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Resumo

A presente monografia investiga o conteúdo, presente nos vestibulares brasileiros,

relacionado às ditaduras militares do período da Guerra Fria implementadas no Cone Sul

americano. Por esse motivo, compilamos e analisamos quarenta e oito questões objetivas,

tendo como objetivo principal a identificação da visão histórica adotada pelos vestibulares

brasileiros a respeito de tais regimes ditatoriais. As questões levantadas foram aplicadas entre

os anos de 2008 e 2018 e são provenientes do Exame Nacional do Ensino Médio e dos

principais vestibulares paulistas, ou seja, os processos seletivos que dão acesso à

Universidade de São Paulo, à Universidade Estadual de Campinas e à Universidade Estadual

de São Paulo. Partimos do pressuposto, logo confirmado, de que a visão histórica adotada

sobre tais regimes é que estes foram ditaduras civis militares. Além disso, a análise das

questões demonstra como tais ditaduras perderam força de sustentação política na medida em

que partes fundamentais do elemento civil se deslocaram para o campo da oposição.

Palavras-chaves: ditadura(s), cone sul, ENEM, vestibular(es), e questões.
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Introdução

A presente monografia tem como objeto de investigação o conteúdo, presente nos

vestibulares brasileiros, relacionado às ditaduras militares do período da Guerra Fria no Cone

Sul americano. Por esse motivo, propomos analisar como fonte histórica questões de

determinados vestibulares acerca desses regimes, buscando, principalmente, caracterizar

como tais processos históricos são abordados nos vestibulares.

As questões levantadas para análise1, que são indicativas da visão histórica adotada

sobre tal período pelos vestibulares, foram aplicadas entre os anos de 2008 e 2018 nas

avaliações do ENEM2, que possibilita o ingresso de estudantes em diversas universidades

públicas através do SISU e em instituições privadas pelo ProUni e/ou pelo FIES, da

FUVEST, vestibular de maior tradição no estado de São Paulo e que se configura como a

principal opção de entrada à Universidade de São Paulo, da COMVEST, responsável por

realizar o vestibular da igualmente prestigiada Universidade Estadual de Campinas, e do

vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, realizado pela Fundação VUNESP. Assim,

é necessário ressaltar que, apesar de considerar uma avaliação de abrangência nacional, a

pesquisa proposta para a monografia de conclusão de curso dará uma atenção deliberada para

as especificidades paulistas, tendo em vista que as provas selecionadas para análise são

vestibulares de três universidades estaduais de São Paulo. Portanto, os resultados que serão

obtidos, independentemente de quais sejam, até podem servir de parâmetros para futuras

pesquisas que possam vir a ser realizadas com o mesmo foco em outros estados brasileiros,

mas nunca devem ser generalizados para outras realidades.

Outro fator a ser considerado antes de prosseguirmos com alguns apontamentos

pertinentes diz respeito à delimitação do recorte cronológico selecionado, tendo em vista a

necessidade de esclarecer alguns critérios adotados. Primeiramente, por se tratar de um

trabalho que se propõe a identificar a visão histórica adotada pelos vestibulares a respeito de

2 Como o ENEM foi reformulado para as atuais características em 2009, quando passou a ser utilizado
como vestibular unificado das universidades federais brasileiras, serão consideradas apenas as
questões aplicadas a partir desse ano.

1 Todas as questões selecionadas para análise são de múltipla escolha, isto é, de caráter objetivo. Tal
recorte se deve por entendermos que esse tipo de questão nos favorece atingir os objetivos almejados
mais do que os exercícios dissertativos (que são aplicados, geralmente, nas segundas fases dos
vestibulares paulistas investigados), uma vez que itens avaliativos discursivos permitem uma
subjetividade mais ampla de seus candidatos, apesar de determinarem, em seus enunciados,
exatamente o que esperam de seus enunciados. Dessa maneira, os leitores da presente monografia
devem estar cientes de que as menções aos gabaritos e aos distratores das questões se referem,
respectivamente, às alternativas corretas e incorretas.
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um dado período histórico, consideramos importante definir um recorte que nos permitisse

estabelecer um padrão nesses processos seletivos: assim, definimos que, qualquer que fosse o

recorte, ele precisaria ser de dez anos, pois um recorte de dez anos tem a capacidade de

fornecer elementos suficientes para identificarmos recorrências, padrões, possíveis mudanças

em função de novas obras historiográficas etc. Definido o intervalo do recorte, o passo

seguinte foi considerar qual período forneceria resultados mais pertinentes. Dessa maneira,

como o atual momento político brasileiro coloca em pauta, entre outras coisas, a memória das

ditaduras militares do Cone Sul americano, decidimos investigar as questões aplicadas entre

os anos de 2008 e 2018, não avançando para 2019 pelo fato do projeto de pesquisa da

presente monografia ter sido redigido antes das aplicações dos vestibulares analisados no

referido ano e não recuando para anos anteriores a 2008 por considerarmos a possibilidade de

influência de outras visões históricas provenientes do debate historiográfico3.

Tal proposta de pesquisa se justifica, para utilizar termos mencionados por Antoine

Prost em “As questões do historiador”, capítulo de Doze Lições sobre a História4, em sua

pertinência social, que se conecta com a atual conjuntura política brasileira, e em sua

pertinência científica, no sentido de que a discussão que se pretende desenvolver converge

para a relação do ensino de História com os currículos escolares estabelecidos, que são

produtos das relações de poder vigentes em um dado momento histórico, e com os conteúdos

programáticos de avaliações seletivas.

No que diz respeito à pertinência social, poderia se mencionar os mais diversos

argumentos; entretanto, um episódio vivenciado por um coordenador pedagógico por mim

conhecido é significativo o bastante para corroborá-la. Em setembro de 2018, durante o

período eleitoral que elegeu Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, um

coordenador pedagógico que conheço, de um renomado curso pré-vestibular da região

metropolitana de São Paulo, se envolveu num diálogo com o responsável de uma aluna,

4 PROST, A. Doze Lições Sobre História. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

3 Por meio de algumas reflexões realizadas na Unidade Curricular Eletiva de História “Ditaduras e
Golpes de Estado”, ministrada pelo Professor Drº Fábio Venturini, concluiu-se que os momentos de
efeméride do movimento que depôs João Goulart da presidência do Brasil acabaram por definir visões
históricas a respeito de 1964 que, sucessivamente, vigoraram no debate público. Entre essas visões,
podemos citar a de que houve um movimento revolucionário que livrou o Brasil de uma ditadura
comunista (1974); a da vigência de um regime totalitário que cerceou as liberdades democráticas de
todos os cidadãos brasileiros (1984); a visão de que ocorreu um desvio democrático possibilitado
pelas contradições e fragilidades do sistema republicano brasileiro (1994); e, por fim, a de um regime
ditatorial comandado por militares que ascenderam ao poder somente com a sustentação política de
certos segmentos da sociedade civil brasileira (2004). Por estarmos, historicamente, mais próximos
dessa última visão mencionada, pressupomos que essa é a visão adotada pelos vestibulares.
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matriculada na turma voltada à preparação de estudantes que pretendem cursar Medicina -

curso de Ensino Superior mais prestigiado e concorrido do Brasil5 -, que o questionou sobre a

maneira como o processo histórico brasileiro desencadeado entre os anos de 1964 e 1985 era

ensinado na instituição.

De acordo com o coordenador pedagógico, o pai dessa aluna o procurou para denunciar

uma suposta doutrinação ideológica levada a cabo pelo professor de História do Brasil do

curso pré-vestibular, que deveria, segundo o denunciante, ensinar o processo histórico

brasileiro desenvolvido a partir de 1964 como fruto de uma revolução que livrou o país de

uma suposta ditadura comunista e não como uma experiência totalitária que cerceou as

liberdades básicas dos cidadãos brasileiros. Em resposta, o referido coordenador se limitou a

dizer apenas que, “em qualquer curso pré-vestibular, ensina-se o que é cobrado nos principais

vestibulares do país”, tornando ainda mais preponderante a informação que é o ponto de

partida que justifica a presente de pesquisa, segundo a qual há uma visão histórica

predominante adotada pelos vestibulares.

Por fim, mesmo que se argumente se tratar de um episódio isolado, o fato é que o

acontecimento narrado em muito se relaciona com o atual momento político brasileiro, tendo

em vista que expõe o esforço de um determinado segmento da sociedade brasileira em revisar

historicamente, de maneira negacionista, a experiência da ditadura militar, enquanto outros

grupos da sociedade brasileira, predominantemente acadêmicos, se esforçam para rebater o

negacionismo a respeito das ditaduras militares do Cone Sul americano através da promoção

de debates sobre as implicações gerais de cada regime militar - evidenciando-se, assim, uma

disputa por visões históricas, consequência da atual polarização do debate político.

Paralelamente a isso, para nos aprofundarmos brevemente sobre a pertinência científica

de nossa pesquisa, o diálogo entre as partes citadas também é representativo das definições

educacionais tanto em processos formativos quanto em processos avaliativos de caráter

seletivo. Entendemos que, se os conteúdos de provas vestibulares costumam ser definidos

tendo como parâmetro os currículos escolares, a maneira como tais conhecimentos são

desenvolvidos por professores, nas salas de aulas de instituições interessadas em aprovar o

maior número possível de alunos nos principais vestibulares do país, tem relação direta com a

forma pela qual são exigidos os referidos saberes em cada seleção6.

6 Neste ponto, é importante destacar que rejeitamos uma visão estruturalista que compreende que
somente o vestibular determina o que será ensinado nas salas de aula. Nos limites deste trabalho,

5 Afinal, quais são as graduações mais concorridas do vestibular? Vestibulares, 2020. Disponível em:
<https://dicas.vestibulares.com.br/graduacoes-mais-procuradas/>. Acesso em: 31 out. 2020.
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André Chervel, ao refletir sobre as finalidades do ensino secular em seu artigo "História

das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa", bem aponta que, em

"diferentes épocas, vêem-se aparecer finalidades de todas as ordens, que, ainda que não

ocupem o mesmo nível nas prioridades das sociedades, são todas igualmente imperativas"7.

Portanto, a identificação "das finalidades reais da escola passa pela resposta à questão "por

que a escola ensina o que ensina, e não pela questão à qual muito frequentemente nos

apegamos: ‘que é o que a escola deveria ensinar para satisfazer os poderes públicos?'"8.

Sendo assim, no caso de instituições de ensino pré-vestibular, por exemplo, seria pouco

proveitoso ensinar o processo histórico brasileiro desenvolvido entre os anos de 1964 e 1985

como um regime provisório proveniente de uma revolução anti-comunista, uma vez que os

vestibulares das principais instituições de Ensino Superior do Brasil entendem tal período,

como será demonstrado na pesquisa, sob o prisma de uma ditadura resultante de um golpe

militar apoiado por alguns setores da sociedade civil.

Observa-se, assim, a existência de uma dialética, mediada pelas relações de

ensino-aprendizagem protagonizadas por professores e alunos, entre currículos e vestibulares,

cujo produto é, invariavelmente, no caso da História, a constituição de visões históricas sobre

distintos processos históricos, o que sempre acaba exigindo dos professores de História do

Ensino Básico, segundo Ilmar Rohllof de Mattos em “‘Mas não somente assim!’ Leitores,

autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de História”, um esforço didático para

traduzir em suas aulas o conhecimento historiográfico aos alunos numa linguagem acessível9.

Com o apoio bibliográfico, principalmente, de 1964: História do Regime Militar

Brasileiro10, de Marcos Napolitano11, historiador da Universidade de São Paulo, buscaremos

11 Temos ciência de que o ideal seria cotejar vários autores, a fim de apreender o debate historiográfico
sobre o tema, mas, nos limites desta monografia e levando em conta o tempo dispensado ao
levantamento e à análise das questões, não foi possível ampliar a pesquisa a tal nível, como
explicaremos logo adiante.

10 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014.

9 MATTOS, I. R. “Mas não somente assim!” Leitores, autores, aula como texto e o ensino-
aprendizagem de História. In: Tempo: Revista do Departamento de História da UFF, v. 11, 2007, p.
13.

