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quanto às potencialidades do Programa, no contexto 

dinâmico de um processo de aprendizagem que poderá 

culminar com o ingresso de seus filhos na UnB.

Esta edição anual da revista PASSEI, que está 

apenas na sua 4ª edição, faz parte das estratégias 

de interação educacional promovidas pelo PAS. O 

número traz, além dos dois artigos já menciona-

dos, uma entrevista com o Secretário de Educação 

do Governo do Distrito Federal, professor Júlio 

Gregório, e vários depoimentos de profissionais, 

formados na UnB, que ingressaram na Universidade 

pelo PAS. A edição inclui, ainda, uma análise descri-

tiva de questões de Língua Portuguesa, abrangendo 

os diversos tipos de itens de provas do PAS aplica-

das em três etapas recentes.

O desenvolvimento tecnológico e as novas metodo-

logias de ensino-aprendizagem fazem com que o PAS 

seja revisto continua-

mente, como é desejável 

em todo programa de 

longa duração que pre-

tende ser permanente. 

Recordando o poeta 

amazonense Thiago de 

Mello, as contínuas revi-

sões das obras indicadas 

para o PAS, bem como 

as revisões das matrizes 

e objetos de avaliação 

que estão em curso, não 

significam que estejamos 

trilhando um caminho 

novo, pois novo deve 

ser o jeito de prosseguir           

a caminhada.

Em dezembro do próximo ano, a Universidade de 

Brasília (UnB) irá comemorar 20 anos da aplicação 

da prova relativa à primeira etapa do Subprograma 

1996-1998 do Programa de Avaliação Seriada, o PAS. 

Até se chegar ao instrumento de avaliação – a prova 

– a caminhada não foi fácil nem rápida. A propos-

ta do PAS foi aprovada pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa da UnB em agosto de 1995, mas as discus-

sões a respeito dessa nova modalidade de acesso 

ao ensino superior começaram cerca de dez anos 

antes, com o professor Lauro Morhy.

No presente número da revista, dois nomes que 

muito trabalharam na criação e na implantação do 

Programa, os professores Mauro Luiz Rabelo e Ricardo 

Gauche, reforçam que conceber o PAS não se resumiu 

a elaborar provas e pensar em como aplicá-las. O cerne 

do Programa era a busca da interação entre o ensi-

no superior praticado na universidade e a educação 

básica praticada nas escolas públicas e particulares. 

Tal interação abriu espaço para estudantes, professo-

res, diretores de escola, pais, responsáveis e demais 

integrantes da comunidade escolar atuarem como 

protagonistas do processo seletivo. Todos esses perso-

nagens foram verdadeiramente protagonistas, porque 

a construção do Programa foi coletiva e participativa, 

como continua sendo até hoje.

Em sua concepção, a Interação tem o propósito 

de promover fóruns de discussões relacionadas ao 

Programa, entre professores; estudantes; pais e res-

ponsáveis. Para cada um desses parceiros, os objetivos 

dos fóruns são, respectivamente: realizar estudos vol-

tados para a avaliação educacional e os sistemas de 

acesso ao ensino superior; promover encontros para 

discutir e melhorar a compreensão sobre o PAS; e 

oferecer ciclos de palestras informativas e explicativas 
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Em agosto de 1995, após amplo debate com a 

comunidade acadêmica, o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade de 

Brasília (UnB) aprovou a implantação de uma nova 

modalidade de acesso a seus cursos de graduação, 

alternativa ao vestibular tradicional. Nascia, assim, 

o Programa de Avaliação Seriada da UnB (PAS), com 

o objetivo principal de promover a interação entre 

a universidade e a educação básica, em especial 

entre a universidade e, as escolas de ensino médio. 

Concretizava-se, também, o sonho do professor 

Lauro Mohry, o qual, dez anos antes, havia apre-

sentado ao então reitor da UnB, Cristovam Buarque, 

uma proposta alternativa de ingresso de estudan-

tes na Universidade, mas que, infelizmente, não foi 

aprovada pelo Ministério da Educação. 

A proposta apresentada ao Cepe foi elaborada por 

uma comissão mista, composta por representantes da 

UnB e da comunidade externa, constituída, em março 

de 1995, pelo reitor João Cláudio Todorov e presidida 

pela professora Denise de Aragão Costa Martins. Essa 

O significado desse processo 
para a UnB e para a comunidade

Não são só os timoneiros que dirigem os navios. O meio ambiente 
também pilota as embarcações, por meio das correntes marítimas, 
dos ventos, dos acidentes de percurso, das tempestades, e assim 
por diante. Dessa forma, os pilotos guiam, mas também são guia-
dos. Portanto, pode-se dizer que construímos o mundo e, ao mesmo 
tempo, somos construídos por ele.

Humberto Mariotti

Vinte anos do PAS
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proposta criticava a estratégia de seleção/avalia-

ção promovida pelo vestibular, sistema utilizado 

como porta de ingresso ao ensino superior, que 

se firmou durante décadas no Brasil como impor-

tante ponto de referência para o próprio ensino 

médio, influenciando, para o bem ou para o mal, 

currículos escolares e a postura dos estudantes 

frente a exames e provas. O projeto criado pela 

comissão foi inicialmente apresentado no semi-

nário Proposta alternativa de ingresso na UnB, 

realizado no auditório Dois Candangos, no cam-

pus universitário Darcy Ribeiro, em 20 de junho de 

1995, tendo sido amplamente aceito pela comu-

nidade presente ao evento. Naquela ocasião, 

decidiu-se constituir comitês ad hoc encarrega-

dos de elaborar os conteúdos programáticos em 

que se fundamentaria o Programa e criar o Fórum 

Permanente de Professores. 

Desse modo, docentes de diversas escolas do 

ensino médio do DF e Entorno começaram a parti-

cipar voluntariamente de reuniões regulares para 

trabalhar na proposta de selecionar conteúdos 

relevantes para a formação dos jovens, futuros 

cidadãos de um mundo em constante processo de 

mudança, quase às vésperas do início de um novo 

milênio. Essas ações constituíram-se no embrião 

do estabelecimento do Programa de Interação da 

UnB com o ensino médio, oficialmente instituí-

do em 1997. A criação do Fórum Permanente de 

Professores foi oficializada em 1996 com a oferta 

de 15 cursos de aperfeiçoamento para professo-

res, ampliando-se para 33, em 1997, e para 71, 

em 1998. Esse fórum passou a ser considerado a 

maior atividade de extensão da Universidade no 

que diz respeito à oferta de cursos para a comu-

nidade externa. 

5
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Em agosto de 1996, a UnB organizou um grande 

evento denominado Avaliação da aprendizagem 

significativa: primeiro encontro de estudos, com o 

objetivo de discutir os pressupostos do PAS, bem 

como as estratégias que seriam utilizadas para a 

consolidação deles no âmbito das escolas cadas-

tradas no Programa. Em dezembro do mesmo 

ano, foi aplicada a prova da primeira etapa do 

Subprograma 1996-1998, dando início à partici-

pação efetiva dos estudantes no PAS, após longo 

período de planejamento e consolidação dos seus 

pressupostos, com a cooperação voluntária dos 

professores da educação básica, em uma iniciativa 

nunca antes observada na história da instituição, 

uma vez que foi delegada aos docentes do ensino 

médio a tarefa de elaborar a seleção dos conteúdos 

que seriam avaliados nas provas de acesso aos cur-

sos de graduação da UnB.

Essa iniciativa da UnB ocorreu na mesma época 

em que foi sancionada a Lei nº 9.394/1996, conhe-

cida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a qual destaca em seu art. 24 que a

verificação do rendimento escolar observará 
os seguintes critérios: a) avaliação contínua e 

PAS 20 anos

cumulativa do desempenho do estudante, com 
prevalência dos aspectos qualitativos e quan-
titativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais.

Esse artigo sintetiza o que a LDB entende por ato 

de avaliar no contexto educacional brasileiro, enfa-

tizando a perspectiva de “avaliação processual”.

Com características muito peculiares, o PAS 

estabeleceu um novo paradigma na seleção de 

candidatos para a educação superior, pois trouxe 

para o acesso à universidade o conceito de ava-

liação processual, conforme estabelecia a LDB, 

e colocou a interação da universidade com as 

escolas do ensino médio como centro do proces-

so, rompendo a lógica, até então vigente, de que 

a educação básica deveria seguir o modelo dita-

do pelas instituições universitárias por meio de 

seus vestibulares. A seleção pelo PAS, que ocorre 

durante os três anos do ensino  médio, provocou 

mudanças profundas no cotidiano das escolas e 

na vida dos estudantes. Desse modo, o Programa 

tornou-se referência nacional de avaliação proces-

sual para ingresso na educação superior, tendo 

sido criadas iniciativas similares em diversas 

outras instituições de ensino superior. 

Jan
1995

Retomada de ideias sobre 
formas alternativas de 
seleção de candidatos aos 
cursos de graduação 
oferecidos pela 
Universidade de Brasília.

Mar
1995

Constituição, pelo reitor João Cláudio 
Todorov, de comissão mista, presidida 
pela professora Denise de Aragão 
Costa Martins e composta por 
representantes da UnB e da 
comunidade externa.

Proposta de criação do 
PAS enviada pela 
Comissão ao reitor da 
Universidade. 

Jun 
1995 Seminário Proposta alternativa de ingresso na UnB traz detalhes sobre a nova 

modalidade. No evento, foram constituídos comitês encarregados de: desenvolver 
o projeto para aprovação pela Cepe; elaborar os conteúdos programáticos do 
Programa; e criar o Fórum Permanente dos Professores. 

Ago
1996 Discussão dos pressupostos 

do PAS/UnB no evento 
Avaliação da aprendizagem 
significativa: primeiro 
encontro de estudos.

Cepe da UnB aprova 
o PAS como nova 
modalidade de 
acesso aos cursos 
de graduação. 

Ago
1995Aplicação da primeira 

prova da primeira etapa 
do Subprograma 1996.

Sancionada a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, 
incentivando a avaliação 
contínua e cumulativa do 
desempenho do estudante.

Dez
1996 1996 Elaboração dos Princípios 

Orientadores do PAS, incentivando o 
processo de ensino   e aprendizagem 
no desenvolvimento de 
competências.

Criação oficial do Fórum 
Permanente de Professores 
com 15 cursos.

Ampliação do Fórum Permanente 
de Professores para 71 cursos, 
tornando-se a maior atividade de 
extensão da UnB em relação à 
oferta de cursos para a 
comunidade externa. 

1998 Ingresso na UnB da 
primeira turma de 
estudantes aprovados 
pelo PAS.

Mar
1999 2006

Criação da Matriz 
de Referência.

Ago
2015 O PAS completa 

20 anos
de existência.

1997 Ampliação do Fórum 
Permanente de Professores 
para 33 cursos. 

Instituição do Programa 
de Interação da UnB com 
o Ensino Médio.

 

Dez
1985 Primeiro projeto 

que propôs uma 
forma de ingresso 
na UnB, alternativa 
ao vestibular.
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A primeira turma de estudantes selecionados 

pelo Programa ingressou na Universidade em 

março de 1999. Foram 880 calouros, que passa-

ram diretamente do ensino médio para o superior 

sem a necessidade de se submeter aos denomi-

nados “cursinhos”, que usualmente preparavam 

os estudantes para o vestibular tradicional. O 

editorial do Jornal de Brasília, de 2 de março de 

1999, intitulado Um prêmio para a UnB, ilustra bem 

o significado dessa iniciativa pioneira implantada 

pela instituição.

O anúncio dos nomes dos primeiros 880 estu-
dantes aprovados pelo PAS – Programa de 
Avaliação Seriada – e que estão dispensados 
da loteria do vestibular para entrar na universi-
dade representa uma importante vitória dos que 
lutam pela educação regular no Brasil. É tam-
bém um êxito pedagógico da Universidade de 
Brasília, na linha do seu pioneirismo histórico.

