se ressente de políticas mais 

contundentes com relalção ao Ensino Superior. Dessa forma, consideramos importante 

fazermos um relato das alternativas existentes para a seleção do ensino superior em no Brasil 

e em outros países. 

Na França, há o “Baccalauréat”, exame obrigatório para todos os concludentes do 

Ensino Secundário. O principal objetivo desse exame é avaliar a eficácia do Ensino Médio. 

Todo aluno aprovado no “Baccalauréat” tem garantido o ingresso no Ensino Superior nas 

universidades públicas em qualquer que seja a carreira escolhida. Porém, essas universidades 

costumam empregar testes vocacionais para orientar a admissão dos estudantes. Ademais, as 

Instituição de Ensino Superior (IES) mais procuradas adotam crivos adicionais para selecionar 

seus candidatos; na maioria das vezes, provas complementares são aplicadas para avaliar a 

vocação e o conhecimento dos alunos ingressantes (EURIAT, 1998). Portanto, a admissão ao 

Ensino Superior neste país é feito em duas fases: uma que avalia o conhecimento; e outra que 

seleciona por vocação, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde somente o conhecimento 

é avaliado através dos exames vestibulares. 

O acesso ao Ensino Superior na Inglaterra é por área de conhecimento. Por essa 

razão, o Ensino Secundário contempla currículos nacionais específicos para cada área. É 

exigido que, para conclusão do Ensino Secundário, o aluno seja aprovado em um exame de 

conteúdos de alguma área específica. Candidatos ao Ensino Superior têm acesso somente ao 

curso da área de conhecimento na qual realizou esse exame. Ademais, nas instituições mais 

concorridas, somente ingressam os candidatos que atendam aos critérios e condicionantes de 

cada instituição (DAUGHERTY, 1996). 

Nos Estados Unidos há grande variedade de maneiras de admissão ao Ensino 

Superior. Não há exame obrigatório para conclusão do Ensino Secundário. Todavia, há 

exames facultativos realizados por instituições não-governamentais como o ACT 215, que 

                                                 
15 American College Testing. 
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identifica a vocação dos candidatos, e o Aps16, que identifica os alunos mais promissores. Os 

resultados desses dois exames são utilizados de diferentes formas pelas IESs, quando 

selecionam os seus candidatos. Todavia, para admissão às instituições mais concorridas, os 

candidatos são submetidos adicionalmente a exames de conhecimentos específicos 

semelhantes aos vestibulares brasileiros (TRUAX, 1998). De modo geral, também nos 

Estados Unidos, o processo de admissão ao Ensino Superior é feito em duas fases: uma que 

avalia o conhecimento e outra, a vocação. 

A admissão ao Ensino Superior na Alemanha exige a obtenção do certificado de 

“abitur”17. Há dois tipos desse certificado: um geral, que permite acesso a todos os cursos de 

qualquer universidade; e outro especializado que permite acesso apenas a carreiras técnicas. 

Há também a possibilidade de ingresso no Ensino Superior através de um exame de admissão 

destinado a candidatos entre 25 a 40 anos de idade, que não possuam o certificado 

“Universitatreife”, mas que sejam recomendados por pessoas de reconhecido saber na área de 

especialização do curso pretendido (JIMENEZ, 1996). 

No Japão, o Ensino Superior é orientado em função dos requerimentos do sistema 

produtivo. Um rígido sistema de exames articula o Ensino Superior ao Ensino Secundário e 

ao mercado de trabalho. A seleção ao Ensino superior é feito também em duas fases: uma que 

mede conhecimento e outra que avalia habilidades e aptidões. Todo candidato a qualquer 

universidade pública submete-se obrigatoriamente a um exame de nível nacional que avalia os 

conhecimentos gerais e básicos adquiridos no Ensino Secundário. As universidades de 

prestígio, públicas ou privadas, são muito seletivas na admissão de seus alunos. Para tal, elas 

costumam realizar exame específico para avaliar as habilidades e aptidões dos candidatos à 

admissão a suas faculdades. Essa seletividade provocou grande expansão de escolas privadas 

e de cursos por correspondência, voltados a preparar os candidatos à admissão ao Ensino 

Superior (TORRICO, 1996). 

Na Rússia de admissão ao Ensino Superior também é feito em duas fases. Na 

primeira, os conhecimentos do candidato são aferidos por seu currículo escolar; sem 

conhecimentos amplos, o candidato não é admitido ao Ensino Superior. Na segunda fase, são 

classificados os candidatos que atendam preferencialmente às necessidades do setor produtivo 

estabelecidas pelo governo. Assim, é admitido no Ensino Superior aquele candidato que tenha 

forte ligação com o sistema produtivo (MALDONADO, 1994).  Ao final do Ensino 

                                                 
16 Advanced Placement. 
17 O diploma que serve de ingresso para o ensino superior. 
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Secundário, os estudantes argentinos prestam exame obrigatório cuja finalidade, é avaliar a 

eficácia do Ensino Secundário e não o conhecimento dos candidatos ao Ensino Superior. O 

exame argentino avalia as competências e os conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino 

Médio, segundo tabelas de especificações estabelecidas conjuntamente por todas as 

províncias, de acordo com diretrizes nacionais de avaliação da qualidade educacional. Cada 

instituição de Ensino Superior seleciona, entre os candidatos aprovados nesse exame, aqueles 

que melhor atendam às suas condicionantes e critérios através de um teste seletivo (TULIC, 

1999). Por conseguinte, o processo de admissão ao ensino superior na Argentina também é 

feito em duas fases: uma que avalia conhecimento e outra, aptidão. 

No Chile também existe um exame obrigatório para admissão ao ensino superior. 

Esse processo seletivo combina aptidão e conhecimentos e é aplicado nacionalmente pelo 

Departamento de Avaliação, Medição e Registro Educacional da Universidade do Chile. Cada 

IES pode aplicar adicionalmente teste de vocação profissional, que leva em conta o 

conhecimento e a aptidão dos candidatos (DONOSO, 1997). Portanto, pode-se dizer que o 

processo de admissão chileno também é executado em duas fases. 

O acesso ao Ensino Superior na Costa Rica também acontece em duas fases: uma 

que afere o conhecimento das disciplinas básicas do Ensino Secundário e outra que mede a 

vocação. A combinação desses dois momentos em proporções iguais determina o ingresso no 

Ensino Superior (ARANCIBIA, 1996). 

Já Cuba, o processo de admissão ao Ensino Superior é semelhante ao russo; 

portanto ele também é feito em duas fases (CARRERA, 1998). Atualmente o ingresso ao 

Ensino Superior já é permitido a todas as camadas sociais. Na primeira fase, o candidato 

indica três opções de curso superior, explicitando sua ordem de preferência. Ele só tem acesso 

à primeira opção se a nota média de toda a sua vida escolar estiver entre 90 e 100. Um exame 

de vocacional realizado através de entrevista e analisa hábitos, comportamentos, e inserção 

comunitária e partidária do candidato, caracteriza a segunda fase (SERNA, 1986). Diante do 

exposto fica claro que o acesso ao ensino superior nos diversos países apresentados é 

realizado através da aplicação de exames destinados a avaliar o conhecimento e a vocação dos 

candidatos. 
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CAPÍTULO 3 

ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NOS VESTIBULARES REALIZADOS 
PELA UFC 

Neste capítulo são apresentadas as modificações ocorridas nos vestibulares 

promovidos pela UFC no período de 1978.1 a 2004. Foram analisados as resoluções do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e os editais proclamados pela Comissão 

Coordenadora do Vestibular (CCV). A análise realizada teve como objetivo identificar 

mudanças promovidas nos seguintes aspectos: (1) sistema de provas, (2) agrupamento de 

provas, (3) número de questões e (4) tipos de questões. Os resultados compilados serão 

apresentados por vestibular realizado em ordem cronológica, objetivando facilitar o 

acompanhamento das mudanças promovidas pela UFC. 

3.1 VESTIBULAR PROMOVIDO EM 1978.1 

A resolução de nº 404 do CEPE, de 05 de maio de 1978, modificou a forma do 

vestibular com relação ao último exame realizado em 1977.2. As alterações foram: 

• Realização do exame em duas etapas 

• Introdução da prova de redação 

O Quadro 1 apresenta a estrutura das provas realizadas na primeira e na segunda 

etapa do vestibular de 1978.1 e aplicadas no período de cinco dias. A primeira etapa 

constituida de quatro provas (Comunicação e Expressão, Matemática, Ciências Físicas e 

Biológicas e Estudos Sociais), enquanto que a segunda etapa, constava apenas da prova de 

Redação. É importante destacar que os conhecimentos em cada disciplina eram avaliados 
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através de 20 (vinte) questões do tipo múltipla escolha (com quatro opções e somente uma 

correta). 

Quadro 1 – Estrutura do vestibular aplicado no ano de 1978.1 

Fonte: CCV – Edital nº 2/77. 

3.2 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1978.2 E 1980.2 

O concurso vestibular realizado em 1978.2 alterou os seguintes aspectos: 

• Utilização do modelo somatório para elaboração de questões 

• Redução do número de questões por disciplina de 20 (vinte) para 10 (dez). 

A estrutura geral dos vestibulares promovidos entre 1978.1 e 1980.2 é apresentada 

no Quadro 2. De acordo com esse novo modelo, as questões poderiam ser abertas ou de 

proposições múltiplas que consistiam na resolução de um problema, com respostas em 

números inteiros compreendidos entre 00 e 99, incluindo esses valores. Já as questões de 

proposições múltiplas poderiam ter no máximo 7 (sete) proposições numeradas com 01, 02, 

04, 08, 16, 32 e 64. Esse modelo passou a ser conhecido como “questões elaboradas no estilo 

somatório”, uma vez que para se obter o resultado da questão o aluno deveria somar as 

proposições consideradas por ele verdadeiras. Vale salientar o exame continuava sendo 

realizado em cinco dias, admitindo apenas o acerto integral da questão. 

DISCIPLINAS  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões por 
disciplina e tipo de 
questão 

1ª Comunicação e Expressão – Língua Portuguesa e Língua 
Estrangeira 

20 – múltipla 
escolha 

2ª Ciências Físicas e Biológicas – Física, Química e Biologia 20 – múltipla 
escolha 

3ª Estudos Sociais – História, Geografia e OSPB 20 – múltipla 
escolha 

4ª Matemática 
 

20 – múltipla 
 

 Segunda etapa 

Prova única Prova de Redação  
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Quadro 2 – Estrutura dos vestibulares aplicados nos anos de 1978.2 e 1980.1 

Fonte: CCV – Edital nº 1/78. 

Desperta a atenção o fato de o estilo somatório, que alterou a maneira de 

elaboração das questões das provas, não ter sido definido nem pela resolução do CEPE nem 

pelo edital de convocação deste vestibular mas pela própria CCV. 

Este novo modelo de provas do vestibular trouxe um impacto muito grande para 

os alunos que se preparavam para o processo seletivo da UFC. Primeiro, muitos dos que 

realizaram o vestibular de 1978.2 eram alunos que não tinham conseguido aprovação no 

primeiro vestibular de 1978, realizado com questões de múltipla escolha, consideradas mais 

fáceis. Segundo houve pouco tempo para a adaptação ao novo sistema de provas 

A mudança no estilo de provas foi comunicada à comunidade escolar de maneira 

informal. Prova disso é que nenhum documento oficial, como a resolução do CEPE e o edital 

de convocação do vestibular, fez menção à utilização do sistema somatório. A única 

referência constou de um caderno, distribuído pela própria universidade, contendo os modelos 

de questões que poderiam ser utilizados na prova.  

3.3 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1981.1 E 1989.2 

O vestibular de 1981.1, estruturado através da resolução do CEPE nº 03, datada de 

17 de Abril de 1980, modifica-se nos seguintes aspectos: 

Disciplinas  Nº de ordem 
das provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

 1ª Comunicação e Expressão – Língua Portuguesa e Língua Estrangeira  10 – somatório 

 2ª Ciências Físicas e Biológicas – Física, Química e Biologia 10 – somatório 

 3ª Estudos Sociais – História, Geografia e OSPB 10 – somatório 

 4ª Matemática 10 – somatório 

 Segunda etapa  

Prova única Prova de Redação  
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• Agrupamento das provas 

• Ampliação do número de questões 

• Realização do vestibular em uma única etapa 

As provas foram realizadas em quatro dias e tiveram uma nova disposição 

conforme está apresentada no Quadro 3. As alterações ocorridas em 1981.1 e que 

permaneceram em vigor até 1989.2 vêm a ter um reflexo maior nas disciplinas de 

Matemática, Física, Química e Biologia, cujo número de questões da prova foi aumentado de 

10 (dez) para 15 (quinze), permitindo assim uma maior abrangência do conteúdo. Além da 

alteração na quantidade de questões, o novo agrupamento de provas possibilitou ao candidato, 

resolver em um só dia matérias de raciocínio semelhante.  

Quadro 3 – Estrutura dos vestibulares aplicados nos anos de 1981. e 1989.1 

Fonte: CCV – Edital nº 3/80. 

Vale salientar que no edital de convocação do vestibular de 1981.1 são citados 

pela primeira vez, os tipos de questões que seriam usados nas provas, fazendo menção ao 

somatório. Três anos após ter sido implantado o sistema de provas do vestibular que ficou 

conhecido como “somatório”, Normando, Porto e Queiroz (1981) escreveram um artigo 

em que explicam e defendem o novo modelo  

Disciplinas  Nº de ordem 
das provas 

Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e  
tipo de questão 

 1ª Matemática ae Física 15 – somatório  

 2ª Química e Biologia 15 – somatório  

 3ª História, Geografia e OSPB 10 – somatório  

 4ª Comunicação e Expressão  

- Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação em Língua Portuguesa 
e Língua Estrangeira.  