8 Idem, p. 190.

7 CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. In: Teoria
& Educação, Porto Alegre, v. 2, 1990, p. 187.

apenas ressaltamos, neste momento, que entendemos haver uma interdependência entre discentes,
docentes, avaliadores, conteúdos programáticos e currículos escolares. Ou seja, cada parte envolvida
no processo educacional influencia, em maior ou menor grau, as instâncias nas quais os processos
educacionais se desenvolvem.
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considerar, ao decorrer da pesquisa, todos os elementos que compõem cada questão, a fim de:

● Caracterizar, principalmente, como tais processos históricos são abordados nos

vestibulares, identificando, assim, a visão histórica predominante sobre as ditaduras

referidas em tais processos seletivos para o Ensino Superior;

● Problematizar a pretensa objetividade conferida às questões, o que pode levar muitos

candidatos que se submetem a tais processos seletivos a inferir que a interpretação

histórica adotada pelos vestibulares é a única e/ou correta;

● Verificar como as ditaduras abordadas são periodizadas, descritas, comparadas,

conceituadas e abordadas ideologicamente;

● Analisar as opções e estratégias adotadas nas escolhas de cada elemento das questões

(como as citações de textos acadêmicos, charges, tabelas, mapas, etc), que são

indicativas do tipo de abordagem predominante sobre o tema;

● Identificar com quais objetivos educacionais e avaliativos cada questão se conecta,

relacionando-as com as competências e habilidades da Base Nacional Comum

Curricular e da Matriz de Referência do ENEM.

Para atingir os objetivos elencados, desenvolvemos um trabalho dividido em três

etapas, uma a menos do que fora planejado inicialmente, como será explicado adiante. A

primeira etapa, que se materializa na presente introdução, tem como fundamento apresentar

as justificativas a respeito das relevâncias social e acadêmica do nosso objeto de pesquisa,

visando convencer o público leitor da necessidade de colocar em pauta nas discussões

acadêmicas as visões históricas adotadas pelos vestibulares acerca dos diversos processos

históricos listados em seus conteúdos programáticos. Além disso, buscamos apresentar

brevemente os vestibulares escolhidos para análise, que são, como já dissemos anteriormente,

processos seletivos de ingresso para o Ensino Superior das principais universidades federais

do país e estaduais de São Paulo.

O Exame Nacional do Ensino Médio, que foi implementado em 1998 com a pretensão

de ser, inicialmente, uma avaliação do “desempenho escolar dos estudantes ao término da

educação básica”, ganhou status de vestibular em 2009, quando “passou a ser utilizado como

mecanismo de acesso à educação superior”12 no âmbito da política de expansão universitária

do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um processo que desencadeou

grandes impactos no mercado de Educação especializada no processo pré-vestibular. Por esse

12 Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/enem>. Acesso em: 31 out. 2020.
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motivo, o ENEM teve um peso maior em nossa análise, pois além de ser uma avaliação com

abrangência nacional, nos forneceu uma amostragem mais volumosa de questões a serem

analisadas, tendo em vista que possui mais de uma aplicação anual e que possui, no geral, o

dobro de questões de Ciências Humanas por aplicação em comparação com as demais

avaliações analisadas. Já os vestibulares paulistas selecionados para o desenvolvimento do

presente estudo, que são muito tradicionais no estado de São Paulo, começaram a existir a

partir da segunda metade da década de 1970, em plena vigência da ditadura brasileira, sendo

a FUVEST a mais tradicional e pioneira do modelo adotado também pelos vestibulares da

UNICAMP e da UNESP, todos divididos em duas fases: uma apenas de questões objetivas -

com destaque para o vestibular elaborado pela COMVEST (UNICAMP), em que todas as

questões possuem apenas quatro alternativas, diferentemente das demais, que apresentam

cinco alternativas - e outra somente de questões dissertativas13.

Em seguida, iríamos realizar uma revisão bibliográfica sobre as ditaduras civis militares

do Cone Sul americano com a finalidade de esboçar um estado da arte dos principais

entendimentos teóricos acerca de tais regimes autoritários. Contudo, concluímos que tal

procedimento seria inviável no tempo que dispúnhamos e não imprescindível a nossos

objetivos, tendo em vista que já há publicações acadêmicas que fizeram amplos balanços,

como os artigos “O golpe de 1964 e o regime militar brasileiro: Apontamentos para uma

revisão historiográfica”14, de Marcos Napolitano, e “Versões e controvérsias sobre 1964 e a

ditadura militar”15, de Carlos Fico, para mencionarmos apenas os principais exemplos de

estudos sobre a ditadura brasileira. Além disso, a revisão bibliográfica que tínhamos em

mente visava identificar mudanças e permanências significativas nas interpretações de tais

experiências nacionais tão comuns na América do Sul entre as décadas de 1960-80, o que

consideramos, agora, um ótimo ponto de partida para outras pesquisas, que, se realizadas,

precisam ter como fonte de análise as próprias produções acadêmicas.

Assim, a segunda etapa foi composta pelo estudo das fontes propriamente ditas, isto é,

as questões sobre as ditaduras do Cone Sul americano que vigoraram no período da Guerra

15 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de
História, São Paulo, v. 24, n. 47, p. 29-60, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov.
2020.

14 NAPOLITANO, M. O golpe de 64 e o regime militar brasileiro: apontamentos para uma revisão
bibliográfica. Revista Contemporânea, v. 2, p. 208-217, 2011.

13 RODRIGUES, Marla. O começo da Fuvest. Brasil Escola, 2009. Disponível em:
<https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/fuvest/o-comeco-fuvest.htm>. Acesso em: 01 nov. 2020.
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Fria e que foram analisadas conforme os temas que abordavam. Aliás, é preciso deixar claro

que o levantamento de tais questões - que possuem, predominantemente, complexidade

simples, conforme os dados da tabela e do gráfico a seguir16 - ocorreu através do Banco de

Questões da instituição de ensino Poliedro Educação, que, através de seu Gerente de

Inteligência Educacional, Fernando da Espiritu Santo Filho, gentilmente cedeu o acesso à

essa ferramenta digital que facilitou o andamento dos nossos trabalhos.

Complexidades
Vestibulares

Total
ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Simples 16 2 4 11 33

Média 5 3 1 3 12

Difícil 1 0 1 1 3

Esclarecemos que os referidos níveis de complexidade presentes na tabela e no gráfico,

que serão devidamente justificados mais adiante, ao longo da análise de nossas fontes, são

resultados de nossa avaliação subjetiva das questões selecionadas do ENEM e dos

vestibulares paulistas. Além disso, faz-se necessário ressaltar que, apesar de uma leve

adaptação, tal classificação por complexidade também é proveniente do Banco de Questões

do Sistema de Ensino Poliedro, que a utiliza para facilitar o trabalho dos professores de sua

16 Devido à frequência de realização de tal procedimento, isto é, o de apresentar tabelas e gráficos com
os mesmos dados conjuntamente, consideramos pertinente explicar que esta ação visa ratificar
informações por mais de uma perspectiva possível.
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rede. Dessa maneira, as questões de complexidade simples são aquelas que demandam pouco

tempo, conhecimento e/ou habilidade para serem resolvidas; já as questões de complexidade

média até podem possuir recursos fáceis de serem interpretados e comandos relativamente

simples de serem cumpridos, mas, em geral, dispõem de dispositivos didáticos (tais como

textos-base ou alternativas) capazes de causarem alguma confusão em suas resoluções; por

fim, as questões de complexidade difícil exigem conhecimentos e habilidades do mais

elevado nível, requerendo, assim, muito tempo para serem resolvidas.

Na organização da análise das questões, decidimos estabelecer uma ordem que

respeitasse a recorrência de cada tema, analisando primeiro os assuntos mais recorrentes e

deixando por último os que foram menos explorados. Assim, logo percebemos que os últimos

acontecimentos da ditadura brasileira são os mais abordados pelas avaliações analisadas,

enquanto os menos abordados são os primeiros fatos ocorridos nesse período de nossa

história republicana. Dentro de cada tema, analisamos as questões dos vestibulares

separadamente e, ao iniciar a análise de tais processos seletivos, buscamos respeitar, na

medida do possível, a ordem cronológica de aplicação das questões, sempre ressaltando seus

anos de ocorrência, uma informação que pode ser consultada, de maneira mais objetiva, nos

dados da tabela e do gráfico a seguir:

Ano

Vestibulares

TotalENEM
FUVEST UNICAMP

UNESP

1ª
aplicação

Demais
aplicações

Fim de
ano

Meio de
ano

2008 Não considerado 1 0 1 0 2

2009 0 0 0 0 1 1 2

2010 1 5 0 0 2 0 8

2011 0 1 1 1 1 1 5

2012 1 3 0 1 1 1 7

2013 1 1 0 0 1 1 4

2014 2 0 1 1 0 1 5

2015 1 0 1 0 0 0 2

2016 1 3 1 1 0 1 7

2017 1 0 0 1 1 0 3

2018 1 0 0 1 1 0 3

Total 9 13 5 6 9 6 48
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Como pode ser observado nos dados da tabela e do gráfico, em seis anos o ENEM e os

vestibulares paulistas aplicaram menos de quatro questões sobre as ditaduras civis militares

do Cone Sul americano: 2008, 2009, 2015, 2017 e 2018. O ano de 2010, por sua vez, é o de

maior recorrência de questões acerca de tal experiência transnacional17 da América do Sul,

mas esta concentração foi protagonizada pelo Exame Nacional do Ensino Médio,

principalmente, e pelo vestibular da Universidade Estadual de São Paulo. Os anos de 2011,

2014 e 2016, por sua vez, foram os únicos em que todas as avaliações selecionadas para

análise abordaram, de alguma maneira, os regimes ditatoriais que vigoraram em nosso

continente durante o período da Guerra Fria, peculiaridade bastante interessante e que pode

ser explicada pelo fato de tais anos terem sido marcados, respectivamente, pela ascensão de

Dilma Rousseff à presidência do Brasil, pela efeméride de 50 anos do golpe que depôs João

Goulart da presidência da República e pelo impeachment de Dilma Rousseff.

17 Consideramos as ditaduras civis militares do Cone Sul americano como uma experiência histórica
transnacional porque, apesar de cada uma ter suas especificidades, foram regimes repressivos que
tiveram diversas características em comum e que se instalaram no poder político de seus respectivos
países com o apoio dos Estados Unidos, tendo em vista que a América do Sul era uma das áreas de
influência disputadas pela referida potência capitalista e pela União Soviética, líder do bloco
socialista. De qualquer maneira, para uma melhor compreensão do que entendemos por
transnacionalidade, consultar o artigo “Pensando a história fora da nação: a historiografia da América
Latina e o viés transnacional”.
BARBARA WEINSTEIN, B. Pensando a história fora da nação: a historiografia da América Latina e
o viés transnacional. Revista Eletrônica da ANPHLAC, [S. l.], n. 14, p. 10-31, 2015. Disponível em:
<https://revista.anphlac.org.br/anphlac/article/view/2331>. Acesso em: 11 dez. 2020.
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No último capítulo, aproveitando informações que também foram extraídas do Banco

de Questões do Sistema de Ensino Poliedro, relacionamos as questões selecionadas para

análise com as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular18 e da Matriz

de Referência do ENEM19, destacando as que mais se sobressaem para compreender como

tais questões se enquadram nos critérios formativos e avaliativos em vigência no Brasil20.

Para isso, com o apoio de uma breve bibliografia que explora algumas nuances das atuais

tendências educacionais para o Ensino de História, refletimos, finalmente, sobre o impacto da

visão histórica adotada pelos vestibulares acerca das ditaduras civis militares do Cone Sul

americano nas relações de ensino-aprendizagem desenvolvidas nas mais diversas instituições

de ensino do Brasil - principalmente nas interessadas em aprovar o maior número possível de

estudantes nos processos seletivos de acesso ao Ensino Superior público.