Reconhecer e premiar estudantes regulares é o 
mesmo que incentivar o dia a dia da vida esco-
lar. A instituição do ensino médio vivia tão por 
baixo! Havia sido sufocada pela indústria per-
versa dos cursinhos, que mais se preocupam 
em robotizar os estudantes, condicionando-os 
para o vestibular, do que propriamente ensinar.

O golpe foi devidamente sentido pela indústria 
do vestibular, que fez tudo para acabar com o 
PAS. Mas perdeu.

A Universidade de Brasí lia, que teve a iniciativa; 
que bancou a ousadia; que demonstrou a racio-
nalidade das provas e ao fim de três anos vai 
matricular os primeiros aprovados, não celebra 
um feito. Recebe o prêmio de reconhecimento 
da sociedade.

Feliz a comunidade que dispõe de uma institui-
ção como a UnB.

A passagem para o século XXI ensejou uma 

série de mudanças nos modelos educacionais. 

O estudante deixa de ser um observador externo 

do que ocorre no mundo globalizado e passa a 

ser protagonista, mudando sua relação com o 

ambiente, compreendendo a destinação e preser-

vação dos recursos naturais, convivendo com as 

novas tecnologias de informação e comunicação 

e se apropriando delas, ampliando suas redes de 

relacionamento e a maneira de acessar a infor-

mação. Muito mais do que acumular informações, 

ele precisa capacitar-se para selecioná-las crite-

riosamente e gerenciá-las criticamente. Assim, as 

novas demandas da sociedade passaram a exigir 

C
am

ila M
artins

uma formação que articulasse competências cien-

tíficas e técnicas com competências básicas ou 

transversais, as quais incluem a inserção política 

e a postura ética. Nessa perspectiva, o processo 

educacional deve contribuir para tornar o educan-

do um cidadão responsável, consciente de seus 

deveres e direitos, autônomo em suas escolhas e 

competente para a tomada de decisões e a resolu-

ção de problemas. É com esses fundamentos que 

se constrói o aprender a aprender, condição para 

o exercício profissional futuro, aquele que não se 

exaure nos rápidos processos de obsolescência 

que afetam a maioria das profissões.

Para dar conta desse novo perfil de estudante, 

aperfeiçoamentos no Programa foram feitos ao longo 

dos anos, como a introdução de conteúdos referen-

tes a Filosofia e Sociologia e a criação, em 2006, 

da Matriz de Referência, fundamentada em uma 

concepção teórico-metodológica de avaliação inter-

disciplinar, contextualizada e processual, embasada 

no desenvolvimento de competências. 

Segundo Rabelo,

a Matriz de Referência sistematiza e orienta a 
construção de itens e serve de referência para 
a análise dos resultados de desempenho nos 
testes aplicados e para as devolutivas ou fee-
dbacks. De fato, a Matriz é o cerne orientador 
de toda a concepção dos itens de prova em 
avaliação. Em geral, articula, em duas ou três 
dimensões, a investigação concomitante das 
possibilidades de interação das competências 
esperadas dos avaliados com as habilidades 
imprescindíveis para o desenvolvimento dessas 
competências e com os objetos de conheci-
mento por meio dos quais as habilidades são 
desenvolvidas. A Matriz constitui também 
referência para as análises de desempenho e 
elaboração de feedbacks, pois permite inferir 

indicadores de desenvolvimento das competên-
cias ou das habilidades pelos estudantes, além 
de possibilitar a professores e gestores das 
instituições uma visão ampla do desempenho 
de determinado grupo de indivíduos avaliados, 
como forma de se proceder a uma análise glo-
bal para promover a regulação do ensino e das 
aprendizagens (2013, p. 87).

C
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Tinha sido dado, assim, um grande salto na 

proposta de avaliação preconizada pelo Programa, 

concretizando o pressuposto estabelecido em 1996 

no documento intitulado Princípios Orientadores do 

Programa de Avaliação Seriada (PAS), que menciona:

a escola deve oferecer oportunidade para o 
desenvolvimento harmônico de conjuntos de 
habilidades que levem à aquisição de com-
petências necessárias para o estudante viver 
como cidadão e como profissional em uma 
sociedade em rápidas e profundas transforma-
ções em todos os níveis (CESPE, 1996).

A partir de então, a integração das disciplinas 

ficou mais clara de ser percebida pelos professores. 

Abandonou-se a lista de conteúdos anteriormente 

elaborada e o foco passou a ser o processo pedagógico 

de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 

competências. As provas passaram a contar com qua-

tro tipos de itens de avaliação: tipo A (certo ou errado), 

tipo B (resposta numérica), tipo C (múltipla escolha) 

e tipo D (resposta construída). Este último possibi-

litou a avaliação de habilidades difíceis de serem 

investigadas em questões objetivas, relacionadas 

a produção textual, construção de argumentações 

consistentes, resolução de situações-problema, 

entre outras. 

O PAS evoluiu como proposta de avaliação 

interdisciplinar e, a partir de então, as disciplinas 

passaram a se complementar e se fundir no propó-

sito de desvelar o objeto de conhecimento avaliado. 

Na realidade, a concepção temática dos Objetos de 

Conhecimento comuns a todas as áreas exploradas 

na Matriz de Referência, em sua terceira dimensão, 

extrapolou, inclusive, a visão de interdisciplinarida-

de presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM), quando acenam 

com a criação das três áreas do conhecimento: 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. Esse 

documento justifica a formação em áreas ao 

expressar que o agrupamento das disciplinas

tem por base a reunião daqueles conheci-
mentos que compartilham objetos de estudo 
e, portanto, mais facilmente se comunicam, 
criando condições para que a prática escolar se 
desenvolva numa perspectiva de interdiscipli-
naridade (BRASIL, 2000, p. 19).

Ao eliminar as fronteiras entre todas as disci-

plinas e propor temas transversais comuns a elas, 

o PAS ultrapassou a perspectiva sinalizada nos 

Parâmetros da época. De acordo com os PCNEM,

a estruturação por área de conhecimento justifica-
-se por assegurar uma educação de base científica 
e tecnológica, na qual conceito, aplicação e solu-
ção de problemas concretos são combinados com 
uma revisão dos componentes socioculturais 
orientados por uma visão epistemológica que 
concilie humanismo e tecnologia numa sociedade 
tecnológica (BRASIL, 2000, p. 19).

O resultado imediato da mudança no processo 

avaliativo implantado pelo PAS, investigado pela 

Imagem

Flora Egécia

UnB na década seguinte, foi a seleção de estu-

dantes mais bem preparados para os desafios da 

atualidade e que, posteriormente, apresentaram 

desempenho acadêmico superior ao dos colegas 

que ingressaram por intermédio de outras modali-

dades de acesso à Universidade.

Ao completar 20 anos de existência em agosto 

de 2015, o PAS acumula experiências educativas 

positivas, que expressam sua consolidação, con-

tribuindo para uma nova configuração do perfil 

esperado para o futuro estudante universitário: 

um sujeito crítico, reflexivo e com pleno exercício 

da cidadania. Ao assumir esses objetivos, em 

conjunto com o foco na interação da Universidade 

com as escolas da educação básica, o PAS aca-

bou divulgando uma nova metodologia de ensino 

que provocou transformações no ensino médio do 

Distrito Federal e de seu Entorno. A mobilização 

da comunidade escolar e das famílias ocorrida em 

torno do Programa revela um caminho que vai ao 

encontro da consolidação da cidadania, alicerça-

do na valorização do papel da escola na formação 

dos jovens, que prioriza a qualidade da educação 

e a aprendizagem adquirida ao longo da vida, 

que extrapola o ofício de estudante e transforma 

os professores em protagonistas do processo de 

transição que conduz os estudantes da educação 

básica à educação superior. 

A avaliação processual preconizada pelo PAS 

ganha cada vez mais força e segue seu curso ajustan-

do-se às intempéries e irregularidades do caminho, 

influenciando e sendo influenciada pela realidade 

local e global. Isso tem ocorrido em um cenário no qual 

o Enem se alastra como um “vestibularzão” nacional, 

utilizado como critério de acesso aos cursos de gra-

duação da maioria das instituições federais de ensino 

superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu). A UnB continua a moldar o itinerário do PAS, 

que se estrutura de modo interativo, com a partici-

pação de professores, estudantes e comunidade 

externa. A instituição deseja continuar surpreenden-

do a cada momento, de modo criativo, revelando as 

diferenças significativas entre o seu Programa e 

as demais formas de ingresso à educação superior. 

Para isso, fará uso das potencialidades tecnológicas 

atuais, dando mais um salto de qualidade no proces-

so avaliativo preconizado pelo PAS. Aguardem-nos! 

Quem sabe, seremos novamente merecedores de 

um editorial de jornal com um título similar àquele 

de 1999: Mais um prêmio para a UnB.
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 Considerando as prioridades esta-

belecidas pelo governador Rodrigo 

Rollemberg, qual é a sua opinião sobre 

a nova conjuntura política do Distrito 

Federal e os planos para a educação? 

Espero que essa nova conjuntura políti-

ca seja realmente nova. Hoje temos, de fato, 

a agenda da educação na boca de todos 

os políticos, quer sejam ou não da área de 

Educação. A expectativa é que ela saia 

da boca para a prática. O discurso pela 

Educação se faz há tempos; mas tivemos 

avanços? Sim, tivemos avanços, porém 

ainda são insuficientes, principalmente 

no que tange à distribuição dos recursos. 

Entendo que tanto a escola pública quanto 

a privada devem ter o seu trabalho avalia-

do, não para constituir rankings, mas para 

proceder a correções de rumos e qualificar o 

trabalho. Esta é a razão básica pela qual os 

governos trabalham, hoje, pela instituição 

de programas de avaliação dos processos 

pedagógicos desenvolvidos nas escolas. 

Não se quer que o resultado desses pro-

gramas gere demissões, pelo contrário, o 

objetivo é que informem a comunidade 

acerca da qualidade dos serviços pres-

tados pela escola. Isso porque existe um 

discurso vago de que a função da escola é 

a formação do cidadão. O que é, contudo, 

um cidadão? O cidadão é aquele ser dotado 

de ferramentas para disputar o seu espaço 

na sociedade, independentemente da sua 

área de atuação. O importante é que possa 

ter opções e não vá escolher uma profissão 

por falta de alternativas. Isso significa igual-

dade de oportunidades: todo jovem poderia, 

assim, concorrer, com chances reais de 

sucesso, a uma vaga na Universidade de 

Brasília (UnB). Se ele perder, perdeu; teve, 

todavia, as condições para concorrer da 

mesma forma que os outros participan-

tes. O Brasil abriu muitas oportunidades, 

aumentou sobretudo o número de vagas, 

mas ainda peca na qualidade do ensino ofe-

recido. É preciso aprimorar o ensino desde 

as séries iniciais, para que, em cadeia, pos-

samos obter a excelência que desejamos no 

ensino médio.

 Qual é a sua visão sobre o Programa 

de Avaliação Seriada da UnB (PAS) e 

o que ele representa para a Secretaria 

de Educação?

O PAS representa um enorme avanço, 

pois, desde a sua concepção, foi definido 

a partir de consulta às escolas, com ampla 

participação dos professores que deseja-

vam contribuir na elaboração do Programa 

e nos objetos a serem avaliados. Além 

disso, rompeu com os processos de seleção 

para a UnB, que priorizavam enormemente 

a memorização. As provas do PAS, pelo 
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o estudante tem que conhecer essas regras, 

como a avaliação funciona. Por exemplo, ele 

deve saber que uma resposta errada anula 

uma resposta certa, de modo a poder avaliar 

em que momento vale a pena ou não arris-

car uma resposta ao acaso, ou seja, tentar o 

chute. Se o estudante faz a prova marcando 

as questões que sabe e pulando aquelas 

que tem dúvida, deve, ao 

final, fazer uma leitura de 

revisão e analisar se vale 

a pena ou não “chutar” a 

resposta de alguns itens. 