 10 – somatório 



 

 

65

3.4 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1990.1 E 1992.1 

O vestibular de 1990.1 definido pela resolução nº 12 do CEPE, de 23 de outubro 

de 1989, trouxe as seguintes modificações: 

• Utilização da prova de múltipla escolha (a, b, c, d, e) na 1ª fase 

• Introdução da prova na 2ª fase com o sistema somatório e com acerto integral  

• Implementação das provas específicas por cursos na 2ª fase 

• Reordenamento das disciplinas para as provas da 1ª fase e da 2ª fase 

• Definição do número de questões por disciplina na 1ª fase e na 2ª fase 

O Quadro 4 apresenta a estrutura das provas da primeira e da segunda fase do 

vestibular. A primeira prova da etapa inicial do vestibular contemplou as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Geografia, História, OSPB e Língua Estrangeira, 

com 10 (dez) questões por disciplina e já a segunda constou das disciplinas Biologia, 

Química, Física e Matemática, com dez (10) questões cada uma. 
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Quadro 4 – Estrutura dos vestibulares aplicado nos anos de 1990.1 e 1991.1 

Fonte: CCV – Edital nº 2/89. 

A segunda etapa constava de provas comuns e específicas. As comuns eram 

compostas de Redação e Língua Portuguesa, com 15 (quinze) questões no estilo somatório 

deveriam ser realizadas por todos os alunos, independentemente da área a que pertenciam. Já 

as específicas eram definidas de acordo com o curso do candidato, sendo composta de duas 

provas cada uma com 15 questões no estilo somatório. O quadro 5 apresenta a distribuição 

das provas específicas para cada uma das dez áreas. 

Quadro 5 – Provas específicas, por curso vestibulares (1990.1 a 1999.1) 
Áreas Cursos Provas específicas 

1 Direito Língua Portuguesa e OSPB 
2 Biblioteconomia, Letras e Comunicação Social. Língua Portuguesa e História 
3 História, Ciências Sociais, Geografia e Pedagogia. Geografia e História 
4 Psicologia  Biologia e História 
5 Arquitetura e Urbanismo  Física e História 
6 Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Ciências 

Biológicas, Economia Doméstica e Engenharia de Pesca. 
 Biologia e Química 

7 Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 
Física, Matemática, Bacharelado em Computação e Estatística. 

 Física e Matemática 

8 Química, Química Industrial, Geologia e Engenharia Química. Matemática e Química 
9 Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração. Matemática e História 

10 Engenharia de Alimentos e Agronomia Biologia e Matemática 

Fonte: CCV – Edital nº 2/89. 

Disciplinas Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

 1ª Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura Brasileira, Geografia, 
História e OSPB. 

10 – múltipla 
escolha 

 2ª  Física, Matemática, Biologia e Química  10 – múltipla 
escolha 

 Segunda etapa  

 1ª Provas comuns 
Redação e Língua Portuguesa  20 – somatório  

 2ª Duas provas de conhecimentos específicos.  15 – somatório  
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3.5 VESTIBULAR PROMOVIDO EM 1992.2 

A resolução do CEPE de nº 35, de 02 de outubro de 1992, validou as seguintes 

modificações: 

• Reagrupamento das provas da 1ª fase 

• Fusão da prova de OSPB à de História 

• Utilização do estilo somatório com acerto parcial na primeira fase 

• Introdução da provas de conhecimentos específicos I e II na 2ª fase 

• Utilização de questões do tipo analítico-expositivas nas provas da 2ª fase. 

A organização das provas da 1ª etapa está apresentada no Quadro 6. Pode-se 

observar que houve uma inversão das provas de Física e Química com as provas de Geografia 

e História/OSPB. As provas de Física e Química, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, 

passam a compor o primeiro bloco, enquanto as de Geografia e História/OSPB, Matemática e 

Biologia o segundo bloco. 

Quadro 6 – Estrutura do vestibular aplicado em 1992.2 

 Outra importante alteração foi a aceitação do acerto parcial nas questões de 

estilo somatório realizado na 1ª fase. De acordo com o edital de convocação, o acerto parcial 

era considerado se o candidato deixasse de apontar apenas uma ou mais alternativas 

Disciplinas  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

 1ª Física, Química, Língua portuguesa, Língua Estrangeira 10 – somatório 

 2ª  Matemática, Biologia Geografia, História/OSPB 10 – somatório  
 

 Segunda etapa  

 1ª Duas provas de Conhecimentos específicos   8 –Analítico-
expositiva  

 2ª Redação   
 

Fonte: CCV – Edital nº 2/92. 
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n – 1 
Ap = Ai. -------------,  
 n 
Ap= pontuação do acerto parcial 

Ai = pontuação do acerto integral 

n = número de alternativas verdadeiras 

verdadeiras. A inclusão de pelo menos uma alternativa falsa acarretaria a perda total da 

questão. No caso do acerto parcial, o valor de sua resposta era calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Provas específicas, por cursos (vestibular de 1992.2) 
Áreas Cursos Provas específicas 

1 Direito, Biblioteconomia, Letras e Comunicação Social. Língua Portuguesa e História/ 
OSPB 

2 História, Ciências Sociais, Geografia e Pedagogia. Geografia e História 
3 Psicologia  Biologia e História/ OSPB 
4 Arquitetura e Urbanismo  Física e História/ OSPB 
6 Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Ciências 

Biológicas, Economia Doméstica e Engenharia de Pesca. 
 Biologia e Química 

7  Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 
Física, Matemática, Bacharelado em Computação e Estatística. 

 Física e Matemática 

8 Química, Química Industrial, Geologia e Engenharia Química. Matemática e Química 
9 Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração. Matemática e História/ OSPB 

10 Engenharia de Alimentos e Agronomia Biologia e Matemática 

Fonte: CCV – Edital nº 2/92. 

Na segunda fase, a chamada prova comum (Língua Portuguesa e Redação) deixa 

de existir e passa a prevalecer as provas de Conhecimento Específico I e II (com as disciplinas 

referentes a cada área) e a prova de Redação ver quadro 7. Cada prova específica continha 8 

(oito) questões analítico-expositivas,ou seja, discursivas. A prova de Redação continuou 

sendo a elaboração de um texto. 

Esse conjunto de modificações provocou um grande número de reprovações e 

conseqüentemente um altíssimo número de vagas ociosas na 1ª etapa, o que obrigou a UFC a 

realizar um novo vestibular em agosto de 1992. A convocação desse novo vestibular foi 

amparada pela resolução de nº 23 do CEPE, de 03 de julho de 1992. 
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O edital do vestibular extraordinário trouxe uma novidade: a apresentação de uma 

justificativa para a necessidade deste novo exame. No entanto, análise mais detalhada dessa 

apresentação revela uma grave inconsistência entre a proposta para a realização de um 

vestibular extraordinário e o novo formato de provas. Ao mesmo tempo em que a Comissão 

Coordenadora do Vestibular (CCV) oferece novas oportunidades para os candidatos não 

aprovados no processo anterior, defende um processo mais rigoroso das provas, conforme 

comunicação abaixo transcrita: 

Caro vestibulando, 

O elevado número de reprovações na primeira etapa do segundo vestibular de 
1992 levou a Universidade Federal do Ceará a programar novos exames para o 
próximo mês de agosto de maneira a proporcionar-lhe nova oportunidade de ingresso 
na Universidade ocupando as vagas remanescentes dos exames de junho. 

O novo modelo de provas que excluiu as questões do tipo múltipla escolha 
(A, B, C, D, E), também eliminou grandemente o acerto casual, passando a 
beneficiar os candidatos mais preparados. Consideramos que as questões do tipo 
proposições múltiplas (somatório) não são ainda as ideais para a seleção mais 
adequada dos postulantes ao ingresso na Universidade. 

Entretanto, elas nos possibilitam fazer a correção através do emprego do 
computador, tendo em vista o número de concorrentes da primeira etapa e o 
tempo disponível para tal operação.(sic) (Edital nº 02/92, p. 1). 

Analisando a justificativa sobre as mudanças do vestibular, é possível perceber 

dois argumentos bastante discutíveis. O primeiro refere-se à declaração de que, embora o 

modelo somatório não fosse ideal para selecionar os alunos que ingressariam na Universidade, 

continuaria sendo utilizado. O segundo diz respeito à afirmação de que as questões do tipo 

proposições múltiplas (somatório) “possibilitam fazer a correção através do emprego do 

computador, tendo em vista o número de concorrentes da primeira etapa e o tempo disponível 

para tal operação”. Esste argumento não se sustenta, pois as questões de múltipla escolha que 

compunham as provas anteriores já permitiam essa modalidade de correção.  
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3.6 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1993.1 E 1995.2 

A resolução do CEPE de nº 35, de 02 de outubro de 1992, determinou a seguinte 

modificação: 

• Agrupamento das provas na 1ª fase em três dias 

As provas, que eram realizadas em dois dias, passaram a ser realizadas em três, 

conforme a estrutura apresentada no Quadro 8. É provável que esta nova organização do 

vestibular tenha vindo para amenizar o grande número de reprovações provocado pela 

mudança implantada em 1992.2. 

Quadro 8 – Estrutura dos vestibulares aplicados nos anos de 1993.1 e 1994.1 

 Vale salientar que nesse período foi promovida uma pequena alteração para o 

vestibular de 1994.2: retirou-se a prova de OSPB da lista de disciplinas que eram exigidas no 

vestibular da UFC. Mas como essa modoficação não provocou alterações significativas, seu 

registro tem apenas um caráter ilustrativo.Além da alteração de 1994.2, no ano de 1995, a 

resolução do CEPE nº 27, datada de 18 de setembro, faz uma constatação sobre o número de 

reprovações na primeira etapa do concurso vestibular, reproduzida a seguir: 

Considerando que os percentuais de vagas ociosas, na Primeira Etapa, nos 
últimos vestibulares foram muito elevados (94.1 – 12,65%; 94.2 – 17,98%; 
95.1 – 26,04%; 95.2 – 14,43%); 

Considerando que simulação realizada pela CCV, com base na presente 
proposta de modificação dos critérios de correção e de distribuição de 

Disciplinas  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

 1ª Química, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira  10 – somatório  

 2ª Matemática, Geografia, História/OSPB 10 – somatório  

 3ª  Física, Biologia  10 – somatório  

 Segunda etapa  

 1ª Redação   

 2ª Duas provas de conhecimentos específicos  8 – analítico 
expositivo  

Fonte: CCV – Edital nº 3/ 92. 
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disciplinas por prova, reduziriam drasticamente esses percentuais (94.1 – 
2,36%; 94.2 – 0,00%; 95.1 – 3,30%; 95.2 – 1,00%); 

Como está demonstrado na análise feita pela CCV, o número de reprovações foi 

elevado, ficando uma grande quantidade de vagas ociosas na primeria etapa. Apesar dessa 

constatação feita pelos membros do CEPE, não foi proposta nenhuma mudança para corrigir 

este alto índice de reprovação.  

3.7 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1996.1 E 1996.2 

A resolução do CEPE de nº 27, de 18 de setembro de 1995, determinou a seguinte 

modificação: 

• Agrupamento das provas na 1ª fase. 

Os vestibulares realizados em 1996.1 e 1996.2 mantiveram quase a mesma lógica 

e estrutura dos exames anteriores. A única novidade foi a mudança na distribuição do 

conjunto de provas que compunham a primeira fase, conforme pode ser verificado no Quadro 

9. É provável que o novo agrupamento de provas tenha sido concebido para não concentrar as 

disciplinas que exigiam cálculos mais demorados em um mesmo dia, permitindo ao aluno 

maior tranqüilidade para resolver as provas no tempo determinado. 

Quadro 9 – Distribuição das disciplinas na primeira fase dos vestibulares de 1996.1 e 
1996.2 

Disciplinas  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

 1ª Química, Língua Portuguesa e História  10 – somatório 

 2ª Matemática, Biologia e Língua Estrangeira 10 – somatório 

 3ª  Física, Geografia 10 – somatório  

 Segunda etapa  

 1ª Redação   

 2ª Duas provas de conhecimentos específicos  8 – analítico 
expositivo  

Fonte: CCV – Edital nº 02/95. 
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3.8 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 1997 E 2001 

A resolução do CEPE de nº. 15, de 18 de abril de 1996, determinou as seguintes 

alterações: 

• Realização de um único vestibular com dois ingressos 

• Reestruturação das provas da 1ª fase 

•  A realização da 1ª fase voltou a ser em dois dias 

• Ampliação do número de questões na 1ª fase 

• Utilização de questões de múltipla escolha na 1ª fase 

• Reagrupamento das áreas para as provas específicas na 2ª fase 

O Quadro 10 apresenta a estrutura das provas realizadas tanto na primeira fase 

quanto na segunda fase do vestibular. Note-se que, mais uma vez, a CCV reagrupa as 

disciplinas na primeira fase, sem contudo explicar os motivos para as mudanças. A partir de 

1997, a primeira fase passou a ser realizada em apenas dois dias, levando os candidatos a 

responder 60 questões de múltipla escolha no mesmo dia. 

Quadro 10 – Estrutura do vestibular aplicado no ano de 1997 

Fonte: CCV – Edital nº 4/96. 