Realizando um balanço do trabalho que desenvolvemos, é pertinente destacar que, no

geral, cumprimos todos os objetivos propostos, mas não sem dificuldade, pois problematizar

a objetividade conferida às questões dos vestibulares não foi uma tarefa simples, tendo em

vista que tais itens avaliativos - denominação técnica conferida às questões por seus

formuladores, como pode ser consultado no quinto capítulo de Avaliação Educacional:

fundamentos, metodologia e aplicações no contexto brasileiro21 -, para serem válidos,

precisam ter apenas uma alternativa correta, que são os gabaritos. Dessa maneira, foi preciso

realizar uma certificação minuciosa de cada distrator - ou seja, as alternativas incorretas -,

verificando se não possuíam, de fato, elementos que pudessem anular as questões por haver

duas possibilidades de respostas22.

22 Aqui, baseando-se no que Mauro Rabelo discute em “A engenharia de construção de itens”, faz-se
necessário diferenciar três conceitos básicos para a análise de todas as questões: alternativas, gabaritos
e distratores.

21 RABELO, M. A engenharia de construção de itens. In: Avaliação educacional: fundamentos,
metodologia e aplicações no contexto brasileiro. Rio de Janeiro: SBM, 2013.

20 Aqui, vale fazer uma observação pertinente, sobretudo, para as questões da FUVEST, da
COMVEST e do Vestibular da UNESP: como quase todas as questões sobre ditadura militar são
enquadradas na habilidade EM13CHS602 da BNCC, elas também serão relacionadas com as
habilidades que constam na Matriz de Referência do ENEM, uma vez que estas podem nos oferecer
uma maior diversidade no que diz respeito aos objetivos avaliativos.

19 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-outros-documentos>. Acesso em: 02 nov.
2019, às 14h09min.

18 Neste caso, entendemos ser problemático a relação de questões anteriores ao ano de 2018 às
competências e habilidades da BNCC. Porém, como essa relação tem sido parte da estratégia
pedagógica e de marketing dos sistemas de ensino privados, consideramos pertinente absorver tal
procedimento em nosso trabalho. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso
em: 01 nov. 2020, às 02h55min.
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Além disso, os resultados finais confirmam nossos pressupostos iniciais, exceto no que

tange às questões que pautaram assuntos econômicos, pois pensávamos que haveria um

predomínio do Milagre Econômico como tema neste grupo de questões. Para a nossa

surpresa, as questões que abordaram as políticas e os desafios econômicos apresentaram um

certo equilíbrio entre iniciativas infraestruturais, ações geopolíticas e as causas e

consequências do chamado Milagre Econômico.

De qualquer forma, essa surpresa reforçou nosso diagnóstico principal, isto é, de que o

Exame Nacional do Ensino Médio e os vestibulares paulistas entendem as ditaduras do Cone

Sul americano do período da Guerra Fria como civis militares. Neste entendimento, pelo

menos conforme o conteúdo deste grupo de questões, percebemos que o elemento civil que

sustentou a ditadura brasileira, por exemplo, condicionou seu apoio considerando as

diferentes situações econômicas que o país enfrentou no período. Isto posto, é preciso deixar

claro a limitação que avaliações educacionais possuem, pois é muito difícil trabalhar todas as

visões históricas de qualquer acontecimento, conjuntura ou estrutura com a devida

complexidade. Assim, por mais que tal visão histórica não seja uma unanimidade no meio

historiográfico, devemos entendê-la como produto de uma decisão política - que será

devidamente explicada no último capítulo.

Em todas as questões analisadas, há cinco alternativas, que são as possibilidades de respostas. Para
não induzir os seus respectivos candidatos ao erro ou ao acerto, as avaliações analisadas procuram
elaborar alternativas que possuam o mesmo tamanho e estrutura sintática, além de evitarem
afirmações de negação (exemplo: solicitar que seja assinalado a alternativa incorreta).
Os gabaritos, como já foi dito no texto, são as alternativas corretas de cada questão e devem ser
únicos; caso contrário, as questões são submetidas a contestações de diversas ordens, podendo ser,
inclusive, anuladas.
Finalmente, resta esclarecer a finalidade dos distratores, que, sendo compostos pelas alternativas
incorretas das questões, tentam atrair a atenção dos candidatos dos vestibulares com erros
relativamente comuns a respeito dos assuntos pautados. Dessa maneira, ao mesmo tempo que devem
evitar erros absurdos, não podem apresentar “pegadinhas”, pois entende-se que distratores com tais
abordagens induzem os candidatos de tais processos seletivos ao acerto ou ao erro.
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Recorrência e abordagem de temas

Para alcançar o principal objetivo do presente trabalho, isto é, caracterizar a abordagem

das ditaduras civis-militares do cone sul americano nos principais vestibulares paulistas e no

ENEM, visando identificar a visão histórica predominante nestes processos seletivos, um

passo fundamental é analisar a recorrência de certos temas, conforme os números da tabela e

do gráfico a seguir:

Temas
Vestibular

Total
ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Golpe: causas e
consequências

imediatas
3 0 0 1 4

Institucionalização e
legitimação dos regimes 4 1 1 4 10

Economia: políticas e
desafios 3 1 1 6 11

Censura, repressão e
resistências 5 2 1 1 9

Cultura 3 0 2 1 6

Redemocratização 6 2 2 4 14

Outros 1 0 1 2 4

Tendo em vista a categorização utilizada para elencar os temas discutidos e a respectiva
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recorrência de cada um, consideramos como questões que discutem o golpe de 1964 aquelas

que abordam os fatores utilizados como causas legitimadoras da ascensão dos militares ao

poder e as consequências imediatas de tal acontecimento. Já as questões agrupadas sob o

tema “institucionalização e a legitimação dos regimes civis militares” do cone sul americano

são aquelas que abordam as medidas tomadas pelas ditaduras para legalizarem as suas ações

nos campos jurídico e político-social. As questões que discutem a economia, por sua vez,

tratam dos problemas e desafios econômicos enfrentados pelas ditaduras do Cone Sul

americano, assim como das políticas econômicas desenvolvidas pelos governos desses países.

O tema “censura, repressão e resistências” é, praticamente, autoexplicativo e indica as

questões que pautam as resistências e ações repressivas estatais das ditaduras no campo

político e cultural.

As questões elencadas com o tema da “cultura” se justificam por discutirem

movimentos culturais do período - como o tropicalismo, por exemplo - ou por utilizarem

fragmentos de manifestações culturais da época das ditaduras como recurso didático que

pauta a discussão desenvolvida na questão. Na categoria temática da "redemocratização"

considerou-se as questões que abordaram, de alguma maneira, o processo de retomada da

normalidade democrática brasileira. Finalmente, as poucas questões que não apresentavam

relação direta com os temas anteriormente mencionados foram generalizadas na alcunha

"outros". Porém, antes de prosseguir, faz-se necessário ressaltar que algumas questões

apresentaram o que consideramos como uma multiplicidade de temas, isto é, mais de um

assunto numa mesma questão.

Enfim, como é possível perceber, apesar de alguns vestibulares priorizarem alguns

temas em detrimento de outros - uma peculiaridade que será considerada -, a recorrência de

cada assunto é um dos indicativos da preferência dos respectivos processos seletivos e,

consequentemente, da visão histórica que se espera que os alunos tenham do período. Assim,

em ordem decrescente, constatamos que os conteúdos mais recorrentes sobre as ditaduras do

cone sul são:

● a redemocratização brasileira, que tem maior destaque quantitativo no ENEM, sendo

tema de seis questões do exame conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas;

● os problemas relacionados às políticas econômicas das ditaduras civis-militares,

temática que possui maior proeminência no vestibular da Universidade Estadual de

São Paulo;
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● a institucionalização e legitimação dos respectivos regimes, assunto com relativa

distribuição igualitária entre os vestibulares, se considerarmos que a porcentagem de

recorrência dessas questões em cada processo seletivo varia entre as taxas de 16% a

26% das questões levantadas de cada vestibular;

● a censura e a repressão aos opositores dos regimes, assim como os movimentos de

resistência armada e civil, que é o segundo conteúdo preferido do ENEM;

● a cultura, tema ignorado pela FUVEST e que se apresenta em maior quantidade no

ENEM, enquanto corresponde, paralelamente, a ⅓ das questões do vestibular da

Universidade Estadual de Campinas;

● as causas e consequências imediatas do golpe militar que depôs João Goulart da

presidência da república brasileira, um importante marco do processo histórico que

temos como pano de fundo ao estudo aqui desenvolvido e que, para a nossa surpresa,

tem uma recorrência ínfima, ainda mais se considerarmos que os vestibulares da

FUVEST e da UNICAMP não discutiram esse processo em nenhuma edição do nosso

recorte cronológico;

● e, por fim, temas considerados independentes na conjuntura do presente trabalho, pois

pautam as Comissões da Verdade, disputas geopolíticas e disputas eleitorais, assuntos

que não se relacionam com nenhum eixo temático especificado na presente

monografia e que só não foram cobrados na FUVEST.

Para realizar tal tipo de análise, é necessário ponderar sobre a maneira pela qual cada

tema foi discutido, considerando a omissão ou não de certas particularidades fundamentais do

período das ditaduras, a existência ou não de uma multiplicidade temática e os recursos

didáticos utilizados para referenciar a discussão pautada, como imagens, relatos orais ou

produções acadêmicas, informações valiosas na identificação do tipo de abordagem preferido

dos vestibulares. A respeito deste último fator a ser considerado, elaboramos uma tabela e um

gráfico que fornece a recorrência de cada recurso didático:

Recursos didáticos
Vestibulares

Total
ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Referências acadêmicas 10 2 2 4 18

Fontes Escritas 5 1 1 1 8

Referências culturais 1 0 1 1 3

Fontes Visuais 5 0 0 3 8

Fontes Orais 2 0 0 1 3
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Sem material-base 0 2 2 5 9

Neste ponto, antes de prosseguir, é necessário esclarecer sobre o que entendemos acerca

de cada recurso utilizado, afinal, exceto nos casos de questões sem material-base ou de

questões que utilizam fontes visuais para basear a situação-problema a ser resolvida pelos

alunos, todas as demais se utilizam de transcrições de mais de um tipo de recurso didático.

Como “referências acadêmicas”, consideramos todo tipo de fragmento textual extraído de

livros, artigos e publicações diversas de caráter acadêmico, independentemente de serem

produções historiográficas ou não. No que tange às “fontes escritas”, por sua vez, foram

relacionados a essa categoria trechos de textos jornalísticos e de documentos históricos

diversos, como cartas e leis. Já as questões com trechos de músicas ou de livros de literatura

foram vinculadas às “referências culturais”, recurso didático utilizado em apenas uma questão

do ENEM e dos vestibulares da UNESP e da UNICAMP. A respeito das “fontes orais”,

apenas ressaltamos que tratam-se de transcrições de entrevistas ou declarações dadas por

importantes atores históricos do período das ditaduras do cone sul. Por fim, há as “fontes

visuais”, que dizem respeito às fotografias, às charges e às demais imagens utilizadas como

ponto de partida dos problemas propostos pelas questões analisadas.

Ademais, é imprescindível deixar claro, antes de iniciar a etapa de análise temática

propriamente dita, que uma questão pode se basear em mais de um tipo de recurso didático, o

que é indicativo de que a visão histórica adotada pelos processos seletivos considerados em

nosso estudo é corroborada por vários documentos históricos relacionados às ditaduras.

Quanto às questões que possuem uma multiplicidade temática, isso quer dizer, como poderá
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ser visto em suas respectivas análises, que elas têm mais de um tema como parte das

discussões que desenvolvem, sendo possível identificar a ocorrência desse tipo de questão na

tabela e no gráfico a seguir:

Multiplicidade
temática

Vestibulares
Total

ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Tema único 19 4 5 12 40

Temas múltiplos 3 2 1 2 8

Como pode ser visto nos dados da tabela e do gráfico, a opção por questões que

possuam uma multiplicidade temática é ínfima tanto no ENEM quanto nos vestibulares

paulistas, correspondendo, ao todo, a ⅙ das questões. Tal fato pode indicar uma estratégia,

que se fundamenta na avaliação de conhecimentos específicos dos candidatos que prestam

tais provas, ou uma limitação dos processos seletivos para o Ensino Superior, uma vez que os

vestibulares são elaborados de maneira que cada questão tenha, em média, três minutos para

ser resolvida.

