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Inovação e pioneirismo estão no DNA da 
Universidade de Brasília (UnB). Desde a sua con-
cepção, essa instituição trabalha para servir à 
sociedade com soluções criativas, baseadas na 
produção colaborativa do conhecimento. Nesse 
espírito, há vinte anos inaugurou-se um processo 
mais abrangente para a admissão de estudantes: o 
Programa de Avaliação Seriada (PAS), uma revolu-
ção na forma de seleção que impactou, e continua a 
impactar, muito positivamente a UnB e o ensino em 
todo o país. 

É preciso salientar que o PAS não despontou 
como simples alternativa ao vestibular tradicional, 
cujas provas, aliás, elaboradas pelo então Cespe, 
sempre foram referência. Dividido em três etapas, 
o programa surgiu para aperfeiçoar, de maneira 
integral, o mecanismo de seleção de estudantes, 
permitindo uma abordagem mais ampla dos conteú-
dos e aproximando a universidade das escolas. 

Pesquisadores, avaliadores e professores de 
ensino médio passaram a dialogar de forma siste-
mática para dar corpo ao programa. Os conteúdos, 
já nas primeiras provas, nasciam do que era discu-
tido em grupos de trabalho qualificados. A troca de 
experiências fez a UnB e as escolas exporem melhor 
suas demandas e características. Cada um desses 
passos foi embasado em métodos científicos e pau-
tado pelo compromisso social. 

A avaliação em série contribuiu para que estudan-
tes ainda muito jovens despertassem o interesse pela 
universidade, uma vez que o contato com os desa-
fios ligados à academia passou a se dar logo no 
primeiro ano do chamado, à época, segundo grau. O 
planejamento para ingressar em uma das melhores 
instituições universitárias do país começou assim mais 
cedo, exigindo dos candidatos maior dedicação. São 

numerosos os relatos que mostram como a descoberta 
das oportunidades oferecidas pela vida universitária 
serviu de motivação extra para os estudos. 

A qualificação dos aprovados pelo PAS é prova 
de que o comprometimento com a aprendizagem 
marca as gerações que ingressaram na UnB a par-
tir de 1999, ao fim do triênio pioneiro de avaliação 
(subprograma 1996-1998). As análises de desem-
penho mostram que, entre eles, há menor índice de 
evasão e melhores notas. 

Em suas duas primeiras décadas de existência, 
o PAS foi monitorado e passou por ajustes, como 
a inclusão de questões discursivas e a realização 
de provas de redação em cada uma das etapas. 
Também houve mudanças em critérios de classifi-
cação e eliminação, mas sempre se preservando o 
diálogo entre todos os interessados.

Os avanços na 
aplicação da inter-
disciplinaridade são 
outra marca do PAS. 
Relacionar as áreas 
de conhecimento, pro-
curando escapar aos 
limites tradicionais 
impostos pelas disci-
plinas, é um desafio 
em provas de seleção, 
mas, cada vez mais, 
aprimora-se o PAS 
nesse critério, elabo-
rando-se provas que 
exigem compreensão 
global e análise crítica 
do conteúdo.

Professor 
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Por todo o país, provas foram inspiradas na 
iniciativa da UnB. O ex-diretor do Cespe e decano 
de Ensino de Graduação da UnB, professor Mauro 
Rabelo, costuma dizer que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) foi influenciado pela avaliação 
seriada aplicada, hoje, pelo Cebraspe. 

Por esses e outros motivos, o PAS tem ganhado 
força. Estima-se que cerca de metade das vagas 
disponíveis na UnB em 2017 sejam preenchidas 
por alunos aprovados mediante o programa, o que 
demonstra ser esse um modelo de seleção indispen-
sável e bem-sucedido.

O caminho para tornar essa avaliação ainda 
melhor passa pela observação permanente, pela 
atenção a cada etapa. É uma responsabilidade 
enorme que, felizmente, está amparada por alguns 
dos quadros de especialistas mais bem preparados 
do país. Professores e pesquisadores do Distrito 
Federal estão atentos para manter a inovação como 
marca registrada do PAS. 

É com entusiasmo que esta edição comemora-
tiva da revista Passei traz considerações de alguns 
desses observadores. Nas próximas páginas, 
encontram-se artigos, entrevistas e depoimentos 
que visam enriquecer o debate sobre as perspec-
tivas do PAS.

O professor Mauro Rabelo e o coordenador de 
Integração das Licenciaturas, Ricardo Gauche, rea-
lizam um importante resgate histórico da matriz e 
dos objetos de conhecimento da avaliação. A dou-
toranda Vanessa Carvalho, do Departamento de 
Estatística, demonstra em seu artigo a evolução do 
PAS em números. 

A revista Passei traz, ainda, texto em que se 
apresentam experiências pedagógicas praticadas 
no Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), 
localizado em Taguatinga. Com mais de cinquenta 
anos de tradição, essa instituição pública de ensi-
no é uma das recordistas em aprovação no PAS. 
O impacto do programa no ensino do DF é tema 
da entrevista com o professor Fábio Pereira, sub-
secretário de Planejamento, Acompanhamento e 
Avaliação da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. 

A professora Silviene Oliveira, do Instituto de 
Ciências Biológicas da UnB, apresenta informações 
referentes ao desempenho dos alunos no estudo de 
temas relativos às ciências biológicas, bem como 
apontamentos para melhorias nessa área. Na seção 
Histórias Interessantes, o professor Ricardo Bastos, 
do Instituto de Química da UnB, mostra o papel do 
cloreto de sódio através dos tempos. 

Além disso, a publicação reúne depoimentos de 
alguns dos primeiros aprovados no PAS, atualmente 
já diplomados, que contam um pouco da experiência 
de terem entrado na universidade por meio de um 
processo de seleção inovador.

A quinta edição da Passei traz informações 
memoráveis e atuais, com o olhar direcionado para 
o futuro. Como destacava o professor Lauro Morhy, 
“o passado e o presente se encontram no início do 
futuro todos os dias e o acompanham por muito 
tempo”. Com essas palavras do ex-reitor da UnB e 
idealizador do PAS, desejo a todos e a todas uma 
excelente leitura. Parabéns a cada um dos que fize-
ram do PAS uma vitoriosa realidade.

Abordagem interdisciplinar
O papel do cloreto de sódio na história da humanidadeP. 60

Sumário

Opinião de ex-alunos da UnB
P. 68

Espaço do leitor
P. 72

PAS/UnB
P. 6 Matriz de transformações

O PAS como referência Entrevista
P. 16

Itens com ênfase em Biologia 
aplicados em 2015P. 42 Análise de desempenho

Tecendo a fome do saber
P. 34

P. 20
Uma avaliação do PAS/UnB
Determinantes de acesso e desempenho na universidade
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Professor
Mauro Luiz Rabelo
Decano de Ensino de 
Graduação da Universidade 
de Brasília (2012-2016). 
Presidente da Comissão de 
Acompanhamento do PAS/UnB.

Professor
Ricardo Gauche
Coordenador de Integração 
das Licenciaturas do 
Decanato de Ensino de 
Graduação da Universidade 
de Brasília (2012-2016).

Matriz de transformações 
PAS/UnB Como uma proposta de interação da 

UnB com as escolas de educação básica, 
nasceu, em agosto de 1995, o Programa 
de Avaliação Seriada da Universidade de 
Brasília (PAS/UnB), um processo de seleção, 
em três etapas, de estudantes candidatos 
a ingressar na UnB a partir do primeiro 
semestre de 1999. Realizando-se durante 
os três anos do ensino médio, a seleção 
pelo PAS/UnB implicou o rompimento com 
o caráter episódico do vestibular tradicional 
da instituição, o que acabou provocando 
mudanças importantes no cotidiano das 
escolas e na vida dos estudantes.

 De acordo com o documento inti-
tulado “Princípios Orientadores do PAS”, 
os contextos político e educacional do 
DF em 1995 possibilitaram a retomada da 
proposta de implantação de uma forma 
alternativa de ingresso de estudantes na 

UnB, proposta essa idealizada 
em 1985 por Lauro Morhy, a 
quem dedicamos este artigo. 

Nesse cenário, constituiu-se 
uma comissão mista, composta de 

membros da UnB e representantes da 
comunidade externa, que visava “dis-

cutir formas alternativas de ingresso na 
Universidade, objetivando a melhoria do 
ensino médio nas redes pública e priva-
da” (CESPE, 1996).

 Após o projeto de criação do PAS 
ter sido aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UnB (Cepe/UnB), a 
referida comissão passou a ser denomina-
da Comissão de Acompanhamento do PAS/
UnB (Capas), uma instância responsável 
por deliberar acerca das orientações do pro-
grama e realizar uma sequência de ações 
que envolvia professores da UnB e das 

escolas da educação básica, tanto públi-
cas quanto privadas, do DF e do entorno, 
os quais participavam voluntariamente de 
reuniões regulares para discutir os conte-
údos que seriam avaliados em cada etapa 
do programa. Esses professores foram 
agrupados em comitês ad hoc para elabo-
rar os conteúdos programáticos a serem 
utilizados no PAS, com vistas a contemplar 
as diversas áreas de conhecimento e o 
conjunto de componentes curriculares do 
ensino médio. Em outra ocasião, Rabelo já 
havia lembrado que

docentes de diversas escolas do 
ensino médio do DF e entorno come-
çaram a participar voluntariamente de 
reuniões regulares para trabalhar na 
proposta de selecionar conteúdos rele-
vantes 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 instituído 
em 1997 (RABELO, 2015, p. 5).

Ao longo dos vinte anos de existência 
do PAS, essa estrutura composta pela 
Capas e pelos comitês ad hoc passou por 
diversas transformações, mas a essência 
do trabalho continuou a mesma: instituir 
um espaço de diálogo entre a universidade 
e os professores da educação básica, para 
atualização constante das orientações 
necessárias aos estudantes e professores 
do ensino médio com relação ao que seria 
avaliado nas provas das três etapas do pro-
grama. Os comitês transformaram-se no 
atual Grupo de Sistematização e Redação 

Possui graduação, mestrado 
e doutorado em Matemática 
pela Universidade de Brasília 
e pós-doutorado pela 
Stanford University. Foi diretor 
acadêmico e diretor-geral do 
Cespe,  e um dos responsáveis 
pela criação do PAS.

Professor Adjunto do Instituito de Química 
da Universidade de Brasília, bacharel e 
licenciado em Química pela Universidade de 
Brasília, mestre em Educação pela Unicamp 
e doutor em Psicologia pela Universidade de 
Brasília. Foi o primeiro responsável no Cespe 
pela interação entre a universidade e as 
escolas de ensino médio.
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Final do PAS, composto por um represen-
tante da UnB, um de escola pública e um 
de escola particular para cada componente 
curricular do ensino médio. A Capas, nome-
ada pelo reitor, é atualmente presidida pelo 
Decano de Ensino de Graduação e consti-
tuída por representantes da Coordenação 
de Integração das Licenciaturas da UnB, 
do Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cebraspe), da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal e 
de escolas públicas e privadas de educação 
básica do DF. Além de abranger as áreas 
de Linguagens e Códigos, Matemática, 
Ciências da Natureza e Ciências Humanas 
e Sociais, essa comissão é “responsável 
por assegurar a observância dos princípios 
orientadores do Programa de Avaliação 
Seriada da UnB, no que tange a aspectos 
ligados à definição dos objetos de avaliação, 
à elaboração de itens, ao caráter processual 
e educativo de sua gestão e à logística de 
realização das provas de todas as etapas”. 
A essa comissão cabe “revisar e reeditar, 

quando considerar pertinente, os princípios 
orientadores supracitados, respeitada a 
natureza democrática e de corresponsabili-
dade que caracteriza o programa, em suas 
diversas instâncias, bem como as decisões 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
– Cepe/UnB” (Ato da Reitoria nº 247/2015).

As alterações realizadas na estrutura 
das provas ao longo do tempo evidenciam 
a dinamicidade do processo de avaliação 
subjacente ao PAS, que é constantemente 
atualizado e acompanhado pelos atores 
responsáveis pelo estabelecimento das 
diretrizes de funcionamento do programa. 

A primeira etapa do subprograma ini-
ciado em 1996, correspondente ao triênio 
1996 – 1998, foi composta por uma prova 
subdivida em seis blocos, conforme apre-
sentado a seguir no Quadro 1. Um fato que 
cabe ressaltar e que marcou a criação do 
PAS foi a inclusão de Artes no conjunto das 
disciplinas avaliadas. 

Quadro 1 – Estrutura da prova da primeira etapa do subprograma de 1996

Bloco Disciplinas Número de 
questões

I Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa 10

II Matemática 10

III Ciências

Física 5

15Química 5

Biologia 5

IV Ciências Sociais
História 5

10
Geografia 5

V Línguas Estrangeiras
Língua Inglesa ou 
Língua Francesa ou
Língua Espanhola

5

VI Artes
Artes Cênicas ou
Artes Plásticas ou
Música

5

Fonte: Diário Oficial da União, 4 jul. 2001.

As 55 questões que compunham a prova 
dividiam-se em dois grupos, denominados 
tipo A e tipo B. Nas questões do primeiro 
tipo, o estudante deveria julgar como certa 
ou errada a assertiva apresentada, ao 
passo que, nas do segundo tipo, ele deveria 
resolver um problema para o qual a resposta 
fosse um número inteiro de 000 a 999. 

Na terceira etapa do subprograma, 
além das questões objetivas, a prova 
incluía quatro questões discursivas em 
língua portuguesa, nas quais poderiam ser 
avaliados conteúdos de qualquer discipli-
na, exceto Língua Estrangeira e Artes. A 
nota final de cada estudante era calculada 
pela média ponderada das avaliações da 
primeira, segunda e terceira etapas, com 
pesos respectivamente iguais a 1, 2 e 3.

As primeiras mudanças estruturais 
no modelo de prova do PAS ocorreram a 

partir do subprograma de 2001 (triênio 
2001–2003), na sequência da primeira revi-
são dos objetos de avaliação, iniciada em 
1998. Após dois anos de trabalho, mais 
de 120 professores de escolas de ensino 
médio e da UnB, organizados em comitês e 
subcomitês, representando o denominado 
Conselho Interdisciplinar do PAS, avançaram 
na direção de uma proposta divulgada sob 
o título “PAS: Objetos de Avaliação”, mais 
ousada que a vigente à época. Ratificava-se 
a posição de antagonismo ao modelo trans-
missão-recepção-reprodução de tópicos de 
conteúdo, substituindo-o por um enfoque 
humanista no processo seletivo. As provas 
passaram a ser constituídas por 45 questões, 
distribuídas em três blocos de disciplinas: 
Bloco I – Linguagens e Códigos (Artes, Língua 
Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas 
de Língua Portuguesa); Bloco II – Ciências 
Sociais (Geografia e História); e Bloco 
III – Ciências da Natureza e Matemática 

D
aiane Souza
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(Biologia, Química, Física e Matemática). Os tópicos 10.5 e 11.5 do edital de abertura do 
subprograma de 2001 dispunham que as 45 questões da prova abrangiam de “180 a 200 
itens de avaliação, assim distribuídos: cerca de 34% relativos ao bloco I, 22% relativos 
ao bloco II e 44% relativos ao bloco III” (BRASIL, 2001, p. 38).

Assim como nos subprogramas anteriores, as provas do subprograma 2001 cons-
tituíam-se de questões dos tipos A e B, estruturadas de acordo com o Quadro 2, nas 
avaliações da primeira e da segunda etapa. 

Quadro 2 – Estrutura das provas da primeira e da segunda etapa do subprograma de 2001
 

Bloco Área de conhecimento Disciplinas

I Linguagens e Códigos

Artes (Artes Visuais, Artes Cênicas 
ou Música), Língua Estrangeira 
(Língua Inglesa, Língua Francesa 
ou Língua Espanhola) e Língua 
Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa

II Ciências Sociais Geografia e História

III Ciências da Natureza e Matemática Biologia, Química, Física e 
Matemática

Fonte: Diário Oficial da União, 13 jul. 2001.

A prova da terceira etapa do subprograma de 2001 era dividida em dois grupos, I e II, 
conforme apresentado no Quadro 3. O grupo I incluía os blocos I e IV, sendo aquele pri-
meiro bloco composto de 15 questões objetivas e este segundo de 4 questões discursivas 
que abordavam conteúdo de quaisquer disciplinas, exceto Artes e Língua Estrangeira. O 
grupo II, por sua vez, era formado pelos blocos II e III. 

Com esse formato, a prova da tercei-
ra etapa era aplicada em dois dias, um 
grupo a cada dia, enquanto as provas das 
demais etapas eram aplicadas em um 
único dia. Esse modelo de prova manteve-
-se até 2006, quando foram colocados em 
prática os resultados da segunda revisão 
dos objetos de avaliação do PAS, iniciada 
em 2004. Elaborou-se a chamada Matriz 
de Objetos de Avaliação, que trazia as 
competências e as habilidades que deve-
riam ser desenvolvidas pelos estudantes, 
e os objetos de conhecimento por meio 
dos quais elas seriam avaliadas. Esses 
objetos foram organizados em grandes 
temas, comuns a todas as áreas do conhe-
cimento e descritos sob a perspectiva 
multidisciplinar, mediante o entrelaça-
mento dos conteúdos das disciplinas e de 
obras literárias e artísticas indicadas para 
leitura e apreciação. A título de exemplo, 
seguem-se os temas da primeira etapa: o 
ser humano como um ser no mundo; indiví-
duo, cultura e identidade; tipos e gêneros; 
estruturas; energia, equilíbrio e movimento; 
ambiente; a formação do mundo ociden-
tal; número, grandeza e forma; espaços; 
materiais. Por pressuposto, o PAS/UnB 

refletia os objetivos próprios do ensino 
médio, tendo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 
e as Orientações Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (OCNEM) da época 
como balizas primordiais na definição dos 
Objetos de Avaliação.