Numa avaliação como o 

PAS, frações de pontos 

podem fazer uma diferen-

ça muito grande na conquista da fortemente 

disputada vaga pretendida.

 Quais são os desafios da interdisciplinari-

dade nas seleções, considerando o modelo 

de ensino praticado hoje no Brasil?

Culturalmente, identificamos que 

os professores, de maneira geral, têm 

formação segmentada, por isso a inter-

disciplinaridade é tão difícil de ser 

implementada. O profes-

sor de Química domina 

completamente o con-

teúdo que ensina, mas 

tem dificuldade se recebe 

recomendação para ela-

borar itens que tenham 

relação com História, 

por exemplo. É um grande desafio integrar 

componentes curriculares diferentes, mas 

modo como são construídas, passaram a 

contemplar aspectos que valorizam a cria-

tividade e a aplicação do conhecimento, e 

ainda propiciou equidade nas médias de 

acerto para todas as disciplinas.

 De que forma o PAS colabora como 

referência para a formação dos currí-

culos do ensino médio?

Minha visão é de que a definição do cur-

rículo escolar deve continuar sendo feita 

pelas escolas e pelo sistema educacional. 

O PAS contribuiu de forma exponencial 

para isso, na medida em que, pela sua 

política de interação, abriu o diálogo entre 

a Universidade e o ensino médio. Para se 

obter êxito nesse aspecto e considerando-

-se a gestão das escolas, é necessário 

estabelecer um pacto com os docentes 

para que tenham como foco preparar os 

estudantes para a vida: ensinar a ler e 

escrever, assegurando que eles dominem 

o conteúdo e tenham capacidade reflexi-

va. Os Objetos de Conhecimento, a Matriz 

de Referência e a característica interdis-

ciplinar do PAS incentivam a melhoria 

da educação, na medida em que se 

relacionam com a realidade das escolas 

e, principalmente, colaboram com a ino-

vação na forma de se ensinar – aspecto 

de extrema importância para estudantes 

e professores.

 Então, qual o segredo para o sucesso 

de uma escola? 

Há que se construir essa consciência nos 

estudantes, de que eles podem participar, em 

pé de igualdade, de um processo seletivo, com 

qualquer outra instituição escolar. A gestão 

da escola pública, pelas características que 

temos, é uma gestão pactuada com o corpo 

docente. Essa é uma tese que defendo e pra-

tico. Para que um estudante tenha chances 

de passar na UnB, é necessário assegurar, 

além do aprendizado do conteúdo, que não 

significa mera memorização, o incentivo à 

sua capacidade reflexiva. É preciso ensinar 

as regras do jogo. Caso concorra pelo PAS, 
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haver engajamento dos estudantes em uma 

rotina de estudos, que é benéfica a médio 

e longo prazo. Com isso, não se prepara 

o aluno somente para a prova do PAS, do 

Enem ou do vestibular, mas para a vida. O 

PAS auxilia de forma significativa ao divul-

gar os boletins de desempenho a tempo 

de o professor corrigir eventuais erros que 

foram cometidos pelos seus estudantes 

em todas as etapas do 

Programa. Isso faz com 

que o estudante se 

empenhe e se dedique 

mais aos estudos, pois 

ele nota que, se houver 

um esforço maior, poderá colher resultados 

mais significativos e satisfatórios.

 O PAS completa 20 anos em 2015. Qual 

é a sua avaliação sobre a trajetória do 

Programa de 1995 até hoje?

O objetivo do PAS era buscar uma 

alternativa de acesso à UnB que não fosse 

o vestibular. Historicamente, o programa 

é possível. A UnB saiu na dianteira quando 

conseguiu fazer com que seus docentes 

– a partir de um contexto, de um texto de 

referência – construíssem itens interdis-

ciplinares acerca do assunto em questão. 

Acredito que a melhor forma de superar as 

dificuldades de implementação da inter-

disciplinaridade nas escolas é por meio de 

reuniões de coordenação que envolvam 

todos os docentes em torno desse objetivo 

comum. Não podemos esquecer que há 

uma necessidade enorme de programas 

de capacitação de professores para o 

aperfeiçoamento de suas habilidades e 

metodologias de ensino, ou seja, de pro-

cessos de formação continuada.

 Que políticas educacionais estão 

sendo preparadas para o fortalecimen-

to do aprendizado do estudante?

Uma das políticas que estamos preven-

do é a inclusão, em todas as escolas, de 

cronogramas de simulados 

para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e, 

futuramente, para o PAS. 

Os simulados aproximam 

o candidato da prova real. 

Com isso, como dizíamos, ensinamos ao 

estudante as regras do jogo. Não se pode, 

contudo, realizar o simulado e divulgar o 

resultado apenas depois de um mês. A 

coisa tem que ser rápida, valendo nota, 

caso contrário o estudante não participa 

com toda a vontade necessária. De posse 

do resultado do simulado, deve-se trabalhar 

a prova em sala de aula, apontando erros 

e acertos, tirando dúvidas, para que possa 
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do vestibular sempre ditou o programa do 

ensino médio. A escola de ensino médio 

não tinha uma proposta pedagógica. 

Ela observava o que caía no vestibular e 

desenvolvia seus conteúdos para atender 

à proposta desse exame. Até hoje, aqui em 

Brasília, a Escola de Medicina do Governo 

do Distrito Federal cobra conteúdos que 

não são trabalhados nas escolas de nível 

médio. O PAS inovou ao criar a interação 

entre a universidade e o ensino médio, 

diferenciando-se, então, das demais 

avaliações seriadas públicas e privadas 

espalhadas pelo Brasil. Cabe à Secretaria 

de Educação formular a proposta curricu-

lar. A função do PAS é interagir com o que 

é fornecido pelo sistema de ensino e com 

a realidade da escola, e não construir ele 

mesmo esse referencial.

O PAS representou uma diferença fun-

damental nos processos de seleção para 

os estudantes com interesse em ingres-

sar na UnB, pois democratizou o acesso 

e, conjugado com os sistemas de cotas, 

ampliou a oportunidade para as diferentes 

classes econômicas realizarem o sonho de 

cursar uma graduação. Hoje, vemos que a 

Universidade de Brasília está em Ceilândia, 

no Gama, em Planaltina, e não apenas no 

Plano Piloto. Isso é resultado de uma forma 

mais justa de seleção de candidatos nos 

processos de admissão à UnB.

Além disso, o Programa oferece, todos 

os anos, a possibilidade de se refletir 

criticamente sobre as obras sugeridas e 

a forma de construção dos itens, o que 

permite as escolas colocarem em pauta 

revisões periódicas de suas propostas 

pedagógicas. Todas essas singularidades 

têm enriquecido a educação no Brasil nos 

últimos 20 anos. Participar de um pro-

cesso, apresentando suas ideias, suas 

frustrações, suas perspectivas e cons-

truindo um programa de seleção singular 

é muito gratificante. O PAS dá oportuni-

dade ao professor de poder construir, com 

a Universidade, a melhor forma de avalia-

ção dos nossos estudantes. Espero que o 

PAS possa continuar progredindo e que 

possamos continuar construindo um pro-

grama de seleção que seja o mais justo e 

democrático possível. 
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Em agosto deste ano, a Universidade de Brasília 

(UnB) e a comunidade escolar do DF e Entorno 

comemoram 20 anos de uma iniciativa que se con-

figurou como um marco na história dos processos 

seletivos de ingresso em cursos de graduação das 

universidades brasileiras. Trata-se do Programa 

de Avaliação Seriada da UnB (PAS). Essa história, 

construída sobre paradigmas até então inexistentes 

em Instituições de Ensino Superior (IES) do país, 

teve início um pouco antes do surgimento do 

Programa, com a retomada de ideias discutidas no 

âmbito da UnB, ainda na década de 1980, mas que 

não tiveram, àquela época, a ressonância esperada 

por seus primeiros defensores.

O PAS foi criado em 1995 e, em agosto desse ano, 

após debate com a comunidade escolar, aprovado 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UnB. Ele foi o primeiro programa dessa natureza a ser 

implantado oficial e efetivamente em nível nacional, 

com foco na interação com a educação básica, mor-

mente com o ensino médio.

Mas o que, exatamente, confere ao PAS um 

destaque tão expressivo? Passemos a algumas 

reflexões, que têm justamente o intuito de ressal-

tar o que há de essencial na caracterização do 

Programa como marco histórico.

Quando o Conselho Nacional de Educação 

aprovou as primeiras Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em 

substituição ao então vigente Currículo Mínimo 

(BRASIL, 1998), explicitou-se o fato de a organiza-

ção curricular desse nível de ensino brasileiro ter 

tido “como referência mais importante os reque-

rimentos do exame de ingresso à educação 

superior” (BRASIL, 1998, p. 7). A razão atribuída 

ao fato, segundo o parecer que subsidiou aquela 

aprovação, fundamentando-se em farta e conhe-

cida documentação, foi resumida à constatação de 

que os poucos que conseguiam vencer a barreira da 

escola obrigatória e que chegavam 

ao ensino médio destinavam-se, 

majoritariamente, aos estudos 

superiores para concluir sua for-

mação pessoal e profissional. Tal 

demanda, a de desejar a ascensão 

ao ensino superior, continua incon-

testavelmente visível na sociedade 

(GAUCHE, 2001; 2011).

Em relação ao papel das universidades na 

implantação daquelas diretrizes, o referido parecer 

destacou o seguinte.

Do comportamento das universidades e de 
outras instituições de ensino superior depen-
derá também, em larga medida, o êxito da 
concretização destas diretrizes curriculares 
para o ensino médio, com o qual elas mantêm 
dois tipos de articulação importantes: como 
nível educacional que receberá os estudantes 

egressos e como responsável pela formação 
dos professores.

No primeiro tipo de articulação está colocada 
toda a problemática do exame de ingresso no 
ensino superior, que, até o presente, tem sido a 
referência da organização curricular do ensino 
médio. A continuidade de estudos é e continu-
ará sendo – com atalhos exigidos pela inserção 
precoce no mercado de trabalho, ou de modo 
mais direto – um percurso desejado por mui-
tos jovens que concluem a educação básica. E 
possível, com diferentes graus de dificuldades, 
para uma parte deles.

O ensino superior está, assim, convocado 
a examinar sua missão e seus procedimen-
tos de seleção, na perspectiva de um ensino 
médio que deverá ser mais unificado quanto 
às competências dos estudantes e mais diver-
sificado quanto aos conhecimentos específicos 
que darão suporte à constituição dessas com-
petências. E deverão fazê-lo com a ética de 
quem reconhece o poder que as exigências 

para ingresso no ensino superior 
exercem, e continuarão exercendo, 
sobre a prática curricular e pedagó-
gica das escolas médias.

A preparação de professores, 
pela qual o ensino superior man-
tém articulação decisiva com a 
educação básica, foi insistente e 
reiteradamente apontada como 
a maior dificuldade para a imple-
mentação destas DCNEM, por 
todos os participantes, em todos 

os encontros mantidos durante a preparação 
deste parecer. Maior mesmo que os condicio-
nantes financeiros. Uma unanimidade de tal 
ordem possui peso tão expressivo que dispensa 
maiores comentários ou análises. Um peso 
que deve ser transferido às instituições de 
ensino superior, para que o considerem quan-
do, no exercício de sua autonomia, assumirem 
as responsabilidades com o país e com a edu-
cação básica que considerem procedentes. 
(BRASIL, 1998, p. 69-70).
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De fato, se voltarmos ao início do século passado, 

constataremos a histórica problemática associada 

à inevitável influência que as IES exerciam e ainda 

exercem sobre a educação básica.