Redemocratização
O processo de redemocratização brasileira foi, no conjunto das avaliações analisadas

pela presente monografia, o assunto mais recorrente das ditaduras civis-militares do Cone Sul

americano, o que é muito significativo, pois a proeminência temática desse processo histórico

do fim da ditadura civil militar brasileira indica, como retomaremos na conclusão, a

importância conferida, pelo ENEM e pelos vestibulares paulistas, à sociedade civil.
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● ENEM

Entre as avaliações selecionadas para a realização da presente investigação, o Exame

Nacional do Ensino Médio é a que mais acumulou, quantitativamente, questões sobre

redemocratização. As duas primeiras questões foram aplicadas em 2010 na edição voltada

para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM-PPL), isto é, para menores de idade detentos

pelo Estado e adultos condenados pela Justiça que buscam sua reinserção social por meio dos

estudos. Todavia, como a discussão de uma das questões se baseia num trecho da música

Inútil, do grupo de rock Ultraje a Rigor, decidimos analisá-la não neste tópico, mas no

subitem dedicado à “Cultura”.

Dessa maneira, a primeira questão do ENEM, e sobre o tema nele mais recorrente, a

redemocratização, a ser analisada em nosso trabalho é a que se desenvolve a partir de uma

charge do cartunista Henrique de Souza Filho. Nesta charge, Henfil, como era conhecido o

famoso cartunista, retrata as manifestações "do movimento que ficou conhecido como

Diretas Já", que, apesar de terem sido desestimuladas de muitas maneiras pelas autoridades

de então, conquistaram grande destaque no biênio 1983-1984 por serem capazes de

condensar nos mesmos protestos diversos grupos sociais com interesses divergentes e por

serem a expressão incontestável da insatisfação popular com os rumos do regime militar23.

Ao situar os candidatos o que estava pautado na charge, o comando do enunciado

solicita a identificação do elemento histórico que evidencia que o movimento referenciado na

charge é, de fato, o das Diretas Já. Sendo assim, o gabarito da questão é a alternativa B, que

indica como elemento histórico a representação da "mobilização em torno da luta pela

democracia frente ao regime militar, cada vez mais desacreditado". Trata-se, portanto, de uma

questão que não pretendeu avaliar somente os conhecimentos históricos dos candidatos do

ENEM, mas, também, a capacidade de leitura de fontes visuais.

Curiosamente, essa mesma charge voltou a ser utilizada como recurso didático numa

questão do ENEM em 2016, novamente numa edição voltada para Pessoas Privadas de

Liberdade. Nessa ocasião, o enunciado não contextualizou aos candidatos do exame o que

está sendo representado nessa fonte visual, limitando-se a dizer que havia uma "referência a

uma intensa mobilização popular". Como já sabemos - por causa da análise da questão

anterior -, essa mobilização popular foi, conforme o gabarito, "a campanha popular que

confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país", isto é, o movimento das Diretas

23 Consultar questão 21 - Anexo I.
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Já24.

Mais uma vez, era necessário interpretar os elementos da imagem para chegar a tal

conclusão; no entanto, devemos considerar que, enquanto a primeira questão solicita a

identificação de um elemento que comprove a referência às Diretas Já, a segunda questão

espera que seja realizada a interpretação da imagem como um todo, ainda mais porque a

informação de que a charge remete às manifestações das Diretas Já não está dada nas

informações do enunciado. Assim, por mais que as questões possuam complexidades

distintas - simples e mediana, respectivamente -, ambas foram relacionadas às mesmas

habilidades, a saber: EM13CHS602 (BNCC)25 e CHC3H1326 (Matriz de Referência do

ENEM), pois tratam de uma mobilização que, ao promover uma luta pela transição do poder,

visava acelerar a redemocratização do país por meio de eleições diretas ao cargo de

presidente da República.

Em 2012, de novo numa edição ENEM-PPL, a redemocratização foi colocada em

discussão de uma maneira bem curiosa, tendo em vista que teve como recurso didático uma

declaração - paradoxal, no mínimo - do ex-presidente João B. Figueiredo, que, ao enfrentar

resistência de setores do próprio Exército quanto à necessidade de reabertura política do

Brasil, determinou que "é para abrir mesmo e quem quiser que eu não abra eu prendo e

arrebento", o que revela um aspecto autoritário até mesmo na normalização democrática do

país27.

Considerando o cenário descrito, é possível identificar o elevado nível das

ambiguidades que estiveram no cerne do processo democratizante do Brasil, como, por

exemplo, o rígido controle dos militares, os quais ditavam o ritmo em que a redemocratização

brasileira ocorria, apesar de haver pressões de diversas alas divergentes entre si. Por essa

razão, ao colocarem em discussão a redemocratização brasileira, muitos historiadores optam

pelo termo “transição negociada”. Entre as manifestações internas da corporação que

configuram tal ambiguidade, podemos mencionar, conforme o gabarito da questão, "os atos

criminosos, como a explosão de bombas, de militares inconformados com o fim da ditadura"

e que entendiam que a sociedade brasileira ainda precisava ser tutelada - e reprimida - pelo

Exército Brasileiro. Aqui, é interessante ressaltar um fato atribuído ao próprio presidente da

República Jair Messias Bolsonaro, que, em 1987, quando ainda era Capitão da ativa do

27 Consultar questão 13 - Anexo I.

26 Consultar Anexo III.

25 Consultar Anexo II.

24 Consultar questão 5 - Anexo I.
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Exército, embora a presidência não fosse mais ocupada pelos militares, supostamente se

envolveu num episódio com potencial de semelhança às explosões de bombas que ocorriam

no final do regime, chegando a ser condenado em um processo interno do Exército Brasileiro,

mas absolvido pelo Superior Tribunal Militar, como relata "O artigo em VEJA e a prisão de

Bolsonaro nos anos 1980":

Os coronéis responsáveis pela investigação decidiram, por unanimidade, pela
condenação. “O Justificante [Bolsonaro] mentiu durante todo o processo, quando
negou a autoria dos esboços publicados na revista VEJA, como comprovam os laudos
periciais.” Segundo documento assinado por três coronéis, Bolsonaro “revelou
comportamento aético e incompatível com o pundonor militar e o decoro da classe, ao
passar à imprensa informações sobre sua instituição”.
Bolsonaro – que sempre negou a autoria de plano para colocar bombas em unidades
militares – recorreu ao Superior Tribunal Militar (STM). A Corte, po8 votos a 4,
considerou Bolsonaro “não culpado” dessa acusação, já que havia dois laudos
inconclusivos em relação à autoria dos esboços publicados por VEJA28.

Tendo em vista que a questão foi aplicada em 2012 e que Bolsonaro ganharia cada vez

mais destaque a partir de 2014, não podemos afirmar que houve, da parte do INEP, intenção

em fazer referência ao então deputado federal. Entretanto, essa coincidência apenas

comprova como as problemáticas da ditadura civil-militar brasileira são pautas pertinentes

para o debate público contemporâneo, tendo em vista que muitos agentes históricos daquele

período continuam ativos em suas respectivas vidas públicas.

Levando em conta tudo o que foi dito, entendemos que a questão, por causa do baixo

nível de dificuldade dos distratores, apresenta uma complexidade relativamente simples.

Ademais, tem ligação com as propostas didáticas das habilidades EM13CHS602 (BNCC)29 e

CHC3H11 (Matriz de Referência do ENEM)30, pois além de ter solicitado a identificação de

práticas de um determinado grupo social, proporcionou aos candidatos do exame a

oportunidade de analisar a dinâmica interna do Exército na disputa pela manutenção ou

abertura controlada do regime.

A redemocratização voltou a ser tema do ENEM em 2016, ano que ficou marcado pela

mobilização estudantil que promoveu ocupações em diversas unidades escolares e

universidades com os objetivos, entre outros, de impedir a reforma do Ensino Médio proposta

30 Consultar Anexo III.

29 Consultar Anexo II.

28 O artigo em VEJA e a prisão de Bolsonaro nos anos 1980. Veja, 2017. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/blog/reveja/o-artigo-em-veja-e-a-prisao-de-bolsonaro-nos-anos-1980/>.
Acesso em: 23 out. 2020.
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pelo governo Michel Temer e de evitar a aprovação da Emenda Constitucional que

estabeleceu o Teto de Gastos Públicos e do Projeto de Lei conhecido como Escola sem

Partido. Como muitas ocupações ocorreram em unidades escolares e universidades que

seriam usadas para a aplicação do ENEM, o INEP precisou realizar uma segunda aplicação

da edição regular, que é voltada para as pessoas em liberdade, para contemplar os candidatos

que foram prejudicados com as referidas ocupações. Foi nesta segunda aplicação que a

questão sobre redemocratização foi aplicada, o que nos chama a atenção para o fato de que a

maior parte das questões relacionadas à temática da abertura política do regime militar não

foi aplicada para a maioria dos candidatos do ENEM, que sempre se submetem à avaliação

antes das aplicações destinadas às Pessoas Privadas de Liberdade e demais aplicações que

sejam necessárias.

Tendo como recurso didático a fotografia de uma manifestação grevista do contexto da

ditadura civil-militar brasileira, o ENEM colocou em pauta, visando estabelecer um paralelo

com as mobilizações estudantis ocorridas no ano de sua aplicação, as "mobilizações

operárias, ocorridas em 1979 na cidade de São Paulo". De acordo com o enunciado da

questão, é necessário considerar que, "para além de objetivos específicos, muitos movimentos

sociais interferem no contexto sociopolítico e ultrapassam dimensões imediatas", deixando

claro que, da mesma maneira as greves de 1979 influenciaram nos acontecimentos políticos

da década de 1980 como um todo, as manifestações estudantis de 2016, apesar de não

obterem sucesso imediato em suas reivindicações, reverberariam de alguma maneira no

contexto político brasileiro contemporâneo31.

No caso das mobilizações operárias de 1979, houve uma contribuição, conforme o

gabarito da questão, com o "processo de redemocratização do Brasil", um fato inegável

devido, sobretudo, ao desgaste que a política econômica causava para a imagem dos governos

militares perante as classes médias e trabalhadoras. Dessa maneira, tendo em vista que o

aluno tinha que considerar temporalidades diferentes, devendo ignorar os efeitos de curto

prazo e, ao mesmo tempo, identificar uma consequência de médio prazo das greves de 1979,

compreendemos que sua complexidade seja mediana. Além disso, as habilidades indexadas

são EM13CHS602 (BNCC)32 e CHC3H13 (Matriz de Referência do ENEM)33, pois a questão

trata de um episódio que contribuiu para o desgaste dos militares no poder e para o retorno

dos civis à presidência da República em 1985.

33 Consultar Anexo III.

32 Consultar Anexo II.

31 Consultar questão 4 - Anexo I.
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A última questão do ENEM sobre redemocratização foi aplicada em 2018 e,

finalmente, na edição regular, voltada para a maioria dos candidatos da referida avaliação.

Como texto-base, a questão dispõe de uma carta do já mencionado cartunista Henrique de

Souza Filho, o Henfil, que, indignado com a recusa do governo do general Ernesto Geisel em

conceder passaportes a homens como Leonel Brizola, Luís Carlos Prestes, Paulo Freire etc,

declarava devolver o passaporte que lhe foi concedido devido ao imperativo de sua

consciência, pois se identificava "plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o

sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes [...] senhores"34.

A partir do que a carta de Henfil expressa, a questão problematiza uma ambiguidade do

contexto histórico da redemocratização, a saber, segundo o gabarito, o "limite do processo de

distensão política", pois os militares já haviam definido que tal processo ocorreria de maneira

"lenta, gradual e segura". Entre as etapas desse polêmico gradualismo democratizante,

podemos mencionar o retorno de ativistas, políticos e intelectuais de oposição exilados em

outros países, o que não ocorreu, como podemos observar pela carta, com o ritmo e a

abrangência esperada por tais indivíduos.