As questões da prova passaram a ser 
denominadas de itens, e, além dos dois tipos 
já existentes – A e B –, incorporaram-se à 
prova mais dois outros: os tipos C e D. As pro-
vas passaram a incluir, então, quatro tipos de 
itens: A, B, C e D, cada um com suas caracte-
rísticas e objetivos próprios. Os itens do tipo 
C são em formato de múltipla escolha, com 
quatro opções cada um, e os itens do tipo D 
são de resposta construída pelo estudante, 
de forma discursiva ou em diagrama, gráfi-
co ou desenho, a depender do comando do 
item. Essas inclusões ampliaram a forma de 
avaliação preconizada pelo PAS/UnB, pois 
possibilitaram que se explorassem habilida-
des não avaliadas anteriormente, como a 
capacidade de formular e articular argumen-
tos de modo coerente nas diversas áreas do 
conhecimento (SOARES, 2012).

N
atália Valarini

Quadro 3 – Matriz de Referência da terceira etapa do subprograma de 2001

Grupo I

Tipo Bloco Área do 
conhecimento Disciplinas Nº de 

questões

Objetiva I Linguagens e 
Códigos

Artes (Artes Visuais, Artes Cênicas ou 
Música), Língua Estrangeira (Língua 
Inglesa, Língua Francesa, Língua 
Espanhola) e Língua Portuguesa e 
Literaturas de Língua Portuguesa

15

Discursiva IV Abordando conteúdo de qualquer disciplina, exceto Artes e 
Língua Portuguesa 4

Grupo II

Tipo Bloco Área do 
conhecimento Disciplinas Nº de 

questões

Objetiva

II Ciências Sociais Geografia e História

30
III

Ciência da 
Natureza e 
Matemática

Biologia, Química, Física e Matemática
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Ainda como consequência dessa 
revisão, a partir da primeira etapa do 
subprograma 2006-2008, a configura-
ção da prova mudou completamente, 
atingindo um acentuado grau de interdis-
ciplinaridade. Cada prova passou a ser 
constituída de duas partes: uma corres-
pondente à opção de língua estrangeira, 
e outra, sem subdivisão em blocos, que 
integrava todas as disciplinas, incluin-
do-se as três Artes (Artes Cênicas, Artes 
Visuais e Música), que deixaram de ser 
opcionais para os candidatos.

Do subprograma de 2006 (triênio 
2006-2008) até o subprograma de 2010 
(triênio 2010 – 2012), o número de itens 
das provas objetivas variou entre 100 e 
130, e a redação estava presente apenas 
na terceira etapa. A partir do subpro-
grama de 2011 (triênio 2011-2013), a 
produção escrita ganhou mais desta-
que, pois a prova discursiva passou a 
fazer parte da avaliação nas três etapas. 
Ademais, fixou-se o número total de itens 
para cada etapa do programa: 100 na 
primeira etapa, 110 na segunda e 120 na 
terceira. 

Depois de o Cepe ter aprovado a 
Proposta de Fortalecimento do PAS/UnB 
em 2015, duplicou o quantitativo de vagas 
reservadas para o programa. Assim, o 
PAS se consolidou nos seus vinte anos de 
existência, contribuindo para

uma nova configuração no perfil 
esperado para o futuro estudante 
universitário: um sujeito crítico, 
reflexivo e com pleno exercício da 
cidadania. Ao assumir esses obje-
tivos, em conjunto com o foco na 
interação da Universidade com 

as escolas da educação básica, o 
PAS/UnB acabou contribuindo para 
colocar em evidência novas metodo-
logias de ensino e, por decorrência, 
de avaliação, o que passou a pro-
vocar transformações nas escolas 
do ensino médio, especialmente as 
localizadas no Distrito Federal e em 
seu entorno (UnB, 2015, p. 9).

A proposta veio acompanhada da cria-
ção do Sistema Informatizado de Seleção 
para os Cursos de Graduação da UnB 
(SISUnB), que possibilita aos participantes 
que concorrem às vagas do PAS realizar a 
opção definitiva do curso após conhece-
rem o resultado de seu desempenho nas 
provas. Desse modo, distinguiram-se as 
fases de avaliação e de seleção no proces-
so, cabendo ao PAS promover a avaliação e 
ao SISUnB, a seleção. De acordo com essa 
proposta, o sistema contempla as seguin-
tes vantagens:

• maior transparência no processo de 
classificação/seleção;

• maior facilidade para estudantes faze-
rem suas escolhas;

• segunda oportunidade para o jovem 
repensar a escolha que fez;

• atenuação do “sofrimento” associado 
ao processo de escolha do curso, uma 
vez que tal decisão é tomada ao se ter 
conhecimento do resultado;

• maior aproximação, em termos meto-
dológicos, entre os sistemas de seleção 
hoje utilizados pela UnB;

• divulgação imediata do desempenho 
no momento do resultado;

• divulgação da lista de espera, o que 
possibilitou o acompanhamento das 
chamadas subsequentes, com total 
transparência para a sociedade.

P1. postura ética, reflexiva e crítica nas ações e relações sociais.

P2. respeito à diversidade, ao multiculturalismo e ao ambiente.

P3. apropriação do conhecimento científico, tecnológico, social e cultural historica-

mente construído.

P4. capacidade de comunicação e de argumentação consistente.

P5. expressão de criatividade.

P6. atuação em equipes, grupos e redes, com respeito, cooperação, iniciativa, flexibi-

lidade e responsabilidade social.

P7. autonomia intelectual para aprendizado contínuo.

C1. compreender as linguagens como veículos de comunicação e expressão, respei-

tando as diferentes manifestações culturais.

C2. comunicar-se com clareza e coesão em diferentes linguagens.

C3. contextualizar conhecimentos e saberes escolares nas dimensões cultural, 

social, ambiental, científico-tecnológica e política. 

C4.  reavaliar pontos de vista diante de novas orientações, informações e perspectivas.

C5.  formular hipóteses, prever resultados e fazer generalizações para enfrentar 

situações-problema e tomar decisões.

C6.  aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos sociais, da produção científico-tecnológica e 

das manifestações culturais. 

C7.  avaliar a produção técnico-científico-informacional e o papel histórico das insti-

tuições sociais, políticas e econômicas, identificando articulações e interesses.

C8.  elaborar propostas de intervenção na realidade, de forma criativa e responsável, 

considerando a diversidade sociocultural.

O próximo passo a ser dado pela Capas é a apresentação à comunidade acadêmica de 
uma proposta de atualização da atualmente denominada Matriz de Referência do PAS, em 
uma perspectiva que tem como foco principal o alcance do perfil de formação esperado para 
o estudante do ensino médio, de modo a ampliar os conceitos de habilidades e competências 
da matriz vigente, de cunho construtivista/behaviorista. A discussão tem avançado rumo à 
superação da matriz atual, com base na proposta de ampliação conceitual do termo “compe-
tência” proposta por Rabelo (2013) e Marinho-Araújo & Rabelo (2015). No debate inicial, ainda 
sujeito a aprimoramento, elegeram-se sete características para o perfil esperado de formação 
do estudante da educação básica, as quais foram denominadas e descritas assim:

O alcance dessas características deve ser favorecido por meio do desenvolvimento 
das seguintes competências:
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A Matriz de Referência do PAS para 
avaliação do perfil e das competências 
do estudante é também um instrumento 
metodológico e uma tecnologia educacio-
nal importante para o acompanhamento 
intencional de trajetórias de formação nas 
três séries do ensino médio. 

O trabalho de elaboração dessa nova 
matriz encontra-se em fase inicial. Estima-
se que o próximo passo seja a discussão 

acerca dos objetos de conhecimento, o 
que representa, ainda, um longo percur-
so. A proposta dialoga com as DCNEM e 
com a Base Nacional Comum Curricular, 
em discussão no âmbito do Ministério da 
Educação. Assim, em convergência com 
a legislação que rege o ensino médio de 
nosso país, o PAS/UnB continuará em 
uma perspectiva inovadora e visando o 
fortalecimento desse nível de ensino da 
educação brasileira.

A Matriz de Referência surge como a 
materialidade da interdependência das 
competências com o perfil de formação. 
Para isso, inserem-se as características 
na primeira coluna e as competências na 
primeira linha da matriz, conforme a estru-
tura ilustrada no Quadro 4. Em seguida, 

responde-se, para cada cruzamento de 
linhas e colunas, se a competência listada é 
imprescindível para o alcance da respectiva 
característica de perfil. A resposta positiva 
a essa pergunta origina a marcação “X” nas 
células da matriz, que serão materializadas 
pelos Objetos de Conhecimento.

Quadro 4 – Matriz de Referência

Competências

Características 
do perfil C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

P1 X X X X X X

P2 X X X X

P3 X X X X X

P4 X X X X X X

P5 X X X X X

P6 X X X X X

P7 X X X X X X
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ENTREVISTA

 O que é a Subsecretaria de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação (Suplav)? 

A Suplav é uma das subsecretarias da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 
e tem como atribuição definir políticas e diretrizes 
relacionadas ao planejamento estratégico e ao 
acompanhamento de avaliações.

  Subsecretário, vamos começar com as ava-
liações educacionais. Quais já foram ou ainda 
serão executadas pela SEEDF em 2016?

Trabalhamos com três níveis de avaliação esta-
belecidos pelas Diretrizes de Avaliação1 (SEEDF, 
2014): a de aprendizagem, a institucional e a de rede, 
essa última feita pelo Governo Federal por meio da 
Prova Brasil, do Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), 
da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 
entre outras, pois ainda não temos uma avaliação 
própria do DF. Desde 2014, temos dedicado esfor-
ços à avaliação institucional, aplicando um amplo 
questionário para que professores e gestores da 
rede pública respondam sobre a instituição na qual 
atuam e sobre a relação dela com a comunidade, 
com profissionais da educação e com estudantes. 
Em 2016, também aplicamos essa metodologia à 
rede privada de ensino, com o objetivo de cruzar as 
informações dos diferentes participantes do pro-
cesso, isto é, gestores, professores e estudantes, 
para analisarmos suas percepções sobre a escola 
na qual estão inseridos e, assim, compreendermos 
melhor o contexto dela para oferecer um retorno a 
essas pessoas sobre as possibilidades de melhoria 
da qualidade social da educação.

Além disso, existe a avaliação das aprendi-
zagens, para a qual estamos trabalhando uma 
proposta específica para o DF. Outra iniciativa é o 
Simulado DF, inserido no programa “Por dentro dos 

Exames do Ensino Médio”, que foi aplicado em 2015 
para as terceiras séries do ensino médio da rede 
pública, inclusive para os estudantes da socioedu-
cação, em uma parceria de sucesso com o Cebraspe 
e com o Inep. Neste ano, ampliamos a aplicação 
para concluintes da Educação de Jovens e Adultos, 
estudantes do Sistema Prisional e estudantes das 
redes privada e federal.

  Qual é a visão da Suplav em relação à 
Universidade de Brasília (UnB) e que objetivos 
estão sendo buscados para melhorar a quali-
dade do ensino no DF, com vistas ao acesso ao 
ensino superior?

A UnB recebe estudantes de escola pública e 
forma profissionais, principalmente nos cursos de 
licenciatura, que poderão atuar na SEEDF. Além 
disso, fomenta pesquisas relacionadas à educação, 
primordiais para a melhoria da qualidade do ensino 
ofertado, e acolhe os profissionais de educação em 
seus cursos de pós-graduação e extensão, fator 
importante para a formação continuada dos profes-
sores dessa secretaria.

Por isso, consideramos importante que a UnB, 
uma instituição que tem como missão produzir, inte-
grar e divulgar conhecimento por meio da formação 
de cidadãos comprometidos com a ética e a respon-
sabilidade social, auxilie a SEEDF a proporcionar 
uma educação voltada para a formação integral do 
ser humano, para que esse possa atuar como agente 
de construção científica, cultural e política na socie-
dade. Aliás, a UnB já atua em parceria contínua e em 
várias frentes com a SEEDF, estabelecendo formas 
de renovar, aperfeiçoar e especializar o processo 
de aprendizagem, para que isso seja refletido na 
qualidade do que é repassado aos estudantes, na 
melhoria do ensino e no avanço da preparação dos 
jovens para o futuro profissional. 

17

1 Cf. SEEDF (2014).
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  Quais políticas a SEEDF tem adotado para 
fortalecer o engajamento das escolas nas dis-
cussões acerca do acesso ao ensino superior 
por meio do Programa de Avaliação Seriada da 
Universidade de Brasília (PAS/UnB)?

O programa “Por dentro dos exames do ensino 
médio” tem sido a principal ferramenta de divulgação 
e orientação do PAS para estudantes, professores e 
gestores. É importante ressaltar que esse programa 
é desenvolvido em parceria com a UnB e o Cebraspe. 
Esse tipo de ação visa, inclusive, esclarecer sobre os 
pontos básicos do exame, como a política de cotas, 
as regras de concorrência, o conhecimento do edi-
tal, os itens eliminatórios, entre outros. Além disso, 
o eixo “Por dentro do PAS” possibilita um aprofun-
damento das discussões curriculares em relação à 
Matriz de Referência do programa, o que favorece 
a articulação dos professores da educação básica 
com o PAS.

  Nos últimos anos, houve um aumento conside-
rável no número de estudantes da rede pública 
aprovados na UnB. Como o senhor vê esse 
crescimento?

Acredito que o trabalho que estamos fazendo 
nas escolas tem contribuído para que os estudantes 
estejam mais familiarizados com os grandes exames 
de acesso às universidades, pois identificamos que, 
além do desconhecimento que muitos deles têm a 
respeito das orientações e dos procedimentos des-
ses exames, alguns ainda consideram inatingível 
conseguir uma vaga na UnB. 

Outro fator importante a ser citado é o forta-
lecimento das políticas públicas voltadas para o 
ensino médio, tanto em âmbito federal como distri-
tal, o que proporciona qualificação das discussões 
pedagógicas. Tais políticas foram desenvolvidas 
para toda a rede pública do DF, pois nosso objetivo 

não é ter “ilhas” de excelência, mas um “continen-
te” inteiro. Também contamos com a iniciativa da 
comunidade escolar em promover, aos fins de sema-
na ou em períodos noturnos, “aulões” e cursinhos 
sociais, dos quais os estudantes têm participado 
consideravelmente.

A universidade pública está cada vez mais próxi-
ma das escolas públicas.

  Neste ano o PAS completa vinte anos de sua 
primeira aplicação. O que isso significa para a 
SEEDF?

São vinte anos de portas abertas para nossas 
escolas. Em 1996, o estudante que iniciava o ensino 
médio pouco vislumbrava o acesso à universidade 
e, certamente, o PAS deu maior visibilidade a essa 
possibilidade. À medida que os estudantes tomavam 
conhecimento do PAS, mais eles se esforçavam para 
alcançar um bom desempenho no programa. 

Esses vinte anos do PAS também representam a 
efetiva e qualificada participação dos professores 
da rede pública desde a concepção do programa 
até sua consolidação. Esses profissionais contri-
buíram com a elaboração da Matriz de Referência 
e com a escolha dos objetos de conhecimento e 
das obras de referência que constituem o PAS. 
Essa ação, em consonância com toda a organiza-
ção do trabalho pedagógico, pôde contribuir para 
a promoção de situações que 
favorecessem a aprendizagem 
dos estudantes.

 Por possibilitar que a escola 
fique próxima à universidade, e vice-versa, o PAS 
constitui-se como uma iniciativa inovadora da 
UnB, pois viabiliza que professores da educação 
básica sejam agentes na constituição de um pro-
cesso seletivo para o acesso de jovens estudantes 
à universidade. 

  O Cebraspe possui a Supervisão de Interação 
Educacional, que faz interface com as escolas 
a fim de esclarecer e propor meios de se traba-
lhar com as obras de referência do PAS. Como 
o senhor vê esse trabalho?

O trabalho da Supervisão de Interação 
Educacional é fundamental, pois concretiza a arti-
culação entre o trabalho pedagógico desenvolvido 
na escola e o PAS. Esse trabalho é fortalecido pela 
SEEDF e pelo Cebraspe por meio do programa “Por 
dentro dos Exames do Ensino Médio”, que se confi-
gura como um enorme benefício para os estudantes 
que passam a ter contato durante todo o ano com as 
obras propostas para o PAS. A utilização dessas obras 
e a discussão a respeito delas favorecem a perspec-
tiva interdisciplinar e contextualizada presente no 
currículo do ensino médio da SEEDF, que é pautado 
na pedagogia dos multiletramentos, em que se consi-
dera a diversidade cultural dos nossos jovens.

  De que forma o PAS colabora para a formação 
dos currículos de ensino médio e como isso 
tem ajudado a Suplav?

Sabemos que um exame tem como matriz um 
recorte de conteúdos e habilidades presentes nos 
currículos de diversas unidades da federação. Os 
professores do DF, especificamente, utilizam o 
Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEEDF, que dispõe o que os estu-
dantes precisam aprender em sua 
integralidade. Dessa forma, enten-
demos que a colaboração do PAS 
para a formação dos currículos não 

é algo estanque ou dissociado do que já acontece 
nas salas de aula, mas uma colaboração perma-
nente. Além disso, há professores da rede pública 
participando da Comissão Permanente do PAS e 
contribuindo com discussões e análises tanto para 
o currículo da SEEDF quanto para questões relacio-
nadas ao PAS.

N
atália Valarini

 Nosso objetivo não é ter 
“ilhas” de excelência, mas 
um “continente” inteiro.
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Existem, atualmente, diversos meca-
nismos de seleção para ingresso em 
universidades públicas. O vestibular, forma 
tradicional utilizada pela maioria das 
instituições de ensino superior, pode ser 
realizado paralelamente a outras formas 
de seleção, como o Enem, a transferência 
facultativa e a segunda graduação para 
portadores de diploma de curso de nível 
superior, por exemplo. Nesse contexto, 
insere- se a admissão por meio de avalia-
ção seriada, adotada por universidades 
estaduais e federais brasileiras, entre elas, 
a Universidade de Brasília (UnB).