As mudanças que aconteceram nesse vestibular são decorrentes dos estudos 

realizados pela CCV em 1995, já mencionados anteriormente neste trabalho. Foi constatado, 

Disciplinas  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões por 
disciplina e tipo de 
questão 

 1ª Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira, 
Matemática e Biologia  

18 – múltipla escolha  
12 – múltipla escolha  
15 – múltipla escolha 

 2ª História, Geografia, Física e Química  15 – múltipla escolha  

 Segunda etapa  

 1ª 
 

 
Redação 

Redação 

 2ª Duas provas de conhecimentos específicos  8 – analítico- 
expositiva  



 

 

73

através de uma série de simulações, que o número de vagas ociosas poderia cair a níveis 

aceitáveis se fossem promovidas alterações na estrutura do vestibular. Acreditava-se, pelo fato 

de o vestibular não ser classificatório e de as provas realizadas na primeira etapa serem feitas 

no estilo somatório, estar-se contribuindo de forma acentuada para o não preenchimento das 

vagas oferecidas pela UFC. 

A fundamentação dessa análise encontra apoio nas resoluções do CEPE editadas a 

partir de 1996, que apresentam nas suas considerações o seguinte texto: “Considerando que o 

acesso de todas as camadas sociais à Universidade Pública configura-se como questão 

fundamental a exigir permanente avaliação e adoção de critérios transparentes e democráticos 

na conexão com o Ensino Médio com o Ensino Superior.[...] “Considerando que o Concurso 

Vestibular deve ser predominantemente classificatório de modo a reduzir o percentual de 

vagas ociosas, democratizando o acesso a universidade pública” (CEPE de nº 27, de 18de 

setembro de 1995).Vale salientar que, ao longo deste estudo, foi a primeira vez que se 

encontrou um documento oficial explicitando claramente as razões de uma mudança no 

vestibular. O Quadro 11 apresenta as duas provas de conhecimento específico que os 

candidatos deveriam realizar. Como se pode perceber, os cursos passaram a ser agrupados em 

nove áreas, tendo cada uma duas provas específicas. 

Quadro 11 – Provas de conhecimento específico, de acordo com o curso (Vestibular 1997 
e 2001) 

Área Curso Provas Específicas 
1 Direito, Biblioteconomia, Letras, Comunicação Social, Secretariado e 

Estilismo e Moda 

Língua Portuguesa e 

História 
2 História, Ciências Sociais, Geografia e Pedagogia Geografia e História 

3 Psicologia, Economia Doméstica e Educação Física Biologia e História 
4 Arquitetura e Urbanismo Física e História 
5 Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Engenharia de 

Pesca e Ciências Biológicas 

Biologia e Química 

6 Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Computação, Licenciatura em Física, Física, Licenciatura em 

Física e Matemáica 

7 Licenciatura em Química Química, Química Industrial e Engenharia Química  Matemática e Química

8 Ciências Econômicas, Ciências Contábs, Administração e Ciências Atuariais  Matemática e História 

9 Engenharia de Alimentos e Agronomia Biologia e Matemática

Fonte: CCV – Edital nº 4/96. 
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3.9 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 2002 E 2004 

A resolução nº 02 do CEPE, datada de 07 de fevereiro de 2001, determinou as 

seguintes modificações: 

• Inclusão do ENEM como componente da primeira fase 

• Alteração no procedimento que determina a nota da primeira fase. 

A primeira e a segunda fase desse exame mantiveram a mesma estrutura do 

vestibular anterior com relação à distribuição de provas e ao número de questões por 

disciplina. Devido à inclusão do ENEM na primeira fase do vestibular, a padronização dos 

escores, que até aqui era utilizada para definir as notas dos candidatos no vestibular, foi 

retirada, passando a nota da primeira fase a ser calculada a seguinte equação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 VESTIBULARES PROMOVIDOS ENTRE 2005 E 2007 

A resolução nº. 01 do CEPE, datada de 07 de abril de 2004, promoveu três 

mudanças em relação ao vestibular de 2004.  

• Exclusão do ENEM, que passou a não mais fazer parte da primeira fase.  

• Implementação de uma única prova de Conhecimentos Gerais logo na 1ª fase  

• Redução drástica do número de questões das provas da 1ª fase 

Nota da primeira etapa = (X/63).120 + Y  

Onde X é o número de acertos da prova de 

Conhecimentos Gerais do ENEM, cujo total é de 63 

(sessenta e três) questões, e Y é o número de total de 

acertos na primeira e segunda provas, que totalizam 120 

(cento e vinte) questões. 
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De acordo com as novas regras, a primeira etapa passou a ser constituída de uma 

única prova de Conhecimentos Gerais com 66 (sessenta e seis) questões, distribuídas de 

acordo com o apresentado no Quadro 12. A segunda etapa não sofreu nenhuma modificação 

em relação ao vestibular anterior. 

Quadro 12 – Estrutura dos vestibulares aplicados nos anos de 2005 a 2007 

Fonte: CCV – Edital nº 2/2004. 

Disciplinas  Nº de ordem 
de provas Primeira etapa 

Nº de questões 
por disciplina e 
tipo de questão 

Língua Portuguesa e Literatura 12 – múltipla 
escolha 

História, Geografia, Física, Matemática, Biologia e Química 8 – múltipla 
escolha  

Única 

Língua Estrangeira (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês ou Italiano) 6 – múltipla 
escolha  

 Segunda etapa  

 1ª 
 

Redação  

 2ª Duas provas de conhecimentos específicos (consultar quadro 7) 8 – analítico 
expositivo para 
cada disciplina 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS PRESIDENTES DA 
CCV 

Este capítulo possibilita uma incursão na história das mudanças ocorridas ao 

longo de 29 anos do vestibular da UFC. As informações obtidas dos presidentes foram 

colhidas através de entrevistas. Destaca-se a formação acadêmica dos professores que no 

período de gerenciamento a frente da CCV assumiram a responsabilidade de modificar o 

processo seletivo da UFC. 

Sabe-se que um era procedente do curso de Farmácia, dois advindo da área de 

Física, outro era matemático e apenas um vinha da área de humanas, precisamente do curso de 

Letras. 

Os relatos serão destacados no decorrer deste capítulo, explicitando o período 

histórico, as alterações promovidas na estrutura do vestibular, o formato das provas, e a 

autonomia dos presidentes da CCV para implementar as mudanças.  

Cinco vestibulares foram selecionados para serem explorados em virtude das 

mudanças promovidas nos aspectos supra citados. O Quadro 13 apresenta os vestibulares 

escolhidos, e a partir dessa escolha os presidentes da CCV foram entrevistados. Observa-se 

que a estrutura do vestibular tem sido alterada várias vezes, principalmente em relação ao tipo 

de prova utilizada para selecionar os candidatos Foi antecipado no capítulo da metodologia 

que os protagonistas desta história seriam identificados através de nomes de filósofos. Através 

das suas falas identifica-se o período de sua atuação e as mudanças promovidas por Kant, 

Rousseau, Descartes, Locke e Bacon. 
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Quadro 13 – Vestibulares que promoveram grandes mudanças no período de 1978 a 
2007 

Vestibulares 
analisados 

Alterações promovidas 

1978.2 Provas no estilo somatório na 1ª fase 
1990.1 Provas de múltipla escolha na 1ª fase e provas no estilo somatório com acerto parcial na 2ª fase 
1992.1 Provas no estilo somatório com acerto parcial na 1ª fase e provas analítico-expositivas 
1997 Provas de múltipla escolha na 1ª fase 
2002 Inclusão do ENEM 
2005 Exclusão do ENEM e redução drástica no número de questões na 1ª fase 
Fonte: Elaboração própria. 

4.1 ANÁLISE DAS MUDANÇAS PROMOVIDAS NO VESTIBULAR DE ACORDO COM OS 
SUJEITOS PESQUISADOS 

 Sob o gerenciamento de Kant (1978.2) 

A estrutura do vestibular de 1978.2 foi profundamente alterada com a introdução 

das questões somatórias e a redução do número de questões de 20 para 10. Quando 

perguntado sobre os fatores que levaram a CCV a mudar o formato do vestibular, Kant se 

utilizou da seguinte metáfora18: 

 Eu vou lhe contar uma história que você pode até achar engraçada e na 
verdade não deixa de ser: naquela época, eu tinha um rapaz que trabalhava 
na minha casa – era um faz-tudo: pintava parede, ajeitava esgoto, essa 
parte elétrica – era o Toim do Piauí; ele cuidava das plantas – eu tinha um 
jardim, um quintal. Uma vez chegando de um vestibular eu chamei o Toim e 
disse: — Toim, tu sabe ler e escrever?  

— Sei sim, senhor; 

— Leia aqui – aí ele leu. 

— Rapaz tu vai fazer uma prova pra mim aqui. 

— Prova de quê professor? 

— Não se incomode. Você tá lendo isso aqui, não tá? – tinha Português, 
Matemática, aí peguei uma de Física. 

— “Leia aí” – aí tinha lá uma força assim no momento tal, não sei o quê, 
era pra botar a resposta, ele disse: 

                                                 
18 Como a ABNT não faz referência à normalização das falas dos entrevistados, optou-se por colocá-las assim 
como as citações longas, diferenciando-as com a fonte em itálico. 
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— Mas eu não sei  

— Pois escolha aí, bote ou A, ou B, ou C, ou D. Aí ele marcou lá.  

— Agora vamos pra segunda, marque aí, da terceira em diante eu nem pedia 
mais pra ele ler. 

— Vá marcando aí de qualquer jeito – ele disse:  

— Não, mas deixa eu ler primeiro  

Não adiantava nada; aí ele fez a prova.  

Pois não é que ele tirou bem acima do acerto casual. E eu pensei: Esse 
negócio não tá certo. Isso não pode prestar – porque o sujeito pode entrar 
aqui por mero acaso. Foi aí que eu comecei a pensar nessa hipótese de fazer 
o sistema que ao invés de 4 alternativas, na época eram 4 opções, ele teria 
100 possibilidades (de 1 até 100), baseado numa projeção geométrica que 
as pessoas passaram a chamar de sistema de somatório. Então o sistema foi 
aplicado. 

 

A partir dessa experiência, Kant passou a pensar mais concretamente na mudança 

do formato do vestibular e justificou a alteração para o sistema somatório, afirmando que: 

“Quando a gente desenvolveu esse sistema, foi para evitar o chute, porque para nós 

interessava um aluno bom, nós não queríamos um aluno que entrasse aí como se ganha na 

loteria, por mero acaso.” 

Como não houve um estudo técnico sobre as repercussões que a mudança poderia 

causar junto a todos os envolvidos no processo do vestibular, ele fez uma recomendação 

curiosa e inusitada. 

Eu quero que vocês façam uma prova com um nível mais baixo do que as 
provas que a gente vinha fazendo. Por que isso? Porque eu não quero pôr o 
sistema a perder. Se a gente tiver uma prova de nível difícil e a maioria tirar 
zero, o sistema estará perdido, não vai ter quem consiga segurá-lo. 

A essa altura, o sistema novo já estava na pauta das discussões, como um fato 

real. Apesar de sua determinação de diminuir o nível de dificuldade das provas, o vestibular 

daquele ano teve um elevado número de reprovações e conseqüentemente vagas ociosas nos 

cursos de baixa demanda. Com relação às vagas ociosas, Kant expressou sua preocupação da 

seguinte forma: 

Realmente, houve esse problema (vagas ociosas) porque apesar das 
recomendações (de baixar o nível de prova) havia cursos com demanda 
pequena e com estes a gente tinha problema. Porque é o seguinte: qualquer 
que seja a metodologia que você usa, se você vai para os cursos de grande 
procura (Medicina, Odontologia, Engenharia, etc) certamente as vagas 
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serão preenchidas. Nos cursos de baixa demanda, pelo fato da disputa ser 
mais amena, as pessoas não estudam tanto quanto os estudantes dos cursos 
de alta procura, a conseqüência disso é a sobra de vagas. 

Quando perguntado sobre que segmentos teriam sido consultados para que as 

mudanças fossem realizadas, ele admitiu: 

É engraçado, essa sua pergunta, é bem interessante. Não sei o que é que tem 
alguém que trabalha numa comissão de vestibular que de repente fica muito 
importante. Eu não sei a que atribuir isso. Mas poucas vezes a 
administração da universidade vai contestar, digamos as idéias da comissão 
do vestibular. Parece que somos pessoas ungidas, de modo geral temos dado 
sorte na tomada de decisões. A discussão era dentro da CCV e com o Pró-
Reitor de Graduação, a quem a comissão estava subordinada. Quando era 
coisa mais séria a gente conversava com o Reitor e via o que ele achava, e 
em geral o Reitor acreditava no trabalho da comissão. Não havia essa coisa 
de levar para departamentos, coordenações de cursos, e se levasse isso até 
hoje não tinha sido implantado. 

Ao ser abordado acerca de uma reflexão por parte da comissão com relação à 

escola pública, Kant assim se coloca: 

Na verdade é o seguinte: a gente sabia com toda certeza que não havia de 
ser o vestibular novo, o sistema novo, que ia colocar uma barreira alta para 
os alunos da escola pública. Essa barreira alta já existia; essa barreira é 
natural, é uma coisa que você não precisa nem criar, ela já existe [...] Já 
que nós não podemos enriquecer os pobres, nem empobrecer os ricos, como 
é que a gente faria para melhorar a condição dessas crianças mais pobres? 
Só tem um jeito, é fazer a escola de boa qualidade: pagar decentemente aos 
professores pra que tenham prazer em trabalhar, mas isso não existe. 