Dessa maneira, pelo fato da questão - que entendemos possuir complexidade mediana

devido à capacidade interpretativa necessária para resolvê-la - tratar de uma das tensões

envoltas à redemocratização brasileira, as habilidades que melhor atendem à sua proposta

didática são EM13CHS602 (BNCC)35 e CHC3H15 (Matriz de Referência do ENEM)36, pois

enquanto um abarca, em sua descrição, a avaliação de conflitos de naturezas diversas, o outro

propõe a análise de mobilizações que visam a promoção da cidadania e da democracia em

períodos autoritários das sociedades brasileira e latino-americanas.

● FUVEST

Entre 2008 e 2018, o tradicional vestibular da Universidade de São Paulo pautou a

redemocratização brasileira em duas ocasiões, o que corresponde a 40% do levantamento

realizado em seu acervo. Na primeira vez, em 2014, quando foi realizado o processo seletivo

dos estudantes que se tornaram calouros em 2015, a FUVEST pretendeu avaliar se os

candidatos aos cursos de graduação da USP tinham conhecimento do contexto histórico no

qual o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra foi criado37.

37 Consultar questão 25 - Anexo I.

36 Consultar Anexo III.

35 Consultar Anexo II.

34 Consultar questão 1 - Anexo I.
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Não apresentando nenhum texto-base ou qualquer outro tipo de recurso didático, o

gabarito da questão é a alternativa A, que descreve um contexto de "abertura política

democrática no Brasil e de crescente insatisfação com as políticas agrárias nacionais então

vigentes". De fato, tendo em vista que a criação do MST ocorreu em 1984, conforme

informado pelo próprio enunciado, o surgimento desse movimento social esteve circunscrito

ao período de redemocratização do país e é revelador de como a sociedade civil estava

organizando diversas frentes para manifestar suas insatisfações com as políticas do governo

militar. No caso dos trabalhadores rurais, a insatisfação se baseava na ausência de uma

reforma agrária efetiva combinada com a modernização do campo pelos latifundiários, que

passaram a concentrar cada vez mais propriedades agrícolas em detrimento dos pequenos

produtores, tidos como incapazes de suprir a demanda crescente por alimentos dos centros

urbanos brasileiros.

Portanto, apesar da abordagem conteudista, entendemos que a questão possui

complexidade relativamente simples, uma vez que as informações fornecidas pelo enunciado

permitem descartar, facilmente, três alternativas (B, C e D), que indicam acontecimentos

ocorridos em períodos históricos distintos do declínio do regime militar. No que tange à

alternativa E, bastava aos candidatos conhecer as principais pautas do Movimento dos

Trabalhadores Rurais sem Terra para eliminá-la. Assim, relacionamos a questão às

habilidades EM13CHS602 (BNCC)38 e CHC5H22 (Matriz de Referência do ENEM)39, pois o

MST é um movimento surgido no contexto das mobilizações democratizantes que tem como

objetivo levar adiante a luta social histórica do campesinato brasileiro pela reforma agrária.

A redemocratização voltou a ser tema de uma questão dois anos depois e três meses

após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a USP selecionou alunos para

o ano de 2017. Tendo como texto-base um trecho de Ensaios Insólitos, escrito por Darcy

Ribeiro, um dos principais intelectuais brasileiros do século XX, a questão problematiza a

"anistia que é esquecimento", isto é, a anistia que, ao invés de promover debates públicos

sobre as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura civil-militar brasileira,

impõe um silenciamento que forja uma memória irreal, pois além de equiparar ações de

opositores com a violência estatal, trata os traumas e as feridas abertas do período como já

resolvidas, considerando qualquer iniciativa que siga no sentido contrário como revanchismo

ideológico40.

40 Consultar questão 23 - Anexo I.

39 Consultar Anexo III.

38 Consultar Anexo II.
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É curioso notar que tal reflexão sugere um posicionamento político da banca

elaboradora da prova, uma vez que a questão foi aplicada no mesmo ano do impeachment da

ex-presidente Dilma Rousseff. A evidência deste fato implícito é o trecho final do texto-base:

Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas contra novos
golpistas militares e civis para que em tempo algum do futuro ninguém tenha outra
vez de enfrentar e sofrer, e depois esquecer os conspiradores, os torturadores, os
censores e todos os culpados e coniventes que beberam nosso sangue e pedem nosso
esquecimento.

O trecho se contrapõe, claramente, à declaração do polêmico voto do então deputado

federal e atual presidente da República Jair Bolsonaro, que, ao se declarar favorável à

abertura do processo de impeachment, fez referência ao coronel responsável pelas torturas

infligidas à ex-presidente Dilma Rousseff no contexto da ditadura civil militar brasileira.

Seja como for, para amenizar seu posicionamento político ao ponto de quase torná-lo

imperceptível, a alternativa D, que é o gabarito da questão, se limita a indicar que "a lei de

anistia aprovada pelo Congresso beneficiou presos políticos e exilados, e também agentes da

repressão", não estabelecendo nenhuma relação direta entre o passado ditatorial brasileiro, a

exaltação contemporânea de figuras associadas à tortura e a continuidade do que alguns

entendem ser uma cultura política golpista.

Enfim, trata-se de uma questão com complexidade média, uma vez que o distrator B é

muito persuasivo para alunos que não tenham pleno conhecimento dos objetivos da Lei de

Anistia, que não era apaziguar os atos de exceção, mas garantir uma normalização

democrática que não fosse acompanhada por uma "caça às bruxas" judicial aos violadores

dos direitos humanos da ditadura. Por isso, relacionamos tal questão às habilidades

EM13CHS60241 e CHC3H1242, da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de

Referência do ENEM, respectivamente, porque fica claro como a anistia implementada pelos

militares foi um instrumento jurídico fundamental na ausência de responsabilização dos

agentes de Estado que levaram a cabo a violência institucional da ditadura.

● UNICAMP

Durante o período considerado por nosso recorte cronológico, o vestibular da

Universidade Estadual de Campinas tratou da redemocratização brasileira em ⅓ de suas

questões sobre as ditaduras civis militares do Cone Sul americano. A primeira, aplicada em

42 Consultar Anexo III.

41 Consultar Anexo II.
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2011 para selecionar os estudantes que ingressaram nos cursos de graduação da referida

instituição em 2012, discutiu o movimento pelas Diretas Já e possui uma abordagem

completamente conteudista, afinal, não dispõe de nenhum texto-base ou de qualquer outro

tipo de recurso didático para basear a discussão proposta, além de não realizar nenhuma

problematização factual ao solicitar apenas a identificação da alternativa correta43.

De acordo com o gabarito, que corrobora nosso entendimento sobre o conteudismo

intrínseco à presente questão, "o movimento pelas Diretas Já exigia que as eleições

presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma

direta por meio do voto popular". Tratando-se de um movimento sintomático das demandas

de diversos setores da sociedade civil, incluindo alguns que, inicialmente, haviam apoiado a

ascensão dos militares ao poder, o movimento das Diretas Já foi, praticamente, a

materialização do tão almejado protagonismo popular, uma evidência histórica que precisa

ser estudada junto com a alardeada estratégia governamental de normalização democrática

"lenta e gradual" para, justamente, questionar o grau de controle que o governo militar

alegava deter sobre a sociedade brasileira.

Apesar do conteudismo da questão, entendemos que sua complexidade seja

relativamente simples por se tratar de um dos marcos da redemocratização mais estudados no

Ensino Médio e por causa do baixo nível dos distratores. Além disso, as habilidades

vinculadas foram EM13CHS60244, da Base Nacional Comum Curricular, e CHC5H2445, da

Matriz de Referência do ENEM, pois a questão apresentou um movimento político que

buscava restabelecer a democracia reivindicando que a eleição presidencial de 1985 fosse

direta, e não por meio do Colégio Eleitoral.

A segunda questão do vestibular da UNICAMP relacionada à redemocratização, por

sua vez, foi aplicada em 2018 visando selecionar estudantes para o ano de 2019, mas como

sua temática é conjugada com os problemas econômicos da década de 1980, consideramos

mais pertinente analisá-la no próximo subitem.

● UNESP

O vestibular da Universidade Estadual de São Paulo explorou a redemocratização em

quatro ocasiões, sendo a primeira delas no final de 2008. Entretanto, por apresentar

multiplicidade temática com os desafios econômicos - que consideramos mais pertinente para

45 Consultar Anexo III.

44 Consultar Anexo II.

43 Consultar questão 33 - Anexo I.
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sua compreensão - do período de distensão política, decidimos analisá-la no subitem temático

da Economia.

Por esse motivo, a primeira questão sobre redemocratização do vestibular da UNESP a

ser analisada neste trabalho foi aplicada no final de 2010, no processo seletivo que visava o

ingresso de estudantes na referida instituição em 2011. Como também ocorreu nos demais

vestibulares paulistas, a questão, que possui uma abordagem essencialmente conteudista, não

apresentou nenhum texto-base ou recurso didático para basear a situação-problema proposta,

que pretendia avaliar, tão somente, se os candidatos da avaliação tinham ciência das

particularidades do movimento pelas Diretas Já46.

Neste caso, os estudantes deveriam ter assinalado a alternativa D, que afirma que o

movimento das Diretas Já "reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de

emenda constitucional que reintroduzia o voto direto para presidente", tendo em vista que

todos os distratores apontam para conclusões muito incompatíveis com a realidade histórica

dessa importante mobilização, tais como uma suposta tentativa de garantir a eleição indireta

para o cargo de presidente, uma defesa da continuidade dos militares no poder, uma provável

vitória de suas reivindicações com apoio das forças armadas ou de que seria a primeira a

primeira mobilização pública contra o regime desde 1964, ignorando as várias manifestações

contrárias ocorridas desde então e que, quanto mais próximas do fim do regime, aglutinavam

cada vez mais setores divergentes contra o sistema de poder vigente.

Considerando o que foi dito, entendemos que a questão seja relativamente simples, pois

ao mesmo tempo que é conteudista, apresenta distratores completamente desconectados da

realidade histórica. Assim, as habilidades mais adequadas para a presente questão são

EM13CHS602 (BNCC)47 e CHC5H24 (Matriz de Referência do ENEM)48, tendo em vista

que são compatíveis com questões cujo conteúdo seja o movimento das Diretas Já, uma

mobilização que pretendia acelerar a democratização do Brasil reivindicando o direito de

exercício da cidadania popular por meio de escolha do primeiro presidente civil após 21 anos

de revezamento de generais do Exército Brasileiro na presidência da República.

Dois anos e meio depois, no processo seletivo de inverno de 2013, o período de

redemocratização do Brasil voltou a ser tema de uma questão do vestibular da UNESP, que

pautou, nessa ocasião, a Lei de Anistia brasileira através de uma declaração de Dom Paulo

Evaristo Arns, Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998. De acordo com seu entendimento,

48 Consultar Anexo III.

47 Consultar Anexo II.

46 Consultar questão 45 - Anexo I.
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a anistia foi a solução necessária para a redemocratização do país, mas não foi uma solução

implementada de maneira adequada, uma vez que não promoveu, como na Argentina, a

responsabilização dos agentes de Estado que protagonizaram as violações aos direitos

humanos. Portanto, em seu raciocínio, apesar de ter atendido aos interesses que desejavam

evitar um "derramamento de sangue" revanchista, a anistia brasileira teria sido incompleta,

pois impunha ao Poder Judiciário brasileiro uma omissão quanto aos crimes do passado49.

Entender a declaração de Arns é fundamental para resolver a questão, uma vez que o

comando do enunciado determina que a resposta deve estar em conformidade com a

interpretação que o ex-arcebispo de São Paulo tem acerca da Lei da Anistia, que "perdoou

opositores e defensores do regime militar e, a despeito de suas imperfeições, impediu

confrontos e mortes entre setores políticos rivais", segundo o gabarito.