Como há diferenças significativas 
entre o Programa de Avaliação Seriada 
da UnB (PAS) e o vestibular, que são os 
principais processos de seleção adota-
dos pela UnB, levanta-se uma série de 
questionamentos acerca das chances de 
sucesso proporcionadas aos estudan-
tes por cada uma dessas modalidades. 
Nesse sentido, cabe discutir qual forma 
de seleção beneficia mais os estudantes 
recém-formados e quais as chances de 
um estudante conquistar uma vaga em um 
curso na universidade, a depender do pro-
cesso seletivo (PAS ou vestibular).

Além disso, é importante levantar ques-
tões sobre o tipo de estudante que ingressa 
pelo PAS. Será que ele difere daquele que 
ingressa pelo vestibular? Em caso positivo, 
em que consistem essas diferenças? As 
respostas a essas perguntas podem auxi-
liar uma avaliação do PAS pela perspectiva 
do estudante tanto no momento de sua 
entrada na universidade como em relação 
ao seu desempenho durante a graduação. 

PAS – Cursos mais concorridos 

 Pela análise da proporção de candi-
datos aprovados em relação ao número 
de inscritos, foi possível definir quais cur-
sos historicamente tendem a ser os mais 
concorridos. Foram analisados dezesseis 
exames da terceira etapa do PAS aplica-
dos entre 1999 e 2015. Os cursos foram 
ordenados em relação à concorrência, 
separando-se os dez cursos mais concor-
ridos em cada ano. A partir dessa análise, 
observou-se uma variação significativa 
nos cursos que figuram nesse ranking, pois 
mais de 39 cursos distintos já fizeram parte 
dele. Uma diferença importante em relação 
aos rankings de concorrência observados 
no PAS e no vestibular é que, no PAS, era 
maior a variação na lista dos cursos que 
costumavam ser os mais concorridos. 
Essa tendência diminuiu a partir de 2012, 
quando houve uma estabilização na lista 
dos cursos mais concorridos no PAS, pos-
sivelmente pelo fato de o estudante ter 
conhecimento sobre o resultado ainda nas 
duas etapas iniciais do programa. Esse 
conhecimento possibilitou-lhe optar por 
cursos nos quais considerasse haver chan-
ce positiva de aprovação, elevando-se, 
consequentemente, a concorrência para 
cursos com notas de corte menores.

Como esperado, o curso de medicina 
apareceu entre os dez mais concorridos 
durante dezessete anos, seguido dos cur-
sos de nutrição (dezesseis anos), educação 
física (quinze anos), psicologia (quinze 
anos) e direito (quinze anos). Apesar de 
cursos recentemente criados, como ges-
tão ambiental e gestão de saúde, terem 
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figurado no ranking por alguns anos, aque-
les tradicionais se mantiveram como os 
mais concorridos. 

Em relação ao vestibular, 21 cursos apa-
recem na lista dos dez mais concorridos 
entre 2005 e 2015. Além disso, diferente-
mente do ranking do PAS, o dos cursos mais 
concorridos no vestibular apresenta maior 
correlação com a seletividade dos cursos, 
isto é, com a dificuldade, em termos de 
nota, para se ingressar no curso. No PAS, 
por exemplo, os cursos de educação física, 
pedagogia e administração mantiveram-se 
por muitos anos entre os mais concorridos, 
ao contrário do que ocorria no vestibular, 
cuja lista de cursos seletivos tem sido mais 
estável ao longo dos anos, ficando quase 
sempre no topo os cursos de medicina, 
direito, relações internacionais e psicologia. 

Também se constataram diferenças 
na taxa de aprovação no vestibular e no 
PAS. Entre os anos de 2005 e 2015, o ves-
tibular teve uma taxa de aprovação para 
medicina de 1,13%, ao passo que o PAS, 
no mesmo período, teve taxa de aprova-
ção de 3,6%. Essa diferença também se 
manteve, ainda que em menor proporção, 
para os demais cursos.

Avaliação do PAS como processo seletivo

Uma avaliação completa do PAS deve 
ir além da análise da concorrência e dos 
resultados dos estudantes no exame. Nesse 
sentido, em 2013, foi feita uma pesquisa de 
avaliação que utilizou informações forneci-
das pelo Cespe sobre o total de inscritos no 
PAS e no vestibular em 2004 e 20052, bem 
como o desempenho desses candidatos e 

variável que indicava se o estudante foi 
ou não aprovado. Para os candidatos ao 
vestibular, foram disponibilizadas as notas 
brutas das provas de Língua Estrangeira, 
Português, Ciências Sociais, Matemática 
e Ciências Naturais, o escore bruto e o 
argumento final. Para os estudantes que 
realizaram o PAS, foram disponibilizadas 
as notas obtidas em cada etapa do progra-
ma. Coletaram-se também informações 
fornecidas pelos próprios candidatos por 
meio de um questionário socioeconômico, 
doravante intitulado QSC, que incluía per-
guntas sobre estado civil, renda familiar, 

2 Foram escolhidos os anos de 2004 e 2005, porque a segunda parte do estudo buscou avaliar os estu-
dantes da universidade desde esses anos até o final do curso.

educação dos pais, raça/cor, raça autode-
clarada, trabalho e cidade de residência.

A Tabela 1, a seguir, apresenta as esta-
tísticas descritivas referentes à base de 
dados QSC. Optou-se pela comparação 
entre os seguintes grupos: (i) aprovados 
e não aprovados no PAS; (ii) aprovados e 
não aprovados no vestibular (sistema uni-
versal); (iii) inscritos no PAS e no vestibular 
(sistema universal); e (iv) aprovados no 
PAS e no vestibular (sistema universal).

N
atália Valarini

N
atália Valarini
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Variáveis
 

Vestibular Pas Pool de inscritos Aprovados no PAS 
e no vestibular –

diferença nas 
médiasNão aprovados (%)  Aprovados (%) Não aprovados (%) Aprovados (%) Vestibular (%)  PAS (%)

Masculino 47,52 *** 57,09 41,19 ** 44,94 47,97 *** 41,56 ***

Renda mensal familiar (R$)

     Renda < 500 9,85 *** 3,92 8,91 *** 3,54 9,46 ** 8,18

     500 < Renda ≤ 1.500 26,10 *** 17,16 21,02 *** 9,44 25,50 *** 19,44 ***

     1500 < Renda ≤ 2.500 16,63 - 17,65 14,82 13,83 16,70 *** 14,69 *

     2500 < Renda ≤ 5.000 22,20 ** 26,72 25,94 27,15 22,50 *** 26,11

     Renda > 5000 15,74 *** 24,02 22,59 *** 36,26 16,29 *** 24,45 ***

     Não sabiam 9,47 - 10,54 6,71 *** 9,78 9,54 *** 7,12

Possui casa própria 72,95 73,41 78,48 ** 82,35 72,98 *** 79,01 ***

Escolaridade do pai

     Ensino básico incompleto 18,44 *** 8,29 13,79 * 5,76 17,76 *** 12,69

     Ensino básico completo 8,04 8,05 6,73 ** 4,07 8,04 *** 6,37 ***

     Ensino médio completo 30,60 29,02 29,00 ** 25,60 30,50 ** 28,5

     Ensino superior 38,52 *** 51,46 46,72 *** 63,22 39,38 *** 48,98 ***

     Não sabiam 4,42 3,17 3,77 *** 1,36 4,34 ** 3,44 **

Escolaridade da mãe

     Ensino básico incompleto 17,07 *** 9,29 11,99 *** 4,72 16,55 *** 11,00 ***

     Ensino básico completo 8,10 ** 4,89 6,18 *** 3,04 7,89 *** 5,75

     Ensino médio completo 33,96 ** 27,87 32,36 *** 26,64 33,55 ** 31,58

     Ensino superior 39,30 *** 56,23 48,16 *** 65,43 40,43 *** 50,52 ***

     Não sabiam 1,58 1,71 1,31 ** 0,17 1,58 * 1,15 **

Raça

     Branca 47,87 45,96 48,85 48,98 47,74 - 48,87

     Preta 3,32 1,96 6,97 *** 3,22 3,23 *** 6,46

     Amarela 4,64 3,18 3,10 3,73 4,54 *** 3,18

     Parda 34,06 34,47 34,86 31,69 34,09 - 34,43

     Indígena 0,61 0,49 0,59 *** 1,53 0,61 - 0,72

     Sem declaração 9,50 *** 13,94 5,64 *** 10,85 9,80 *** 6,35

Negro 17,29 19,41 21,26 *** 16,27 17,43 *** 20,58

Não trabalha 79,06 77,56 87,75 ** 90,85 78,96 *** 88,17 ***

Residência

    Demais regiões administrativas 25,24 *** 42,82 25,84 *** 47,89 26,41 *** 28,85

      Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Lago Norte e 
      Sudoeste 49,90 *** 40,09 52,00 *** 37,77 49,30 - 50,00

    Fora do DF 24,83 *** 17,08 22,19 *** 14,33 24,31 *** 21,11

N   5.725 410 3.782  592 6.135  4.374  

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo Cespe. 
Legenda: *estatisticamente equivalente a 1%; **estatisticamente equivalente a 5%; ***estatisticamente equivalente a 10%.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas do vestibular e do PAS 
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A comparação entre os candidatos ao 
PAS e ao vestibular pelo sistema univer-
sal visa compreender em que medida os 
aprovados e os não aprovados diferem 
entre si, bem como apontar se há dife-
renças significativas entre os conjuntos 
de inscritos e aprovados em cada um dos 
processos seletivos. 

Como esperado, há diferenças em algu-
mas variáveis entre os grupos de aprovados 
e não aprovados no PAS e os mesmos gru-
pos no vestibular. O grupo de aprovados no 
vestibular é formado, em sua maioria, por 
homens (57,1%), 
ao passo que as 
mulheres consistem 
na maioria dos sele-
cionados pelo PAS 
(55,1%). Nota-se 
um decréscimo na 
proporção de candi-
datos ao vestibular 
com renda inferior 
a R$ 500,00, equi-
valente a 1,7 salário 
mínimo à época, 
ao se comparar o 
grupo dos não apro-
vados com o dos 
aprovados, o que 
também é obser-
vado entre os candidatos do PAS. De forma 
semelhante, a proporção de candidatos com 
renda superior a R$ 5.000,00 elevou-se con-
sideravelmente entre o grupo de aprovados. 
Em relação às duas formas de acesso, os 
aprovados possuem pais com maior nível de 
escolaridade – o índice de pais com ensino 
superior no grupo de não aprovados no vesti-
bular é de 38,5%, ao passo que no grupo de 
aprovados esse índice é de 51,5%. 

Em relação à cor dos candidatos ao 
PAS, há diferença na proporção de pretos 
entre os aprovados e os não aprovados. 
Esse fato pode estar ligado à existência 
da seleção por cotas, que é parte do  
vestibular. Como algumas das vagas 
ofertadas no vestibular se destinam aos 
candidatos que se declaram negros, 
entende-se que a proporção deles nesse 
sistema seja inferior à proporção deles 
no PAS. Todavia, quando se compara 
o conjunto de aprovados pelo PAS com 
os aprovados pelo vestibular, não se 
encontram diferenças estatisticamen-

te significantes 
em relação à cor, 
embora os grupos 
difiram em relação 
à raça autodecla-
rada. Em relação 
a ambos os pro-
cessos seletivos, 
os grupos de apro-
vados e não 
aprovados apre-
sentam diferenças 
quanto à cidade 
de residência, mas 
a proporção de 
candidatos oriun-
dos de cada uma 
das regiões des-

critas não difere entre os aprovados em 
cada sistema.

A comparação entre o conjunto de ins-
critos no PAS e o conjunto de inscritos no 
vestibular objetiva esclarecer questiona-
mentos acerca da existência de diferenças 
entre tais grupos. No entanto, embora haja 
diferença estatisticamente significante 
para a maior parte das características 

analisadas, percebe-se que, na compara-
ção entre o grupo de aprovados em cada 
processo seletivo, diferem apenas onze 
das 24 variáveis analisadas.

Resultados do estudo sobre 
determinantes de acesso

Por meio de um modelo econômico, 
analisou-se se há diferenças nos deter-
minantes de aprovação entre o PAS e o 
vestibular, isto é, se as chances de apro-
vação são diferentes entre os processos 
seletivos. Observou-se que o candidato que 
disputa vaga pelo PAS tem probabilidade de 
aprovação 71,2% maior do que aquele que a 
disputa pelo vestibular, o que revela, portan-
to, a importância do PAS como mecanismo 
de seleção de estudantes recém-formados. 

Os candidatos que moram na região 
do Plano Piloto têm probabilidade de 
aprovação 74,4% maior do que os que 
residem nas demais regiões administra-
tivas. Levando-se em consideração que 
o modelo não possui variáveis acerca do 
tipo de escola que o estudante frequentou 
(pública ou particular) nem indica se fez 
ele curso preparatório, acredita-se que a 
variável em questão tenha captado apenas 
parte desses efeitos. 

Outro fato relevante é a renda: a pro-
babilidade de aprovação é 41,7% maior 
para candidatos com renda superior a R$ 
5.000,00 do que para aqueles que pos-
suem menor renda. Famílias com maior 
renda são capazes de fornecer melhores 
condições para o estudo, como acesso 
à internet, apoio na preparação para os 
exames, escola de idiomas etc., o que 
tende a melhorar o desempenho dos 

estudantes e influenciar positivamen-
te as chances de sucesso na seleção. 
Associada a isso está a escolaridade dos 
pais dos candidatos, haja vista que ter 
pais com ensino superior eleva as chan-
ces de aprovação por um fator de 1,38 em 
relação a candidatos cujos pais possuem 
menor grau de instrução. 

 No que se refere ao sexo dos candi-
datos, constatou-se que, no vestibular, os 
candidatos (sexo masculino) têm 54,1% 
mais chances de aprovação que as candi-
datas (sexo feminino). Em contrapartida, a 
razão de chance do candidato do sexo mas-
culino ser aprovado pelo PAS reduz-se por 
um fator de 0,72, o que mostra a vantagem 
que os candidatos homens possuem no 
vestibular vis-à-vis o exame PAS. Isso reve-
la, inclusive, que processos seletivos que 
ocorrem em mais de uma etapa aumentam 
as chances de mulheres ingressarem no 
ensino superior, indicativo relevante quan-
do se considera que os homens tendem a 
ter desempenho superior em exames de 
seleção (GUIMARÃES & SAMPAIO, 2007) 
e a apresentar maiores taxas de aprova-
ção nos vestibulares tradicionais (EMILIO 
et al., 2004). 

Ademais, estudos da área de psicolo-
gia e psiquiatria apontam que as mulheres 
apresentam níveis de ansiedade significa-
tivamente mais elevados do que os homens 
em exames vestibulares (RODRIGUES & 
PELISOLI, 2008). O fato de o PAS ser rea-
lizado em três etapas pode contribuir para 
a redução da ansiedade no momento da 
prova, já que a pressão do evento passa a 
ser diluída em três episódios, reduzindo-se, 
assim, o impacto da ansiedade no desem-
penho dos candidatos e das candidatas. 

55,1%57,1%

VESTIBULAR

PAS

Maioria dos aprovados   
são homens

Maioria dos aprovados     
são mulheres
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31,65%73,1%

VESTIBULAR

PAS

A maioria dos ingressantes 
por essa modalidade 
realizaram cursos 
pré-vestibulares

A minoria dos ingressantes 
por essa modalidade 

realizaram cursos 
pré-vestibulares

Se o estudante se candidatou a um 
curso seletivo, a razão de chance de 
ser aprovado pelo PAS aumenta por um 
fator de 1,86, o que ressalta o papel do 
exame seriado na admissão em cursos 
com maior nota de corte, os quais pos-
suem, na maioria das vezes, as maiores 
concorrências por vaga. Observa-se, por-
tanto, que as maiores oportunidades de 
acesso a cursos como medicina, direito 
e engenharias são oferecidas pelo PAS. 
Caso o estudante dispute tais vagas pelo 
vestibular, ele enfrentará uma concor-
rência por vaga mais acirrada e formada 
por um conjunto heterogêneo de candi-
datos, fatores que dificultam o acesso do 
recém-formado à universidade.

Desempenho dos estudantes na 
universidade

Outra questão importante para ava-
liação do PAS refere-se à análise do 
desempenho dos estudantes dentro da 
universidade, com o objetivo de se com-
preender em que medida as diferenças 
existentes em cada processo seletivo 
refletem no desempenho do estudante que 
ingressou na UnB.

Em geral, o grupo de estudantes 
que ingressam pela forma tradicional 
de seleção, o vestibular, é utilizado nas 
comparações acerca do desempenho dos 
estudantes do PAS, comparações essas 
nem sempre feitas da melhor forma, tendo 
em vista que os estudantes que entram por 
esses processos seletivos possuem várias 
características diferentes, como back-
ground familiar e socioeconômico, entre 
outros fatores. Devido a isso, a segunda 

etapa do estudo buscou avaliar os efeitos 
do PAS por meio de método específico 
de avaliação econômica de programas, 
utilizando-se  três variáveis: desempenho 
acadêmico, permanência na universidade 
e evasão. Assim, a metodologia para ava-
liação adotada no estudo aqui descrito 
visa permitir uma comparação adequada 
entre os estudantes do PAS e do vestibu-
lar quanto às variáveis de desempenho do 
estudante dentro da universidade

Em relação à base de dados utilizada, 
Francis & Tannuri-Pianto (2012) conduziram 
uma pesquisa na UnB, entre 2007 e 2008, 
com estudantes que ingressaram na uni-
versidade entre o segundo semestre de 
2003 e o segundo semestre de 2005. Nessa 
pesquisa, doravante denominada pelo 
acrônimo PSEU, os questionários foram 
respondidos por meio de entrevistas ou pela 
internet, e os entrevistados foram escolhidos 
aleatoriamente a partir da população de 
estudantes da UnB ingressantes nos anos 
supracitados. As entrevistas foram conduzi-
das no Departamento de Economia da UnB, 
com 2.814 estudantes. O questionário com-
pleto foi composto por aproximadamente 
duzentas questões.