Almejava-se, já àquela época, que o então 

nível médio tivesse papel formador de cidadãos, 

indo além da perspectiva de mero promotor ao 

nível superior e transferindo os processos sele-

tivos para ingresso no ensino superior para as 

faculdades. Nessa direção, surgiu 

a Lei Orgânica do ensino superior 

e do fundamental na República, 

Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 

1911, conhecida como Reforma 

Rivadávia, nome do então Ministro 

da Justiça e Negócios Interiores da época, em 

que a Presidência da República era exercida pelo 

Marechal Hermes da Fonseca (COSTA, 1995).

No decreto supracitado, o processo seletivo 

destinado ao ingresso no ensino superior era 

referido como “exame de admissão”. A influência 

inevitável a que me referi destaca-se como preocu-

pação no Art. 6º.

Pela completa autonomia didática que lhes é 
conferida, cabe aos institutos a organização dos 
programas de seus cursos, devendo os do colé-
gio Pedro II revestir-se de prática e libertar-se 
da condição subalterna de meio preparatório 
para as academias (grifo meu).

A denominação “exame vestibular”, em lugar de 

“exame de admissão”, surge quatro anos depois, por 

meio do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, 

conhecido como Reforma Carlos Maximiliano, nome 

do então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 

naquele momento sob a Presidência da República 

exercida por Venceslau Brás. Esse foi o decreto 

que reorganizou o ensino secundário e o superior. 

Portanto, neste ano, além dos 20 anos do PAS, 

completa-se um século de vestibular em nosso país.

No capítulo intitulado “Interdisciplinaridade e 

processo seletivo para a graduação: da influência 

inevitável à interação desejável” 

(GAUCHE, 2011), fiz uma revisão his-

tórica da influência negativa que o 

vestibular exerceu sobre a dinâmica 

escolar, seja a propriamente curricu-

lar, seja a referente a materiais de 

ensino e a processos supostamente avaliativos. No 

contexto do que foi destacado no capítulo em questão, 

relembrei que a chamada “indústria dos cursinhos”, 

entendida como a interessada meramente no suces-

so comercial oriundo do eficiente adestramento para 

a realização de provas de vestibular, sem qualquer 

compromisso com a qualidade do processo educati-

vo, influenciou, desde o seu surgimento, no início da 

década de 1960, a produção de materiais didáticos e 

o sistema instrucional utilizado pelo professor em sua 

atuação no contexto escolar (GAUCHE; TUNES, 1999).

Destaquei que

o sucesso dos cursinhos no adestramento para 
a aprovação em processos, cujas provas eram 
altamente previsíveis, levou a uma estrondosa 
valorização das apostilas neles utilizadas, 
capazes de incluir todo o conteúdo programá-
tico estipulado pelas IES. [...]

A influência negativa, nefasta, exercida no con-
texto escolar, deu-se a partir do momento em que 
editoras perceberam que as apostilas, de sucesso 
estrondoso no âmbito dos cursinhos, poderiam ser 
transformadas em livros didáticos (ECHEVERRIA; 
MELLO; GAUCHE, 2010), que, certamente, teriam 
garantido sucesso de vendas.

A conversão das apostilas 
em livros didáticos introdu-
ziu, além da estruturação 
textual adestradora, a pró-
pria dinâmica de estratégias 
dos cursinhos como referên-
cia das atividades docentes desenvolvidas 
nas escolas que passaram a adotá-los. Estava 
materializada a nefasta implantação de abor-
dagem que distanciava, ainda mais, a escola 
de seus objetivos intrínsecos, com reflexos 
incontestáveis na qualidade metodológica e 
conceitual dos processos ensino-aprendizagem 
desenvolvidos.

A avaliação desenvolvida no contexto escolar, 
componente fundamental do processo ensino-
-aprendizagem, incorporou a abordagem 
adestradora, com foco quase exclusivo na 
memorização/reprodução de procedimentos, 
por meio da também utilização de questões      
de vestibulares.

[...] os livros didáticos, em seus volumes, 
determinavam o que deveria ser trabalhado 
em cada série, inviabilizando muitos reorde-
namentos, pontuais ou globais. E tudo por 
influência primária dos processos seletivos 
sobre a dinâmica escolar. Primária e, sobre-
tudo, negativa. (GAUCHE, 2011, p. 151-153).

Em uma análise histórica, podemos concluir que a 

influência é inevitável, mas não deve ser considerada 

necessariamente negativa. E como torná-la positiva? 

Eis a questão que foi respondida há 20 anos na 

Universidade de Brasília. O primeiro pressuposto do 

PAS assume justamente que

os sistemas de acesso à universidade têm uma 
influência inegável no ensino médio, tanto no 

conteúdo ministrado quanto no seu 
enfoque epistemológico. Os vesti-
bulares, tais como vêm sendo feitos 
na maior parte das instituições de 
ensino superior, têm privilegiado 
o adestramento, o ensino livresco, 
fragmentado, alienante e anacrô-
nico, e a memorização mecânica. 

Aquela influência, entretanto, pode ser posi-
tiva se houver convergência entre o sistema 
de acesso e os objetivos próprios do ensino 
médio, como a formação da cidadania, a 
preparação geral para o trabalho e o desen-
volvimento de competências e habilidades. 
(CESPE/UnB, 1996, p. 4, grifo meu).

Dessa forma, o que diferenciou paradigma-

ticamente o PAS foi a exata convergência entre 

o sistema de acesso e os objetivos próprios do 

ensino médio. Na perspectiva implantada, não se 

tratava de ditar currículos, mas de garantir que o 

material utilizado na elaboração das provas res-

peitasse as propostas curriculares das escolas. 

Para tanto, o mais significativo foi que o PAS se 

mostrou convicto de que a participação efetiva 

dos professores do nível médio na deliberação 

sobre os Objetos de Conhecimento do Programa é 

imprescindível (MOHRY; GAUCHE, 1999).

Ao contrário do que se poderia supor, e do que 

muitos ainda entendem, o PAS não tem como obje-

tivo principal selecionar candidatos, foco único 

do vestibular convencional. Antes, configura-se 

 

 A participação efetiva dos 
professores do nível médio na 
deliberação sobre os Objetos de 
Conhecimento do Programa  
é imprescindível.

 

 O sucesso dos cursinhos no 
adestramento para a aprovação 
em processos levou a uma 
estrondosa valorização  
das apostilas.
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como uma forma de integração entre os sistemas 

de educação básica e superior, que inclui a sele-

ção dos futuros estudantes universitários de modo 

gradual e sistemático. Etapa final de um processo 

que se desenvolve ao longo do ensino médio, e 

que está assentado na interação da universidade 

com as escolas secundárias, em um diálogo cons-

tante com diretores, professores, estudantes, pais 

e demais componentes da comunidade escolar, 

a seleção acaba sendo apenas uma decorrência 

desse processo.

São inquestionáveis os significados histórico e 

pedagógico da construção dos conteúdos programá-

ticos e, depois, dos Objetos de Conhecimento do PAS. 

Histórico, pois, pela primeira vez na história da UnB e 

das demais universidades, foi delegada aos profes-

sores do ensino médio a tarefa de elaborar a seleção 

do que é avaliado para o ingresso no ensino superior, 

o que implica assumir integralmente a avaliação do 

próprio trabalho educativo, com a especificação de 

conhecimentos, valores, habilidades e competências 

consideradas relevantes. Pedagógico, por decor-

rência da responsabilidade protagonizada não mais 

pela Universidade, mas pelos próprios professores, 

redundando no fim do mito da “obrigatoriedade” de 

se trabalharem conteúdos que são impostos pelo 

processo de seleção para o ingresso 

no ensino superior. Dessa forma, 

viabilizam-se condições para que 

o processo educacional se dê em 

bases consistentes em termos 

de conceitos trabalhados, dentro 

dos contextos psicopedagógico e 

social, priorizando-se a preparação para o exercício 

da cidadania, que inclui a possibilidade de ingresso 

em uma instituição de ensino superior.

Cabe destacar que, a partir de 1999, o formato 

do PAS foi adotado para o vestibular da UnB, no que 

tange à abordagem e à configuração das provas. 

Os Objetos de Avaliação são essencialmente os 

mesmos, ou seja, o que é avaliado no vestibular 

convencional da UnB também foi deliberado com 

os professores da educação básica, coerentemente 

com a mudança do eixo de decisão pretendida e 

enfaticamente buscada e consolidada desde 1995. 

Assim, os estudantes não são obrigados a se sub-

meter a duas provas antagônicas. Ao contrário, 

estudantes que vivenciaram o PAS têm mais fami-

liaridade com o sistema de avaliação da UnB e, 

dessa forma, têm na escola o ambiente adequado 

de preparação, dispensando cursinhos distantes 

da natureza pedagógica escolar. Por outro lado, 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), longe 

de destoar dessa perspectiva, converge em vários 

aspectos de sua abordagem, para o que se observa 

nas provas do PAS e do vestibular convencional, 

como pode ser constatado em suas edições anuais. 

Desse modo, é valorizado o esforço coletivo há 20 

anos em curso, iniciado com a criação do Programa 

de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília.

O trabalho desenvolvido democraticamente 

no âmbito do PAS representa uma construção 

coletiva, na qual o papel dos 

educadores que atuam nas salas 

de aula das escolas do Distrito 

Federal é preponderante. Trata-se 

de uma criativa proposta de nova 

cultura avaliativa que vem ao 

encontro das demandas sociais e 

éticas desse início de século, demandas que não 

se coadunam com o que Paulo Freire denominou 

de “educação bancária”.

Eis o que é fundamental: dar aos protagonistas 

dos processos ensino-aprendizagem desenvolvidos 

nas escolas de nível médio o pro-

tagonismo que lhes foi negado por 

mais de 90 anos, libertando-os 

da subserviência aos ditames dos 

processos seletivos das IES, ao 

menos no âmbito da Universidade 

de Brasília. Talvez isso ainda não 

tenha sido compreendido e inter-

nalizado por muitos desses protagonistas, mesmo 

já decorridas duas décadas de cultura distinta do 

que historicamente se constata, de modo geral, 

em todo o país. Mormente nas IES, que demons-

tram resistência em partilhar com 

os professores do ensino médio 

a árdua e complexa tarefa de 

selecionar candidatos ao ensino 

superior. Mesmo assim, a história 

se faz com protagonismo, que 

venham mais e mais décadas de 

avanços e superações, sempre 

em prol da educação e em detrimento do adestra-

mento alienante!

 

 Pela primeira vez na história da 
UnB e das demais universidades, 
foi delegada aos professores do 
ensino médio a tarefa de elaborar 
a seleção do que é avaliado para 
o ingresso no ensino superior.

 

 Estudantes que vivenciaram o 
PAS têm mais familiaridade com 
o sistema de avaliação da UnB e, 
dessa forma, têm na escola  
o ambiente adequado  
de preparação.
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Por mais que as disciplinas curricula-

res trabalhadas em sala de aula sejam de 

grande valia para o processo educacional 

e muito importantes para a formação do 

estudante, o Centro de Ensino Médio 01 

de Brazlândia acrescenta a essas uma pro-

posta pedagógica de práticas de projetos 

escolares. Essas práticas constituem uma 

forma mais abrangente de conhecimento 

e incentivam os estudantes a se tornarem 

pesquisadores, pois eles não apenas par-

ticipam do planejamento como também 

ajudam a implementá-las. Como nortea-

dora dessa proposta político-pedagógica, 

utiliza-se a Matriz de Referência do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e 

a Matriz de Referência do Programa de 

Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília (PAS). 

O CEM 01 está localizado na Quadra 4, 

Área Especial 2, Setor Sul, Brazlândia, DF. 

Próximo à escola, há o lago Espelho d’Água 

Veredinha com uma orla bem cuidada e um 

espaço para lazer e diversão. À sua fren-

te, encontra-se o Ginásio Poliesportivo 

Espelho d’Água, onde são realizadas 

parte das atividades esportivas do Centro 

de Iniciação Esportiva. À esquerda, está 

localizado o Detran e também o estádio 

de futebol Chapadinha, base de treina-

mento do time local. 