No que concerne à influência do vestibular no Ensino Médio, ele foi 

categórico:“Não deveria haver esta influência, mas infelizmente existe, e é verdade.” 

Mesmo afirmando que achava que o vestibular não deveria influenciar o Ensino 

Médio, ele narra uma história ocorrida quando foi convidado a participar da elaboração da 

prova de Física da UFC e aproveitou a oportunidade para incluir o assunto que não vinha 

sendo trabalhado nas escolas de Ensino Médio. 

“Tínhamos, e eu vou lhe dizer uma coisa: uma historinha que sempre é bom 
a gente contar. Em 1962, eu não era professor aqui, eu era professor do ITA 
e eu vim para Fortaleza passar as férias. Encontrei um professor de Física 
da UFC ali no centro da cidade. Ai e ele disse: 

 —Tu tá por aqui? Tá de férias? 

 —Eu digo: “Tô”;  
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— Pois já que tu estás de férias, estás só passeando ... 

—Eu disse: “Mais ou menos”.  

Tu não queres ajudar a gente não? 

 Ajudar em quê? 

— Porque vai ter um vestibular em Engenharia e a gente queria saber se 
você podia ajudar a fazer as questões – não vai ganhar nada; 

— Eu disse: Tudo bem, quando é? 

— É hoje de noite, começa às 18 horas e vai até às 2horas da manhã, e fui. 

 Era um grupo mais ou menos de cinco pessoas: Eu perguntei: 

— Sim, como é que vocês querem que eu faça? 

Aí o professor de Física disse: 

— Vamos fazer o seguinte, vamos dividir por setores senão daqui a pouco tá 
todo mundo fazendo questões de Eletricidade, ou de Mecânica, vai 
complicar o nosso serviço aqui. 

 Assim cada um escolheu o que quis e para mim sobrou Ótica e Eletricidade. 
Então eu preparei as minhas questões e dentre elas eu botei duas questões 
de Ótica, num total de quarenta. Naquela época eram quarenta questões. 
Ainda não tinha CCV, cada faculdade fazia o vestibular isoladamente. Lá 
para 23 horas, todo mundo já tinha feito seu trabalho e nós fomos discutir 
as questões um do outro e a observação que um deles fez pra mim foi a 
seguinte: 

 — Kant, rapaz, tudo bem as tuas questões de Ótica estão boas, mas 
ninguém ensina ótica aqui nos colégios, não. 

— Eu digo: como é? não ensinam não? 

 — Não, não ensinam; 

 — Pois é uma boa razão pra você botar essas questões que é para o pessoal 
começar a ensinar. 

— É mesmo. 

 — Olha amigo, eu vou te dizer um negócio: no dia em que cair arte-
culinária no vestibular, todo estudante vai aprender a cozinhar. 

— Rapaz, tu com teus exagero. 

 — Não, pode ficar certo de que é verdade. 

— Pois nós vamos botar as questões de ótica. 

E botaram; duas em quarenta questões não tinha grande problema porque 
aí dava mais ou menos 5%. Eu fiz, fui embora pra casa, depois de uma 
semana fui pra São Paulo e daí a um mês ou dois, não sei, eu estava no Rio 
de Janeiro, em Copacabana encontrei aquele mesmo professor de Física. 

E eu perguntei: 

— E aí rapaz, como é que foi lá o vestibular? 

— Foi uma tragédia o negócio da Ótica, mas já começou o semestre e tá 
todo mundo estudando Ótica. 
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— Eu não lhe falei da arte-culinária? Então o problema é o seguinte, 
quando você força uma situação, o aluno responde. Então a gente pode 
garantir que eles melhoraram.  

Utilizando-se de metáforas, Kant justifica o porquê das mudanças promovidas no 

vestibular. A análise de sua fala resultou em quatro esclarecimentos importantes. O primeiro 

aspecto se relaciona com a intenção das mudanças. Ficou claro que o objetivo delas era tornar 

o processo mais seletivo sob o ponto de vista da qualidade dos alunos. Havia uma crença de 

que na universidade só deveriam estar os alunos com excelente desempenho acadêmico. Num 

primeiro momento, ele afirmou que “interessava um aluno bom” para a universidade e que a 

forma utilizada para melhor selecionar os alunos foi a utilização de provas no estilo 

somatório, pois reduzia a possibilidade de acerto casual.  

O segundo ponto que merece destaque foi a pouca preocupação com o aluno do 

Ensino Médio. Partindo do pressuposto de que a escola pública não tinha preocupação com a 

preparação dos alunos para o vestibular, ele admitiu que este foi o mais apenado pelo novo 

sistema. Contudo, ele concluiu que o vestibular não era a única e decisiva barreira do acesso 

deste estudante ao Ensino Superior, afirmando que existe uma “barreira natural”. 

O terceiro aspecto que emergiu dessa análise foi a consciência dos membros da 

CCV de que o vestibular é um grande indutor de mudanças no Ensino Médio. Kant, 

exemplificando esse poder que o vestibular exerce afirmou que se arte-culinária fosse incluída 

no vestibular, rapidamente todo aluno iria aprender a cozinhar. E para mostrar que esse fato 

era real, ele incluiu questões de ótica, não aplicadas até então. 

O último aspecto se refere à ausência de diálogo com a comunidade universitária e 

a sociedade. Ele tinha consciência do poder que a CCV tinha para realizar qualquer mudança 

no processo de seleção do candidato que iria ingressar na UFC. E, a partir desse poder 

implantou o modelo sem muitas consultas à comunidade acadêmica e à sociedade civil 

 O fazer de Rousseau (1990.1) 

O vestibular de 1990.1 teve como novidade a implantação de provas em duas 

etapas, sendo a primeira no modelo de múltipla escolha e a segunda com provas específicas 
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por cursos, utilizando o estilo somatório. Quando perguntado qual a razão de uma mudança de 

tamanha magnitude, Rousseau explicou que, quando optou por alterar a estrutura do 

vestibular, levou em consideração o grande número de reprovações que implicava vagas 

ociosas  

Rousseau explicou que o desenho do novo vestibular utilizava na primeira fase 

provas de múltipla escolha com pesos diferentes para cada área, o que na sua visão tornaria a 

disputa por uma vaga na UFC um processo mais justo para os candidatos. 

Enfim, nós começamos a conversar e surgiu a idéia de fazer o vestibular em 
duas fases: uma fase que a gente chamava de avaliação geral – não me 
lembro exatamente do termo, mas acho que era avaliação geral – em que 
todos os alunos fizessem a mesma prova, aí a gente fazia uma grande 
classificação na base de três para uma, ou seja, número de vagas vezes três, 
por exemplo. 

A decisão de atribuir pesos diferentes às provas possibilitou a resolução dos 

problemas das disciplinas de Matemática e Física, que ele se referia como os dois grandes 

vilões do processo, e se posicionou assim: 

Havia uma preocupação muito grande com o número de reprovações nas 
disciplinas de Física, Matemática, Química. Isso era terrível. No primeiro 
vestibular que eu coordenei, Física derrubou quase 60% dos candidatos; 
isso me deixou apavorado, isso era um absurdo! Havia cursos, por exemplo, 
como o de Engenharia de Pesca, Economia Doméstica, Tecnologia de 
Alimentos, as áreas de Pedagogia, a Própria Matemática, Física, muitas 
vezes chegaram vestibular sem nenhum aluno aprovado. Isso era 
inaceitável! Essas vagas eram geralmente preenchidas com alunos de outros 
cursos. Na área de ciências, por exemplo, sobravam alunos que concorriam 
para Biologia, e eles podiam entrar lá na Engenharia de Pesca; na 
Agronomia. Mas às vezes os cursos chegavam ao final sem candidatos que 
realmente queriam fazer aquela faculdade. Isso acabou. Esse provão inicial 
nivelava todo mundo por igual e a Física e a Matemática deixaram de ser o 
grande problema. Elas passaram a ter um peso menor. 

A criação da segunda fase com provas específicas por curso deveria ter a função 

de evitar as vagas ociosas, pois seria classificado na primeira fase para fazer a segunda fase 

um número de candidatos três ou quatro vezes superior ao de vagas existentes. Além disso, 

vale salientar que as disciplinas dessa fase foram definidas após consultar aos diversos cursos 

da UFC. 

 Medicina e Odontologia optaram por Química e Biologia; Arquitetura: 
Matemática e História; e aí os cursos decidiam. Isso mudou inteiramente o 
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resultado do vestibular”. [...] e isso nos deu muita satisfação porque a CCV 
mostrou que o vestibular podia ser feito com provas muito bem elaboradas.  

Rousseau deixou claro na sua entrevista ter ficado muito impressionado com a 

influência que o vestibular exercia sobre o Ensino Médio, principalmente quando percebeu 

que determinados assuntos só eram ministrados nas escolas particulares e cursinhos, se 

fizessem parte da prova do vestibular.Ele constatou essa enorme influência do vestibular da 

UFC no Ensino Médio a partir de questionamentos feitos aos professores. 

— Por que vocês não dão mais esse assunto aqui? 

— Não porque não cai mais no vestibular [...] a UFC não cobra mais. 

Isso foi uma coisa que me assustou, porque os colégios estavam adaptados 
aos “macetes” 19 do vestibular. 

No período de Rousseau destaca-se a condução de um processo de mudanças bem 

mais democrático que o anterior. Assim como pode ser observado quando foram definidas as 

disciplinas que seriam incluídas na segunda fase do vestibular, ele informa que os cursos 

foram consultados a respeito, e que também consultou os pedagogos: 

Procurei apóio nos pedagogos que assessoravam a CCV, para minimizar o 
problema das reprovações. Foi discutida uma nova estrutura para o 
vestibular, divisões por fases e o estabelecimento de critérios para 
classificação dos alunos que passariam da primeira para segunda fase. 

Em outro momento, ele se refere ao envolvimento da comunidade acadêmica e de 

setores organizados da sociedade no processo de discussão sobre as mudanças ocorridas no 

vestibular: 

Eu chamei os professores da universidade, representante do sindicato dos 
professores do 2º grau, professores de cursinhos, associações, como por 
exemplo, a Associação Nacional de História – ANPUH (...) Na verdade 
quem queria participar a gente permitia. Isto foi tomando vulto eu fui 
chamado a vários colégios onde conversava com os orientadores 
pedagógicos. 

Quanto aos benefícios que essa nova maneira de fazer o vestibular trouxe para os 

alunos e para a universidade, ele destaca: 

                                                 
19 Meio engenhoso que os professores pré-universitários usavam para facilitar a resolução das provas pelos 
alunos que concorriam ao vestibular. 
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Um ganho enorme porque a partir daí os cursos começavam a preencher 
suas vagas [...] eu acho que este modelo tornou o vestibular mais justo e foi 
bem discutido dentro da universidade e todo mundo aceitou. Mas no 
princípio houve algumas restrições, como por exemplo, a postura de Kant 
que me criticou muito e chegou a dizer: você é doido! Como é que você vai 
fazer um negócio desses? E eu respondi: eu não estou fazendo porque quero 
ou porque vai ficar bonito não. Olha esse índice altíssimo de reprovação 
não pode continuar. Com o tempo ele me deu razão e viu que o negócio 
funcionava. 

Através da fala de Rousseau, ficou evidente que as mudanças buscaram a 

construção de um modelo de vestibular mais eficiente, mais justo e mais democrático. A 

eficiência foi destacada em diversos momentos em que ele informou ter considerado o 

elevado número de reprovações e a existência de vagas ociosas como um dos motivadores 

para as alterações promovidas. Com relação aos candidatos, Rousseau deixou claro a 

preocupação com a existência de duas disciplinas que causavam muitas reprovações, Física e 

Matemática, informando que “resolveu” o problema com a realização de uma “avaliação 

geral” na primeira fase do vestibular e com a utilização de disciplinas específicas na segunda 

fase. Ele citou que essas mudanças tornaram o vestibular mais igual para os candidatos. Por 

último, sob a coordenação de Rousseau, o processo de estruturação do vestibular contou com 

a participação de diversos segmentos tanto da universidade, quanto da sociedade. 

 O período de Descartes (1992.2) 

Até 1992.1 o vestibular apresentava a seguinte estrutura: a primeira fase era de 

múltipla escolha e a segunda no estilo somatório. Em 1992.2, uma nova proposta altera 

significativamente o formato do vestibular: a primeira fase passa a ser realizada no estilo 

somatório com acerto parcial, enquanto a segunda traz como novidade as provas no formato 

analítico-expositiva. Descartes, que na época desse vestibular fazia parte da CCV, explicou 

que 

Antes o candidato tinha que acertar todos os itens da questão, mas nós 
alteramos esse processo, passamos a aceitar o acerto parcial. Se existissem 
quatro afirmativas verdadeiras e marcasse apenas três corretas e não 
tivesse marcado nenhuma afirmativa falsa como verdadeira, ele ganharia 
75% da questão, se acertasse duas 50% e assim por diante. 
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A segunda mudança, isto é, a introdução das provas analíticas expositivas, 

objetivava avaliar a capacidade de o aluno construir a solução para o problema apresentado. 

Descartes explicou essa inovação afirmando que: 

Uma das razões para essa mudança é que se achava que o candidato teria 
que redigir as soluções dos problemas, o que nem na prova de múltipla 
escolha ou somatório isso era possível [...] Também tinha a experiência da 
redação que foi muito boa e entendemos que se isto fosse estendido para as 
outras disciplinas, poderia haver uma melhoria no nível dos alunos que 
ingressariam na UFC. 