Também utilizou-se uma base com 
informações referentes ao perfil acadêmico 
de estudantes da universidade. Essa base, 
doravante denominada de SAA, possui dados 
sobre o Índice de Rendimento Acadêmico 
(IRA) e dados relativos a curso e opção3, 
semestre de ingresso e de saída, forma de 
saída, entre outras informações. Por esses 
dados, pode-se saber se o estudante ainda 
está ativo na universidade, e, se estiver, há 
como ter acesso a seu histórico escolar.

Das 68 características investigadas 
na PSEU, há diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos de alunos do 
PAS e os do vestibular em quatorze casos. 
Em particular, destacam-se as diferenças 
na proporção entre homens e mulheres 
na amostra de estudantes do PAS, bem 
como na média de idade entre os grupos: 
como esperado, 
os ingressantes 
pelo PAS são mais 
jovens, já que esse 
processo seletivo 
se restringe a estu-
dantes que ainda 
estão no ensino 
médio. Quanto à 
educação dos pais, 
pode-se observar 
que os grupos 
diferem apenas em 
relação à propor-
ção dos pais que 
possuem até oito 
anos de estudo. 

Das características socioeconômicas 
avaliadas, o grupo de estudantes do PAS 
possui maior acesso à internet, e a maior 
parte tem empregada doméstica. Ainda, 
a porcentagem de estudantes oriunda de 
outros estados é superior no vestibular, o 
que já era esperado, tendo em vista que 
o vestibular é a forma de acesso mais 
tradicional, também existente em vários 
estados, e, portanto, mais acessível àque-
les que não moram no Distrito Federal. 

Em relação às características da edu-
cação pré-universitária, a maioria dos 
estudantes aprovados pelo PAS frequentou 

escola privada durante o ensino médio e 
dedicou mais horas durante o terceiro ano 
para estudar para os exames de seleção, 
apesar de essa diferença na quantidade 
de horas não ser estatisticamente signi-
ficativa quando se analisa a dedicação 
no primeiro e no segundo ano do ensino 
médio. A diferença mais notória refere-se 

à parcela de estu-
dantes aprovados 
pelo vestibular 
que fizeram cursos 
pré-vestibulares: 
enquanto 73,71% 
dos ingressantes 
pelo vestibular 
afirmaram terem 
frequentado tais 
cursos, essa pro-
porção reduz-se 
para 31,65% entre 
os ingressantes 
pelo PAS, algo tam-
bém já esperado, 
tendo em vista que 
a decisão de entrar 

em um curso preparatório é mais comum 
entre os que já se formaram no ensino 
médio, que precisam, portanto, se pre-
parar mais intensivamente para o exame 
vestibular.

A avaliação do efeito de se ingressar 
pelo PAS é feita utilizando-se métodos de 
avaliação de programas e políticas públi-
cas. A essência desse método é a busca por 
um grupo que seja, de fato, comparável ao 
grupo que se deseja avaliar. Utilizando-se a 
nomenclatura dessa metodologia, o grupo 
que ingressou pelo PAS será chamado de 
“grupo de tratamento”, cujos resultados 

3  Um curso pode ter mais de uma opção, a depender do número de turnos em que é ofertado (diurno e 
noturno), se possui mais de uma habilitação (bacharelado e licenciatura) e se tem mais de uma habili-
tação específica, como é o caso Letras e Artes.
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são comparados ao de um “grupo de con-
trole”. Há diversas formas de se encontrar 
um “grupo de controle”, mas também exis-
te uma imensa dificuldade em se fazer isso, 
pois, em geral, quem se submete a deter-
minado programa, ou processo seletivo, 
ou a determinada política pública é essen-
cialmente diferente 
dos que não se sub-
metem. Logo, uma 
simples compara-
ção de estudantes 
aprovados pelo PAS 
e com aprovados 
pelo vestibular, com 
vistas à definição 
de seu desempenho 
na universidade, 
geraria resultados 
enviesados. Por isso, 
optou-se por utili-
zar a metodologia 
denominada de 
pareamento por 
escore de propensão, 
para se escolher, 
entre todos os estu-
dantes que ingressaram pelo vestibular, 
aqueles que mais se assemelhassem aos 
estudantes que estão no grupo de trata-
mento do PAS.

4 Para a conclusão do curso, o estudante deve ser aprovado em todas as disciplinas obrigatórias do 
curso e integralizar o número de créditos exigidos. O número de semestres recomendados origina-se 
de um fluxo de disciplinas semestrais definido por cada departamento para organizar o andamento 
dos cursos. Caso o estudante siga esse fluxo, cursando as matérias definidas para cada semestre, 
garante-se que todas as disciplinas obrigatórias serão cursadas no número de semestres recomenda-
dos. A informação sobre os requisitos à formatura foi recolhida no site da Secretária de Administração 
Acadêmica da UnB, e o número de semestres recomendados por curso/opção foi consultado no site de 
matrícula da UnB (www.matriculaweb.unb.br).

5 Não foi possível subtrair do tempo de permanência do estudante na UnB o número de semestres tran-
cados, já que essa informação estava disponível apenas até o primeiro semestre de 2011. 

Tipo de saída Vestibular PAS Total

Aluno ativo 0,39 0,74 0,57

Desligamento – não cumpriu condição 7,06 7,81 7,44

Desligamento – abandono 6,08 6,13 6,11

Desligamento voluntário 2,55 2,42 2,48

Formatura 82,16 81,6 81,87

Novo vestibular 0,59 0,74 0,67

Reprovação por três vezes na mesma disciplina 1,18 0,56 0,86

Observa-se que o não cumprimento de 
determinada condição é a principal causa 
de saída de estudantes que não se for-
mam. Essa modalidade de desligamento é 
aplicada ao estudante que, tendo sido ante-
riormente identificado como passível de 
desligamento por rendimento acadêmico6 
ou por tempo de permanência, não tenha 
cumprido, no decorrer do período fixado, a 
condição que lhe foi imposta pelos órgãos 
colegiados (UnB, 2004). O desligamento por 
abandono de curso aplica-se ao estudante 
que, por dois períodos letivos consecutivos, 
não tenha efetivado matrícula em discipli-
nas, ou que, embora matriculado, não tenha 

Fonte: elaboração própria com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Administração Acadêmica 
(SAA) da UnB.

A primeira variável de interesse avalia-
da refere-se ao desempenho acadêmico 
dos estudantes. O desempenho pode ser 
medido por meio da construção de indica-
dores, utilizando-se as menções obtidas 
pelos estudantes nas disciplinas cursadas. 
A UnB, bem como várias universidades 

federais, utiliza o IRA 
como principal indica-
dor de desempenho 
dos estudantes ao 
longo do curso.

Para avaliar o 
tempo de permanên-
cia dos estudantes 
na universidade, 
criou-se a variável 
número de semestres 
além do recomen-
dado, resultante da 
subtração da variável 
referente à quantida-
de de semestres em 
que a universidade 
recomenda que o 
estudante termine 

seu curso4 e o número de semestres que 
ele, de fato, permaneceu na Universidade 
até sua formatura5.

O terceiro resultado de interes-
se refere-se à evasão dos cursos. A 
variável evasão agrega todas as modali-
dades de desligamento, bem como a saída 

por reincidência de reprovação na mesma 
disciplina. A Tabela 2 apresenta a distribui-
ção dos estudantes por forma de saída e 
sistema de seleção.

Tabela 2 – Distribuição dos alunos por sistema de seleção e tipo de saída

cursado disciplina. Por fim, o desligamento 
voluntário é aplicado ao estudante que, 
por iniciativa própria, tenha desistido do 
vínculo com seu curso.

O estudo comprovou que os estudan-
tes que ingressaram pelo PAS possuíam 
IRA de 2,8% a 4,7% superior ao dos que 
ingressaram na UnB pelo vestibular tra-
dicional, a depender da especificação 
adotada. Tendo em vista que o IRA é um 
índice bastante denso que sintetiza diver-
sas informações, o impacto detectado, 
variante entre 0,1 e 0,18, pode ser consi-
derado de magnitude relevante.

6 De acordo com a Resolução Cepe/UnB nº 41/2004, enquadra-se como sujeito a provável desligamen-
to o estudante que: (a) obtiver uma média de disciplinas cursadas com aproveitamento, por período 
letivo, inferior a duas; (b) for reprovado em uma mesma disciplina obrigatória de seu curso por duas 
vezes, consecutivas ou não; (c) obtiver uma média de créditos por período letivo inferior ao mínimo 
de créditos por período letivo exigido para seu curso; (d) apresentar um número de créditos a obter 
incompatível com o tempo disponível para conclusão do curso. O estudante identificado como em risco 
de desligamento deverá, então, procurar a coordenação do seu curso ou o seu orientador/tutor para 
elaboração e encaminhamento do plano de estudos à Comissão de Acompanhamento e Orientação, 
visando à adequação de seu rendimento acadêmico.

Natália Valarini
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18,9%23,8%

VESTIBULAR

PAS

Ingressantes por essa 
modalidade trancaram 
algum semestre

Ingressantes por essa 
modalidade trancaram 

algum semestre
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Em relação ao tempo de permanência 
na universidade, verificou-se que os estu-
dantes ingressantes pelo PAS tenderam 
a permanecer por menos semestres na 
universidade, mas essa diferença não foi 
estatisticamente significante em nenhuma 
das projeções realizadas.

Posteriormente, 
estimou-se o 
impacto de ser 
ingressante pelo 
PAS sobre as variá-
veis “trancamento” 
e “número de perí-
odos trancados”. 
Por meio dessa 
análise, buscou-se 
identificar qual 
grupo de estudan-
tes utilizava com 
maior frequência o 
recurso da suspen-
são das atividades 
acadêmicas sem 
perda de vínculo 
com a universidade. Encontrou-se dife-
rença de 4,9% nas taxas de trancamento: 
enquanto 18,9% dos estudantes aprovados 
pelo PAS já haviam trancado algum semes-
tre entre o início de 2004 e o início de 2011, 
23,8% dos ingressantes pelo vestibular 
já haviam recorrido ao trancamento. Os 
resultados, contudo, não apresentaram 
significância estatística para nenhum dos 
modelos adotados no estudo. Em relação 
à quantidade de semestres trancados, os 
estudantes aprovados pelo PAS trancaram, 
em média, 1,32 semestres, ao passo que 
os estudantes que ingressaram mediante 
o vestibular utilizaram o trancamento, em 

média, 1,47 vezes. A diferença estimada 
entre o grupo de tratamento e o de controle 
por esse mesmo método foi de 0,15, a qual 
também não teve significância estatística.

Uma nova variável para avaliar per-
manência, denominada permanência 
relativa, dada pela divisão do número de 

semestres cursa-
dos pelo número 
de semestres 
recomendados, foi 
criada para se com-
preender melhor o 
impacto da perma-
nência estendida 
na universidade de 
acordo com a dura-
ção do curso. Como 
não foram encon-
tradas diferenças 
estatisticamente 
significativas para 
essa variável, con-
clui-se que não há 
efeitos expressivos 

quando se compara o tempo de permanên-
cia na universidade de um ingressante pelo 
PAS com o de um ingressante pelo vestibular. 

Por fim, os resultados da análise dos 
efeitos do grupo de tratamento sobre a 
taxa de evasão dos estudantes mostram 
que o efeito do ingresso pelo PAS sobre 
a taxa de evasão não é estatisticamente 
significativo em nenhum dos métodos 
adotados, sendo a taxa de abandono dos 
estudantes que ingressaram pelo PAS 
muito próxima a dos estudantes que 
ingressaram pelo vestibular.
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Tecendo  
a fome  
do saber

Não quero faca, nem queijo. 
Quero a fome. 

Adélia Prado
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O conhecimento está por toda parte, ao alcan-
ce de todos, ou de quase todos. Com um simples 
clique, a resposta surge bem ali, na tela do compu-
tador ou do celular. O grande mestre Google, guru 
multifacetado, multimidiático, incansável, dia e 
noite, oferece respostas aos questionamentos mais 
peculiares, antes que a angústia perscrute a alma e 
se instale; antes mesmo que Hamlet possa indagar 
sobre o seu “ser ou não ser”, lá estará a resposta 
piscando ininterruptamente. Nesse contexto, como 
fica a escola e a relação professor-aluno?

A pergunta acima remete à origem da própria 
instituição. Afinal, por que existem as escolas? 
Para que elas servem e para que servem livros, pro-
fessores e alunos? A palavra “escola” vem do grego 
scholé e, por mais que pareça estranho, significa 
“lugar do ócio”. Na Grécia Antiga, a escola era um 
lugar para ser frequentado pelos sujeitos durante o 
tempo livre, era um espaço para conversas e refle-
xões sobre as inquietudes geradas pela rotina. As 
escolas multitemáticas como as 
de hoje surgiram entre os séculos 
XIX e XX. Nas primeiras escolas, 
as gregas, os mestres conduziam 
as retóricas – rhetorikaí –, que 
consistiam em um bate-papo sobre 
determinado assunto ou sobre 
um tópico de interesse geral; aos 
discípulos, cabia o papel de interlocutores e, con-
sequentemente, o de continuadores da escola, em 
um ciclo de alternância de papéis: hoje, discípulo; 
amanhã, mestre. Nesse sentido, pode-se depreen-
der que o existir da escola era a própria existência 
do indivíduo que escolhia estar em seu tempo livre 
em contato consigo mesmo por meio de outros. 

Atualmente, a escola se depara com questões 
que envolvem o desafio diário de ser um lugar 
atrativo para os estudantes. Assim, além do desafio 
primordial de tornar o currículo escolar atraente e 

útil, é necessário superar, ainda, no espaço esco-
lar, problemas reais como, por exemplo, meios para 
oportunizar a disponibilização de diversas tecnolo-
gias aos alunos, as limitações de espaço físico e a 

necessidade da formação docente 
continuada. A opção metodológica e 
o planejamento do ensino precisam 
articular-se de forma orgânica à rea-
lidade e às situações vivenciadas por 
educadores e educandos, de modo 
que o conteúdo informativo revis-
ta-se de significados existenciais a 

serem decodificados no processo de aprendizagem 
(SANTIAGO, 2001, p. 162). 

Partindo do pressuposto de que é necessário 
tornar o currículo escolar acessível, útil e atraente, 
o Centro de Ensino Médio Ave Branca – Cemab, 
como é popularmente conhecido – vem buscando, 
durante esses mais de cinquenta anos de atuação, 
conscientizar os estudantes da importância de, 
constantemente, fazer perguntas. Como se pode ler 
no verso de Adélia Prado que abre este texto: “Não 
quero faca, nem queijo. Quero a fome”. 

 Na Grécia Antiga, a escola era 
um lugar para ser frequentado 
pelos sujeitos durante o tempo 
livre, era um espaço para 
conversas e reflexões sobre as 
inquietudes geradas pela rotina.
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Uma escola terá dificuldades de se articular 
pedagogicamente caso fique dependente exclu-
sivamente das políticas pedagógicas emanadas 
do sistema mantenedor (Estado, Município); ela 
própria tem que pensar seu projeto pedagógico, 
estabelecer que formas de sociabilidades que 
pretende ao propor educar, que homem alme-
ja com suas práticas pedagógicas cotidianas 
(SILVA, 2010, p. 76).

Inaugurado em 1961, o Cemab está localizado 
no coração de Taguatinga – nome de origem tupi, 
ta’wa’tinga, que significa “ave branca” –, na RA-III, 
uma das mais produtivas regiões administrativas do 
Distrito Federal, reconhecida, nacionalmente, por 
sua indústria moveleira de preços convidativos, seus 
parques de preservação natural e sua noite frenéti-
ca de bares e restaurantes típicos. De Taguatinga, 
a escola herdou, além do nome, a vocação de ser 
propulsora de criatividade e de múltiplos talentos. 
Muitos profissionais e artistas que hoje enriquecem 
a cena local estudaram no Cemab, que é entendido 
como um centro de excelência. De acordo com o 
Projeto Político Pedagógico da instituição, a missão 

da escola é “proporcionar uma educação de quali-
dade, dando significado ao conhecimento escolar, 
mediante a contextualização e a interdisciplinari-
dade, em busca da formação integral e crítica dos 
estudantes, preparando-os para os desafios que 
envolvem a sociedade atual” (SEEDF, 2016). 

Diferentemente de muitas escolas, o Cemab, 
devido ao fato de possuir uma excelente estrutura 
física, recebe um número significativo de pedidos 
de novas matrículas por pais interessados tanto no 
conforto e na segurança proporcionados pelo espa-
ço físico da escola quanto na qualidade da formação 
do corpo docente e profissional da instituição. O 
espaço interno do Cemab apresenta a seguinte 
estrutura administrativa:

• vinte e oito salas de aula equipadas com recursos 
audiovisuais e ar-condicionado;

• quatro laboratórios (Informática, Inglês, Física, 
Química e Biologia);

• uma sala de datashow;

• uma sala de reprografia;

• uma sala de coordenação;

• uma sala de orientação escolar;

• um auditório com instalação de cineclube;

• uma biblioteca;

• uma midiateca;

• três quadras de esportes, uma delas coberta;

• uma sala de professores;

• uma sala de recepção da secretaria;

• uma sala da Associação de Pais, Alunos e 
Mestres (Apam);

• duas guaritas;

• uma sala de apoio (escola inclusiva); e

• uma sala de recursos multifuncionais. 