A escola encontra-se numa área urbana 

e foi criada em 10 de dezembro de 1971. 

A partir do ano letivo de 2001, passou a 

ofertar exclusivamente ensino médio, nos 

turnos matutino e vespertino, em função 

da grande demanda desse nível de ensino 

por estudantes moradores de Brazlândia e 

do Entorno.

O CEM 01 atende estudantes de todas 

as localidades de Brazlândia, incluindo a 

Zona Urbana (Setor Sul, Norte, Tradicional, 

Veredas, de Oficinas, Vila São José e 

Professor da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal. 
Ingressou na Secretaria 
de Educação do Distrito 
Federal em 2013. Possui 
graduação em Química pela 
Universidade de Brasília.

Professor
Cleiton Acácio 
Sousa Dias de Paula
Graduado em Química pela 
Universidade de Brasília

N
atália Valarini
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Expansão da Vila São José), a Zona 

Rural (Rodeador, Maranata, Capãozinho, 

Cascalheira e outras) e também locali-

dades do estado de Goiás, como Padre 

Lúcio, Monte Alto e Águas Lindas. Com 

isso, entre os estudantes, há uma grande 

heterogeneidade quanto à origem social, 

à situação econômica, às orientações 

culturais e a outros aspectos da realidade 

cotidiana deles.

Em 2014, a escola passou por processo 

eleitoral de escolha do diretor e do vice, 

para substituir a direção interina do pro-

fessor Elton Lima, que comandava a escola 

após o fim dos trabalhos realizados pelo 

diretor anterior, Anderson Santana Lima, 

grande propulsor das práticas atuais. A 

equipe gestora eleita é, atualmente, for-

mada pela diretora Leonilda Sandra do 

Amaral Farias (professora de História) e 

pelo vice-diretor Vinícius Alexandre Mota 

Ribeiro (professor de Química). Essa nova 

gestão possui uma relação colaborativa 

e interativa com todos os membros da 

comunidade escolar (professores, pais, 

estudantes e colaboradores), tanto para 

resolução de problemas escolares quanto 

para a definição de estratégias pedagógi-

cas que favoreçam a melhoria do trabalho 

e do ambiente escolar.

O fazer pedagógico da escola pauta-

-se nos eixos estruturais estabelecidos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) – aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver e aprender a ser – e 

busca corresponder, de forma qualitativa, 

aos anseios da comunidade. A tônica da 

gestão atual é fazer um trabalho de incen-

tivo à continuidade dos estudos, com a 

utilização de instrumentos necessários 

à integração do estudante ao mundo do 

trabalho e ao conhecimento científico.

O CEM 01 sempre possuiu uma gestão 

inovadora, voltada para uma educação de 

aprendizagem mais significativa para o 

futuro do estudante, com ações pedagó-

gicas que possibilitem superar a chamada 

“educação tradicional”. A preocupação de 

promover a formação integral do estudante 

visa prepará-lo para as próximas etapas da 

vida, bem como qualificá-lo para inovar e 

construir cidadania no mundo contempo-

râneo. Com esse fim, incentiva-se a adesão 

ao PAS e a iniciativas governamentais, como 

o Programa Universidade para Todos (Prouni) 

e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Desde 2011, o CEM 01 adota a proposta 

de avaliação contínua e sistêmica, que per-

meia todo o processo educacional, visando 

à qualidade de ensino e aprendizagem. 

Cinquenta por cento da menção atribuída 

ao estudante está correlacionada às pro-

vas, que ocorrem em um único momento 

e têm caráter multidisciplinar ou interdis-

ciplinar, simulando situações do PAS e do 

Enem. Em sua grande maioria, as provas 

são realizadas em cadernos de áreas afins.

Os demais cinquenta por cento cor-

respondem às avaliações bimestrais dos 

estudantes que são realizadas, no mínimo, 

em dois momentos, a critério do professor. 

No caso específico das avaliações da 

área de exatas, destinam-se pelo menos 

vinte por cento das notas para a avaliação 

em laboratórios. Com isso, a escola vem 

melhorando seu desempenho no Enem, pos-

sibilitando aos estudantes recém-formados 

a utilização desse instrumento para acesso 

ao ensino superior, e fazendo crescer o 

número de estudantes que ingressam na 

Universidade de Brasília por meio do PAS.

Além das práticas mencionadas ante-

riormente, o CEM 01 tem estimulado, por 

meio de atividades interdisciplinares, pro-

jetos concebidos nas áreas de Ciências 

da Natureza, Códigos e Linguagens, 

Matemática e Ciências Humanas. Os 

projetos didáticos são uma boa alterna-

tiva para a abordagem de conhecimentos 

significativos e para sistematização cur-

ricular, pois motivam o estudante a 

“reconstruir ou reinventar o conhecimento 

didaticamente, transpondo-o para a sala 

de aula”, além de garantir o que deter-

mina a LDB, no art. 22: “assegurar a 

formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. 

Os projetos possibilitam um ensino de 

qualidade, contribuindo para a formação 

de cidadãos críticos, conscientes e par-

ticipativos. Além disso, eles promovem 

a apropriação das inovações científico-

-tecnológicas necessárias à integração 

do educando ao mundo contemporâneo 

e, consequentemente, ao mundo do 

trabalho. Favorecem, ainda, o desenvol-

vimento de valores éticos e morais que os 

motivam a ser agentes de transformação 

social. Proporcionam-lhes, igualmente, 

trabalhar com situações, temas, proble-

mas e ideias científicas e culturais do seu 

cotidiano, o que, cada vez mais, é uma 

necessidade tanto para a vida, no que se 

refere à construção do caráter e às con-

dutas sociais, quanto para o mercado de 

trabalho, qualquer que seja a área profis-

sional. Embora, durante muito tempo, o 

domínio dessas capacidades tenha sido 

considerado uma espécie de dom, hoje, é 

possível desenvolver processos mentais 

– como a tomada de decisão, o emprego 

de linguagens e a memória – que ajudam 

a expandir o potencial dos estudantes 

para encontrar soluções para os mais 

diversos problemas. 

Pesquisa & Avaliação
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Cada professor da escola deve ser orien-

tador de pelo menos um projeto, idealizado 

por ele ou pelo próprio estudante. O número 

de participantes é definido pela dimensão do 

projeto, podendo haver grupos com integran-

tes que não fazem parte necessariamente da 

mesma turma ou da mesma série. Para veri-

ficar se os objetivos estão sendo alcançados, 

os professores orientadores realizam avalia-

ções nas diferentes etapas do processo, com 

base nos desafios que foram propostos. Tais 

projetos, na maioria das vezes, culminam 

em uma mostra anual que é realizada nas 

dependências da escola.

Visando estimular a prática científica 

a partir de uma metodologia de pesquisa 

baseada na exploração ativa, no envol-

vimento pessoal, na curiosidade, no uso 

dos sentidos, no esforço intelectual, na 

formulação de questões e na busca de 

respostas, o CEM 01 elaborou vários 

projetos para a reabertura dos labora-

tórios de Química, Física, Matemática, 

Biologia e Informática. Os projetos são 

uma ferramenta extremamente eficaz na 

aprendizagem do estudante e em sua vida 

profissional futura.

 

 

Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)

Orientada pelos professores de Química Elton Lima e Cleiton Acácio e pelo professor de 
Física Wilker Dias, tem como objetivo exibir o projeto de foguetes de garrafa PET e um 
elemento complexo que é o combustível líquido. Durante o trabalho, os participantes 
aprendem, na prática, a famosa lei da ação e reação de Isaac Newton. Para tanto, é 
usado um combustível feito a partir da mistura de vinagre com bicarbonato de sódio ou 
com fermento em pó. Além de desenvolverem os foguetes, os estudantes constroem 
também as bases de lançamento. O projeto envolveu dezesseis estudantes de 
diferentes séries e tinha por objetivo efetuar lançamentos que superassem a marca de 
120 metros, o que permitiria a classificação para a mostra nacional. Este ano, apenas 
um grupo conseguiu superar a marca, chegando a uma distância de 184 metros. O 
grupo aguarda o convite dos coordenadores da MOBFOG para a Jornada de Foguetes. 
Esse evento, a ser realizado no Rio de Janeiro, reúne cerca de 100 equipes do ensino 
médio que conseguiram lançar seus foguetes para além da marca classificatória. 

Intervalos culturais

As atividades culturais, além de serem prazerosas, estimulam áreas do cérebro, 
desenvolvem a sensibilidade, melhoram o desenvolvimento psicomotor, e ainda outras 
formas de linguagem. Lideradas pelos coordenadores pedagógicos Ézio de Oliveira 
(do grupo de Exatas) e Letícia Papa (do grupo de Humanas), essas atividades artísticas 
e culturais são construídas como práticas frequentes no cotidiano escolar. Ao longo 
do ano, os participantes demonstram suas habilidades artísticas, expressando-as 
dentro do ambiente escolar. Esse projeto contribui para o enriquecimento cultural e o 
crescimento pessoal, ajudando seus integrantes a tornarem-se pessoas mais seguras 
e confiantes, influenciando também na diminuição de uma possível insatisfação com 
o ambiente escolar ou, até mesmo, da evasão da escola. Essas atividades estão 
diretamente relacionadas com a formação da identidade cultural do estudante.

Expedição Vita Cognoscere

O projeto Vita (vida) e Cognoscere (ato de conhecer) é coordenado pelo professor de 
Educação Física Rodrigo Peregrino, e compreende uma saída a campo para a região 
de Caseara (TO), a qual apresenta pouca interferência humana em seu ecossistema, 
possibilitando um amplo contato dos estudantes com a natureza. Seu objetivo é o 
estudo do ambiente e das sociedades que compõem a região (indígena, urbana, 
agrícola e ribeirinha). O grupo é formado por vinte estudantes, que são previamente 
selecionados a partir de projetos criados por eles mesmos a respeito do que poderiam 
desenvolver e observar na região. Esses estudantes passam alguns dias em um 
acampamento aprendendo na prática o que se aprende em sala de aula.

Exemplos de projetos desenvolvidos em 2015
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Os projetos destinam-se a apresentar à 

comunidade escolar experimentos, práticas 

e trabalhos que os estudantes desenvol-

veram com o apoio dos seus professores 

orientadores. Entre os outros projetos reali-

zados na escola, encontram-se os seguintes. 

•	 Água,	uma	visão	microscópica

•	 Levantamento	da	diversidade	de	orga-

nismo do solo

•	 Sala	magnética

•	 Máquina	de	Heron

•	 Origami	na	construção	de	poliedros

•	 Reaproveitamento	de	água

•	 Nanotecnologia	 verde	 para	 conserva-

ção de alimentos e segurança alimentar

•	 Descrição	de	plantas	do	CEM	01

•	 O	que	são	sonhos	lúcidos?

•	 Máquina	simples

•	 Como	enxergar	sua	voz?

•	 Educação	financeira

•	 Você	conhece	a	sua	pegada?

•	 Águas	de	março 

A partir deles é possível desenvolver o 

domínio das linguagens, a compreensão de 

fenômenos, o enfrentamento de situações-

-problema, a construção de argumentação 

e a elaboração de propostas.

Esses são recursos pedagógicos que 

otimizam o tempo e o espaço no coti-

diano escolar, fazendo a escola ir além 

da sala de aula, superando barreiras 

coletivas e individuais dos estudantes, 

transpondo os muros da escola. Esses 

trabalhos representam uma experiência 

bastante positiva na história da Escola. 

Ano após ano, percebe-se uma melhora 

no desempenho dos estudantes, tanto 

na criatividade quanto na aprendizagem, 

sendo possível constatar seu compromisso 

e sua dedicação na realização dos projetos. 