A introdução desse novo modelo de vestibular, mesmo considerando o acerto 

parcial na prova, ainda provocou reprovação em massa, o que conseqüentemente deixou um 

número bem expressivo de vagas ociosas. Descarte comentou que esse problema aconteceu 

em virtude da outra característica do vestibular da UFC. 

Além da mudança no sistema de prova, o vestibular da UFC exigia um 
perfil20, considerando que sistema não era classificatório. Como tinha um 
perfil mínimo em cada disciplina aí foi uma desgraça grande porque o 
número de vagas ociosas foi altíssimo e tivemos que fazer um novo 
vestibular para o preenchimento dessas vagas... foi um sufoco. 

Assim como na gestão de Kant, a decisão de mudar o vestibular foi feita sem 

nenhuma consulta aos segmentos ligados ao ensino pré-universitário, tendo sido ouvido 

somente um grupo restrito de membros dos órgãos colegiados da UFC. Ele explicou que: 

Não havia uma consulta formal à comunidade. A coisa girava em torno da 
comissão mesmo. Porque se fossemos ouvir as escolas ia ter opiniões muito 
divergentes e ia acabar não se conseguindo mudar nada [...] era mandada 
uma proposta para os órgãos colegiados [...] Mas acabava mesmo sendo 
uma decisão dos membros da CCV. 

Comentando sobre os benefícios que as mudanças trouxeram para o processo 

seletivo dos candidatos, a sua explicação foi a seguinte: A gente achava que era melhor entrar 

um aluno com nível melhor do que preencher a vaga de qualquer jeito.” 

A respeito da sua preocupação com o vestibular nas escolas públicas ele foi 

taxativo: “Não havia essa preocupação porque o vestibular era para medir competência e a 

escola pública infelizmente sempre ficou fora disso.” 

Para ele a repercussão do vestibular no Ensino Médio é grande, veja-se a sua fala: 

                                                 
20 Perfil – nota mínima que o candidato tinha que tirar em cada prova para ter chances de classificação. 
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Qualquer modificação no vestibular tem repercussão imediata no Ensino 
Médio. As escolas particulares sempre se preocupavam com as mudanças e 
se adaptavam logo. A escola pública não, porque é muito lenta... Há quem 
diga que a escola particular se baliza no vestibular [...] por exemplo, 
escolas só passaram a exigir redação a partir da sua inclusão no vestibular. 

A análise da fala de Descartes revelou uma extrema coincidência com a fala de 

Kant em relação ao processo de mudança do vestibular e suas conseqüências. Descartes 

revelou que o real motivo das mudanças promovidas era uma maior seletividade no 

vestibular, afirmando que, com a inclusão de provas analítico-expositivas, “poderia haver 

uma melhoria no nível dos alunos que ingressariam na UFC”. Além desse aspecto, vale 

destacar que não houve envolvimento de outras instâncias da universidade nem da sociedade. 

Outra semelhança se refere às conseqüências do vestibular que resultaram, assim como na 

época de Kant, em reprovação em massa e muitas vagas ociosas. Exatamente nesse período 

que foi necessário ter um vestibular extra para preencher estas vagas. Vale salientar que, 

como não aconteceram mudanças na estrutura deste vestibular extra, ainda restaram muitas 

vagas ociosas. 

 Sob a coordenação de Locke (1997) 

O mote para a mudança do vestibular implementada em 1997 sob coordenação de 

Locke partiu de um estudo da CCV que apontava ainda para o problema de vagas ociosas na 

UFC. Pensando na solução desse problema, foram realizadas duas mudanças no processo 

seletivo. A primeira refere-se ao formato das provas. Em 1997, o vestibular deixa de ter 

provas no estilo somatório na primeira fase, voltando a ser de múltipla escolha, mas mantém 

na segunda fase as provas analítico-expositivas. Sobre as mudanças ocorridas na estrutura da 

prova do vestibular, assim se expressa Locke: 

Fizemos uma avaliação de todo processo e a partir do resultado obtido ficou 
decidido que deveríamos introduzir mudanças, com relação ao somatório, 
pois a gente achava que era um complicador a mais. Você tinha que 
resolver a prova e ainda por cima realizar a soma das alternativas 
verdadeiras. Não vou dizer que era difícil, mais era uma operação a mais 
que o aluno tinha que fazer. A gente também achava que este sistema não 
impediria que o aluno “chutasse” a resposta. Então nós fizemos uma 
análise: no Brasil quem é que usa este sistema? Bahia, Paraná, Santa 
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Catarina. Eram poucas universidades que usavam este sistema. Então nós 
resolvemos aderir à maioria que praticava o sistema de múltipla escolha, 
que achamos uma coisa mais justa. Na realidade não digo nem mais justa, 
porém mais simples para o vestibulando. Outra coisa que foi levada em 
conta foi o tempo de prova para o aluno. 

A segunda mudança foi na concepção filosófica do vestibular, que deixa de ter seu 

caráter eliminatório e passa a ser classificatório. De acordo com Locke, esta medida foi 

implantada como um projeto para preencher as vagas de todos os cursos. Com relação a essa 

expectativa, ele afirmou que acabaram as “vagas ociosas nos cursos de baixa demanda”. 

Falando sobre o processo de discussão da mudança do vestibular dentro da 

universidade e com os segmentos organizados, ele respondeu: 

Com os membros dos diversos segmentos sociais, não foi propriamente uma 
discussão, mas nós instalamos um Conselho Consultivo da CCV. Era como 
eu digo um conselho não deliberativo. A partir das impressões que 
tirávamos dos encontros realizados, levávamos para a CCV e discutíamos os 
prós e os contras da nova decisão. Diria que foi uma grande contribuição 
da comunidade externa, mas não houve uma consulta formal. [...] Dentro da 
universidade discutimos, embora não de maneira profunda com a Pró-
Reitoria de Graduação, a quem a CCV era subordinada. Pois, esta tinha 
certa autonomia e não devia obediência cega à Pró-Reitoria [...] 
Promovemos também o aumento do número de integrantes da Comissão do 
Vestibular. Passou a ter um representante de cada disciplina, que eram 
indicados pelos departamentos. Ao todo nós passamos a ser dez membros 
compondo a comissão [...] Fizemos alguns seminários na universidade 
sobre as mudanças [...] Só depois destas consultas batemos o martelo para 
deliberar no âmbito da comissão estas mudanças. 

Outro aspecto que merece destaque foi a discussão empreendida nessa época 

acerca da possibilidade de a alteração na estrutura do vestibular só entrar em vigor no ano 

seguinte a sua definição. Dessa forma, a comissão se tornou mais aberta para discutir o 

vestibular com a comunidade pré-universtária. Explicando a utilização do ENEM, em 2002, 

como integrante do processo vestibular, Locke coloca o seu ponto de vista assim: 

Desde 1996/1997 quando a gente fez a mudança no vestibular – saiu do 
eliminatório para o classificatório – nós passamos a usar questões que a 
gente costumava chamar de contextualizada na medida do possível. Por que 
a gente estava tão deslumbrado com o ENEM? Porque estava dentro da 
política que a gente vinha adotando. Então veio a idéia de colocá-lo como 
parte do nosso vestibular. 

As justificativas de Locke apresentadas na entrevista dada ao pesquisador são 

muito frágeis e não fundamentam uma mudança de tamanha envergadura no vestibular. 
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Ressalte-se que esta decisão não foi discutida no conselho consultivo da CCV, tampouco nos 

colégios e cursinhos. 

Discorrendo sobre a relação do vestibular com a escola pública, seu comentário 

foi o seguinte: 

Não tinha essa preocupação. Nós fazíamos a prova baseado no conteúdo. Se 
eu fosse atender às reivindicações da escola pública, a tendência era baixar 
o nível, nivelar por baixo, ia ser extremamente complicado. Mas essa 
preocupação com a escola pública é muito complicado, porque corrigir uma 
coisa que não é da nossa competência, mesmo sendo sensível à causa, a 
gente não tinha como. 

A posição de Locke sobre a influência do vestibular no Ensino Médio, foi muito 

semelhante à dos demais presidentes. Ele afirma que: 

Toda mudança de vestibular é extremamente perigosa se não for bem feita. 
A gente modula o Ensino Fundamental e Médio. A minha idéia era substituir 
integralmente a primeira fase e ficar só com o ENEM [...] A idéia era 
evoluir para isso: retirar a primeira fase e considerar nesta fase apenas a 
prova do ENEM. A segunda fase continuaria discursiva. Na hora que você 
mudasse o vestibular colocando o ENEM realmente como a primeira fase, 
você mudava o Ensino Médio. Pois os colégios que preparam para o 
vestibular são de uma versatilidade muito grande: você muda e daqui a seis 
meses eles já estão adaptadíssimos. Eu acho que o ENEM foi uma evolução, 
pois todo mundo passou a trabalhar o ENEM. 

As mudanças promovidas na gestão de Locke, tais comoa retirada do estilo 

somatório e substituição por questões de múltipla escolha na lª fase, além da passagem do 

vestibular do sistema eliminatório para o classificatório, tem como finalidade acabar com as 

vagas ociosas. Porém não fica claro no seu discurso o porquê da inclusão do ENEM como 

integrante do vestibular da UFC..  

 O vestibular sob a coordenação de Bacon (2005) 

Em 2005, a estrutura do vestibular da UFC da UFC sofre mais uma alteração. 

Dentre as mudanças promovidas destaca-se a realização de uma prova na primeira etapa com 
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66 questões e a exclusão do ENEM. A segunda etapa permaneceu com a prova do tipo 

analítico- expositiva e a redação.  

O fato desta entrevista com Bacon ter sido realizada via e-mail, por não haver em 

nenhum momento disponibilidade de agenda de um dos protagonistas desta investigação, não 

houve possibilidade de uma relação interativa e algumas questões importantes permaneceram 

no plano da curiosidade científica do pesquisador. 

Indagado sobre sobe o porquê da mudança do formato da primeira fase, que 

passou a ser feita em um único dia e que reduziu o número total de questões de 120 para 66 

questões para avaliar todas as disciplinas, Bacon pontuou os argumentos que justificam a 

mudança. 

Quanto à última mudança na 1ª etapa, verificou-se que o número de 
questões não alterava, de forma significativa, o perfil do aluno selecionado 
para a 2ª etapa. No entanto, o fato desta etapa ocorrer em dois dias de 
prova implicava num tremendo desgaste para todos os envolvidos no 
processo, qual seja: para os candidatos, mais um dia de tensão; para o 
sistema – mais um dia de riscos decorrentes da aplicação. 

Quando questionado sobre o que motivou a retirada do ENEM do processo de 

seleção dos alunos da UFC, Bacon fez algumas considerações relacionadas ao processo de 

elaboração dos itens (questões) utilizados no ENEM. 

O item tinha que ser modelado a partir de indicadores definidos e 
predeterminados pelo INEP, quais sejam: Competência, Habilidade e Nível 
de Dificuldade, além, é claro, da preservação do princípio de que o item, 
necessariamente, tinha como eixo uma situação problema, e que a mesma 
poderia gerar vários itens que se prestavam para testagem de habilidades 
diferentes. Esta metodologia de trabalho nos levava a constatar que nem 
todo conteúdo poderia ser testado neste modelo de questão. 

Além da limitação relacionada à elaboração de itens (questões) para avaliar os 

conhecimentos dos alunos, Bacon também fez referências a certas dificuldades relacionadas 

com a disponibilização de algumas informações existentes no banco de dados do ENEM. 

Cabe destacar a insegurança quanto aos possíveis transtornos gerados pelo 
banco de dados da empresa contratada. Por vezes, precisávamos de dados 
acerca da condição de inscrição de um ou de outro candidato e nem sempre 
obtínhamos resposta a tempo o que provocava problemas de controle no 
nosso próprio banco de inscritos. Esses foram, inicialmente, os problemas 
mais internos percebidos pelos membros da CCV. Porém, eles foram 
aparecendo, ou se tornando mais evidentes, a cada ano de sua aplicação 
como parte de nosso vestibular, e culminou com o impasse gerado pela 
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discussão que contou com o envolvimento do Ministério Público Federal 
que recomendava sua exclusão do processo.  

Com relação à retirada do ENEM Bacon assevera: “A retirada do ENEM do 

vestibular da UFC, após simulações com resultados, não alterou o padrão de candidatos 

ingressantes nesta IES.” 

Questionado sobre o processo de discussão realizado com a comunidade interna e 

externa para que essas mudanças fossem realizadas, afirmou: 

Compreendendo o impacto que toda e qualquer mudança no modelo 
vestibular provoca na comunidade estudantil. A CCV promoveu reuniões de 
esclarecimento em vários colégios da cidade de Fortaleza e alguns do 
interior do Estado. Antes, porém, o assunto foi discutido no âmbito das 
coordenações de curso, entidades representativas sediadas na UFC (DCE, 
ADUFC, SINTUFCE) e, sobretudo, nos colegiados superiores da 
Instituição. 

Devido a impossibilidade de se realizar a entrevista face-a-face, a fala de Bacon se 

concentrou basicamente nas razões técnicas que justificaram a redução do número de questões 

de 120 para 66 e a exclusão do ENEM do processo de seleção da UFC. Além disso, Bacon 

afirma que não que as mudanças foram avaliadas posteriormente e que não alteraram o perfil 

do candidato selecionado para a segunda fase nem do ingressante da UFC.  
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS ELABORADORES DE PROVA 

Este capítulo apresenta a análise das entrevistas realizadas com os professores 

elaboradores de provas da UFC, que teve como objetivo buscar evidência a respeito das 

conseqüências das modificações promovidas pela CCV sobre a elaboração das questões do 

vestibular e a seleção dos conteúdos a serem abordados no Ensino Médio.  