Nos setores em que funcionam a administração 
e as supervisões pedagógica, administrativa e disci-
plinar da escola, a estrutura é composta por:

N
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• uma sala de coordenação da escola integral;

• uma sala de recursos para deficiência visual; e 

• uma sala de recursos generalistas.

Atualmente, o Cemab atende estudantes das 
três séries do ensino médio, em três turnos (horário 
integral), conforme a seguinte distribuição.

• período matutino: dez turmas do 2º ano e dezoito 
turmas do 3º ano;

• período vespertino: vinte turmas do 1º ano e oito 
turmas do 2º ano;

• período noturno: três turmas do 1º ano, cinco tur-
mas do 2º ano e três turmas do 3º ano.

O Cemab oferece almoço aos estudantes que 
participam de atividades extracurriculares em turno 
oposto, como dança, música, teatro e reforço. Há 
refeição também para aqueles que trabalham e 
estão apenas complementando seus estudos. O 
corpo discente da instituição é formado, majoritaria-
mente, por jovens oriundos de Taguatinga, de Águas 
Claras e do Guará, mas atende, também, a mora-
dores do Riacho Fundo, de Samambaia, do Recanto 
das Emas, da Ceilândia, do Gama, de Santo Antônio 
do Descoberto e de Águas Lindas de Goiás. Muitos 
moradores das localidades mais distantes justificam 
a preferência pela escola em função da qualidade 

docente e do ambiente favorável ao êxito do proces-
so de ensino e aprendizagem. 

Nos últimos anos, devido à crise financeira que 
afetou o país, tem-se observado uma crescente 
migração de estudantes da rede privada de ensino 
para a rede pública e, nesse processo, o Cemab 
destacou-se como uma das escolas preferidas pela 
comunidade. Essa procura pela instituição também 
está relacionada à validação crescente dos meca-
nismos de avaliação em larga escala, como o PAS 
e o Enem, além do Programa Universidade para 
Todos (Prouni) e do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), que valorizam a escola pública e são meios 
de ingresso na Universidade de Brasília (UnB) e em 
outras instituições de ensino superior do Brasil. 

 A comunidade escolar é muito heterogênea em 
sua formação e apresenta uma grande diversidade 
socioeconômica e cultural, o que permite ao corpo 
docente transitar com múltiplas abordagens cur-
riculares em diferentes contextos. Com um olhar 
multifocal, direcionado a jovens conectados com 
suas realidades locais e antenados a outros centros 
de cultura e saber, a escola procura conduzir seu 
trabalho e construir sua história respeitando as dife-
renças e valorizando os saberes local e universal.

N
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doutorandos, egressos, em sua maioria, da UnB. Em geral, os profissionais participam de grupos de pesquisa 
de sua área de formação, o que ajuda a contribuir para o aprimoramento do fazer pedagógico. O trabalho 
como pesquisadores e a constante observação da realidade possibilitam que os professores desenvolvam 
suas atividades com base na Pedagogia de Projetos, articulando seu trabalho às pesquisas previamente 
desenvolvidas na universidade, ou seja, não se trata de simplesmente “dar aulas”, mas de transformar a sala 
de aula em ambiente de produção de conhecimento significativo. 

Os Projetos de Trabalho contribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem de tal 
forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes 
(HERNÁNDEZ, 1998).

Os projetos desenvolvidos na escola visam explorar as competências e as habilidades elencadas nos 
eixos estruturais da LDB, que envolvem aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a 
ser. Nesse sentido, esses projetos oferecem aos estudantes a possibilidade de crescer como pessoa, exercer 
a cidadania de forma efetiva, ampliar seus horizontes, além de oportunizar o desenvolvimento da consci-
ência sobre seus potenciais no que se refere à busca de sonhos e a realizações pessoais e coletivas. Os 
projetos são articulados no espaço de coordenação pedagógica, por iniciativa pessoal, ou provocados pela 
equipe pedagógica a partir de questões coletivas. Como o corpo docente é livre para escolher de que forma 
participar dos projetos, geralmente a adesão desses profissionais é grande e sua participação é efetiva. 

Alguns projetos atendem a comunidade escolar como um todo, a saber: o Espaço diverso da sala, que é 
conduzido pela Escola Integral e oferece diversos cursos no turno oposto ao das aulas; o Intervalo Cultural, 
que é orientado pela equipe pedagógica e, uma vez por mês, dinamiza o intervalo entre as aulas com a 
reprodução de músicas e leitura de poesias; e os Jogos Interclasse, em que a equipe de Educação Física 
promove torneios e disputas esportivas. 

Outros projetos, focados em áreas específicas, são idealizados por profissionais que dividem atribui-
ções durante a implementação do programa em sala de aula. Entre esses projetos inclui-se o projeto da 
equipe de Ciências da Natureza, denominado Ciências através dos tempos. O projeto, que é desenvolvido 
com base no livro do escritor Àttico Chassot, leva o educando a perceber a ciência como algo que evolui 
e se aprimora com o passar do tempo, bem como a compreender a efetiva contribuição de diversos pes-
quisadores nessa evolução. 

As interações sociais que se desenvolvem nesse espaço formativo 
ajudam crianças e adolescentes a compreenderem a si mesmos e aos 
seus outros sociais, enquanto sujeitos sociais e históricos, produtores 
de cultura. Assim, oportunizam a construção da base inicial para a 
vivência efetiva de sua cidadania (DIAS, 2016, p. 2).

Atualmente, a equipe gestora do Cemab é formada por Suzane 
Margarida Martins, professora de Geografia e diretora, André Luis 
Schiavolini, professor de Matemática e vice-diretor, e Eliane Nilvana 
Ferreira de Castro, professora de Química, escritora de livro didático e 
supervisora pedagógica. A gestão dessa equipe pauta-se pelo comparti-
lhamento democrático de decisões e pelo respeito às diferenças de seu 
corpo docente. A transparência no encaminhamento de questões, bem 
como a inteligência emocional no relacionamento interpessoal, tem pro-
porcionado uma otimização do processo educativo, o que, obviamente, 
extrapola o fazer administrativo e alcança os estudantes, os servidores e 
a comunidade sempre presente na rotina escolar. 

O sistema avaliativo do Cemab segue as orientações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em consonância com o Currículo 
em Movimento, adotado pela SEEDF, e assegura aos estudantes uma 
avaliação coerente com o que preconiza a lei e os exames que avaliam os 
alunos do ensino médio, como o PAS e o Enem. A avaliação permite reali-
zar o diagnóstico do processo educativo devido ao fato de ser processual 
e permitir a correção de falhas durante o percurso, servindo ao professor 
e ao estudante como bússola na caminhada. Entre as preocupações da 
escola inclui-se oferecer diferentes processos avaliativos que permitam 
ao educando explorar competências e habilidades individuais e coleti-
vas, bem como orais e escritas. 

Nessa perspectiva, a escola trabalha com 50% de avaliações for-
mais, seguindo os objetos e a metodologia do PAS e do Enem – questões 
objetivas, discursivas, multidisciplinares e/ou interdisciplinares – e 50% 
de avaliações pontuais, bimestrais, definidas pelos professores em con-
formidade com o andamento do currículo e as especificidades de cada 
turma. Os profissionais de cada área definem juntos as prioridades, e 
cada professor define o melhor critério para atender a diversidade de 
suas turmas. A recuperação de conteúdo é processual e definida por 
cada professor juntamente com a coordenação pedagógica. 

Além da qualidade da estrutura física, outro atrativo da escola é o corpo 
docente formado por profissionais graduados, especialistas, mestres e 
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Outro projeto relevante é o denominado 
Jogos Matemáticos, organizado pela equipe de 
Matemática. O projeto em questão proporciona aos 
estudantes o desenvolvimento de conhecimentos 
matemáticos sofisticados por meio da confecção de 
jogos. Há também o tradicional projeto Vernissage, 
idealizado e desenvolvido por professores de Artes 
e a equipe de Código e Linguagens, que promove 
o estudo de telas de artistas plásticos universais 
e propõe sua posterior releitura por estudantes da 
escola. Esse trabalho culmina em um grande evento 
que simula um tradicional vernissage. 

A escola dispõe, ainda, de um coral que nasceu 
do projeto Vocalize. Criado com o intuito de redu-
zir a evasão escolar, o grupo apresenta-se sempre 
de maneira criativa, com repertório variado, e é 
reconhecido no cenário artístico local e nacional. 
A equipe de Códigos e Linguagens também desen-
volve o projeto Músicas que contam..., no qual se 
exploram canções, muitas delas incluídas no PAS e 
no Enem. O projeto coordenado pela professora de 

Língua Portuguesa Adriana Evangelista é desenvol-
vido por todos os professores e propõe o estudo de 
canções, por meio de diversos vieses, assim como o 
debate de temas abordados nas canções e de apre-
sentações lúdicas. 

Há também o projeto denominado Sarau Poético, 
cuja proposta é promover, por meio de saraus, a 
reconstituição de salões de cortes do século XIX 
por onde devem desfilar personagens dos livros 
que foram lidos ao longo do ano letivo. Além de pro-
mover o protagonismo juvenil, uma vez que tudo é 
coordenado por estudantes do 2º ano, o projeto visa 
à formação de novas plateias. Alinhado à ideia de 
promover o protagonismo juvenil também está o 
projeto Penso, Logo Escrevo, que envolve a disciplina 
Língua Portuguesa e as turmas do 2º ano. O objeti-
vo é incentivar a manifestação escrita de diversos 
gêneros textuais, para despertar o gosto pela lei-
tura e pela produção escrita. Os trabalhos sempre 
culminam na publicação de jornais, histórias em 
quadrinhos e livros. 

O projeto Geração Cult propõe a realização de 
pesquisas para promover análises de questões 
sociais, políticas e econômicas do Brasil, bem como 
o comportamento dos jovens através do tempo. 
No período noturno, os estudantes participam da 
construção da Linha do tempo, projeto desenvolvido 
por todas as áreas e que envolve pesquisas sobre a 
evolução de diversas civilizações e as implicações 
de suas culturas para a sociedade atual. 

Além dos projetos citados, que são alguns exem-
plos dos trabalhos desenvolvidos na escola, há 
outros projetos em processo embrionário ou experi-
mental. Esses trabalhos são essenciais à formação 
da identidade do Cemab, pois ajudam a constituir 
sujeitos históricos que carregarão por toda vida uma 
memória sensível de momentos prazerosos, oportu-
nizados pela articulação satisfatória da teoria, da 
prática e da ludicidade.
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A escola pública, no Distrito Federal, tem buscado 
equalizar as questões de seu tempo a fim de cumprir 
seu papel pautando-se na valorização das múltiplas 
inteligências e na perspectiva da Pedagogia Ativa, 
conforme o currículo da SEEDF, que norteia todo o 
fazer pedagógico e visa dar sentido ao aprender. A 
abordagem proposta neste artigo evidencia a preo-
cupação de todos os profissionais do Cemab com o 
sucesso de seus estudantes tanto na escola quanto 
na vida. Cabe destacar que, ano após ano, aumen-
tam os índices de aprovação dos alunos egressos 
do Cemab no PAS, no Enem, em vestibulares e em 
concursos diversos. Os alunos também participam 
das Olimpíadas de Português e de Matemática, do 
Jovem Senador e da Bienal de Literatura. 

Considerando-se que a educação é caminho para 
o desenvolvimento de um país e para a diminuição 
de suas desigualdades, sendo, portanto, uma das 
condições para o desenvolvimento sustentável, para 
a distribuição de riquezas e para a soberania de uma 
nação, é imprescindível que o aprendizado seja signifi-
cativo para que o indivíduo possa exercer plenamente 
sua cidadania. Partindo desse pressuposto, o Cemab 
busca oferecer uma educação que oportunize ao cida-
dão ampliar seu poder de compreensão e que viabilize 
sua atuação nos vários setores da sociedade, já que 
somente a educação é capaz de conferir poder para as 
pessoas interferirem nos rumos do país e lutarem pela 
garantia dos direitos humanos. 

N
atália Valarini
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ANÁLISE DE DESEMPENHO

Aplicados em 2015
Introdução

Em 1996, a Universidade de Brasília aplicou as primeiras provas de seu 
pioneiro Programa de Avaliação Seriada (PAS) e, desde então, ele vem sendo 
constantemente aprimorado. As provas do PAS, realizadas ao final de cada 
série do ensino médio, seguem hoje as matrizes de referência geradas a partir 
da articulação de competências e habilidades. Obviamente, as matrizes estão 
embasadas nos conhecimentos escolares, porém buscam contextualizar 
esses saberes. O objetivo deste artigo é apresentar e discutir itens elabora-
dos a partir dos Objetos de Conhecimento válidos em 2015: primeira etapa do 
subprograma 2015-2017; segunda etapa do subprograma 2014-2016; e tercei-
ra etapa do subprograma 2013-2015. São enfatizados itens que contemplaram 
prioritariamente o campo da Biologia. Na análise de cada item, considera-se 
seu nível de dificuldade (D) de acordo com a porcentagem de estudantes que 
marcaram a resposta correta conforme a seguinte classificação: muito fácil 
(D ≥ 0,8); fácil (0,6 ≤ D < 0,8); médio (0,4 ≤ D < 0,6); difícil (0,2 ≤ D < 0,4); e 
muito difícil (D < 0,2).

4343
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Subprograma 2015-2017

Descrição de desempenho dos candidatos nos itens 79, 83 e 84 do Caderno Albert

A base da primeira etapa do subprograma 2015-2017, aplicada em 6 de dezembro 
de 2015, foi a Matriz de Referência encontrada no link <http://www.cespe.unb.br/pas/>. 
Foram selecionados itens com níveis de dificuldade médio (79 e 83) e difícil (84).

Nesse item, demandou-se ao estudante interpretar gráficos a respeito de enzimas e 
suas atividades em função do pH. Esse é um item multidisciplinar e interdisciplinar, pois 
nele observa-se uso de linguagem matemática, química e biológica na apresentação e 
na solução de um problema. O estudante tem toda a informação necessária para julgar o 
enunciado no próprio item, ou seja, a demanda é pela interpretação dos gráficos à luz do 
conteúdo abordado no primeiro ano do ensino médio. 

A interpretação de textos, imagens ou gráficos é uma habilidade central, e o entendimen-
to do mundo que nos cerca depende da interpretação de fatos, contextos e circunstâncias. 
Apesar disso, observa-se grande dificuldade no desenvolvimento dessa habilidade. Dessa 
forma, um item que tem a característica de ser fácil, como o que está aqui em análise, 
torna-se médio diante da necessidade de interpretação por parte dos estudantes. 

Esse item é do tipo C, de múltipla escolha, e foi considerado de dificuldade média, 
porque aproximadamente 53% dos estudantes o responderam corretamente, ou seja, 
analisaram a curva de atividade enzimática em função do pH e concluíram que a alterna-
tiva D apresentava a única conclusão correta. A Tabela 1 a seguir apresenta informações 
do item 79 quanto a acertos, erros, total de respondentes, respostas em branco e duplas 
marcações para um conjunto de 21.030 estudantes.

Tabela 1 – Quantitativo do item 79

Item 79 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 11.076 6.943 18.019 2.970 41 21.030

% 52,66 33,02 85,68 14,12 0,20

O Gráfico 1, a seguir, detalha os percentuais de marcação de cada uma das quatro 
opções, das respostas em branco ou nas quais houve dupla marcação. 

Gráfico 1 – Percentual de marcações no item 79
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Na questão analisada, observa-se que o distrator (opção errada) que mais atraiu 
os estudantes foi a opção B, que dispunha: “A atividade da enzima IV é inibida na faixa 
de pH analisada”. Desconsiderando a possibilidade de “chute” por parte do estudan-
te, observa-se que o gráfico relativo à enzima IV apresenta constância na faixa de pH 
analisada. No entanto, essa constância refere-se a uma atividade enzimática na faixa 
de 100%, ou seja, a atividade da enzima IV mantém-se na faixa de pH analisada, mas 
não demonstra inibição, o que torna a opção incorreta. Dessa forma, é possível que 
o número substancial de estudantes que marcaram a opção B reflita dificuldade no 
entendimento do conceito de “inibição de atividade enzimática”. A opção com menor 
taxa de marcação foi a letra A, com menos de 4%. Essa opção afirma que a atividade 
enzimática sofre pouca influência da variação de pH, porém o gráfico mostra uma curva 
que sugere um comportamento normal dos dados. 

Em suma, o nível médio de dificuldade do item 79 deve estar diretamente relacionado 
à interpretação dos gráficos e ao domínio do vocabulário, como o desconhecimento da 
palavra “inibição”, e não ao conhecimento efetivo de um conteúdo sobre como as enzimas 
atuam ou mesmo o que é uma enzima. 

Figura 1 – Item 79 do caderno Albert
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 A representação em preto e branco a seguir, figura 2, é a referência para os itens de 83 
a 85, e a colorida, figura 3, serviu de modelo para a elaboração desses itens. Nessas figu-
ras, apresenta-se o esquema de fagocitose de uma célula inimiga, no caso, uma bactéria. 

Os itens aqui comentados, 83 e 84, também demandaram a habilidade de interpre-
tação, porém, diferentemente do caso anterior, a figura de referência não era suficiente 
para o estudante julgar os itens. Nesse caso, foi necessário conhecimento do conteúdo 
para, com base na observação do esquema, julgar os itens do tipo A. Ambos os itens estão 
errados e, nos dois casos, o nível de dificuldade pode ser justificado pelo domínio de voca-
bulário e conteúdo.

No item 83, o objetivo foi avaliar se o estudante compreendeu que o esquema se refere 
à fagocitose e se ele sabe diferenciá-la da pinocitose. Observa-se que 54% dos estudantes 

acertaram o item, no entanto, quando se consideram apenas os estudantes que o res-
ponderam, esse número salta para 71%. 