Depois da realização da mostra deste 

ano, ficou claro que esses projetos, tra-

balhados ao longo dos dois primeiros 

bimestres de 2015, contribuem para que os 

estudantes consigam reelaborar e redefinir 

os conteúdos aprendidos. Apresentar o 

conteúdo não é repassar, de modo automá-

tico, noções prontas e acabadas. Embora 

cerca de 20% dos estudantes tenham rela-

tado que o que foi aprendido e ensinado se 

deu pela simples reprodução e repetição 

do conteúdo, aproximadamente 80% deles 

sentiram-se questionados e provocados, 

o que lhes proporcionou condições para 

que pudessem assimilar novos conceitos e 

chegar a soluções e respostas. Isso ficou 

evidenciado pelo bom desempenho nas 

apresentações realizadas. Os estudantes 

relataram que acreditam ter desenvolvido 

raciocínio próprio e autonomia de pensa-

mento, e não apenas decoraram cegamente 

processos mecânicos de aprendizagem. O 

depoimento a seguir, de Pedro Emanuel, 

participante da MOBFOG e estudante da 

turma G do 2º ano vespertino, é, nesse sen-

tido, bastante ilustrativo.

Os projetos educacionais, proporciona-
dos pela escola e pelos professores, são 
uma forma prática e mais produtiva de se 
aprender. Tanto os projetos utilizando as 
matérias dadas pelos professores como 
os outros temas interessantes fazem 
com que os estudantes aprendam e 
vejam de outra forma temas não aborda-
dos no currículo escolar. Esses projetos 

permitem aos estudantes sair da rotina 
do monótono sistema de aprendizado, 
ajudando nas escolhas da vida acadê-
mica, mostrando várias áreas que lhes 
possam interessar e auxiliando em uma 
melhor escolha do curso a seguir no 
futuro. Os projetos são uma excelente 
forma de incentivo aos estudantes, que 
estão em uma fase em que se questio-
nam muito a respeito do futuro; e, além 
de proporcionarem o conhecimento, 
abrem as portas para as respostas des-
sas perguntas.

Vivemos em um mundo onde cada vez 

mais a sociedade, a economia e a cultura 

estão interligadas, por isso é imprescindível 

desenvolver a noção de que o conheci-

mento se realiza por meio de processos 

complexos e dinâmicos. A proposta de 

projetos que valorizam a transmissão dos 

conteúdos básicos na etapa de formação, 

e que também trabalham o desenvolvimen-

to de habilidades e competências nas áreas 

de Códigos e Linguagens, Ciências da 

Natureza, Matemática e Ciências Humanas, 

possibilitam uma boa saída para essa pro-

blemática. É preciso tornar o ensino médio 

atraente e significativo para os estudan-

tes, fazendo com que a aprendizagem 

ocorra em consonância com as exigências 

de um mundo globalizado como o atual.

Considerando-se o que foi mencio-

nado neste artigo, é possível verificar 

que a metodologia proposta é um ins-

trumento extremamente positivo, pois 

facilita que se desenvolva o conhecimento 

para os estudantes. Porém, somente será 

possível ser bem aproveitada quando o 

professor encontrar sua melhor utilização. 

É importante contemplar uma formação 

escolar em dois sentidos: os projetos 

como ferramenta para o conhecimento, e 

o conhecimento como ferramenta para os 

projetos. Uma forma alternativa de ensino 

está cada vez mais presente no dia a dia 

dos professores, levando a comunidade 

escolar a refletir sobre o método tradicio-

nal de ensino.
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Introdução

Este texto descreve o desempenho dos estudantes que realizaram provas 

de Língua Portuguesa em cada uma das três etapas do Programa de Avaliação 

Seriada (PAS) no ano de 2014; a saber, a primeira etapa do subprograma 2014-

2016, a segunda do subprograma 2013-2015 e a terceira etapa do subprograma 

2012-2014.

As provas do PAS visam eleger o estudante apto a compreender, ponderar, 

avaliar e, mesmo, propor questões pertinentes à formação individual do cidadão 

como integrante da sociedade. Assim, ele se torna capaz de realizar interferências 

no mundo real, agindo com ética e cidadania, levando em conta a desigualdade 

sociocultural como intrínseca à condição humana no mundo e na história.

Com essa descrição, pretende-se proporcionar aos docentes que ministram 

a disciplina de Língua Portuguesa subsídios que os auxiliem na superação das 

dificuldades identificadas. Para tanto, serão analisados itens do tipo A (cuja res-

posta deve ser “certo” ou “errado”) e do tipo C (com 4 opções de resposta).
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Subprograma 2014-2016 • Primeira Etapa

Descrição de desempenho dos estudantes nos itens 24, 26 e 30

Na primeira etapa do PAS, os itens de Língua Portuguesa tinham por objetivo 

verificar o domínio tanto da estrutura da língua quanto da habilidade de interpretar 

textos e compreender a arte literária como uma recriação subjetiva da realidade. Na 

prova, alguns itens de português focaram a relação entre termos nas orações. Foram 

propostas ainda situações em que o respondente tinha a oportunidade de demons-

trar compreensão das manifestações culturais, artísticas e sociais, considerando a 

diversidade sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço.

São comentados, do caderno Athos Bulcão, os itens 24 e 26, que tiveram como 

texto de referência o poema A Jesus Cristo, de Gregório de Matos. Além desses, o 

item 30, baseado na letra do rap Vida loka: Parte II, de Mano Brown e Nathaniel Hale.

O item 24 é do tipo A, e seu gabarito é “errado”. A seguir, é apresentada a tabela 

dos dados relacionados ao desempenho dos estudantes no item.

Item 24 Acertos Erros Em branco Dupla 
marcação Total

Valores 
absolutos 12.156 8.317 4.114 51 24.638

Percentuais 49,33% 33,75% 16,69% 0,20% 100%

Este item verifica o conhecimento dos estudantes quanto à função sintática de uma 

mesma palavra empregada em duas orações. Nas duas ocorrências, a palavra “Se” 

é uma conjunção subordinativa condicional, pois introduz uma oração subordinada 

adverbial condicional. Portanto, a palavra “Se” não exerce nenhuma função sintática.

O índice de acertos no item foi de 49,33%, valor que pertence ao intervalo “maior 

ou igual a 40% e menor que 60% de respondentes”, de modo que o item pode ser 

caracterizado como de dificuldade média. As respostas erradas alcançaram 33,75%, 

índice que corresponde a mais ou menos um terço dos respondentes; as em branco 

totalizaram 16,69%; e as com dupla marcação, 0,20%. Portanto, somados os índices 

de respostas erradas, em branco e com dupla marcação, verifica-se que 50,2% dos 

respondentes provavelmente não conseguiram identificar que a palavra “Se”, no con-

texto, é apenas um conectivo de orações e, por isso, introduz uma oração com função 

sintática, mas ela, especificamente, não exerce uma função sintática.

O desempenho dos estudantes aponta para a necessidade de promover o enten-

dimento de que nem todas as palavras que compõem uma oração exercem função 

sintática, e da diferença entre função sintática e classificação morfológica.

O item 26 é também do tipo A e seu gabarito é “errado”. A tabela a seguir exibe os 

dados de desempenho dos estudantes no item.

Item 26 Acertos Erros Em branco Dupla 
marcação Total

Valores 
absolutos 3.249 18.654 2.711 24 24.638

Percentuais 13,18% 75,71% 11,00% 0,09% 100%

Este item avalia a habilidade de interpretar o poema barroco de Gregório de Matos, 

identificando e inter-relacionando informações presentes no texto. Observa-se que o 

poema, A Jesus Cristo, emprega certa carga dramática à perspectiva existencial do 

ser humano como um ser no mundo, evidenciada a partir da plurissignificação da 

linguagem e das tensões características do contexto literário e histórico em que ele 

está inserido.
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O índice de acertos no item é baixo, 13,18%. Por ser um percentual inferior a 20%, 

o item pode ser considerado muito difícil. O percentual de estudantes que erraram 

é alto, 75,71%; índice este que, se somado ao percentual de respostas em branco, 

11,00%, e com dupla marcação, resulta em 86,80% dos respondentes. 

Provavelmente, o alto índice de erros e respostas em branco evidencia a dificulda-

de que os estudantes costumam demonstrar em se desvincularem do senso comum 

associado às manifestações artísticas que problematizam a relação do ser humano 

com o sagrado, personalizado na figura de uma divindade, nesse caso, Jesus Cristo. 

De um modo geral, na poética cristã, o diálogo humano com Deus se estabelece a 

partir de uma relação de submissão frente ao poder divino. No entanto, na poesia 

sacra de Gregório de Matos e, particularmente, no poema A Jesus Cristo, essa lógica 

não prevalece. O eu lírico reconhece que pecou, mas não justifica os erros cometidos. 

O poema, assim, traz o reconhecimento da pequenez do ser humano pecador diante 

do perdão divino. E, ao contrário de submisso, o eu lírico adota uma postura em que 

considera necessária a relação pecado-perdão, tendo em vista que ambas as partes 

se beneficiam com esse vínculo, pois, ao perdoar a “ovelha desgarrada”, o “pastor 

divino” alcança prazer e glória (“Glória tal e prazer tão repentino”, v. 10). Essa lógica 

cristã, apresentada de forma intensa, está no cerne da visão de mundo do barroco 

ibero-americano, do qual a obra de Gregório faz parte.

Para melhorar o desempenho dos estudantes em itens relacionados a esse con-

teúdo, sugere-se que seja trabalhado o texto literário de forma que os estudantes o 

percebam como instrumento de socialização da cultura e de construção da identi-

dade brasileira. Para isso, é importante destacar que o que está dito ou sugerido no 

texto literário é a chave para analisá-lo, e não as ideias prévias, originárias do senso 

comum, acerca da temática abordada. 

O item 30 é de múltipla escolha, possui quatro opções, e seu gabarito é a opção D. 

Ele teve como texto de referência a seguinte letra de música.
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Na tabela a seguir, são apresentados os dados quantitativos de estudantes que 

marcaram cada uma das opções do item, o qual pretendia verificar a habilidade do 

estudante de interpretar, identificando e inter-relacionando informações presentes no 

texto, com respeito ao indivíduo, à cultura e à identidade.

Item 30 A  B  C  D  Em 
branco  

Dupla 
marcação  Total  

Valores 
absolutos  2.648 1.375 2.580 16.622 1.384 29 24.638

Percentuais  10,74% 5,58% 10,47% 67,46% 5,61% 0,11% 100%

A opção D (gabarito) teve índice de 67,46% de respondentes. Uma vez que este 

valor está no intervalo “maior ou igual a 60% e menor que 80%”, o item pode ser 

classificado como fácil.

Os estudantes que escolheram o gabarito identificam que, na letra do rap, o epi-

sódio da crucificação de Cristo é atualizado ao ser comparado com a violência da 

polícia e da sociedade contra sujeitos marginalizados; pois, no contexto, a sociedade, 

representada por “Zé Povinho”, e a polícia, personificada no “canalha fardado”, são os 

que oprimem o sujeito marginalizado (crucificado).

A opção A foi escolhida por 10,74% dos respondentes, indicando que eles, possi-

velmente, não perceberam que o episódio da crucificação, apesar de trazer à tona as 

figuras do juiz e do promotor e de abordar o tema da privação de liberdade, evoca tais 

figuras para remeter-se à ideia da prática de uma violência ligada ao preconceito, e 

não ao sistema carcerário.

Os 10,47% de respondentes que escolheram a opção C possivelmente não perce-

beram que o contexto da crucificação de Cristo passa pela questão da intolerância 

religiosa, mas, no texto de Brown, essa é contornada, visto que o foco do rap está nos 

problemas de violência ligada ao preconceito e à privação de oportunidades. 

O desempenho dos estudantes no item permite concluir que a habilidade de 

interpretar textos de gêneros textuais variados tem sido desenvolvida de forma 

positiva pelos estudantes. Isso é um indício de que as iniciativas crescentes de tor-

nar o ambiente escolar palco de variadas manifestações culturais e sociais podem 

ampliar a competência linguística, a bagagem cultural e favorecer a interação entre 

os indivíduos.