Para uma melhor sistematização das informações colhidas junto aos professores 

dividiram-se os assuntos em categorias, facilitando assim a compreensão das abordagens. 

Inicialmente, procurou-se conhecer a experiência de cada um dos professores no Ensino 

Médio e a relação com o sistema pré-universitário, para, em seguida ,descobrir se essas 

experiências foram importantes para o processo de elaboração de prova. 

Dos quatro professores entrevistados, três tiveram alguma relação com o Ensino 

Médio. Mendel disse que lecionou no Ensino Médio no Liceu do Ceará e posteriormente no 

cursinho do colégio Castelo Branco, enquanto Lamarck lecionou apenas em cursinhos pré-

universitários. Watson tinha experiência em escolas particulares com alunos da 1ª e 2ª série do 

Ensino Médio. Já o Darwin não atuou como professor de Ensino Médio. 

Outro aspecto abordado foi a experiência em elaboração de provas. Ao chegar à 

UFC, Mendel e Lamarck já traziam em sua bagagem profissional experiências na elaboração 

de provas de Biologia do cursinho e Watson revelou que teve experiências com vestibular 

apenas quando ingressou numa instituição particular de Ensino Superior, onde foi elaborador 

de provas. Quando se tornou membro da banca organizadora de provas da UFC, já trazia 

experiência na elaboração de provas para vestibular. Darwin, em virtude de não ter atuado no 

Ensino Médio, ingressou diretamente como professor do Departamento de Biologia da UFC e 

posteriormente passou a ser elaborador de prova de vestibular desta instituição. 

A partir das experiências vividas por estes professores com o Ensino Médio e com 

o vestibular, indagou-se aos três professores que atuaram no Ensino Médio até que ponto suas 
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vivências influenciaram o processo de elaboração de provas. Com relação a este foco 

investigativo Mendel assim se coloca: 

Com certeza porque eu convivi com as dificuldades da escola média e a 
dificuldade do livro [...] o Ceará só tinham três livros de Biologia: o do 
Waldemiro Potsch, o do Alberto Vanderli, que era autor de uma apostila 
que continha todo o programa de Biologia, e a coleção da Luisa Beçak. [...] 
Aí chegou o BSCS (Biological Sciences Curriculum Study), um projeto 
americano que dava uma nova abordagem ao ensino de Biologia. Em alguns 
momentos essas abordagens foram transferidas para a prova. 

Lamarck foi bastante objetivo, revelou que seu conhecimento da realidade do 

Ensino Médio foi de fato útil: ¨A minha convivência com o Ensino Médio foi fundamental 

porque eu tinha uma visão global dos assuntos que eram abordados neste nível de ensino.” 

Já Watson revelou que seu conhecimento sobre o Ensino Médio o ajudou a 

elaborar provas dentro da realidade dos alunos. Ele afirmou: “Não tenha dúvida. Porque eu 

tinha a certeza que estava testando o aluno em cima da realidade que ele vivenciara no 

Ensino Médio. Eu sabia que a minha prova estava de acordo com a capacidade do aluno”.  

Analisando-se o conjunto de entrevistas, percebe-se claramente que todos os 

professores têm consciência da influência da prova do vestibular sobre o conteúdo ministrado 

no Ensino Médio. Os entrevistados manifestaram-se categoricamente, como no caso de 

Mendel que asseverou: “com certeza”. 

Já Lamarck revelou que a influência ia além da simples elaboração de provas, o 

que ficou claro quando a própria comissão do vestibular realizou uma reunião para explicar o 

teor das mudanças na nova concepção de provas: 

A gente tinha essa consciência. Em função disso chegamos a convocar uma 
reunião com os professores do Ensino Médio para apresentar as 
modificações do programa, as novas configurações e abordagem das 
provas...elas saíram do processo simples de memorização dos conteúdos 
para a fase do entendimento. O nosso grande desafio era trazer professores 
e alunos para os novos paradigmas do pensar. 

A esse respeito, Watson também se manifestou de forma bastante clara: “Sempre 

existiu esse pensamento de que a força das questões do vestibular leva uma mudança e uma 

adaptação no programa do Ensino Médio”. Em outro momento ele citou o exemplo do 

mangue para comprovar a repercussão da prova do vestibular no Ensino Médio.  
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Vamos colocar esse pessoal para discutir o mangue. A gente estava 
discutindo isso dentro das universidades. Nessa época estávamos criando a 
Sociedade Cearense de Meio Ambiente (SOCEMA). O governo da época 
estava tentando esconder os problemas da degradação ambiental e como 
não tínhamos espaço nos meios de comunicação, porque tudo era 
bloqueado. Então esta foi a forma que encontramos para jogar para os 
professores do Ensino Médio a necessidade de estudar o mangue, de ver sua 
importância, de acompanhar o estuário para o oceano, para os rios e para 
as próprias comunidades. 

Darwin se revelou surpreso com a influência que o vestibular exercia sobre o 

Ensino Médio. A sua surpresa se justifica pela ausência de experiência no Ensino Médio. Ele 

trouxe o seu ponto de vista da seguinte forma: 

Para mim, a priori, quando eu comecei a trabalhar com o vestibular eu 
achei uma coisa estranha a influência que a prova do vestibular tinha sobre 
o Ensino Médio. Quando eu pensava que devia ser o contrário [...] Mas ao 
mesmo tempo a gente percebe que era uma coisa muito interessante poder 
influenciar desta maneira o conteúdo que é abordado no Ensino Médio. 

Com relação ao número de professores que participava da elaboração das provas, 

pôde-se perceber através da fala de cada um que a banca era composta por dois ou três 

professores, embora, em momentos diferentes, apenas um professor elaborador tenha ficado 

com esta responsabilidade. Atualmente a composição das bancas é de quatro membros. 

Em relação ao programa de vestibular da UFC e à abordagem dos conteúdos da 

prova de Biologia, os professores deram os sseus depoimentos:  

Mendel revelou que havia muita flexibilidade para os elaboradores de prova: 

Tinha um programa normal, mas o elaborador fazia a prova que queria, 
tirava questões que não tinham nada a ver com a escola média [...] então 
nos criamos alguns critérios, entre eles o da abrangência e distributividade 
do conteúdo, ou seja: na prova deveria constar o que era divulgado no 
programa e não apenas aquilo o elaborador quisesse [...] veja só, se o 
elaborador da prova gostasse de genética ele colocava um número 
acentuado de questões desse assunto em detrimento dos outros. 

Lamarck esclarece a lógica do seu procedimento utilizado na elaboração de prova: 

Eu me lembro que a gente pegava o programa de Biologia e fazia o seguinte 
raciocínio: nós temos que fazer quantas questões? São 8 ou 10 questões? 
Verificava o número de questões, os capítulos, os conteúdos, aí a gente 
decidia que assuntos seriam contemplados. 
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Através do relato de Watson, percebe-se um novo procedimento para a elaboração 

da prova; Ele revela a preferência por determinados assuntos cobrados no vestibular. 

Embora existisse um programa que saia no Diário Oficial da União, a gente 
já sabia dos grandes assuntos que não mudavam nunca, vamos colocar os 
grandes temas: genética; evolução; citologia; reprodução; corpo humano; 
fisiologia; respiração; fotossíntese; ecologia. Escolhemos os assuntos e os 
números de questões para cada assunto. 

Em outro momento Watson revelou preocupação de trazer para a prova assuntos 

explorados pela mídia no momento da sua elaboração declarando: “Nós não mergulhamos 

nos detalhamentos da CCV, pegamos os grandes assuntos e a partir deles a gente 

diversificava, às vezes assunto de jornal, ás vezes uma recente descoberta, mas que fosse 

vinculada a bibliografia do estudante”. 

Darwin também mostrou preocupação com o reduzido número de questões, 

enfatizando o que isso acarretou:  

Isso inclusive causava certa dificuldade porque o reduzido número de 
questões nos obrigava a fazer o máximo esforço de distribuir o conteúdo 
programático em cima dessas poucas questões, o que era uma dificuldade 
grande. O que se fazia para minimizar o problema era tentar elaborar 
questões com assuntos inter-relacionado. 

Quando indagados se havia por parte dos professores elaboradores de provas de 

Biologia do vestibular da UFC uma preocupação com os alunos da escola pública, obtiveram-

se as seguintes respostas. Mendel lamenta e fala da sua decisão: 

Este era um ponto crucial. Sabíamos que o estudante que podia pagar um 
bom colégio e tinha bons professores, com certeza, tinha melhores chances, 
enquanto o aluno da escola pública, por não ter a mesma oportunidade, já 
entrava em desvantagem [...] em cima disso foi que nós insistimos na 
distributividade dos assuntos e decidimos tirar as provas de livros acessíveis 
a todos [..]. então de certo modo foi o que foi feito.  

Lamarck foi mais incisivo na sua decisão, revelando conhecer a problemática dos 

alunos da escola pública, mas reiterou que o vestibular tinha função de selecionar os alunos 

para a UFC da seguinte forma. 

Uma vez em uma reunião nossa esse assunto foi discutido exaustivamente 
até que alguém ponderou – Me diga uma coisa, a gente vai fazer um 
vestibular para melhorar o nível da escola publica? Eu disse: nós vamos 
fazer um vestibular para a UFC. 
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Watson apresentou outra forma de perceber o problema, revelando que estruturava 

a prova com questões de níveis de dificuldade diferenciados. 

Nós fizemos o seguinte para não nivelar por baixo. Colocávamos-nos 30% 
de questões facílimas, 40% média e os outros 30% difíceis – eu até dizia que 
não precisava ser tão difícil bastava ser uma questão média mais 
aprofundada para selecionar os alunos da Medicina e deixava-se um perfil 
mínimo para poder dar chances aos estudantes da escola pública de fazer o 
curso que eles desejavam e que geralmente é um curso mais simples!!! [...] 
E então, colocávamos essas questões por conta da preocupação com a 
escola publica, mas de ante mão sabíamos que éramos impotentes para 
mudar o ensino público [...] além do mais não era nossa responsabilidade.  

Darwin manifestou preocupação com os alunos do Ensino Médio sem oferecer 

uma idéia da forma como as provas seriam estruturadas. “Essa preocupação a gente discute 

nas reuniões para esclarecer a banca, tenta convencer de todas as maneiras que isso é um 

fato importante porque o vestibular acima de tudo tem que ser justo.” 

Com relação aos modelos de questões aplicadas no vestibular (múltipla escolha, 

somatório e analítico expositivo) os professores verbalizaram suas experiências sobre o 

assunto. Mendel que formulou provas usando todos esses modelos comentou:  

Com relação à múltipla escolha, eu acho que não havia dificuldade porque 
geralmente quem ia para a banca era o professor com certa experiência e as 
provas somatórias também não tivemos nenhuma dificuldade. Acho que o 
grande problema foi para os alunos. Eles reclamavam do seguinte: a 
questão tinha cinco alternativas com três corretas e duas falsas. Ele tinha 
certeza de quatro alternativas e dúvida em uma e se errasse esta perderia a 
questão toda. [...] Quanto a analítica expositiva, esta causou o maior 
impacto, porque era exigido do aluno não só o conhecimento. Também era 
exigido a forma como ele iria se expressar. Ai tinha um aspecto importante: 
heterogeneidade da banca examinadora... porque ai entrava a análise 
subjetiva e conceitual. Acho que essa dificuldade foi bem maior que a 
mudança de múltipla escolha para somatório [...] Então houve necessidade 
de se estabelecer vários critérios, redação, lógica, antítese, prolixidade, etc. 

Lamarck que só participou do vestibular em uma das fases, ou seja no período em 

as questões de múltipla escolha e somatória,afirmou sobre o primeiro tipo de questão: “Não 

tive nenhuma dificuldade, pois já era minha prática a elaboração deste tipo de questão”. 

Com relação ao somatório disse: “A questão somatório introduziu uma coisa 

interessante: ele criou no aluno uma maior atenção para responder a prova. Procurei manter 

na prova somatória a mesma abrangência de conteúdo da prova de múltipla escolha”. 
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Watson só se utilizou de dois modelos de questões, somatório e analítico 

expositivo. Com relação ao somatório, ele relatou que não tinha nenhum problema para 

elaborar as questões informando que; “Na realidade até facilitava o trabalho de construção”. 

Já em relação à prova discursiva, mostrou-se preocupado com a forma de redigir o 

enunciado das questões.  

Primeiro a gente detestava aquilo por que... como é que eu elaborava? Eu 
procurava elaborar uma questão que se prendesse a uma resposta única... 
mesmo sendo uma questão discursiva a gente tentava amarrar uma resposta 
para ser utilizada no padrão de correção por que tinham dois corretores e 
as notas teriam que se aproximar o máximo possível. 

A partir da análise das entrevistas foi possível perceber que os professores que 

tiveram experiência com o Ensino Médio tinham maior facilidade de elaboração de provas, 

pois, de algum modo conheciam as nuances que caracterizavam esse nível de ensino. Com 

relação à escola pública os entrevistados demonstraram ser conhecedores do problema, mas 

não apresentaram nenhuma iniciativa para solucioná-lo. Os professores declararam ainda que 

não tiveram dificuldades com os deferentes tipos de questões utilizados nas provas, embora 

tenham salientado que a discursiva apresentava alguns desafios especialmente relacionados 

com a elaboração do enunciado tais como evitar polêmica na sua interpretação e permitir 

respostas mais precisas. Ficou claro que eram eles que decidiam quais conteúdos iriam ser 

incluídos, inclusive privilegiando alguns assuntos, independente dos programas oficiais. 