A pinocitose é um processo de alimentação complementar à fagocitose e compreende 
a ingestão de líquido. A falha de interpretação da figura e o desconhecimento do processo 
de pinocitose provavelmente explicam os 17,5% de estudantes que responderam o item 
errado (24% dos respondentes). Observa-se que a figura apresenta setas que indicam 
a direção do processo abordado. Se o estudante olhou o número cinco sem observar a 
direção das setas e o restante do processo, pode ter interpretado os fragmentos da célula 
digerida como gotículas de água e julgado o item como certo.

No que se refere ao item 84, a porcentagem de acertos foi bem inferior (31%) e simi-
lar à porcentagem de erros (35%) e de respostas em branco (35%), como mostrado na 
Tabela 2 a seguir. É provável que a palavra “autofagia” tenha levado à quantidade equi-
tativa entre certos/errados/em branco. Apesar de “auto” ser um prefixo que está no dia 
a dia dos estudantes, provavelmente eles não o associam à palavra apresentada: auto 
— próprio; fagia — comer. O esquema mostra a célula “comendo” algo externo e não suas 
próprias organelas, o que caracteriza a fagocitose e não a autofagia.

Tabela 2 – Quantitativo dos itens 83 e 84

Item 83 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 11.374 3.669 15.043 5.939 48 21.030

% 54,09 17,45 71,53 28,24 0,23

 Portanto, os erros cometidos nos itens 83 e 84 chamam a atenção para o voca-
bulário próprio da Biologia, que se utiliza de termos que não são costumeiros na língua 
portuguesa e são derivados de línguas como o latim e o grego, com as quais não temos 
contato frequente. Por isso, saber o significado de determinados sufixos e prefixos 
auxilia de maneira inequívoca no aumento da compreensão do conteúdo dessa ciência 
considerada por grande parte de nossos estudantes como muito complexa. Novamente, 
observa-se que há problema quanto à interpretação, dessa vez com relação a conceitos 
que seriam melhor esclarecidos se a palavra em questão fosse trabalhada em sala de 
aula. O desafio é, então, trabalhar a etimologia das palavras, já que, atualmente, latim e 
grego não são estudados nas escolas.

Figura 3 – Imagem modelo para elaboração dos itens de 83 a 85

1. Fagocitose de uma célula inimiga
2. Fusão de um fagossomo e um lisossomo
3. Enzimas degradam a célula inimiga
4. Fragmentos da célula inimiga
5. Liberação dos gragmentos

Figura 2 – Imagem de referência e itens de 83 a 85 do caderno Albert 

Item 84 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 6.452 7.273 13.725 7.267 38 21.030

% 30,68 34,58 65,26 34,56 0,18
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Subprograma 2014-2016

Descrição do desempenho dos estudantes nos itens 70, 61 e 62 do caderno Bernini

A base da segunda etapa do subprograma 2014-2016, aplicada em 5 de dezembro de 
2015, foi a Matriz de Referência disponível no link: http://www.cespe.unb.br/pas/. Os itens 
selecionados são de níveis de dificuldade médio (61) e difícil (70 e 62).

O item do tipo C a seguir apresenta um quadro com uma série de informações sobre a 
morfologia e a fisiologia de peixes. 

Nas opções, foram exploradas informações do quadro juntamente com conhecimen-
tos abordados no ensino médio. O quantitativo referente ao desempenho dos estudantes 
pode ser verificado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Quantitativo do item 70

Como pode ser observado, a opção correta foi marcada por cerca de 34% dos estu-
dantes, o equivalente a 40% dos respondentes, fator que classifica o item como difícil. 
O percentual de estudantes que deixaram a resposta em branco foi baixo, 15,5%, o que 
refletiu que houve confiança por parte deles para responder ao item. Qual seria o motivo 
para esse alto nível de confiança associado a um alto nível de marcação errada? 

Item 70 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 5.613 8.399 14.012 2.576 20 16.608

% 33,80 50,57 84,36 15,51 0,12

Observando-se o comportamento de resposta às opções, constata-se que a porcenta-
gem de marcação em cada um dos distratores foi similar à quantidade de estudantes que 
deixou a resposta em branco, o que totalizou mais de 50% das respostas. Esse comporta-
mento de resposta pode ser reflexo do fato de as opções serem compostas, invariavelmente, 
de uma parte correta, relativa à leitura da tabela apresentada, seguida de uma informação 
que o estudante deveria dominar para ser hábil a responder. O conhecimento da presen-
ça ou não de determinadas estruturas nos peixes e a função de cada uma dessas é um 
conteúdo considerado árido pelos estudantes. Curiosamente, a única opção que tinha a 
resposta completa vinculada ao quadro era o gabarito. No quadro, vemos que os peixes 
ósseos têm como principal excreta nitrogenada a amônia, ao passo que os cartilaginosos 
excretam ureia, de modo que a opção “D” está correta: os peixes ósseos, diferentemente 
dos cartilaginosos, são amoniotélicos. 

Mesmo nas opções em que a resposta não pode ser encontrada completamente na 
tabela, esta contribui para a resolução da questão. Por exemplo, no distrator A (“Nos pei-
xes cartilaginosos, a boca é ventral e o intestino curto termina diretamente no ânus”), a 
tabela é utilizada duas vezes. A primeira parte da frase, que traz a informação de que os 
peixes cartilaginosos apresentam boca ventral, está correta, e essa informação está no 
quadro. Com relação à segunda parte da frase, a informação do quadro de que os pei-
xes cartilaginosos apresentam cloaca é suficiente para julgar que intestino curto termina 
diretamente no ânus, visto que, se o peixe tem cloaca, não tem ânus. Portanto, o item 
está errado e isso, inclusive, independe do julgamento da informação sobre o intestino ser 
curto ou não. Intestinos mais curtos são característicos de carnívoros, ao passo que, em 
herbívoros, eles são mais longos. No entanto, esse conhecimento torna-se desnecessário 
diante da informação sobre a cloaca, uma vez que não existem tantos peixes ósseos car-
nívoros e herbívoros quanto cartilaginosos. Vamos agora discutir dois itens do tipo A, o 61 
e o 62. A seguir são apresentadas a figura 5, de referência, em preto e branco, e a figura 
6, colorida, que serviu de modelo para elaboração desses itens. 

Gráfico 2 – Percentual de marcações no item 70

Figura 4 – Tabela contexto e item 70 do caderno Bernini
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O item apresentou nível de dificuldade médio (55,5% de acertos), porém, considerando-
-se somente os estudantes que responderam, é correto afirmar que o item foi fácil (72,7% 
dos respondentes). Os motivos que justificam a classificação do item como fácil incluem a 
facilidade de interpretação da figura pelos estudantes, a qual mostra a direção que o san-
gue segue após a área do ventrículo esquerdo, isto é, quando está de saída. Para a saída do 
sangue, é necessário bombeamento, o que demanda maior força muscular e, portanto, que 
a cavidade apresente uma parede mais espessa. Nesse caso, considera-se que houve boa 
interpretação da figura, que funcionou bem como elemento de contextualização.

Quanto ao item 62, observa-se que ele apresentou nível de dificuldade difícil, tanto 
em relação à porcentagem total (20,2%) quanto no que se refere somente à porcentagem 
de respondentes (25%). 

A figura mostra a pequena circulação e o item a descreve corretamente. O erro do 
item é que o número 2 não se refere a uma veia, e sim a uma artéria. Esse item é difícil 
porque apresenta uma exceção à regra: a artéria pulmonar carrega sangue rico em gás 
carbônico, que, geralmente, é transportado por veias. Portanto, a interpretação da figura 
sem o conhecimento claro da função das artérias, que é o transporte de sangue em alta 
pressão, leva ao erro. O conceito de veias e artérias com base no tipo de sangue que 
transportam deve ser priorizado pelos professores, ao invés de enfatizarem seu caráter 
funcional. As artérias transportam sangue sob alta pressão e apresentam diferenças com 
relação às suas paredes, que são mais elásticas e fortes. Nesse caso, como a figura 

Item 61 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 9.211 3.465 12.676 3.905 27 16.608

% 55,461 20,863 23,513 0,163

Figura 5 – Imagem de referência e itens 61 e 62 do caderno Bernini

Figura 6 – Imagem modelo para elaboração dos itens 61 e 62

Novamente há a necessidade de interpretação textual e de familiaridade com o voca-
bulário. No caso dos dois itens, foi necessário identificar a estrutura apresentada, sua 
função e suas características. No item 61, os estudantes deveriam fazer a identificação 
correta do ventrículo esquerdo, avaliar se esse tem ou não parede espessa e, se tivesse, 
qual seria a causa disso.

A Tabela 4 a seguir mostra o comportamento de resposta desses dois itens do instru-
mento de avaliação.

Tabela 4 – Quantitativo dos itens 61 e 62

Item 62 Acertos Erros Respondentes Em 
branco

Duplas 
marcações Total

Valores 
absolutos 3.359 10.189 13.548 3.030 30 16.608

% 20,225 61,350 18,244 0,181
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Figura 7 – Texto de referência e item 82 do caderno Man

Na Tabela 5 a seguir são apresentadas as porcentagens de todos os itens para os 
quais esse texto foi utilizado como referência (os outros itens podem ser conferidos no 
link: http://www.cespe.unb.br/pas/). O número de estudantes que efetuaram dupla mar-
cação foi excluído da tabela. Observa-se o alto nível de dificuldade dos estudantes no que 
se refere à resolução desses itens. 

Tabela 5 – Quantitativos dos itens de 78 a 83 do caderno Man

O item 80 requer interpretação de texto e conhecimento básico de história da ciên-
cia. No texto de referência, é informado que Charles Darwin considerava as sociedades 
em que somente a rainha é reprodutora, como as de abelhas, um entrave à teoria da 
evolução. A problemática centra-se na dificuldade que o sistema de reprodução de 
espécies como essas cria para o entendimento da teoria da evolução, pois somente um 
indivíduo fêmea da colônia se reproduz.

O enunciado do item diz que Darwin concluiu, com suas observações, que a ocorrên-
cia de mutações gênicas é responsável pela mutabilidade das espécies. Sabemos hoje 
que mutações gênicas estão diretamente relacionadas com a diferenciação das espécies, 
mas no século XIX esses conceitos não existiam. Aparentemente, Darwin não conheceu 
o trabalho de Mendel e, mesmo se tivesse conhecido, não poderia prever a importância 
da genética, área da ciência que nem existia à época. A grande demanda do item era de 
que os estudantes observassem o contexto em que o conhecimento estava inserido para 
responder que a afirmativa estava errada. Portanto, em função da falta de conexão entre 

Item Acertos % Erros % Respondentes Em 
branco % Total Dificuldade

78 2.385 22,43 1.246 11,72 3.631 6.973 65,59 10.632 Difícil

79 3.326 31,28 2.453 23,07 4.838 45,50 10.632 Difícil

80 2.900 27,28 4.388 41,27 3.325 31,27 10.632 Difícil

81 2.136 20,09 3.899 36,67 4.582 43,10 10.632 Difícil

82 3.823 35,96 3.847 36,18 7.670 2.936 27,62 10.632 Médio

83 1.174 11,04 6.930 65,18 8.104 2.510 23,61 10.632 Muito difícil

 Figura 8 – Item 80 do caderno Man

mostra o sangue saindo do coração, em função do bombeamento cardíaco, o vaso san-
guíneo tem de ser do tipo arterial para suportar tamanha pressão. 

Subprograma 2013-2015

Descrição de desempenho dos estudantes nos itens 80, 82 e 83 do caderno Man

A base da terceira etapa do subprograma 2013-2015, aplicada em 29 de novembro de 
2015, foi a Matriz de Referência disponível no link: http://www.cespe.unb.br/pas/. Os itens 
selecionados são de níveis de dificuldade médio (82 e 94) e difícil (83).

No PAS 3, espera-se que a habilidade de interpretação e compreensão de textos, grá-
ficos e figuras esteja bem desenvolvida, assim como o vocabulário nas várias áreas do 
ensino médio. Dessa forma, o PAS 3, em geral, é muito rico em itens que demandam do 
estudante alto nível de concentração e vasto vocabulário, que deve vir das leituras feitas 
e não apenas do comparecimento às aulas. Os itens que serão comentados tiveram como 
base esse preceito. 

Com exceção de um item do tipo C (84), o texto de referência predominou nos itens, 
ou seja, não apareceram figuras, tabelas, esquemas ou gráficos. A seguir é apresentado 
o texto de referência para seis itens, incluindo-se dois do tipo C, em que se observam 
duas classes de informações: (i) conteúdo do ensino médio; (ii) informações que auxiliam 
na resolução dos itens.
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A opção correta D – que informa que as abelhas-fêmeas, diploides, produzem game-
tas por meiose, e as abelhas-machos, haploides, produzem gametas por mitose – foi 
escolhida por 36% dos estudantes, o que corresponde a 50% dos respondentes, descon-
siderando-se os estudantes que preferiram deixar a resposta em branco. A opção C foi 

selecionada por 25% dos estudantes, o que corresponde a 35% dos que responderam e 
do total de estudantes. A opção C apresenta informação contrária à da D.

Considerando que esse item traz uma cobrança simples sobre divisão celular e game-
togênese, por que cerca de 50% dos respondentes assinalaram uma opção errada, e 
em especial a opção C? Dois pontos aparentemente levaram a essa dificuldade: (i) a 
clareza quanto à diferença entre mitose e meiose; e (ii) a relação entre gametogênese e 
meiose. Uma busca rápida na internet traz resultados curiosos, por exemplo, “gameta é 
feito por gametogêse e não meiose”. A discussão acerca da dificuldade dos estudantes 
quanto à divisão celular e, em especial, sua relação com a genética é recorrente, o que 
pode ser constatado pelos diversos trabalhos direcionados a esse conteúdo. Mais do que 
o extenso conteúdo que vem sendo abordado no ensino médio, é necessário trabalhar 
as conexões entre divisão celular, formação de gametas, crescimento do organismo e 
genética. É também necessário esclarecer que inúmeros seres vivos são diploides, porém 
há outros que são monoploides, triploides, etc. Será que os esquemas usados para apre-
sentação da divisão celular realmente são efetivos para o entendimento? 

Finalmente, o item 83 traz outro tema relevante a ser discutido: não responder a 
uma pergunta.

Figura 10 – Item 83 do caderno Man
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Gráfico 3 – Percentual de marcações no item 82

Figura 9 – Item 82 do caderno Man

O comando fornece as seguintes informações centrais para os estudantes: (i) as abe-
lhas-fêmeas são diploides; e (ii) as abelhas-machos são haploides. A pergunta elaborada 
foi: como são formados gametas em seres diploides e haploides?

O item 82 está ligado ao texto de referência, mas sua resolução não demanda leitura 
do texto de fato. 

momento histórico, linguagem biológica e conhecimento na área, um item muito fácil foi 
de grande dificuldade para os estudantes.

Esse item introduz a questão dos traços vestigiais e a demonstração da evolução. Em 
seguida, apresenta opções que exemplificam traços vestigiais, a serem julgadas pelos 
estudantes. Claramente, de acordo com o gráfico abaixo, os estudantes tentaram ava-
liar qual das opções apresentava conteúdo certo. Todas trazem conteúdos corretos, mas 
apenas uma completa a frase do comando corretamente. 
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Gráfico 4 – Percentual de marcações no item 83
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 A primeira pergunta a ser feita é se o conceito de traço vestigial vem sendo abordado 

em sala de aula. Esse é um conceito central na discussão da teoria da evolução, pois o 

traço vestigial é uma das demonstrações científicas que sustenta o bojo de evidências 

encontradas na natureza para sustentação da teoria.

A opção A, que foi a mais marcada pelos estudantes, faz alusão a um conteúdo 

potencialmente abordado em sala de aula: a comparação entre asas de insetos e asas de 

borboleta. No entanto, essa comparação é realizada com animais que existem na atuali-

dade e que trazem esse órgão. A questão é que asas não são órgãos vestigiais. O mesmo 

pode ser dito com relação ao coração e à cauda, que aparecem nas outras opções. Traço 

vestigial diz respeito a, por exemplo, genes que funcionam em um ser e não funcionam 

em outro. Novamente, o que complementa essa discussão é o uso da linguagem biológi-

ca: o estudante tem o vocabulário necessário para avaliar os itens do PAS? A seguir são 

dadas sugestões de como contornar essa situação. 

Considerações finais

Quando o PAS foi criado, um de seus atrativos como nova forma de ingresso à uni-

versidade era a minimização do stress do vestibular. Isso porque o PAS acompanha as 

etapas do ensino médio, pois suas provas são aplicadas ao final de cada ano letivo. 

Desse modo, o estudante vai somando conhecimento e condições de resolução da prova 

ao longo dos três anos. Nessa fase crítica da vida, o stress psicológico ao qual os adoles-

centes são submetidos pela sociedade e pelo sistema de competição por uma vaga, junto 

com a necessidade de escolha do primeiro degrau do “resto de suas vidas”, poderia ser 

minimizado por essa nova estratégia de ingresso.

No entanto, cabe abordar, paralelamente aos pontos positivos do PAS que estão sendo 

levantados neste ano comemorativo, um ponto de destaque para professores e colégios 

com relação aos instrumentos avaliativos elaborados para o PAS. Os itens do programa, 

do tipo A, B, C ou D, são, geralmente, introduzidos por um contexto composto por figuras, 

gráficos, e/ou textos, que não obrigatoriamente contribuem para a resposta. Muitas vezes, 

eles trazem mensagens de diversas naturezas, tanto para professores quanto para estu-

dantes. Já os itens propriamente ditos, apresentem ou não interpretação do contexto, são 

elaborados à luz de conhecimentos abordados no ensino médio. Dessa forma, o fato de um 

assunto estar no contexto, não significa que esse assunto seja parte do conteúdo e, por 

isso, não deve ser visto ou tratado como tal. Em decorrência dessa interpretação de que 

o contexto é parte do conteúdo, é preciso estar atento ao volume de conteúdo ministra-

do, que poderia aumentar indevidamente, sobrecarregando os estudantes e contrariando 

assim os objetivos do PAS.