De fato, sendo uma questão meramente interpretativa, sua resolução torna-se muito

fácil, o que é revelador de sua complexidade simples, pois mesmo que os candidatos não

tivessem pleno conhecimento do período e dos acontecimentos da ditadura, poderiam

resolver a questão baseados no que está expresso na declaração de D. Paulo Evaristo Arns.

Por esse motivo, indexamos a habilidade EM13CHS10150, da Base Nacional Comum

Curricular, pois tal habilidade propõe o desenvolvimento da capacidade interpretativa dos

alunos por meio da análise de fontes históricas diversas. Além disso, também vinculamos a

questão à habilidade CHC3H1251, da Matriz de Referência do ENEM, pois essa é uma

questão que demonstra, apesar de ignorar o interesse de alguns membros do Judiciário

brasileiro pelo silenciamento induzido da sociedade civil, como a Justiça, fundamental para o

devido funcionamento de qualquer sociedade, foi amordaçada quanto aos crimes cometidos

pela ditadura devido à Lei de Anistia do Brasil.

Um semestre depois, no processo que visava selecionar estudantes para o início de

2014, o vestibular da UNESP colocou a redemocratização em pauta pela última vez nos

limites de nosso recorte cronológico por meio de uma charge, criada pelo cartunista Francisco

Paulo Hespanha Caruso e publicada em 1979 pelo Jornal do Brasil, que retrata o então novo

presidente da República, o general João Baptista Figueiredo, em dúvida ao escolher a melhor

roupa para iniciar as atividades do seu dia52.

Propondo que seus candidatos identificassem ao que a dúvida representada do

52 Consultar questão 38 - Anexo I.

51 Consultar Anexo III.

50 Consultar Anexo II.

49 Consultar questão 39 - Anexo I.
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presidente João B. Figueiredo aludia, percebe-se que a questão possui uma abordagem

interpretativa que deveria combinar-se com conhecimentos sobre determinados fatos do

último governo da ditadura civil militar brasileira, tendo em vista que a charge não deixa

evidente o cenário, conforme apontado pelo gabarito, de "dificuldades da abertura política,

cuja forma e ritmo provocavam tensões e divergências entre civis e militares", pois como

bem disse Marcos Napolitano em 1964: História do Regime Militar Brasileiro, se as

mobilizações sociais da segunda metade da década de 1970 "não conseguiram 'derrubar a

ditadura' pela pressão das ruas, como dizia a palavra de ordem, [pelo menos] implodiram os

limites [institucionais] da tímida abertura de Geisel", que não se baseava "em uma agenda

política voltada para a transição democrática”53.

Dessa maneira, devido ao baixo nível de dificuldade dos distratores e sem ignorar as

habilidades e os conhecimentos imprescindíveis para a resolução da situação-problema

proposta, compreendemos que a questão, que deve ser relacionada às habilidades

EM13CHS101 (BNCC)54 e CHC1H1 (Matriz de Referência do ENEM)55 pelo de sugerirem a

análise e a interpretação de fontes históricas diversas, possui uma complexidade

relativamente simples.

Percebemos, então, que a superioridade numérica de questões sobre a redemocratização

brasileira em nosso levantamento indica que o ENEM e os vestibulares paulistas

compreendem que a construção da democracia brasileira foi protagonizada por nossa

sociedade civil, que foi intensificando suas articulações internas na medida que os militares

se desgastavam no poder.

Economia: políticas e desafios
Sendo um tema que abrange as políticas econômicas e os desafios dessa área das

ditaduras civis-militares do Cone Sul americano, a economia só não é mais recorrente nos

vestibulares aqui analisados que a redemocratização. Entretanto, apesar de ser um conteúdo

presente em todos os vestibulares, há uma clara concentração no vestibular da Universidade

Estadual de São Paulo, que, entre 2008 e 2018, aplicou seis das onze questões levantadas para

tal temática.

● ENEM

55 Consultar Anexo III.

54 Consultar Anexo II.

53 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 262.
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A primeira questão do Exame Nacional do Ensino Médio sobre alguma das

problemáticas econômicas relacionadas à ditadura civil militar brasileira foi aplicada em

2010, na edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM-PPL). Todavia, por ser

uma questão de temática múltipla, consideramos mais pertinente analisá-la no subitem

temático que se dedica às questões que abordaram as causas e as consequências do golpe

militar de 1964.

Assim, a primeira questão a ser analisada no presente subitem temático foi aplicada em

2012, também numa edição ENEM-PPL. Tendo como texto-base um fragmento do livro

Políticas Territoriais na Amazônia, de Neli Aparecida de Mello, "Professora titular na Escola

de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo"56, a questão

explorou a "integração do espaço amazônico ao espaço nacional" durante os governos

militares, que tinham a intenção de assegurar a soberania brasileira sobre a região

mencionada e, com isso, manter sob influência brasileira "uma grande área no interior do

continente" sul-americano, fator fundamental para o exercício da liderança geopolítica

regional atribuída ao Brasil57.

Assim, incentivando um "dinamismo pioneiro" integrador, uma das estratégias estatais

para a ocupação e colonização do espaço amazônico brasileiro foi, de acordo com o gabarito

da questão, a "adoção de estímulos para expansão de grupos econômicos privados", o que

pode ser exemplificado pela criação, a partir do Decreto-Lei N° 288/1967, da Zona Franca de

Manaus, definida pelo Governo Federal como "uma área de livre comércio de importação e

exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior

da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas

que permitam seu desenvolvimento"58, e de sua Superintendência, a SUFRAMA, Autarquia

subordinada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior responsável

por "construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os

recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das

populações locais"59.

Percebemos, então, que apesar do objetivo de atrair investimento privado para

59 Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/suframa_o_que_e_suframa.cfm>. Acesso em: 12 set.
2020

58 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0288.htm>. Acesso em: 10
set. 2020.

57 Consultar questão 15 - Anexo I.

56 Disponível em: <https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103864/neli-aparecida-de-mello-thery/>.
Acesso em: 10 set. 2020.
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dinamizar a região amazônica, o Estado brasileiro nunca renunciou o seu necessário

protagonismo na coordenação do desenvolvimento da Amazônia. Dessa maneira,

relacionamos tal questão, de complexidade elevada, com as habilidades EM13CHS20460, da

Base Nacional Comum Curricular, e CHC6H2661, da Matriz de Referência do ENEM, que

tratam da ocupação humana de espaços geográficos diversos e da formação de variadas

territorialidades.

No ano de 2015, na aplicação principal, utilizando-se de uma charge elaborada por

Ziraldo, que retratou um curioso diálogo numa refeição familiar, o ENEM abordou um

problema econômico resultante do angariamento de volumosos empréstimos internacionais

para financiar as políticas e iniciativas de Estado dos governos militares62.

No diálogo familiar retratado, a esposa, apreensiva, lê ao marido o trecho de uma

notícia que informava a entrada de mais de três bilhões de dólares num período de menos de

um ano, que começariam a ser pagos depois de dez anos. Ao saber disso, o marido demonstra

sua preocupação com a situação passando a mão na cabeça do filho do casal, que, sem

entender nada, é considerado "tadinho", deixando claro que a geração de crianças de então

seria a responsável por pagar os empréstimos bilionários.

Dessa maneira, considerando o contexto estabelecido, o gabarito da questão, que

solicitava a identificação da "estratégia [econômica] do Regime Militar abordada na charge",

é a alternativa B, que indica a "captação de financiamentos estrangeiros", como já foi dito

anteriormente. Assim, considerando sua complexidade relativamente simples, indexamos tal

questão às habilidades EM13CHS10163, da Base Nacional Comum Curricular, e CHC2H864,

da Matriz de Referência do ENEM, pois a interpretação da charge deixa clara, entre as

alternativas disponíveis, as particularidades do regime militar brasileiro no que diz respeito à

estratégia econômica adotada pelos governos militares.

● FUVEST

Entre 2008 e 2018, o vestibular da Universidade de São Paulo abordou a economia

somente em 2015, durante o processo seletivo para o ingresso de calouros no ano de 2016.

Nessa ocasião, a consolidação da soberania brasileira sobre a Amazônia voltou a ser

explorada, o que indica um fato curioso não só da FUVEST, mas dos vestibulares aqui

64 Consultar Anexo III.

63 Consultar Anexo II.

62 Consultar questão 7 - Anexo I.

61 Consultar Anexo III.

60 Consultar Anexo II.
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analisados: ao invés de avaliar o conhecimento de seus candidatos com temas econômicos

mais tradicionais, como o Milagre Econômico, os processos seletivos para o Ensino Superior

público têm preferido pautar episódios de igual relevância, mas menos canônicos nos estudos

históricos sobre o período, tais como a contribuição militar para a projeção da influência

geopolítica brasileira numa importante região da América do Sul.

O texto-base da questão, que discorreu sobre o processo de colonização da região

amazônica realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária (INCRA),

é um trecho de uma publicação - da edição n° 1.043 da antiga Revista Manchete - que

discutiu a construção da Transamazônica, considerada pelo texto como eixo colonizador da

Amazônia, uma vez que foi em seu percurso que se estabeleceram as agrovilas do espaço que

se pretendia constituir65.

Sendo assim, a construção da Transamazônica representou, de acordo com o gabarito

da questão, que pretendia avaliar a capacidade interpretativa dos candidatos, "um esforço de

ampliar as áreas de ocupação na Amazônia e de construir a ideia de que se vivia um período

de avanço, integração e crescimento nacional", uma vez que a rodovia aceleraria os

intercâmbios de todas as regiões do país com a Região Norte - o que, de fato, ocorreu.

Possuindo uma complexidade média, relacionamos tal questão às habilidades

EM13CHS20466 e CHC6H2667, da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de

Referência do ENEM, respectivamente, pois suas propostas didáticas esperam que os

estudantes tenham desenvolvido a capacidade de analisar os processos de ocupação e de

produção de variados espaços geográficos.

● UNICAMP

Em nosso recorte cronológico, a única questão sobre algum aspecto econômico da

ditadura civil-militar brasileira no vestibular da Universidade Estadual de Campinas foi

aplicada em 2018, no processo seletivo que visava o ingresso de estudantes para o ano de

2019 na referida instituição.

Apesar da multiplicidade temática constante no gabarito, peculiaridade que trataremos

mais adiante, decidimos analisar tal questão no presente subitem temático porque seu

texto-base, de autoria de Gilberto Marangoni, professor de Relações Internacionais da

Universidade Federal do ABC que realizou sua formação acadêmica pela Universidade de

67 Consultar Anexo III.

66 Consultar Anexo II.

65 Consultar questão 24 - Anexo I.
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São Paulo, descreveu, ao discutir se a década de 1980 foi um período perdido ou ganho para

o Brasil, as medidas frustradas do presidente João Figueiredo para resolver a crise econômica

que se desenhava em seu governo68.

Apesar da contextualização estabelecida, a questão, de complexidade mediana, requer

do aluno mais do que capacidade interpretativa do texto, uma vez que o comando do

enunciado determina que o aluno deve considerar conhecimentos sobre a ditadura civil

militar brasileira que não foram discutidos no texto. Dessa maneira, a alternativa correta da

questão é a D, que diz que a "chamada década perdida no Brasil foi marcada por grave crise

econômica, pela transição para o regime democrático, pela gradual normalização das

instituições políticas próprias da democracia, pelo fortalecimento dos movimentos sociais e

civis e pela efervescência cultural".

É interessante notar que o gabarito da questão não considera a década de 1980 como

"perdida", pois indica, tão somente, que esse período histórico é chamado de "década

perdida" devido à grave crise econômica que marcou o período. Entretanto, em outro trecho

da publicação que forneceu o texto-base da questão, Marangoni argumentou que, "sob o

ponto de vista político, aquela foi literalmente uma década ganha", tendo em vista o processo

de redemocratização protagonizado por diversos setores da sociedade civil que culminou na

promulgação da Constituição Federal de 1988.

Evidencia-se, assim, o que o autor classifica como dialética da crise:

Se olharmos no detalhe, as interpretações sobre “perdidos” ou “ganhos” não são tão
opostas como parecem. A própria derrocada econômica gerou uma inquietação social
de tal ordem que não pode mais ser contida pelo feroz dispositivo repressivo da
ditadura. É possível dizer que as avaliações fazem parte da dialética da crise69.