Subprograma 2013-2015 • Segunda Etapa

Descrição de desempenho dos estudantes nos itens 28, 30 e 32

Os itens 28 e 30 do caderno Rodin são do tipo A (cuja resposta é “certo” ou 

“errado”). Trata-se de itens que exploram aspectos linguísticos diferentes em um 

mesmo texto de referência. 

Primeiramente, apresenta-se o texto comum aos dois itens, a letra de uma música 

que se reporta a um contexto social de meados do século XX e, na sequência, os itens 

e suas respectivas análises.
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 A tabela a seguir mostra os dados quantitativos e os correspondentes percentuais 

das respostas ao item 28.

Item 28 Acertos Erros Em branco Dupla 
marcação Total

Valores 
absolutos 6.584 9.091 3.756 28 19.459

Percentuais 33,83% 46,71% 19,30% 0,14% 100%

No item 28, pretendeu-se verificar se o estudante, ao analisar uma estrutura lin-

guística, revela domínio da expressão escrita. 

O gabarito do item 28 é “errado”, uma vez que o verbo haver, expressado pela 

forma verbal “Há”, está na 3ª pessoa do singular, por representar, no caso, uma forma 

invariável, não concordando com a expressão “tanta gente”. Se, no lugar de “Há tanta 

gente no mundo”, estivesse escrito “Há muitas pessoas no mundo”, a forma verbal 

continuaria inalterada, permanecendo na 3ª pessoa do singular, ou seja, não iria para 

o plural para concordar com a expressão “muitas pessoas”. Isso se dá pelo fato de, no 

texto de referência, o verbo haver ter o sentido de existir e, por isso, ser impessoal, ou 

seja, não possuir sujeito com o qual concordar.

Observa-se que 33,83% dos respondentes acertaram o item. Esse percentual de 

acertos enquadra-se no intervalo em que o item é considerado difícil: maior que 20% 

e menor ou igual a 40%.

Foi de 46,71% o percentual de respondentes que, provavelmente, não identifica-

ram no item as particularidades da concordância do verbo haver, no caso, considerado 

impessoal, como preconiza a norma-padrão. Além disso, 19,30% dos respondentes 

deixaram o item em branco. Os estudantes sabem que cada resposta errada anula 

uma certa nos itens do tipo A, portanto, aqueles que têm dúvida, tendem a não mar-

car resposta alguma.

Somados os percentuais de respostas erradas, em branco e com dupla marcação, 

obtém-se um percentual muito próximo de 70% de respondentes que, em contextos 

da língua padrão, não dominam o emprego do verbo haver com o significado de exis-

tir. A soma dos percentuais permite sugerir uma maior frequência de atividades que 

auxiliem os estudantes a compreenderem a língua como um sistema organizado e a 

identificar e analisar as relações morfossintáticas, bem como a relação de concor-

dância em orações e períodos de diferentes tipos de textos.

A tabela a seguir mostra os dados quantitativos e os valores percentuais das res-

postas ao item 30.

Item 30 Acertos  Erros  Em branco  Dupla 
marcação  Total

Valores 
absolutos  2.151 14.096 3.200 12 19.459

Percentuais  11,05% 72,43% 16,44% 0,06% 100%

Na descrição dos Objetos de Conhecimento da Matriz de Referência da segunda 

etapa do PAS, está escrito que:

Entende-se o termo gênero de várias formas: gênero como distinção de sexo, 
como classificação textual, gênero artístico, entre outras. Assim como existem 
tipos variados de textos, há tipos de organização social, de figuras geométricas, 
de linguagens, de manifestações artísticas (p. 12). 

A partir desse conceito, pode-se dizer que o objetivo do item 30 foi verificar se 

o estudante demonstra conhecimento acerca de tipologias textuais em diferentes 

gêneros (nesse caso, a letra de música), isto é, se ele é capaz de identificar se um 

texto é narrativo, descritivo, injuntivo, argumentativo ou expositivo. 

O gabarito do item 30 é “errado”, pois, embora seja verdade que, na primeira 

estrofe, o eu lírico apresenta um conjunto de eventos que aconteceram em ordem 

cronológica, de acordo com o ponto de vista dele, não é verdade a afirmação de que 

ele emprega a tipologia expositiva para descrever tais fatos.

O texto expositivo apresenta conceitos já construídos e legitimados, ou saberes 

teóricos. Ele apresenta dados, exposições, reflexões, explica e avalia questões, o que 

não acontece na primeira estrofe da música Nega Maluca. A tipologia textual utilizada 

é a narrativa, e não a expositiva, como se afirma no item, já que o texto narrativo 

compreende o relato de um acontecimento em que atuam personagens e que é des-

crito por um narrador. Gramaticalmente, percebe-se o predomínio de frases verbais, 

indicando um processo de ação, por isso diz-se que o texto narrativo é dinâmico. 

Foi de 11,05% o índice de respondentes que revelaram domínio da expressão escrita, 

no que concerne à tipologia textual. Por ser um percentual menor que 20%, o item se 

classifica como difícil. O percentual de participantes que erraram a resposta do item 

foi de 72,43%, e houve 16,44% de respostas em branco. Para a dupla marcação, o 

percentual foi de 0,06%, o que indica dúvida do respondente em relação à tipologia 

textual e, possivelmente, uma tentativa de anular a resposta do item.
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Essas observações permitem sugerir aos professores de Língua Portuguesa que, 

em suas aulas, desenvolvam atividades que auxiliem seus estudantes na compreen-

são e análise da tipologia textual. 

O item 32 (tipo A) do caderno Rodin trata da atenção à leitura, da estratificação 

social e da construção do espaço nas diferentes sociedades.

No que tange à produção dos espaços geográficos no Brasil, ao longo do período 

da economia colonial, nota-se que sua construção se deu muito mais para atender aos 

interesses externos, e não para suprir as carências internas das diferentes regiões, pro-

vocando uma divisão da formação socioeconômica do País, conforme se pode observar 

no fragmento de texto do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo.

A tabela a seguir mostra os dados quantitativos e os percentuais de respostas 

relativos ao item 32.

Item 32 Acertos  Erros  Em branco  Dupla 
marcação  Total  

Valores 
absolutos  4.748 11.988 2.701 22 19.459

Percentuais  24,40% 61,60% 13,88% 0,11% 100%

O gabarito do item 32 é “errado”, pois, no romance O Cortiço, embora o autor 

apresente uma diversidade de tipos humanos convivendo em um dado espaço social, 

não é verdade que este seja burguês, considerando-se a característica de moderni-

zação da sociedade brasileira em fins do século XIX. O espaço social é o das classes 

subalternas brasileiras e apresenta-se bem delimitado pelo título do romance. 

O percentual dos que acertaram o item foi de 24,40% e, por ser um valor no inter-

valo “maior ou igual a 20% e menor que 40%”, o item pode ser considerado difícil.

Somando-se os percentuais de respostas erradas, em branco e com dupla marca-

ção, chega-se a um total superior a 75% de respondentes que, em contextos da língua 

escrita, provavelmente não conseguiram dominar o conhecimento sobre os diversos 

tipos de sociedade.

Para melhor desenvolver a habilidade em questão, sugere-se que os professores 

indiquem textos que apresentem os diferentes espaços sociais e os tipos de persona-

gens dos romances de Aluísio de Azevedo.

Subprograma 2012-2014 • Terceira Etapa

Descrição de desempenho dos estudantes nos itens 26, 40 e 41

Na terceira etapa do PAS, por meio dos itens de Língua Portuguesa, pretendeu-se 

verificar o domínio tanto da estrutura da língua quanto da habilidade de compreen-

der a plurissignificação da linguagem a partir de textos de gêneros variados. Foram 

propostas ainda situações em que o respondente teve a oportunidade de demons-

trar a competência em compreender as manifestações culturais, artísticas, políticas 

e sociais. 
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Os itens analisados (do tipo A) são do caderno Aranha, e tiveram como texto de 

referência o poema Mãos dadas, de Carlos Drummond de Andrade, e o texto Do fato 

social à multiplicidade social, de Vilma Figueiredo.

O item 26 está certo. A tabela a seguir exibe os dados relacionados ao desempe-

nho dos estudantes no item, que pretende verificar a habilidade de interpretar textos 

literários, estabelecendo um diálogo entre uma manifestação artística e o contexto 

em que ela foi produzida, problematizando, entre outras, a relação do ser humano 

como um ser que interage no mundo.

Item 26 Acertos  Erros  Dupla 
marcação  Em branco  Total  

Valores 
absolutos  4.467 2.299 4.410 27 11.203

Percentuais  39,87% 20,52% 39,36% 0,24% 100%

O poema Mãos dadas, de Carlos Drummond, trata da dialética “eu versus mundo”. 

Na obra Sentimento do mundo, de onde o poema foi extraído, o poeta lança-se ao 

encontro da história contemporânea ao problematizar, social e politicamente, rela-

ções, tais como objetividade e subjetividade, coletividade e individualidade. 

O percentual de acertos no item foi de 39,87%, caracterizando-o como difícil. 

O percentual de respostas erradas foi de 20,52%; de respostas em branco, 0,24%; 

e de duplas marcações, 39,36%. Esses dados sugerem que menos da metade dos 

respondentes conseguiu perceber que o poema é lírico. O lirismo advém do trabalho 

artístico realizado com a palavra por meio do ritmo e das imagens evocadas, e, em 

todo o poema, o poeta reforça a ideia de estar preso à vida e sem idealizações, o que 

é sintetizado nos versos finais (v. 12-13).

Para a sala de aula, sugere-se que seja reforçada a diferenciação de elementos 

constitutivos da produção literária, em especial no que se refere ao gênero poema, 

como eu lírico, lirismo e subjetividade/objetividade. É importante que o professor con-

duza o estudante ao entendimento do texto literário a partir de sua estrutura artística 

composicional, destacando-o como parte integrante do contexto cultural e instru-

mento de construção de identidade individual e coletiva. 

Os itens 40 e 41 focam aspectos diferentes do texto Do fato social à multiplicidade 

social, de Vilma Figueiredo.
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O quadro a seguir mostra os dados quantitativos e os correspondentes valores 

percentuais das respostas ao item 40.

Item 40 Acertos Erros Dupla 
marcação Em branco Total

Valores 
absolutos  5.821 3.235 2.130 17 11.203

Percentuais  51,95% 28,87% 19,01% 0,15% 100%

No item, o objetivo foi avaliar se o estudante, em uma composição linguística 

escrita, conhece uma das principais características da clareza textual: a concisão. 

Entendida como poder de síntese do autor, a concisão textual privilegia sempre o 

essencial do que se almeja expressar, ou seja, a utilização do menor número de pala-

vras possível sem prejuízo de sentido para o que se quer enunciar.

O item 40 está certo, uma vez que, na segunda estrutura enfática, a inserção do 

artigo definido após o pronome indefinido determina a reformulação do predicado 

nominal, ao contrário do que ocorre na primeira estrutura, em que o elemento de 

ênfase é apenas uma expressão nominal.  

Foi de 51,95% o percentual de respondentes que demonstraram ter certo domínio 

da expressão escrita, sobretudo no que diz respeito à concisão textual, que é parte do 

conjunto de fatores que facilitam a interpretação de um texto. O percentual de acer-

tos insere-se no intervalo “maior ou igual a 40% e menor que 60%”, o que caracteriza 

o item como de dificuldade média.

Somando-se os percentuais de respostas erradas, em branco e com dupla mar-

cação, obtém-se um valor próximo de 50%, indicando que, provavelmente, a metade 

dos respondentes não tem o conhecimento de que a concisão textual representa uma 

das características necessárias à construção de qualquer discurso, conferindo-lhe 

clareza e objetividade.