O ensino médio tem como uma de suas principais responsabilidades a formação de 

cidadãos. Em uma sociedade em que o conhecimento do mundo que nos cerca é posto 

em prática diariamente, ter domínio da linguagem biológica permite entender melhor as 

mudanças a que estamos sujeitos e ainda ter discernimento para identificar boatos e fatos. 

No texto de referência para os itens do PAS 3 analisados acima, é apresentado o conceito 

de eussocialidade, mas não foi requerido do estudante que ele já o tivesse estudado no 

ensino médio. Conceitos como os de genótipo, promotores e genes são demandados, e os 

estudantes devem ter contato com eles em sala de aula, por meio da realização de leituras 

de textos que abordem tais conceitos. 

Aqui, são apresentadas duas sugestões para trabalhar o vocabulário biológico e a 

inter-relação entre esses conteúdos. A primeira sugestão é utilizar mapas conceituais, 

como o da figura 11 a seguir, que mostra conceitos interligados em um organograma, o 

qual elucida a relação entre esses conceitos por meio de flechas que os conectam. 
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Figura 11 – Organograma sobre informações genéticas
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Fonte: <http://primeirospassosead.blogspot.com/2009/11/informacao-genetica.html>.

Outra sugestão é solicitar que os estudantes construam frases ou pequenos textos 

utilizando o vocabulário biológico. Por exemplo, como poderia ser redigida uma frase com 

a utilização das palavras meiose, gametas e segunda lei de Mendel? Em geral, quando 

os educandos recebem essa demanda, observa-se a construção de frases como “Meiose 

é um tipo de divisão celular, ao passo que os gametas são produzidos nas gônadas, e 

a segunda Lei de Mendel é sobre segregação independente”. Diante disso, conclui-se 

que os estudantes podem conhecer os conceitos, mas muitas vezes têm dificuldade de 

articulá-los, porque não conseguem compreendê-los completamente. Em vez de frases, 

constroem glossários, ou seja, embora as definições fiquem certas, não se verifica a 

construção de uma frase ou de um pequeno texto. 

Os educandos são muito motivados a resolverem itens e questões de vestibulares 

e PAS que já tenham sido aplicados, mas aparentemente não são motivados a efetua-

rem correlações mentais entre os diversos conceitos da Biologia. Na leitura de textos, 

como os apresentados neste artigo, muitas vezes o estudante se confunde ao se deparar 

com determinados termos da linguagem biológica e, por isso, não consegue fazer uma 

interpretação suficiente para responder às questões. A interpretação imprecisa do texto 

reflete-se no desempenho dos estudantes, o qual fica entre mediano e ruim nos itens 

relativos a textos ricos em vocabulário específico, como os dos exemplos apresentados.

Dessa forma, aparentemente, os estudantes têm lido muito pouco e, com isso, o 

desenvolvimento da interpretação de, por exemplo, textos, tabelas e figuras fica preju-

dicado. Assim, incentivar a leitura de textos de divulgação científica, e não apenas os 

títulos de matéria veiculada nas redes sociais, pode ser um bom começo para tentar solu-

cionar parte dos problemas apresentados.



Abordagem 
interdisciplinar 
O papel do cloreto de sódio 
na história da humanidade

Professor
Ricardo Bastos Cunha
Diretor de Contratação 
e Gestão de Eventos do 
Cebraspe

Realizou na Universidade de Brasília 
graduação e mestrado em Química e 
doutorado em Biologia Molecular. É 
professor adjunto da Universidade de 
Brasília, onde coordenou o Laboratório 
de Química Bioanalítica.

O que a Grande Muralha da China, a Revolução 
Francesa e o Canal de Erie, nos Estados Unidos, 
têm em comum? Resposta: o sal. Isso mesmo! 
O sal, mais conhecido como sal de cozinha, que 
tem como nome científico cloreto de sódio. Neste 
artigo veremos como esse mineral, abundante em 
nosso planeta, contribuiu para o desenvolvimento 
da vida e da civilização humana tal como a conhe-
cemos hoje. 

Em primeiro lugar, em homenagem à precisão 
científica, é preciso ressaltar que o termo sal não 
se refere a uma substância em particular, mas a 
uma categoria de substâncias químicas. Sais são, 
na verdade, uma classe de compostos químicos 
que constituem um conjunto de cátions e ânions. 
São, portanto, essencialmente, compostos iônicos. 
Existem sais orgânicos e inorgânicos. O cloreto de 
sódio (NaCl), também conhecido como sal de cozi-
nha, é apenas um membro dessa imensa família 
de compostos. Todavia, popularmente, quando nos 
referimos a sal, de forma descontextualizada e dis-
criminada, estamos nos referindo a essa substância 
específica: o cloreto de sódio, um dos sais mais 
abundantes na crosta terrestre. Então, nesse artigo, 
a fim de tornar a leitura mais fluida, usarei a palavra 
sal para me referir à substância química cloreto de 
sódio, cujo símbolo químico é NaCl, mesmo saben-
do que essa definição carece de precisão científica.

O sódio é o metal alcalino mais abundante na 
natureza, o sexto elemento mais abundante da 
tabela periódica e constitui 2,6% da composição da 
crosta da Terra. Já o cloro é o segundo halogênio 
mais abundante na Terra, o mais abundante na 
água do mar e o 21º elemento químico mais abun-
dante na crosta terrestre. Menos abundante que o 
sódio, a concentração de cloro na crosta terrestre é 
da ordem de 130 mg/kg. Na água do mar, todavia, a 
sua concentração chega a 18 g/L, o que equivale a 
18.000 mg/kg, quase 140 vezes mais que a média de 
ocorrência na Terra. 

A combinação entre sódio e cloro para formar o 
cloreto de sódio é, como se diz na cultura popular, 
“juntar a fome com a vontade de comer”. Para enten-
der esse fenômeno, é preciso recordar a chamada 
regra do octeto. Existe um princípio na natureza 
segundo o qual todos os sistemas tendem a adquirir 
a maior estabilidade possível. Elaborada a partir da 
Teoria do Octeto, a regra do octeto estabelece que 
os átomos tendem a combinar-se entre si de modo a 
ter, cada um, oito elétrons na sua camada de valên-
cia, ficando com a mesma configuração eletrônica 
de um gás nobre (com exceção dos elementos H, Li 
e Be, que tendem a ficar com a mesma configuração 
eletrônica do He, com dois elétrons na camada de 
valência). Em outras palavras, as moléculas e os 
íons tendem a ser mais estáveis quando a camada 
de elétrons externa de cada um dos seus átomos 
está preenchida com oito elétrons, daí o nome regra 
do octeto.

A fim de cumprir essa regra universal, o átomo 
de sódio precisa perder um elétron, e o átomo de 
cloro, ganhar um elétron. Então, sódio e cloro for-
mam uma espécie de “par perfeito”, pois, ao doar 
o seu elétron da camada de valência para o cloro, 
o sódio se estabiliza, estabilizando também o seu 
parceiro. Assim, ambos ficam estáveis e “felizes 
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para sempre” atraindo-se mutuamente (pois agora 
o sódio é um cátion e o cloro, um ânion) e forman-
do a substância conhecida como cloreto de sódio, 
ou, simplesmente, sal. Por isso, esse mineral é tão 
abundante na natureza, exercendo um papel crucial 
no desenvolvimento da civilização humana, como 
veremos a seguir.

Feito esse preâmbulo, vamos ao assunto princi-
pal desse artigo. Há três bilhões de anos, o sal foi 
dissolvido pela chuva e fluiu para os primeiros oce-
anos. Lá, o sal foi um ingrediente revolucionário em 
um momento decisivo na história. A Terra era cober-
ta por um oceano gigante, cuja água estava repleta 
de minerais, inclusive 35 g/L de sal. Nessa “sopa” 
química, a vida surgiu e evoluiu durante bilhões de 
anos, sempre dependente do sal. Mesmo depois de 
os continentes terem emergido, a vida continuou 
nos mares salgados. 

Os primeiros animais que se aventuraram na 
terra tinham de retornar à água salgada para se 
reproduzir. A chave para sobreviver na terra era levar 
a água salgada dos oceanos com eles. O ovo foi a 
solução encontrada pela natureza para resolver esse 
problema. Ele pode armazenar água salgada em um 
pequeno espaço para reprodução dos animais. E 
foi isso que permitiu que os animais, antes viventes 
exclusivamente nos oceanos, pudessem invadir a 
terra. Mesmo nos mamíferos, o líquido amniótico 
pode ser encarado como um pequeno oceano para 
o bebê viver. Assim, toda vida na Terra emergiu da 
água salgada. E todas as criaturas precisam dela, 
anseiam por ela e morrem rapidamente sem ela. A 
vida não existiria sem o sal. 

As células precisam de sal para funcionar. As 
lágrimas e o suor têm o mesmo conteúdo de sal 
que os oceanos primitivos. O sal exerce uma função 
essencial no organismo, e é um dos principais ingre-
dientes do soro fisiológico, amplamente usado pela 

medicina. O sal domina a nossa mente. O sódio é 
um transmissor de sinais entre as células nervosas. 
A atividade cerebral nada mais é que um amontoa-
do de íons sódio e potássio entrando e saindo das 
células. Podemos dizer que nossos pensamentos e 
nossa consciência são mesmo feitos de sal!7

Os oceanos e os lagos primitivos evaporaram 
deixando grandes depósitos de sal. Os movimen-
tos da crosta terrestre levaram esses depósitos 
profundamente para dentro do subsolo. Depois, os 
remanescentes desses mares antigos vieram até a 
superfície, mas apenas em alguns lugares. Existem 
também os desertos de sal, chamados de salares, 
que são lagos temporários para os quais convergem 
os sedimentos transportados por rios afluentes 

7 É claro que aqui cabe uma discussão filosófica complexa a respeito da relação mente-corpo e 
da existência do anima (ou da alma). Não entrarei nessa seara porque isso daria outro artigo, 
bem maior que este. Além disso, isso tiraria a “emoção” e o impacto dessa frase. 

constituídos, sobretudo, por sal. O Salar de Uyuni, 
por exemplo, é o maior do mundo, com 10.582 km2 
de extensão. Localizado na província de Campos 
Daniel, em Potosí, Bolívia, perto da crista dos Andes, 
ele está a uma altitude de 3.656 metros acima do 
nível do mar. Lá, há um hotel inteiro feito de sal, 
incluindo os móveis! No entanto, apenas 5% da 
superfície da Terra estão a 16 km ou menos de um 
suprimento natural de sal, locais raros que tiveram 
grande impacto na civilização.

Todos os animais precisam de sal e abrem 
trilhas para os lugares onde o sal é encontrado 
naturalmente, chamados depósitos de sal. Os 
primeiros caçadores seguiram essas trilhas de ani-
mais, que se transformaram em caminhos e, depois, 

em estradas. Ao redor do mundo, o sal deixou suas 
marcas nos mapas. Várias estradas modernas foram 
construídas nos locais onde passavam essas trilhas 
de animais. Posteriormente, a construção de vias 
para transporte e comércio de sal criou trajetos 
mantidos durante séculos por várias sociedades. A 
primeira estrada da Roma antiga foi construída para 
transportar sal. Ela foi chamada de Via Salaria, que 
significa estrada de sal. Séculos depois, as estra-
das de sal e as rotas de transporte transformaram 
Veneza em uma potência comercial.

O ser humano concentrou sua produção, suas 
vilas, suas comunidades, sempre próximos a fon-
tes de sal. Ao domesticar os animais, o homem 
precisou de fontes contínuas de sal. Ainda hoje 
os produtores de gado precisam complementar a 
alimentação do rebanho com sal e outros suple-
mentos para suprir as necessidades que o pasto 
sozinho não é capaz de oferecer. Todas as primei-
ras cidades foram construídas não só perto das 
fontes de água, mas também perto dos depósitos 
de sal. Referências à produção e à utilização do sal 
foram encontradas em ilustrações e escritos que 
datam do início da civilização. 

Um dos grandes problemas das sociedades 
agrícolas era a conservação da comida, e o sal foi 
a solução. Por ser higroscópico, o sal retira a água 
do tecido. Sem água, os micróbios que causam a 
decomposição morrem e o tecido seco dura por 
meses ou anos. A descoberta do poder do sal para 
conservar carne, peixe e vegetais foi um grande 
passo adiante para a civilização. Em um mundo sem 
eletricidade, o sal era a geladeira da humanidade, 
o modo de conservar os alimentos de uma colheita 
para outra. 

Assim como o sal pode conservar alimentos, ele 
também pode conservar múmias. O faraó egípcio 
Ramsés morreu no ano 1.213 a.C. Segundo a crença 
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vigente, se os sacerdotes não conseguissem con-
servar seu corpo antes da decomposição, sua alma 
não chegaria à vida póstuma. A receita que os 
egípcios usavam para conservar múmias é muito 
parecida com a que os pescadores usam para con-
servar peixe. As entranhas são removidas e o corpo 
é coberto com sal. Os egípcios usavam um tipo de 
sal chamado natrão para conservar o corpo huma-
no. Os corpos ficavam imersos nele por setenta 
dias. O natrão, que é uma mistura de carbonato 
de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e 
sulfato de sódio, é o “preservante” mais efetivo da 
história humana. 

Na China, as salinas eram 
produzidas pela evaporação 

de lagos salgados durante 
o verão. Ao observar os 
efeitos provocados pela 
natureza, os chineses 
passaram a ferver a 

água salgada para 
obter os cristais de 
sal. Essa mesma 
técnica foi difundi-
da posteriormente 
em todo o Império 

Romano. 

O acesso ao sal 
determinava se um 
governante era poderoso 
ou não. Ele não poderia 
enviar um exército atra-
vés de grandes distâncias 
sem provisões. E, sem o 

sal, as provisões se estra-
gariam. Eram grandes as 
dificuldades para encontrar 

o sal, o que fez com que o 
mineral ganhasse valor 

econômico. O sal tinha tanto valor no mercado que 
passou a ser controlado pelos governantes. Os sol-
dados romanos, por exemplo, eram pagos com sal, 
daí a origem da palavra salário. Somente depois, 
com o advento da moeda de metal, é que o sal dei-
xou de ser a principal referência no escambo.

Aliás, a palavra salário não é a única que deriva 
do sal. O termo saldo vem do italiano e significa a 
diferença entre débito e crédito, e também remonta 
ao uso do sal como referência de escambo. O nome 
salada deriva do italiano insalata, que significa 
salgada. A palavra salame, uma forma antiga de 
carne salgada, vem da palavra latina sal, o mesmo 
ocorre com salsicha, salsa e sauce (molho, em 
inglês). Inclusive, a expressão to serve someone 
with the same sauce significa pagar a alguém com 
a mesma moeda, o que também remete ao uso do 
sal como moeda de troca (escambo). Como o sal 
“salvava” os alimentos e as pessoas, o verbo salvar 
e o substantivo salvação também derivam de sal. 
No Centro-Oeste do Brasil, a expressão “está no 
sal” é muito usada para designar a pessoa que se 
encontra em situação difícil. No município de Goiás 
Velho, o Museu das Bandeiras guarda registros do 
uso dessa expressão no Brasil colonial. Quando o 
museu funcionava como casa de câmara e cadeia, 
o sal era usado para torturar o preso. Ele chegava 
com o pé machucado, então se mergulhava o seu pé 
na salmoura para não dar infecção. O sal doía muito, 
mas curava a ferida; ou seja, o preso estava no sal!

O sal é tão importante que marcamos com seu 
nome os locais onde ele era encontrado, como 
Salzburg, na Áustria, que significa cidade de sal. 
Salt Lake City, nos EUA, também tem seu nome 
relacionado ao sal. Aliás, todas as cidades da 
Inglaterra cujos nomes terminam em wich, tais como 
Greenwich, Sandwich, Norwich etc. têm a origem de 
seus nomes vinculada ao sal.
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Há milhões de anos, o deserto do Saara era mar. 
Com a evaporação da água, ele deixou para trás 
grandes depósitos de sal. Diante da importância 
econômica desse minério, o povo tuaregue passou 
a comercializá-lo, chegando a ser o sal o seu prin-
cipal meio de subsistência. Eles retiravam o sal de 
Tagaza, no meio do Saara, e dali levavam para o sul, 
a centenas de quilômetros, para os mercados das 
cidades do grande Império Mali, como Djénné, Gao e 
Timbuktu. O sal era tão raro e valioso que era troca-
do pelo mesmo peso em ouro. Isso mesmo que você 
leu, caro leitor! O sal já valeu tanto quanto ouro! (E 
pensar que hoje nós o despejamos sem piedade nas 
nossas saladas e pipocas!) 

No Mali, o ouro era retirado do leito do rio Níger. 
Nessa época, cerca de 2/3 do ouro do mundo 
encontrava-se no oeste da África, o que tornou 
os governantes do Mali os homens mais ricos do 
mundo. Esta era a África da época de ouro. Com toda 
essa prosperidade, as cidades do Mali tornaram-se 
grandes centros de aprendizado. A universidade de 
Timbuktu é uma das mais antigas do mundo; a pri-
meira no Saara africano. Timbuktu reunia por volta 
de 150 escolas e 1/4 da população (cerca de 25.000 
pessoas) eram estudantes. A biblioteca de Timbuktu, 
com mais de 300.000 pergaminhos, era uma das 
maiores do mundo islâmico. Estudiosos de muitos 
lugares iam para lá para estudar os pergaminhos. 
Era a maior rede de informações do mundo. Não por 
coincidência, a estória do best-seller As Minas do Rei 
Salomão (King Solomon’s Mines, em inglês), de 1885, 
do escritor inglês Henry Rider Haggard, se passa na 
África. Ao ligar fornecedores de sal em Timbuktu a 
outras cidades por meio do comércio, mesmo nos 
lugares sem um suprimento natural do minério, a his-
tória do povo tuaregue e do Império Mali nos mostra 
que o sal conectou o mundo. Depois que essa rede 
de comércio foi construída, ela podia transportar 
virtualmente tudo. Dessa forma, o sal desenhou silen-
ciosamente o mapa global da civilização humana.