Atualmente já existe uma preocupação em respeitar o programa que acompanha o manual do 

candidato, embora haja lacunas importantes no que se refere a detalhamento e clareza dos 

objetivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aumento do número de alunos concludentes o Ensino Médio vem provocando 

uma corrida sem precedentes em busca de uma vaga no Ensino Superior, porquanto muitos 

jovens brasileiros creditam ser esta a única forma de ascensão social. A partir da conquista do 

diploma do curso superior, eles se apropriam do diferencial que os tornam aptos a enfrentar o 

mercado de trabalho, cada vez mais exigente no que se refere à qualificação profissional. O 

vestibular como mecanismo de seleção tem sido bastante questionado em relação à 

capacidade de avaliar as habilidades dos candidatos ao Ensino Superior e, por isso mesmo, 

tem sido criticado ao se apresentar discriminatório e socialmente injusto.  

Será possível que 11 ou 12 anos de escolaridade de um jovem podem ser 

avaliados por um conjunto de provas realizadas no curto período do vestibular? Infelizmente é 

assim que ocorre com quem pretende ingressar na faculdade. O vestibular é o divisor de 

águas;isto é, se o aluno for aprovado, terá possibilidade de prosseguir os estudos, se não, terá 

seguir outros caminhos quais sejam fazer um curso técnico ou um curso seqüencial; 

freqüentar um cursinho preparatório para enfrentar um novo vestibular ou procurar entrar no 

mercado de trabalho sem devida qualificação. 

O modelo atual do vestibular torna a universidade elitista, pois de um modo geral, 

o ingresso no Ensino Superior público, em especial nos cursos de maior status, é reservado 

àqueles alunos que por terem melhor posição socioeconômica, freqüentaram escolas que os 

prepararam na certeza de sua aprovação, enquanto os mais desprovidos de recursos ficam 

excluídos do sistema.  

A realização dessa pesquisa identificou a ocorrência dez alterações no sistema de 

vestibular promovidas pela UFC. A análise das falas de quatro elaboradores de provas de 

Biologia e de quatro presidentes e um vice-presidente da CCV, juntamente com a leitura das 

portarias do CEPE e de todos os editais de convocação do vestibular desde 1978, revelou 

quatro aspectos que merecem destaque: a autonomia da CCV, o programa e a estrutura do 

vestibular além ressaltar a capacidade de adaptação das escolas particulares aos diversos 

modelos propostos ao longo dos últimos 26 anos.  

A forma como as mudanças no vestibular têm sido realizadas revela que a 

autonomia da CCV é muitas vezes praticada de forma autoritária e sem o devido cuidado com 
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as repercussões no Ensino Médio. Com exceção de um período que houve grande esforço por 

parte da CCV de envolver todos os segmentos no processo do vestibular, os demais períodos 

foram marcados pelo isolamento destes mesmos segmentos.  

Diante das várias mudanças promovidas nos vestibulares da UFC, entende-se que 

elas deveriam ser melhor discutidas com a sociedade. Essa preocupação emerge em função do 

objetivo do vestibular que é selecionar os alunos que ingressarão no Ensino Superior. Mas na 

prática, as alterações têm sido lançadas sem discussões com a universidade, escolas, 

professores e alunos, o que se caracteriza como uma atitude autoritária, antipedagógica e com 

conseqüências negativas para todos os envolvidos no processo. 

Esse afastamento também pode ser observado na academia, que não tem tratado o 

processo de seleção para o Ensino Superior com a devida atenção que merece. Parece ser um 

assunto tabu. É estranho, pois esse procedimento denota uma indiferença à única porta de 

acesso para a universidade, de onde se pressupõe que se formam as cabeças pensantes que 

deveriam renovar e reconstruir a sociedade. Dada à importância dessa passagem, quase 

ritualizada na vida do pré-universitário, torna-se indispensável refletir sobre o processo 

seletivo da UFC, considerando que um pequeno grupo de acadêmicos com poderes quase 

absolutos, delegados pela própria instituição, sente-se tão iluminados a ponto de determinar 

qual modelo é mais eficiente para selecionar os candidatos. 

Mas será que existe falta de interesse da comunidade acadêmica em participar 

desse processo ou será que não há uma abertura por parte da CCV? O que foi observado nessa 

pesquisa é que boa parte das alterações promovidas nos últimos 26anos não estão embasadas 

em estudos pedagógicos que possam fundamentá-los. 

Por fim é importante que fique claro a necessidade da promoção de interlocuções 

constantes entre a universidade e os educadores do Ensino Médio em virtude das 

conseqüências que algumas mudanças podem trazer antes que sejam internalizadas. Um dos 

aspectos mais sensíveis é o programa das disciplinas. Na preparação para o vestibular existe 

uma única lei: o programa tem que ser cumprido e pronto, mesmo que se desconheçam os 

detalhes do conteúdo programático. Contudo o aluno só tem conhecimento da lista de 

assuntos exigidos pela universidade, no ato de sua inscrição. Mesmo que haja compromisso 

informal por parte da CCV de informar qualquer alteração com no mínimo um ano de 

antecedência, nada impede que decida mudar algo no momento da divulgação do edital.  
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A elaboração de um programa de uma disciplina tem como finalidade oferecer aos 

alunos parâmetros que os auxiliem no processo de aprendizagem. Além disso, o programa 

deve ser utilizado como um guia no processo de elaboração de uma avaliação, especialmente 

quando busca avaliar se o aluno foi capaz de construir conhecimentos de uma determinada 

disciplina. 

Fazendo-se uma breve análise dos conteúdos do programa de Biologia 

apresentados pela UFC, verifica-se que se trata apenas de uma listagem de assuntos que 

podem ser abordados nas provas de vestibular. A relação dos conteúdos não explicita os 

objetivos de cada parte do programa, o que acaba por dificultar a preparação para enfrentar o 

exame de seleção. Cita-se um exemplo da falta de clareza deste programa, no item 3.3 do 

programa de Biologia mais recente (ver em anexo III) relaciona, no tópico Biologia dos 

animais, os seguintes conteúdos: as características funcionais dos filos poríferas, cnidárias, 

platelmintas, asquelminto, molusco, anelídeo, artrópodo, equinodermo e cordata. Vale 

destacar que não há nenhuma especificação dos objetivos, ou orientação sobre que tipo de 

cobranças serão feitas sobre este assunto. É tão grave a superficialidade do programa que 

quando aponta para o estudo dos cordados, deixa apenas implícito que o aluno que ele deverá 

fazer o estudo da classe dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Sabe-se que a elaboração de uma prova do vestibular deveria ser baseada no 

programa da disciplina do Ensino Médio, no entanto é a roterização dos conteúdos fornecidos 

pela Universidade o grande modulador dos conteúdos ministrados nesse nível de ensino. 

Então, poderia se perguntar: o que o aluno deverá estudar, por exemplo, em zoologia? A falta 

de especificações precisas possibilita que o conhecimento sobre este assunto pode ir além 

daquilo que está contido nos livros do Ensino Médio. Como classificar esta abordagem? 

Memorização, reflexão, aplicação, contextualização? Isto não fica claro nem para o professor, 

nem muito menos para o aluno.  

Um aspecto que merece cuidado especial refere-se ao desafio de preparar uma 

prova para avaliar o conteúdo que compõe um currículo tão amplo como o da disciplina de 

Biologia do Ensino Médio. Essa tarefa torna-se mais difícil devido a limitação do número de 

questões determinada pela CCV, o que leva os professores responsáveis pela elaboração das 

provas a escolher entre os conteúdos listados no programa apresentado pela CCV aqueles que 

farão parte do exame. Como não é possível abordar todos os assuntos, os elaboradores 

acabam elegendo alguns pontos que obviamente para eles são mais significativos para o 

processo de seleção.  
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Conseqüentemente, pode haver por parte dos professores do Ensino Médio uma 

tendência de abordar com mais ênfase os temas que aparecem com mais freqüência no 

vestibular, levando-os a tratar de forma bastante superficial os conteúdos de menor incidência 

na prova. O resultado é que o programa de Biologia efetivamente ministrado no Ensino Médio 

fica à mercê dos elaboradores da prova do vestibular.  

Como se não bastasse, alunos e professores ainda convivem com algumas 

“surpresas” preparadas pelos elaboradores de provas de vestibular que no abuso de seu poder 

formulam questões com conteúdos que não estavam na pauta dos assuntos estudados.  

Diante das inúmeras alterações promovidas pela CCV nos vestibulares da UFC, 

faz-se necessário mostrar que algumas dessas mudanças, aparentemente simples, podiam 

repercutir de maneira muito forte no Ensino Médio. Dentre ela destacam-se a utilização do 

modelo somatório nas provas, a introdução das provas específicas e a utilização do ENEM. 

Uma das mudanças promovidas que mais repercutiu no Ensino Médio foi a 

introdução do o modelo de questões somatório que vigorou de 1978 a 1986. Este modelo 

repercutiu de foram bastante intensa junto aos professores de cursinhos e de escolas 

particulares, os quais tiveram que se adequar rapidamente ao novo modelo e produzir 

exercícios de treinamento e provas dentro desta nova exigência. O sistema somatório mostrou 

nas escolas que o utilizaram ser um mecanismo de verificação escolar bastante rigoroso, pois 

exigia do aluno o acerto total da questão, o que provocou grande quantidade de notas baixas e, 

conseqüentemente, elevado índice de reprovação. Esta possibilidade de reprovações obrigou 

as escolas a criarem um sistema de provas que mesclavam as questões de múltipla escolha 

com as questões somatórias. Em outros momentos utilizavam-se somente questões somatórias 

e eram adotados dois critérios de correção, um idêntico ao do vestibular para que o aluno 

tivesse um indicador do seu desempenho, e outra mais flexível em que se aceitavam os 

acertos parciais, que iriam definir a nota acadêmica do aluno na escola. Essa estratégia 

permitiu que os estudantes fossem sendo condicionados ao novo formato de provas do 

primeiro vestibular do nosso estado.  

Durante o período de vigência do sistema somatório, constatou-se um elevado 

número de reprovações tendo como conseqüência um significativo número de vagas ociosas. 

É difícil de entender como uma universidade pública conviveu durante tanto tempo com um 

sistema de prova perverso, que apenava o aluno, e agredia a sociedade com o não 

preenchimento das vagas. 
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Outra mudança que repercutiu de forma bastante significativa no Ensino Médio 

foi a instituição das provas específicas na segunda fase do vestibular iniciada em 1990.1 e em 

vigor até hoje. Essa “inovação” no processo de seleção acaba por induzir o aluno a fazer uma 

escolha precoce do curso para o qual ele vai prestar vestibular, pois as disciplinas que vão 

compor a segunda fase estão vinculadas diretamente à escolha do curso. Por exemplo, os 

alunos que optaram pelo curso de Medicina deverão enfatizar as disciplinas de Química e 

Biologia, pela Engenharia Civil, Matemática e Física e pelo curso de Letras, Língua 

Portuguesa e História tinham um peso maior. 

As provas específicas por cursos na segunda fase provocaram também um grande 

impacto nos cursinhos pré-universitários e nas escolas particulares, que passaram a preparar 

seus alunos de acordo com as disciplinas exigidas por cada curso. A solução encontrada foi 

aumentar o número de aulas semanais que passou de uma média de 24 para 30 aulas. Esse 

incremento na carga horária passou a ser utilizado nas disciplinas que iriam compor as provas 

específicas. Cita-se aqui que o número de aulas das disciplinas de Química e Biologia 

passaram de três para seis horas semanais. Lamentavelmente, essa adequação da carga horária 

aos conteúdos exigidos não foi implementada na rede pública.  

Outro exemplo de alteração na estrutura do vestibular foi a utilização do ENEM 

como parte integrante do processo de seleção da UFC. Esta mudança trouxe alguns desafios 

para professores, alunos, escolas e a própria universidade. O primeiro aspecto que merece 

destaque foi o impacto que a introdução dessa prova causou na preparação do aluno para o 

vestibular, uma vez que os eixos estruturantes do ENEM são bem diferentes do vestibular 

tradicional. Enquanto o ENEM se baseia nas competências e habilidades definidas nos PCNs, 

não se prendendo a conteúdos específicos, o vestibular tradicional é extremamente 

conteudista, impondo ao Ensino Médio uma abordagem puramente livresca e fragmentada, 

que favorece somente o adestramento e a memorização, não colaborando com a formação do 

cidadão da forma como projeta o ENEM. Para as escolas e professores, foi mais um período 

de adaptação, porquanto tiveram que a aprender a formular questões nos moldes definidos 

pelo ENEM mesmo sem nenhuma capacitação para o exercício desta nova responsabilidade. 

Além disso, tiveram que conciliar seus ensinamentos às exigências da prova do ENEM e à 

cobrança conteudista tradicional das provas do vestibular da UFC. 

O segundo aspecto a ser considerado está relacionado ao momento da aplicação 

da prova do ENEM, pois sua realização acontece na última semana de agosto, momento em 

que alguns assuntos cobrados na prova podem não ter sido ainda abordados na 3ª série do 
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Ensino Médio. Isso pode deixar os alunos da 3ª série em desvantagem com relação aos s que 

já haviam concluído Ensino Médio, pois um melhor desempenho no ENEM reflete na nota da 

primeira etapa, tendo implicações na classificação para a segunda fase.  

A análise das mudanças promovidas nos vestibulares da UFC e as conseqüências 

no Ensino Médio mostrou uma enorme capacidade das escolas particulares se adaptarem às 

mudanças realizadas.Dentre as adaptações realizadas por essas escolas destacam-se, a 

reorganização do conteúdo do Ensino Médio, a criação de turmas especiais.. 