Dessa maneira, relacionamos tal questão, de complexidade média, às habilidades

EM13CHS60270, da Base Nacional Comum Curricular, e CHC3H1571, da Matriz de

Referência do ENEM, pois ela evidencia as tensões que marcaram as disputas políticas no

contexto da normalização democrática brasileira.

● UNESP

71 Consultar Anexo III.

70 Consultar Anexo II.

69 MARANGONI, G. Anos 1980, década perdida ou ganha? Revista Desafios do Desenvolvimento,
São Paulo, Ano 9, Edição 72, 2012. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2759:catid=28&Itemid=23>.
Acesso em: 24 out. 2020.

68 Consultar questão 28 - Anexo I.
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O vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, que é o que mais abordou

assuntos econômicos no período estudado, aplicou a primeira questão sobre essa temática em

2008, no processo seletivo que visava o ingresso de estudantes no primeiro semestre de 2009.

O que nos motivou analisar a questão no presente subitem, tendo em vista sua multiplicidade

temática com a redemocratização do país, é o fato de seu texto-base apresentar três

fragmentos de A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira, obra de Nadine

Habert. Em tais trechos, a autora realiza uma breve descrição das insatisfações econômicas

das classes empresariais, médias e trabalhadoras com o regime militar, visto, cada vez mais,

como incapaz de resolver os dilemas sociais e econômicos do país, uma vez que o

desenvolvimento econômico, que só foi mais intenso no período do Milagre Econômico,

ocorria sem a liberalização do mercado brasileiro, com a concentração de renda e com a

perda do poder de compra da moeda nacional72.

Dessa maneira, segundo o gabarito da questão, o processo de abertura política no Brasil

"envolveu interesses diversos em função das imensas desigualdades presentes na sociedade

brasileira", uma conclusão que não deve, ao ser simplificada como na presente questão, ser

considerada a única verdade desse processo histórico, pois uma análise materialista, em

conformidade com a dialética marxista, não é capaz de explicar todas as facetas das tensões

políticas na luta pelo poder do Estado brasileiro. Em outras palavras, não podemos enxergar

um complexo processo histórico, condicionado por outras variáveis políticas e sociais, como

exclusivamente dependente de insatisfações econômicas generalizadas.

Dessa forma, indexamos essa questão, de complexidade relativamente simples, às

habilidades EM13CHS602 (BNCC)73 e CHC2H10 (Matriz de Referência do ENEM)74, pois o

texto-base explicita os fatores que motivaram uma mudança de entendimento de alguns

setores civis que apoiavam os militares e que passaram, paulatinamente, apresentar uma

criticidade devido aos infortúnios econômicos da ditadura civil-militar brasileira.

A segunda questão sobre economia foi aplicada durante o processo seletivo

subsequente, ocorrido em 2009 para o ingresso de estudantes à UNESP no segundo semestre

letivo daquele ano. Utilizando como referência outro trecho de A década de 70: apogeu e

crise da ditadura militar brasileira, de Nadine Habert, a presente questão parece ser

complementar à anterior, pois enquanto a primeira abordou o entendimento de determinados

setores da sociedade civil sobre a crise econômica que começou acometer os governos

74 Consultar Anexo III.

73 Consultar Anexo II.

72 Consultar questão 48 - Anexo I.

40



militares já no fim da década de 1970, a segunda explorou a perspectiva dos detentores do

poder, que, ao não abandonarem a esgotada fórmula nacional-desenvolvimentista, visavam,

com o II Plano Nacional de Desenvolvimento, assegurar o binômio sagrado de qualquer

economia nacional: crescimento econômico acelerado e controle inflacionário75.

Assim, a adoção do referido plano gerou, de acordo com o gabarito, "um aumento da

participação do Estado na economia e um crescimento considerável da dívida externa

brasileira", uma vez que o protagonismo econômico do Estado brasileiro foi financiado por

meio de empréstimos contraídos com instituições financeiras internacionais, que estavam na

órbita de influência do bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos da América, no

contexto da Guerra Fria.

Como alguns distratores da questão possuem certa capacidade de causar confusão até

entre conhecedores do processo histórico da ditadura civil-militar brasileira, entendemos que

tal questão possui uma complexidade mediana. Além disso, as habilidades mais compatíveis

com sua proposta de avaliação são EM13CHS60276, da Base Nacional Comum Curricular, e

CHC2H877, da Matriz de Referência do ENEM, pois a questão apresenta o resultado do

modus operandi econômico brasileiro no período de dominação militar sobre o poder político

do Estado brasileiro.

A economia voltou a ser tema do vestibular da UNESP três anos depois, no processo

seletivo de inverno de 2012. Possuindo como assunto específico o chamado Milagre

Econômico brasileiro, a questão chama atenção porque evidencia, ao contrário do que se

pensava inicialmente, que tal acontecimento histórico não foi o assunto dominante entre as

discussões econômicas possíveis78 .

Devido à ausência de um texto-base e de outros recursos didáticos para basear o

exercício proposto aos candidatos do vestibular, entendemos que a questão possui um caráter

conteudista, pois solicita que os alunos identifiquem, entre as alternativas disponíveis, alguns

efeitos do Milagre Econômico. Dessa maneira, considerando o gabarito da questão,

esperava-se que fosse assinalado a alternativa C, que indica, curiosamente, duas

consequências contraditórias desse importante acontecimento da ditadura civil-militar

brasileira: o "aumento do endividamento externo e da concentração de renda".

De fato, ambas as consequências são acontecimentos históricos que sempre precisam

78 Consultar questão 41 - Anexo I.

77 Consultar Anexo III.

76 Consultar Anexo II.

75 Consultar questão 47 - Anexo I.
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ser ponderados em sala de aula, sobretudo se considerarmos que o debate político

contemporâneo acerca do período militar possui um negacionismo fortemente enraizado nos

supostos benefícios socioeconômicos proporcionados pelos militares. Dessa maneira,

pressupondo que a educação política não implica numa doutrinação ideológica, uma

estratégia que o ensino de História exige é o desenvolvimento de discussões sobre os fatos

contraditórios de um determinado processo histórico, possibilitando aos alunos,

independentemente de suas crenças e convicções, a construção consciente de suas respectivas

cidadanias.

Assim, relacionamos tal questão, que concluímos possuir complexidade média devido à

abordagem conteudista e ao nível dos distratores, às habilidades EM13CHS20179 e

CHC2H880, da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de Referência do ENEM,

respectivamente, pois ela apresenta as incongruências da dinâmica desenvolvimentista do

período militar, que, ao não distribuir a riqueza gerada e ao endividar internacionalmente

ainda mais o Estado brasileiro, não solucionou os dilemas socioeconômicos que se propunha

a resolver no momento do golpe de estado contra o ex-presidente João Goulart.

No processo seletivo seguinte, realizado ainda em 2012, mas que visava o ingresso de

estudantes na UNESP no início do ano letivo de 2013, até houve uma questão sobre

economia, mas consideramos mais pertinente analisar tal questão no subitem temático da

institucionalização e da legitimação das ditaduras civis militares do Cone Sul americano.

Após cinco anos de ausência dessa temática, o vestibular da UNESP voltou a abordar a

economia da ditadura civil militar brasileira em 2017, durante o processo seletivo realizado

para o ingresso de estudantes na referida instituição no primeiro semestre de 2018. Tendo

como texto-base um fragmento de Indústria e trabalho na história do Brasil, obra de Tania

Regina de Luca, historiadora que estudou na Universidade de São Paulo da graduação até o

doutorado e que, atualmente, é professora do Departamento de História da Universidade

Estadual de São Paulo, a questão ressalta as condições externas que viabilizaram o Milagre

Econômico e que, de acordo com de Luca, em "meados da década de 1970, [...] sofreram

alterações profundas"81.

Dado o contexto, a situação-problema proposta pela questão era, justamente, a

identificação de um dos fatores externos que sustentaram o Milagre Econômico e a alteração

conjuntural que implodiu tal condição. Entre as alternativas disponíveis, o gabarito da

81 Consultar questão 35 - Anexo I.

80 Consultar Anexo III.

79 Consultar Anexo II.
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questão é a B, que indica, respectivamente, a "ampla disponibilidade de capitais para

empréstimos a juros baixos", que foi uma maneira dos militares financiarem muitas de suas

iniciativas infraestruturais ao mesmo tempo que consolidavam o alinhamento do Brasil com

os Estados Unidos, e o "aumento súbito do custo de importação do petróleo", efeito da

atuação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) nos chamados Choques

do Petróleo, que, ao retaliar a ingerência geopolítica dos países do bloco capitalista da Guerra

Fria, interferiu na precificação internacional dessa commodity fundamental para a matriz

energética brasileira, que não conseguia suprir a demanda interna com a própria produção

petrolífera.

Considerando que algumas das demais alternativas estão corretas pela metade, tendo

potencial, então, de atrair até mesmo estudantes preparados num momento de desatenção,

compreendemos que a questão tenha complexidade mediana. Além disso, como os fatores

apresentados pelo gabarito apresentam medidas relacionadas com o fluxo internacional de

capital e com o poder financeiro de alguns grupos de países, vinculamos a questão com as

habilidades EM13CHS20182, da Base Nacional Comum Curricular, e CH2H783, da Matriz de

Referência do ENEM.

Finalmente, a última questão sobre economia foi aplicada um ano depois, no processo

seletivo que visava o ingresso de estudantes na UNESP no início de 2019. Não apresentando

nenhum texto-base ou qualquer outro recurso didático, a questão colocou em pauta mais uma

iniciativa infraestrutural: a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, ocorrida entre as

décadas de 1970 e 198084.

Sua abordagem é, essencialmente, conteudista, e seu gabarito, a alternativa E, indica a

coordenação diplomática que havia entre as ditaduras do Cone Sul americano não somente na

repressão aos seus respectivos opositores, mas, também, na elaboração de soluções para os

diferentes gargalos geoestratégicos que enfrentavam, pois afirma que a construção da referida

usina hidrelétrica "foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai,

que teve forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata". Aliás, é curioso notar que o

enunciado da questão não ressalta o caráter binacional da usina, uma vez que essa informação

não tornaria óbvia a resolução da situação-problema proposta, ainda mais se considerarmos o

fato de que outras três alternativas relacionam a construção a mais de um país.

Considerando, então, o conteúdo do gabarito, as habilidades mais pertinentes são

84 Consultar questão 34 - Anexo I.

83 Consultar Anexo III.

82 Consultar Anexo II.
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EM13CHS304 (BNCC)85 e CHC6H27 (Matriz de Referência do ENEM)86, pois a questão,

que possui complexidade relativamente elevada devido ao seu conteudismo aliado ao nível

dos distratores, aponta como a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que produz energia

limpa por meio de uma fonte renovável, foi resultado de uma cooperação entre os governos

militares do Brasil e do Paraguai para suprir suas próprias demandas de consumo interno, que

eram cada vez maiores.

Como pode ser visto por meio da análise desenvolvida neste grupo de questões,

constatamos um determinado nível de diversificação dos assuntos econômicos possíveis, o

que nos surpreendeu, pois imaginávamos que haveria um predomínio do Milagre Econômico.

De fato, as causas e as consequências deste importante acontecimento da ditadura civil militar

brasileira foram exploradas, mas com um destaque semelhante ao que foi concedido às

medidas geoestratégicas e infraestruturais do Brasil.

Institucionalização e legitimação dos regimes militares
Como já foi dito anteriormente, as questões cujo tema foi a institucionalização e a

legitimação dos regimes militares do Cone Sul americano abordam as medidas tomadas por

tais governos para legalizar, jurídica e simbolicamente, o exercício do poder político pelos

militares. Relacionado a dez questões, trata-se de um assunto com recorrência equilibrada,

uma vez que consta em quatro questões do ENEM e do vestibular da UNESP, provas cujo

levantamento foi mais volumoso, e em uma questão nos vestibulares da USP e da UNICAMP,

processos seletivos que forneceram um número mais limitado para o levantamento que

realizamos.