No ano de 200 a.C., mais de 1 milhão de tra-
balhadores construíram a mais longa fortificação 
defensiva do mundo: a Grande Muralha da China. 
Ela se estende por mais de 4.500 km na fronteira 
norte da China. Foi uma imensa realização! Um 
marco da engenharia humana! Uma das poucas 
obras humanas (talvez a única) que pode ser vista 
do espaço sideral. Seguindo sugestão de seus con-
selheiros, a fim de pagar o trabalho dos operários, o 
imperador criou o imposto do sal. Os economistas 
diziam que o governo tinha de monopolizar o sal. 
Era preciso assumir o controle do sal porque ele era 
muito valioso. O imposto tornou o sal mais caro e as 
pessoas se revoltaram. Mas elas precisavam do sal 
e, no fim, o imperador conseguiu a sua muralha.

Outros governos também criaram o imposto do 
sal, com igual revolta da população. Em alguns casos, 
a revolta se transformou em revolução. Em 1930, a 
marcha de Mahatma Gandhi contra o imposto britâ-
nico do sal acabou levando a Índia à independência. 
Na França, em 1789, um pesado imposto do sal levou 
a população a um ponto sem volta. A revolta com 
o imposto se juntou a outros descontentamentos e 
foi, pelo menos em parte, responsável pelo início da 
Revolução Francesa. Algo tão simples como o sal 
coloca em movimento as grandes forças da história!

A maior cidade do mundo moderno é Nova 
Iorque, e, nela, uma das avenidas mais conhecidas é 
a Broadway, que abriga os teatros em que são ence-
nados os mais festejados musicais do mundo. Como 
já existia antes do Commissioner’s Plan de 1811, a 
Broadway não obedece à malha viária ortogonal 
característica de Nova Iorque. Ela sai cruzando as 
outras avenidas na diagonal. E há uma razão para 
isso (relacionada ao sal, obviamente). Na Nova Iorque 
pré-histórica, grandes manadas de búfalos abriram 
uma trilha até um depósito de sal, localizado próxi-
mo ao lago Erie, onde hoje fica a cidade de Buffalo, 
NY, uma referência ao animal que originalmente 
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esculpiu as estradas norte-americanas em busca 
das fontes de sal. Os índios nativos norte-america-
nos seguiram essas trilhas abertas pelos búfalos, 
que serpenteava por pântanos e rochas ao longo do 
comprimento da ilha de Manhattan. Com a chegada 
dos holandeses, a trilha dos índios logo se tornou 
a estrada principal que atravessa a ilha (Nieuw 
Amsterdam para os holandeses), hoje conhecida 
como Broadway (Heerestraat para os holandeses). 
O explorador holandês e empresário David Pietersz 
de Vries fez a primeira menção a ela em seu diário, 
no ano de 1642: the Wickquasgeck Road over which 
the Indians passed daily (a estrada Wickquasgeck, 
pela qual os índios passavam diariamente).

O canal de Erie foi projetado para transportar o 
sal até o rio Hudson. Do rio Hudson, o sal chegava a 
Nova Iorque por água e, de lá, ia para qualquer lugar 
do mundo. O canal de Erie era chamado de “o fosso 
construído pelo sal”. O comércio entre os Grandes 
Lagos e o rio Hudson se expandiu e, como todo 
comércio tinha de passar pela boca do rio Hudson, 
o porto de Nova Iorque também se expandiu, e, com 
ele, a própria cidade. Nova Iorque não seria a cidade 
que é se não fosse o sal.

As propriedades do sal também deram a esse 
mineral uma aura mística. Ele está ligado às religi-
ões como um símbolo da aliança eterna com Deus 
ou como uma substância que tem o poder de afastar 
as energias negativas. Em todas as religiões, o sal 
representa vitalidade. Na umbanda e no candomblé, 
o sal faz parte das oferendas aos orixás. Segundo as 
tradições, ele batiza a comida e revitaliza o sangue, 
também é usado no banho para retirar as energias 
negativas. No Egito antigo, o sal era considerado a 
chave para a vida eterna. No cristianismo e no juda-
ísmo, ele representa a aliança eterna com Deus e 
com tudo aquilo que é eterno. Ao chamar os fiéis de 
“sal da terra”, Jesus Cristo compara o homem de fé 
ao sal, que dá tempero à terra e gosto à vida. Já na 

tradição judaica, o costume é mergulhar a primeira 
fatia de pão três vezes no sal para lembrar que Deus 
nunca abandonará o povo judeu. 

As propriedades de absorção do sal também 
têm sido aproveitadas nos tratamentos estéticos. 
A salmoura, usada na renovação de pés cansados, 
evoluiu. As clínicas e spas modernos utilizam o sal 
para melhorar a pele e trazer bem-estar. O sal retira 
as células mortas, revitaliza a pele e proporciona um 
relaxamento físico e mental.

Hoje, são produzidos anualmente 280 milhões de 
toneladas de sal em todo o mundo. Dos 150 produtos 
mais importantes da indústria química, 105 têm o sal 
como uma de suas matérias-primas. No entanto, a 
alimentação baseada em produtos industrializados 
tem elevado o consumo de sódio e, consequen-
temente, o aumento das doenças cardíacas. Um 
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostrou que o brasileiro consome 
em média 12 g de sal por dia, o que é mais que o 
dobro do recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS): de 4 g a 5 g por dia. Uma quanti-
dade considerada baixa de sal seria o equivalente, 
no rótulo, a menos de 150 mg de sódio por porção 
ideal. Várias doenças têm correlação com o consu-
mo excessivo de sal. A principal é a hipertensão, que 
acomete cerca de um bilhão de pessoas no mundo, 
o que representa quase 25% da população.

Nosso corpo nos informa que precisa de alimen-
to por meio da fome e que precisa de água por meio 
da sede. Mas como ele nos indica que precisa de 
sal? Na verdade, ansiamos pela sensação de sabor 
que o sal dá à comida. Pesquisas recentes indicam 
que a dependência de sal pode estar na raiz de 
todos os vícios. É possível que o desejo por tabaco, 
álcool ou outra droga seja só o efeito colateral infe-
liz da dependência de sal, o qual é necessário em 
termos biológicos.
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Para saber mais

Sal: da terra, do céu e do mar. Caminhos da Reportagem. TV Brasil, exibido em 6 de abril de 2015. Programa 
de TV.

O superpoder do sal. A Grande História. History Channel, exibido em 14 de novembro de 2016. Programa 
de TV. 

Como vimos, o sal, esse minúsculo cristal for-
mado por íons de sódio e cloro, ajudou a esculpir 
o mapa-múndi. Os depósitos de sal definiram a 
posição de inúmeras cidades ao redor do globo e o 
desenho de diversas estradas do mundo moderno. 
O sal contribuiu para a independência de povos 
subjugados, para o desenvolvimento e o urbanismo 
da maior metrópole do mundo, para a construção 
de uma das maiores obras da engenharia antiga e 
até para o evento que marca a transição da Idade 
Moderna para a Idade Contemporânea: a Revolução 
Francesa. Entretanto, nosso “herói” também pode 
se tornar “vilão”. Hoje, o consumo excessivo de sal 
é a causa de um dos maiores problemas de saúde 
pública do mundo: a hipertensão arterial. 

Esse artigo apresenta uma temática multi-
disciplinar, pois envolve as disciplinas Química 
(sais, cátions e ânions, ligações iônicas, regra do 
octeto), Biologia (origem da vida, sinapses, sinaliza-
dores celulares, migrações animais, saúde coletiva), 
Geografia (posições geográficas das cidades e vias 
de conexão entre elas, forças tectônicas), História 
(Egito Antigo, história da China, da Índia e dos EUA, 
Revolução Francesa, Época de Ouro na África, reli-
giões) e Linguística (etimologia). Pode muito bem 
ser utilizado como tema transversal em abordagens 

multidisciplinares na escola. É um bom exemplo de 
como, a partir de uma temática simples, pode-se 
“puxar o fio do novelo” desvelando outras temá-
ticas interessantes a despertar a curiosidade dos 
estudantes. Exemplifica também como o conheci-
mento humano está integrado em uma rede ampla 
de conexões, na qual a divisão por disciplinas é 
apenas fictícia e convencional, a atender apenas as 
preferências humanas de organização do conheci-
mento. Na realidade, os fenômenos naturais, sociais 
e históricos não ocorrem de forma isolada uns dos 
outros e sim intrincada, como ficou demonstrado 
nesse artigo. 

Uma substância química, de simples formu-
lação e abundante em nosso planeta (embora 
naturalmente encontrada em poucos lugares) colo-
cou em movimento as grandes forças da história, 
definindo os lugares em que os homens construí-
ram suas cidades, suas estradas, seus canais, suas 
muralhas, dando início ao escambo e ao comércio 
internacional, dando poder a importantes gover-
nantes da antiguidade e preservando seus corpos 
após sua morte, causando revoluções sociais, 
influenciando religiões etc. Um cristal minúsculo, 
com impacto gigantesco!
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N
atália Valarini

Meu nome é Nádia Skorupa Parachin 
e participei do subprograma 1997-1999 
do PAS. Estudei no Sigma durante os três 
anos do meu ensino médio. O Sigma tem 
como prática aplicar simulados com base 
no vestibular tradicional. Os simulados 
ajudavam, mas o conceito de avaliação do 
PAS era diferente do vestibular tradicional, 
por exemplo, a prova do PAS tinha ques-
tões discursivas, que não faziam parte do 
vestibular tradicional.

A entrada na UnB foi fantástica. A 
universidade era extremamente diferente 
do ensino médio e os professores do 1º 
semestre faziam questão de ressaltar isso 
em sala de aula. Alguns, inclusive, enfati-
zavam o privilégio que era estar dentro de 
uma universidade pública gratuita e que, 
dali para frente, as coisas dependeriam 
muito mais de nós mesmos para funcionar. 
O acolhimento no meio social acadêmico 
veio por meio do Centro Acadêmico de 
Biologia (Cabio), que na época já não 
realizava trotes violentos e sempre ter-
minava com um churrasco de integração 
dos calouros com os veteranos. Os vete-
ranos também ajudavam na escolha de 
disciplinas optativas e davam dicas sobre 
as obrigatórias. Sempre foi extremamen-
te amistoso e acolhedor o ambiente da 
universidade. Claro que não faltavam as 
partidas de truco nas janelas de aula. 

 A aprovação no PAS foi uma imen-
sa felicidade. Ainda guardo o jornal com o 
resultado até hoje. A graduação em Biologia 
foi fantástica, pude descobrir a UnB e viver 
em um ambiente tão diversificado que é 
o da universidade. Durante a graduação 
participei de dois projetos financiados pelo 
Pibic, ambos no Laboratório de Biologia 
Molecular da UnB, que foram essenciais em 
minha formação acadêmica. Foram eles que 
direcionaram a minha carreira de cientista, 
pela qual sou extremamente apaixonada. 
Após a formatura, entrei para o programa 
de mestrado em Biologia Molecular no 
primeiro semestre de 2004. Defendi a dis-
sertação em 10 de fevereiro de 2006, e, em 

março do mesmo ano, mudei para a Suécia, 
onde fiz doutorado na área de Microbiologia 
Aplicada. Morei fora do país durante cinco 
anos e me tornei professora do quadro da 
UnB em maio de 2012.

O PAS é um excelente programa porque 
dá a oportunidade de parcelar todo o conte-
údo que é cobrado no vestibular tradicional. 

Além disso, agora que está consolidado, os 
professores do ensino médio entenderam 
o ritmo de prova e podem preparar seus 
estudantes de acordo com ela. Acredito que 
é uma excelente oportunidade de ingresso 
na UnB e sugiro a todos os estudantes do 
ensino médio que invistam seu tempo estu-
dando para as três etapas do processo. 

Reproduzido de rede social

Meu nome é Leonardo da Silva 
Bispo Pereira e participei do subprogra-
ma 2000-2002 do PAS, época em que 
estudei no colégio Sigma e obtive apro-
vação para o curso de Ciência Política.

Meu processo de preparação para 
as provas do PAS era basicamente fre-
quentar as aulas pela manhã e estudar 
pela tarde, sempre buscando fazer os 
exercícios da banca. Além disso, a escola 
em que eu estudava, o Sigma, possuía 
uma estrutura totalmente voltada para 
aprovar o maior número possível de estu-
dantes nos vestibulares federais e no 
PAS. Em 2002, recordo-me que o Sigma 
foi a escola que mais aprovou estudantes 
no programa.

Com relação à receptividade, a UnB foi 
excelente, fui bem recebido tanto pelos 
estudantes mais antigos quanto pelos 
próprios professores. Pelo fato de termos 
conquistado uma grande vitória, que é a 
aprovação em uma universidade federal, 
lembro que eu e meus amigos entramos 
muito animados.
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Apesar de a UnB possuir vários pro-
jetos educacionais e tecnológicos, não 
participei de nenhum, por não gostar 
muito de pesquisas.

Lembro-me bem das dificuldades de 
transporte público, com poucas linhas de 
ônibus que faziam o percurso pelo cam-
pus. Além disso, praticamente em todos 
os semestres vivenciamos as greves, ora 
de professores, ora de servidores.

Sempre me preocupei com meu futu-
ro profissional e comecei a me preparar 
para concursos públicos, pois queria ter 

estabilidade. Assim, fui aprovado em 
alguns órgãos e atualmente sou servidor 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

O PAS é um portal de entrada para a 
UnB, no qual as chances de aprovação 
são maiores do que as do vestibular 
tradicional. Para ser aprovado no PAS é 
preciso foco e disciplina, mesmo sendo 
a oportunidade mais fácil de entrar em 
uma das melhores universidades do país. 
Sabemos que o mercado de trabalho irá 
sempre buscar os profissionais que têm 
as melhores formações.

N
atália Valarini

Meu nome é Lorena Andrada e parti-
cipei do subprograma 1997-1999 do PAS. 
Ingressei na UnB em 2000, no curso de 
Pedagogia. Ao longo da minha trajetó-
ria acadêmica, a maior dificuldade que 
enfrentei foi financeira – o que, por outro 
lado, me ajudou a buscar ativamente os 
auxílios e bolsas oferecidos pela universi-
dade e aproveitar bem as oportunidades 
que surgiam. Logo que ingressei, solicitei 
os benefícios destinados aos estudantes 
de baixa renda. Tendo o meu pleito aceito, 
tive acesso à moradia estudantil (Casa do 
Estudante Universitário – CEU).

Na CEU passei a conviver com pesso-
as que eu não conhecia, mas, sem dúvida 

alguma, esse foi um apoio fundamental, 
sem o qual eu não teria tido condições 
de me manter na universidade, além de 
ter resultado em boas amizades. O pri-
meiro programa do qual fiz parte foi o 
Bolsa Permanência. Participar desse pro-
grama representou muito mais que um 
auxílio financeiro, pois me trouxe grande 
aprendizado e deu significado às teorias 
estudadas em sala de aula, foi quando 
conheci e comecei a atuar no Projeto 
Paranoá, projeto de alfabetização e letra-
mento de jovens e adultos do Paranoá, 
coordenado pelo professor Renato 
Hilário, da Faculdade de Educação 
(FE). Essa experiência foi tão significa-
tiva que pude, a partir dela, desenvolver 
um projeto financiado pelo Pibic.

Participei, ainda, do Programa de 
Educação Tutorial (PET), coordenado pela 
Professora Leila Chalub, da FE. O pro-
grama era desenvolvido com grupos de 
moradores de São João D’Aliança (GO), 
onde atuávamos com foco no desen-
volvimento de boas práticas ambientais 
bem como no resgate e na valorização da 
cultura local. Essa experiência foi muito 
significante para minha formação acadê-
mica e desenvolvimento humano.

As experiências nesses programas 
foram bastante enriquecedoras e fun-
damentais para que, após a conclusão 

da graduação, eu ingressasse no mestra-
do no Instituto de Psicologia da UnB, na 
área de Desenvolvimento Humano, onde 
pude obter maior maturidade acadêmica e 
desenvolver pesquisas.

 Hoje trabalho no Inep, na Coordenação-
Geral de Aplicação de Exames e Avaliações, 
onde tenho como principal atribuição técnica 
atuar no monitoramento das capacitações 
dos colaboradores responsáveis pela aplica-
ção dos exames e avaliações, com destaque 
às capacitações para aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Tenho grande satisfação no desen-
volvimento desse trabalho, sobretudo por 
considerar a relevância de exames, como o 
Enem, para a vida dos jovens brasileiros, 
pois representam oportunidade de aces-
so ao ensino técnico e profissionalizante, 
bem como à educação superior. Sinto-me, 
assim, muito satisfeita em contribuir, de 
alguma forma, com a inclusão educacional 
e social de milhares de jovens do país e, 
assim, retribuir as oportunidades que me 
foram dadas outrora.

O PAS representou uma grande oportu-
nidade em minha vida, pois me possibilitou 
sair do interior de MG, onde eu morava, sem 
grandes perspectivas, e construir uma carreira 
acadêmica e profissional aqui em Brasília.
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Se você é leitor desta revista, é participante do PAS, pretende se inscrever 
no programa ou gosta de políticas educacionais, aproveite para participar do 
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