Os dados relacionados ao desempenho dos estudantes no item 41, cujo gabarito é 

“errado”, são apresentados na tabela a seguir.

Item 41 Acertos Erros Dupla 
marcação Em branco Total

Valores 
absolutos 2.397 6.238 2.546 22 11.203

Percentuais 21,39% 55,68% 22,72% 0,19% 100%

No item, objetivou-se verificar a habilidade do estudante de identificar e inter-

-relacionar informações apresentadas no texto, ou seja, averiguar a sua capacidade 

de compreensão de textos. Além disso, buscou-se avaliar se o estudante possui um 

razoável conhecimento de sinônimos. 

De acordo com o que se afirma no artigo de Vilma Figueiredo, a sociologia só 

teve status de ciência a partir de Comte, na virada do século XIX para o XX, informa-

ção que inviabiliza o entendimento de que, em “conhecimento fidedigno”, o adjetivo 

“fidedigno” significa o mesmo que “científico”.

Nota-se que 21,39% dos respondentes acertaram o item, valor que está no 

intervalo “maior ou igual a 20% e menor que 40%”, de modo que o item pode ser 

caracterizado como difícil. 

Se forem somados os percentuais de respostas erradas, em branco e com dupla 

marcação, obtém-se 78,59%. Esses índices apontam que, para melhorar o desem-

penho dos estudantes em itens que verificam a habilidade de estabelecer relação 

semântica entre elementos textuais, é necessário destacar que o uso contextuali-

zado dos termos é que determinará suas inter-relações. Para tanto, sugere-se que 

os professores incentivem seus estudantes a lerem mais e a relatarem e discutirem 

suas leituras.
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Frederico Facciroli participou do sub-

programa 1998-2000 do PAS. Filho de uma 

família humilde do interior de Minas Gerais, 

sempre estudou em escola pública e bus-

cava, segundo ele, “uma oportunidade para 

mudar de vida”. Para ele, naquele momento, 

a Educação, seria o único caminho para atin-

gir seu objetivo, e ele sabia que precisaria 

estudar muito.

Ao ingressar no ensino médio, tomou 

conhecimento, por meio de um amigo, da 

existência do PAS, e optou por se inscrever. 

Opiniões de 
ex-participantes do PAS

Em alguns momentos Frederico sentia-se 

ansioso e acabava prejudicado nos estudos. 

Tinha dificuldade em se concentrar e lutava 

para permanecer, diariamente, debruçado 

sobre livros. Sentia-se mal quando preci-

sava sair de sua rotina de estudos. Sabia 

que seria necessário estudar muito, pois 

ele tinha consciência de que a UnB não era 

para qualquer um e, por isso, ele teria de se 

dedicar ao máximo. 

Com o intuito de favorecer os seus 

estudos, foi morar em Brasília com uma 

tia e adotou como estratégia “se isolar” 

em algum lugar adequado para os estu-

dos. Normalmente, ia para a Biblioteca 

Demonstrativa de Brasília, localizada na 

Asa Sul, onde permanecia, em média, 

quatro horas por dia dedicado aos livros. 

Seguiu em frente, apesar das dificuldades 

relacionadas à mudança de cidade, à dis-

tância dos pais, ao primeiro namoro e ao 

fato de ter que se virar sozinho. 

Em 2001, ingressou no curso de 

Letras/Português e foi morar na Casa 

do Estudante Universitário (CEU/UnB). 

Participar do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) é 

um marco na vida de muitas pessoas e proporciona experiências interessantes, que mere-

cem ser compartilhadas. A seguir são apresentados alguns depoimentos de ex-alunos da 

UnB que conseguiram ingressar na Universidade por meio do PAS. Eles relatam como a 

escolha de participar do programa impactou em suas carreiras profissionais. 

H
ugo Lins

Trabalhava oito horas por dia e estudava à 

noite, até conseguir uma bolsa de perma-

nência. Antes de se formar, em 2006, fez 

estágios e, durante três anos, desenvolveu 

pesquisa de iniciação científica.

Atualmente ele vive na cidade de 

Castanhal, no Pará, onde é professor da 

rede estadual de ensino e atua na orienta-

ção de jovens de seu município. 

Frederico incentiva seus alunos a partici-

parem de programas seriados como o PAS, 

pois ele atribuiu a esse programa a oportuni-

dade de iniciar sua carreira profissional e dar 

um importante passo em sua vida.

adaptar à nova rotina de universitário. 

Ele tinha parentes que frequentaram 

a UnB e já possuía familiaridade com o 

campus Darcy Ribeiro. Ele conta que os 

veteranos do curso o receberam como 

normalmente são recebidos todos os 

estudantes, e que não sofreu qualquer 

tipo de preconceito pelo fato de ser mais 

jovem do que a média dos alunos que 

ingressam em Medicina. 

Hugo acha que o PAS proporciona 

mais facilidade ao estudante no que diz 

respeito ao planejamento dos estudos, 

por se tratar de uma avaliação seriada. 

Diferentemente do vestibular tradicional, 

no qual o candidato deve estar preparado 

em todos os conteúdos das disciplinas 

escolares para ser avaliado de uma só 

vez, no PAS, o estudante deve estudar um 

terço dos conteúdos por ano, sendo ava-

liado a cada etapa.

Atualmente ele cursa doutorado em 

Patologia Molecular na UnB. Participou 

de programas de iniciação científica, 

inicialmente como voluntário e depois 

como bolsista. No Laboratório de Biologia 

Molecular do Instituto de Biologia da UnB, 

onde trabalha, estuda um fungo que pro-

voca meningite e seu objetivo na pesquisa 

é entender melhor a doença e as reações 

químicas relacionadas a ela. Hugo preten-

de continuar atuando como pesquisador 

na área de Ciências da Saúde.

Ainda com relação ao PAS, ele consi-

dera que o Programa permite ao estudante 

ter uma ideia, desde cedo, de suas chan-

ces de ingresso no curso almejado.

H
ugo Lins

Hugo Costa Paes, brasiliense, parti-

cipou do primeiro subprograma do PAS, 

de 1996-1998. Ingressou na UnB em 1999 

e formou-se em Medicina em 2006. Hugo 

disse que não precisou, à época, fazer 

cursinho preparatório para o vestibular, 

uma vez que tinha uma disciplinada roti-

na de estudos. Após ingresso no curso 

escolhido, não viu dificuldades em se 
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N
atália Valarini

Ao mesmo tempo em que seus pais 

cobravam o ingresso na UnB, davam 

apoio à sua preparação para as provas. 

Tanto o apoio da família quanto o de 

alguns professores ajudaram na melhora 

da qualidade de seus estudos e de sua 

autoestima. Ele conta, por exemplo, que 

foi presenteado com uma coleção de livros 

de um professor de Matemática, uma vez 

que sempre demonstrou grande afinidade 

com a disciplina. 

Ao ingressar na UnB, vivenciou a difi-

culdade de se ambientar em um local com 

grande diversidade socioeconômica e 

cultural. Para se manter na Universidade, 

Osmael conseguiu bolsas de alimen-

tação e de permanência, além de ter 

sido bolsista no Centro de Seleção e de 

Promoção de Eventos (Cespe). Concluiu 

sua trajetória na UnB como estagiário do 

Hospital Universitário de Brasília (HuB). 

Atualmente ele é professor concursado 

do Governo do Distrito Federal (GDF) e 

trabalha com estudantes portadores de 

necessidades especiais. 

Osmael avalia o PAS de forma posi-

tiva, pois o considera uma oportunidade 

de inclusão e desenvolvimento da maturi-

dade. Recomenda aos seus estudantes que 

aproveitem a chance de participar desse 

tipo de programa, porque acredita que a 

avaliação é um processo contínuo.

Osmael Ferreira de Souza participou 

do subprograma 1998-2000 do PAS. É 

natural de Brasília e sempre estudou em 

escola pública. Ao escutar comentários 

de seus professores a respeito do PAS, 

procurou informações sobre o Programa e 

decidiu se dedicar mais aos estudos para 

participar das avaliações.

Durante o ensino médio, Osmael 

chegou a frequentar o Centro de Ensino 

Fundamental (CEF 01) do Paranoá, mas 

mudou de escola, matriculou-se no Centro 

Educacional Asa Norte (CEAN), onde pôde 

se dedicar mais e ampliar seus conheci-

mentos em ciências exatas. Ele sempre 

conviveu com os sentimentos de dúvida e 

medo, pois constantemente recebia cobran-

ças de seus familiares quanto à obrigação 

de ingressar na UnB. 

Vanderlei dos Reis Silva, nascido em 

Brasília, participou do subprograma 1999-

2001 do PAS. Ele relatou que no primeiro 

ano do ensino médio tomou conhecimento 

da existência de uma prova, mas não 

sabia exatamente qual era a finalidade 

dela. Ele era estudante de escola pública 

e teve contato com alguns estudantes que 

iam participar da primeira etapa do PAS. 

Mesmo não conhecendo bem o Programa, 

inscreveu-se e participou da seleção. A partir 

do segundo ano do ensino médio, Vanderlei 

começou a se preparar realmente para 

realizar as provas que viriam pela frente. 

No terceiro ano, aumentou ainda mais a 

sua dedicação, já que, além do PAS, ele 

se preparava também para o vestibular 

tradicional. Sua rotina de estudos era 

baseada nas aulas da escola e, em casa, 

na resolução de simulados.

Vanderlei conta que ao ingressar no 

curso de Pedagogia, a grande dificuldade 

em se manter na UnB foi a falta de transporte 

para a Universidade, uma vez que ele residia, 

na época, em Luziânia (GO). O custo era 

muito elevado e, muitas vezes, ele chegava 

tarde da noite em sua casa. 

No decorrer do curso, participou de 

extensão universitária por meio do Projeto 

Paranoá, e trabalhou na educação de jovens 

e adultos, o que o levou a participar do 

Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera), em que conseguiu uma 

bolsa remunerada. 

Hoje Vanderlei trabalha como pes-

quisador na Coordenadoria de Suporte e 

Aplicação do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (Inep), e cola-

bora com o suporte logístico a avaliações 

realizadas em todo o Brasil, entre elas, o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

e a Prova Brasil. 

Ele deixa clara a sua opinião sobre 

o PAS ao dizer que considera essa a 

melhor forma de avaliar o estudante para 

o ingresso na Universidade. Vanderlei 

afirma, contudo, que embora o PAS seja 

uma forma mais democrática de ava-

liação, ainda deixa a desejar em alguns 

aspectos. O Programa, para ele, deveria 

ser melhor divulgado na rede pública de 

ensino do DF, o que ajudaria os estu-

dantes de baixa renda a terem mais 

informações acerca dessa possibilidade 

de ingresso na UnB.

H
ugo Lins

Pesquisa & Avaliação
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ESPAÇO DO LEITOR

Se você é leitor desta revista, é participante do PAS, pretende se ins-

crever no Programa ou gosta de políticas educacionais, aproveite para 

participar do “espaço do leitor”, enviando dicas, sugestões, perguntas 

e seu depoimento. Sua contribuição é valiosa para que a revista fique 

cada vez mais do seu jeito, e transmita as informações que você deseja 

conhecer. Seja bem-vindo e participe!

revistapassei@cespe.unb.br

Fui aprovado no PAS e iniciei meu curso de Arquivologia em 2003. Foi 

uma experiência única ingressar na UnB meses depois de concluir o 

ensino médio. Como  mudam a vida e a cabeça de um estudante em 

uma transição como essa! Graduei-me em 2007 e já estagiava no Senac 

(DF), onde fui contratado e hoje sou o arquivista responsável pela gestão 

documental da instituição e de suas unidades de ensino no DF. Trabalho 

na minha área e faço o que gosto. Muito se deve ao momento em que 

pesquisei sobre cursos em uma revista sobre um programa de avaliação 

seriada da UnB.

Adair Vitor da Silva Vaz 

Flora Egécia
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