Particularmente no Estado Ceará, as escolas privadas encontraram uma maneira 

de se especializarem na preparação dos candidatos ao vestibular. As megaescolas, com 10.000 

a 15.000 alunos, desenvolveram uma metodologia especial para que seus alunos tenham 

acesso a todo o programa exigido pela UFC. O processo ocorre da seguinte forma: na 1ª e 2ª 

série do Ensino Médio é desenvolvido quase todo o conteúdo enquanto na 3ª, esse conteúdo é 

revisado e complementado com os assuntos que ainda não foram abordados. 

Mas será que é possível abordar o conteúdo completo de todas as disciplinas que 

fazem parte do currículo do Ensino Médio? Certamente isso não é possível dentro da carga 

horária regular. A solução que algumas escolas e “cursinhos” estão adotando é oferecer 

“turmas especiais”, nas quais é feita uma abordagem completa do conteúdo do Ensino Médio. 

Nas turmas regulares os programas das disciplinas não são abordados pelos professores com a 

mesma ênfase como que são tratados nas turmas especiais. Dessa forma, os alunos das turmas 

regulares podem ser prejudicados pela superficialidade com que os conteúdos são abordados. 

Conseqüentemente, os alunos matriculados nos cursos regulares iniciarão o processo de 

seleção com grande desvantagem. 

As estratégias adotadas pelas escolas privadas par o Ensino Médio, tanto com a 

criação de “turmas especiais” quanto a revisão de todo o conteúdo na 3ª série desse nível de 

ensino, comprovam que elas apresentam maior flexibilidade para se ajustar às mudanças 

promovidas no vestibular, aspecto que foi inclusive citado por alguns professores durante as 

entrevista. 

O grande questionamento é que muitas vezes não há preocupação com o processo 

pedagógico formal, o que importa é passar o maior número de alunos possível. 

Posteriormente, as escolas encherão páginas de jornal com a listagem dos seus aprovados e 

inundarão a cidade com outdoors atribuindo um destaque especial para aqueles que ficarem 

nos primeiros lugares.  
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Enquanto isso a mesma agilidade não é encontrada no setor público. Na escola 

pública, os conteúdos exigidos pela UFC são parcialmente distribuídos nas três séries da 

educação média e quase nunca é concluído, pois diante da carga horária reduzida é impossível 

desenvolvê-lo integralmente. Além disso, a história pessoal dos alunos da rede pública já se 

acha comprometida por problemas e limitações de ordem sócio cultural e afetiva o que acaba 

por tornar esse processo de preparação para o vestibular bastante complexo. Isso institui uma 

competição desigual entre os alunos das redes pública e privada na busca de uma vaga nas 

universidades públicas 

O vestibular impõe à escola de Ensino Médio e Fundamental uma prática 

pedagógica tradicional, conteudista e repetitiva, funcionando como o grande paradigma da 

organização do ensino de muitas escolas, principalmente as particulares. Esse paradigma está 

presente claramente no currículo oculto21 e no discurso dos professores que muitas vezes, para 

tornar algum conteúdo mais importante enfatizam para seus alunos que determinado assunto é 

fundamental, pois tem sido cobrado com muita freqüência nas últimas provas do vestibular. 

Pronto. Está dada a senha para que o aluno redobre sua atenção no tema que vai ser abordado 

naquela aula. 

A abordagem utilizada no ensino de Biologia, especificamente no nível pré-

universitário das escolas privadas, se fundamenta principalmente na tendência de ensino das 

verdades clássicas: “o seu método de ensino centraliza-se no trinômio, exposição com forte 

erudição, memorização com base no questionário e repetição efetivada na prova do lápis e 

papel” (DOMINGOS; KOFF; MORAES, 2000 p.194). 

O vestibular não pode determinar que as escolas formem apenas alunos 

especializados em resolver questões de provas. Elas precisam ter a liberdade para formar 

cidadãos aptos a participar de concursos e de outras seleções dentro do mercado de trabalho. 

Mas também têm a obrigação de desenvolver neste aluno sua capacidade de ler, interpretar, 

pesquisar, redigir, criticar, trabalhar em grupo e contribuir com a sociedade onde vive e atua. 

É fundamental que as propostas educativas tenham a preocupação de incentivar o aluno a ser 

questionador e reflexivo e não só responder dentre as alternativas qual a certa e a errada. 

Considerando que o vestibular se constitui como um dos grandes “pedagogos” do 

sistema educacional brasileiro, estabelecendo-se como verdadeiro parâmetro do currículo 
                                                 
21 “O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do 
currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes [...] o que se 
aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações [...].” 
(SILVA, 2001, p. 78).  
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escolar, instala-se na escola um grande dilema: preparar o aluno para a vida ou para o 

vestibular? É necessário romper com esta postura dicotômica e que a Universidade, a escola e 

a sociedade organizada discutam de maneira aberta como é possível sair deste impasse.  

É importante que a Universidade assuma um papel de destaque nesta discussão e 

que atente para os efeitos que vestibular tem no Ensino Médio e procure estabelecer com esse 

nível de ensino um processo de articulação e não de imposição com relação ao seu sistema 

seletivo. 

 A presente pesquisa também detectou o que a escola publica não é contemplada 

de modo adequado nem satisfatório pelo processo seletivo da UFC. Este fato é bastante 

preocupante, pois a maioria dos alunos que cursa o Ensino Médio está na rede pública, 

Universidade já inicia este processo excluindo este aluno. A bem da verdade, sabe-se que a 

escola publica não expressa a preocupação de preparar seus alunos para a sua inserção nas 

Universidades Públicas. Resta para esses alunos recorrerem aos financiamentos como o 

Programa Universidade para Todos (ProUni), Programa de Financiamento Estudantil (FIES) 

ou o Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior (PAE) para terem acesso ao ensino 

superior em Faculdades ou Universidades Particulares 

Espera-se que esta investigação tenha apontado alguns elementos que merecem 

uma reflexão mais aprofundada sobre o vestibular da UFC, de tal forma que possa auxiliar os 

responsáveis pelo desenvolvimento da política do vestibular a percebê-los de forma diferente 

a partir da comprovação da sua influência no Ensino Médio. 

A universidade precisa repensar urgentemente o seu processo seletivo e considerar a 

possibilidade de avaliar seu futuro aluno ao longo de um determinado ciclo de estudo, no caso 

a sugestão que este procedimento seja efetuado durante o Ensino Médio. Entende-se que desta 

maneira o aluno da escola pública teria mais chance de disputar de forma mais competitiva 

uma vaga na UFC. 

É necessário também que se faça uma grande discussão a respeito dos conteúdos 

exigidos nas provas do vestibular. A escolha dos temas abordados teria que ser pensados 

juntamente com a comunidade de professores do Ensino Médio, pois assim eles estariam se 

comprometendo com a execução do programa escolhido por eles mesmos, fato que libera a 

universidade dos possíveis ônus da seleção dos conteúdos que tanto repercutem no Ensino 

Médio. A escolha dos conteúdos deve priorizar a formação de alunos responsáveis e 

conscientes de seus direitos e deveres.  Ainda com relação ao conteúdo outra sugestão é que 

fossem especificados dois tipos de conteúdos: um mais reduzido na sua abrangência para a 
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primeira fase, e um outro mais amplo para ser abordado nas provas específicas da segunda 

fase.  
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ANEXO I 
 
Questionário aplicado aos professores elaboradores da Prova de Biologia do 

vestibular da UFC 
 

1. Qual foi o envolvimento do Sr. com o ensino médio? Que implicações o Sr. acha que a 
prova de Biologia do vestibular da UFC provoca no ensino médio das escolas do 
Ceará? 

2. Quem participava da elaboração da prova? Como se organizava o trabalho em 
conjunto? 

3. Na época em que o Sr. participava da elaboração da prova havia uma definição formal 
(um programa oficial da universidade) do conteúdo que deveria ser abordado nas 
provas? 

4. Quais as maiores dificuldades que o Sr. encontrou para elaborar as provas? 

5. O Sr. Acha que os conteúdos da disciplina de Biologia ministrados nas escolas pública 
e particular são equivalentes ? Por quê? 

6. O Sr. Acha que o programa e prova de Biologia que é aplicada no vestibular da UFC 
contemplam essas duas realidades? 

7. Qual o critério utilizado para selecionar a bibliografia que fundamentará a prova? 

8. Como Sr. acha que deveria ser o processo do vestibular com relação avaliação e ao 
conteúdo? 
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ANEXO II 
 

Questionário deverá ser aplicado aos presidentes da comissão coordenadora 
do vestibular (CCV) da UFC 

 

1. Quais as características do vestibular quando o senhor assumiu a presidência da CCV. 

2. Quando o Sr. era presidente da CCV foi realizada a seguinte mudança no vestibular da 
UFC? Quais os fatores que levaram a comissão a mudar o formato do vestibular? 

3. Que processo de discussão foi realizado com a comunidade interna e externa para que 
essas mudanças fossem realizadas?  

4. Que tipo de benefício para o processo de seleção dos candidatos essa mudança 
promoveu? 

5. O que motivou a inclusão do ENEM no processo de seleção dos alunos da UFC? Que 
benefícios esta mudança trouxe para os candidatos? E para a universidade? 6. O que 
motivou a retirada do ENEM no processo de seleção dos alunos da UFC? Que 
benefícios esta mudança trouxe para os candidatos? E para a universidade?  
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ANEXO III 

 
8. Programa das Provas 
 
8.8 Programa de Biologia 
 

I. Biologia Celular 

1.1. Composição química, organização, componentes essenciais, nutrição, transporte, 
excreção, digestão, respiração, fotossíntese e divisão celular. 

1.2. Diversidade e diferenciação celular. 

1.3. Células animais e vegetais. 

II. Principais Regras de Nomenclatura dos Seres Vivos 

2.1. Classificação dos seres vivos e categorias taxonômicas. 

III. Estrutura e Funções dos Seres Vivos 

3.1. Características morfofuncionais dos vírus, bactérias, protistas e fungos. Importância 
ecológica e/ou econômica. 

3.2. Características morfológicas e funcionais das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas; adaptações anátomo-fisiológicas relacionadas à sobrevivência das plantas; 
tecidos vegetais e suas funções. 

3.3. Características morfológicas e funcionais dos filos porífera, cnidária, platelminto, 
asquelminto, molusco, anelídeo, artrópodo, equinodermata e cordata; tecidos animais; 
desenvolvimento embrionário dos vertebrados. 

IV. Biologia Humana 

4.1. Corpo humano – organização funcional dos sistemas. 

4.2.Reprodução masculina e feminina, métodos de contracepção; identificação e prevenção 
das DST's mais freqüentes no Brasil. 

4.3. Condições de saúde do brasileiro – saneamento básico, qualidade do ar e da água, 
poluição das águas, do solo e do ar, hábitos de higiene, etiologia, tratamento e prevenção das 
doenças (carenciais, infecto-contagiosas, parasitárias e degenerativas). 
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4.4. Procedimentos de primeiros socorros em casos de: afogamento, asfixia, queimadura, 
hemorragia, fratura, choque elétrico, parada cárdio-respiratória e ataques de animais 
peçonhentos). 

V. Ecologia 

5.1. Organização funcional dos ecossistemas; interdependência entre os diversos elementos da 
natureza (fatores bióticos e abióticos), relações de interdependência entre os componentes de 
um ecossistema (níveis tróficos, fluxo de energia, ciclo da matéria e outras relações 
ecológicas entre os seres vivos). 

5.2. Comparação entre ecossistemas naturais e ecossistemas modificados pelo homem; fatores 
envolvidos no crescimento de uma dada população; processos de ocupação de diversos tipos 
de ambientes. 

5.3. Distribuição da vida na Terra; caracterização dos biomas das várias regiões do mundo; 
fatores físicos associados com a biodiversidade de cada bioma. 

5.4. Características fisionômicas das regiões fitogeográficas brasileiras; atividades 
econômicas e alterações dos ecossistemas brasileiros; fauna e flora representativas dos 
ecossistemas brasileiros. 

5.5. Desenvolvimento e meio ambiente; principais problemas ambientais do mundo; 
problemas ambientais brasileiros; procedimentos de proteção e recuperação do meio 
ambiente. 

VI. Genética e Evolução 

6.1. Fundamentos da hereditariedade; conceitos pré-mendelianos; mecanismos de transmissão 
de características hereditárias (leis de Mendel); características relacionadas ao sexo 

6.2. Constituição química dos cromossomos e dos genes; replicação, transcrição, tradução, 
código genético, regulação gênica e mutações. 

6.3. Hereditariedade humana; doenças genéticas, alterações no número de cromossomos, 
consangüinidade. 

6.4. Fundamentos da evolução biológica; idéias evolucionistas; mecanismos de transformação 
das espécies ao longo do tempo; evidências do processo de evolução biológica. 

6.5. Patrimônio genético das populações; fatores que modificam o patrimônio genético; 
freqüência gênica e processo evolutivo. 

6.6. Origem da vida e grandes linhas da evolução; idéias sobre a origem da vida, linha 
evolutiva dos vertebrados, transição da vida na água para o ambiente terrestre; história da vida 
na terra em escala temporal (surgimento da vida, das plantas terrestres, dos vertebrados, dos 
mamíferos e do homem); interação de mecanismos biológicos e culturais no processo 
evolutivo humano. 

Fonte: Manual do candidato – UFC, 2006. 