● ENEM

No Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira questão sobre os processos de

institucionalização e legitimação dos regimes militares do Cone Sul americano foi aplicada

em 2010 e teve uma abordagem internacionalizada, uma vez que diz respeito à ditadura

militar chilena e ao colaboracionismo do Poder Judiciário deste país na impunidade dos

agentes de Estado que sustentaram as atrocidades do regime autoritário liderado por Augusto

Pinochet87.

De acordo com o texto-base, um fragmento extraído do portal de esquerda Carta

87 Consultar questão 17 - Anexo I.

86 Consultar Anexo III.

85 Consultar Anexo II.
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Maior, e com o gabarito da questão, a rejeição dos “mais de 10 mil habeas corpus nos casos

das pessoas desaparecidas [...], que contribuiu para que os agentes estatais ficassem

impunes”, revela a “subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes”.

Logo, como se percebe, trata-se de uma questão meramente interpretativa, tendo em vista que

os distratores não apresentam nenhuma compatibilidade com o texto-base.

Dessa maneira, consideramos que, além de ser uma questão de complexidade simples,

as habilidades mais adequadas da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de

Referência do ENEM para a questão são, respectivamente, EM13CHS60288 e CHC3H1289,

pois demonstram como o autoritarismo chileno instrumentalizou o Poder Judiciário aos

interesses do Poder Executivo daquele país.

A segunda questão do ENEM sobre o assunto aqui em xeque também foi aplicada em

2010, mas na edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade. Dispondo dos artigos 10 e

11 do Ato Institucional n° 5 como texto-base, a questão apresenta o AI-5 como um "golpe

dentro do golpe", o que é interessante, pois reverbera, ao ignorar as violações democráticas

que ocorriam desde 1964, uma visão histórica que sustenta que o caráter autoritário do

regime brasileiro foi resultado de um suposto desvio histórico protagonizado pela chamada

"linha-dura" do Exército90.

De qualquer maneira, é inegável que, com o AI-5, conforme o enunciado, "o governo

militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário", ampliando, assim, os "poderes nas

mãos do [Poder] Executivo", o que se configurava num esforço, por parte dos detentores do

poder do Estado brasileiro, de criação de dispositivos jurídicos que fornecessem justificativas

legais para medidas repressivas.

Assim, pois, relacionamos tal questão, de complexidade simples, às habilidades

EM13CHS602 (BNCC)91 e CHC3H12 (Matriz de Referência do ENEM)92, pois discorre

sobre como a ditadura civil militar brasileira restringiu a atuação do Poder Judiciário nacional

com o objetivo de eliminar obstáculos que impediam a vigência de um estado de exceção.

A legitimação dos regimes militares do Cone Sul americano voltou a ser tema do

ENEM em 2011, na edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade, quando foi pautada a

conquista do tricampeonato mundial de futebol pela seleção brasileira. Tendo como

92 Consultar Anexo III.

91 Consultar Anexo II.

90 Consultar questão 20 - Anexo I.

89 Consultar Anexo III.

88 Consultar Anexo II.
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referência um fragmento extraído de Almanaque Anos 70, escrito pela jornalista cultural Ana

Maria Pereira Bahiana, a questão descreve a maneira pela qual tal façanha futebolística foi

explorada pelo governo do general Médici, que chegou a utilizar alguns atletas campeões

mundiais como garotos-propagandas de seu governo para alavancar "o mito do 'Brasil grande'

que 'vai para frente'"93.

Ora, apesar da ironia intrínseca no uso do tricampeonato mundial de futebol pelo

governo vigente, como se o sucesso do principal esporte nacional tivesse sido uma

consequência da ascensão dos militares ao poder, quando, na realidade, o Brasil já tinha

ganho outras duas Copas do Mundo de Futebol no período de vigência da República de 1946,

tal acontecimento é significativo porque revela, segundo o gabarito da questão, uma

estratégia de "legitimar o Estado autoritário por meio de vitórias esportivas nacionais", tendo

em vista a visibilidade do futebol nos meios de comunicação de massa. Dessa maneira, o

futebol, principal esporte de nossa cultura, era visto como um campo de legitimação

simbólica do regime militar brasileiro.

Assim, as habilidades da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de Referência

do ENEM vinculadas a tal questão, de complexidade relativamente simples, foram,

respectivamente, EM13CHS60294 e CHC5H2195, porque além de apresentar a busca pela

legitimação simbólica do regime militar brasileiro, tal objetivo se justificava pelo alcance que

o futebol apresentava nos meios de comunicação de massa já naquele período.

A última questão do ENEM sobre a institucionalização da ditadura civil-militar

brasileira, por sua vez, foi aplicada em 2013 na edição regular. Possuindo como recurso

didático uma imagem publicada no antigo Correio da Manhã em 2 de novembro de 1965,

que aproveitou o feriado de Finados para aludir à morte dos partidos da República de 1946, a

questão satiriza, de acordo com o gabarito, a "adoção do bipartidarismo regulado", que

sustentava com a existência de um partido de situação, a Aliança Renovadora Nacional

(Arena), e de um partido de oposição consentida, o Movimento Democrático Brasileiro

(MDB), que permanece atuante até os dias atuais. Instituído por meio da decretação do Ato

Institucional n°2, o bipartidarismo regulado tinha como objetivo conferir ao regime militar

uma aparência democrática, o que só foi alcançado no campo retórico, uma vez que muitos

membros de antigas legendas partidárias foram privados de liberdade política96.

96 Consultar questão 10 - Anexo I.

95 Consultar Anexo III.

94 Consultar Anexo II.

93 Consultar questão 16 - Anexo I.
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Dessa maneira, a questão, de complexidade relativamente simples, foi vinculada às

habilidades EM13CHS602 (BNCC)97 e CHC5H24 (Matriz de Referência do ENEM)98, pois

demonstra como o governo do general Castelo Branco agiu para limitar a participação nos

ambientes de representação democrática, deslegitimando, assim, a cidadania de diversos

eleitores brasileiros.

● FUVEST

No vestibular da Universidade de São Paulo, a única questão relacionada ao tema da

institucionalização e da legitimação dos regimes militares sul-americanos foi aplicada em

2011, no processo seletivo de alunos que pretendiam ingressar na referida instituição no ano

letivo de 201299.

Tendo como texto-base um fragmento de Vale a Pena Sonhar, autobiografia de

Apolônio de Carvalho - militante comunista brasileiro que, além de ter marcado época como

opositor ao governo militar brasileiro, participou de Brigadas Internacionais na Espanha e na

França, lutando contra o franquismo e o nazismo, respectivamente -, a questão relata os

efeitos do endurecimento da repressão dos militares brasileiros em 1969. Assim, fica claro

que se trata de uma questão com temática múltipla, mas o preponderante do caso aqui

analisado não é a repressão em si, mas, sim, conforme o gabarito, a "decretação do Ato

Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que

ampliaram a repressão aos opositores do regime".

Vemos, portanto, que o Ato Institucional n° 5, representando o ápice da repressão

brasileira, teve como principal efeito a legitimação da violência de Estado, o qual, ainda que

estivesse em caráter de exceção, necessitava dispor de um mecanismo jurídico que

justificasse suas ações contra seus diversos opositores.

Dessa maneira, o vestibular realizou uma contextualização louvável, uma vez que

integrou, numa mesma questão, faces conectadas da ditadura civil militar brasileira. Ademais,

apresenta distratores bem elaborados, que, apesar disso, só atraem alunos que não dominam

os conhecimentos esperados sobre o período. Então, relacionamos a questão, de

complexidade relativamente simples, às habilidades EM13CHS602100, da BNCC, e

CHC3H11101, da Matriz de Referência do ENEM, pois além de caracterizar mais um aspecto

101 Consultar Anexo III.

100 Consultar Anexo II.

99 Consultar questão 26 - Anexo I.

98 Consultar Anexo III.

97 Consultar Anexo II.
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da dinâmica ditatorial brasileira, apresenta mais uma medida do grupo detentor do poder

político brasileiro para legitimar sua violência.

● UNICAMP

Em 2014, no processo seletivo visando o ingresso de estudantes para o ano de 2015, o

vestibular da Universidade Estadual de Campinas, por sua vez, abordou a institucionalização

do regime militar brasileiro por meio de uma questão cujo cerne da situação-problema

proposta sustenta o pressuposto inicial do qual partimos para realizar a presente investigação,

isto é: os vestibulares paulistas e o ENEM entendem os governos que vigoraram durante as

últimas décadas da Guerra Fria no Cone Sul americano como ditaduras civis militares, e não

apenas como ditaduras militares, atribuindo à sociedade não armada parte da

responsabilidade pelos regimes autoritários que se estabeleceram na América do Sul102.

Apesar de não dispor de texto-base ou de qualquer outro recurso didático, a questão se

ampara nas formulações teóricas de Daniel Aarão Reis, doutor em História Social pela

Universidade de São Paulo que compõe o quadro de docentes da Universidade Federal

Fluminense, que utiliza o ENEM como forma de ingresso. Em discussões desenvolvidas por

Reis, é salientado como a participação civil foi, em sua visão, preponderante para a ascensão

e manutenção dos militares no poder, algo que pode ser exemplificado, conforme o gabarito,

pelo "apoio de empresários, grupos midiáticos, políticos civis e classes médias urbanas que

davam sustentação aos militares".

De fato, a participação de alguns segmentos da sociedade civil nos governos militares

nunca foi um segredo, pois era uma estratégia militar de legitimação perante a classe política.

No entanto, um fator fundamental da participação civil na ditadura inaugurada em 1964 e

ainda muito negligenciado nos debates sobre esse período histórico foi, de acordo com Diego

Oliveira de Souza em “Possibilidades de ensino de história sobre a ditadura civil-militar: o

documentário ‘Cidadão Boilesen’ e a cumplicidade financeira dos empresários na repressão

política brasileira”, a "cumplicidade financeira dos empresários, nacionais e multinacionais,

na implementação do Terror de Estado (TDE), no contexto amplo da América Latina" (p.

1214), que, no Brasil, se materializou, por exemplo, no financiamento de muitas operações de

repressão pelo Grupo Permanente de Mobilização Industrial, formado, segundo Diego

102 Consultar questão 31 - Anexo I.
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Oliveira de Souza, logo após o golpe de 1964103.

Dessa maneira, a questão, que possui uma complexidade relativamente simples, foi

relacionada às habilidades EM13CHS602 (BNCC)104 e CHC3H13 (Matriz de Referência do

ENEM)105, pois caracteriza conceitualmente a ditadura brasileira e apresenta a aliança feita

por grupos conservadores e liberais pela tomada e manutenção do poder político brasileiro.

● UNESP

O vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, por sua vez, aplicou a primeira

questão sobre a institucionalização e a legitimação das ditaduras civis militares do Cone Sul

americano em 2009, no processo seletivo de ingresso para o ano de 2010. Tratando-se de uma

questão com mais de um tema, porém, consideramos mais pertinente analisá-la no subitem

temático dedicado às causas e consequências do golpe perpetrado em 1964.

Três anos depois, durante o processo seletivo que visava o ingresso de estudantes no

verão de 2013, o vestibular da UNESP voltou a abordar o tema da institucionalização e da

legitimação do regime militar brasileiro. Não dispondo de texto-base ou de qualquer outro

recurso didático para basear a discussão proposta, o que a caracteriza como essencialmente

conteudista, a questão solicita a identificação dos fatos que ocorreram nesse período histórico

do Brasil, tais como, conforme o gabarito, o "fortalecimento do poder executivo, [o] relativo

esvaziamento do legislativo e do judiciário e [o] aumento da participação estatal na

economia". As duas primeiras medidas podem ser consideradas etapas de um mesmo

processo de legitimação do regime, pois uma vez que o Poder Executivo pretendia ser

preponderante sobre os demais, era necessário esvaziar o Legislativo e o Judiciário de

algumas de suas atribuições106.

Já o último fato, que diz respeito ao intervencionismo econômico, por mais que reflita

uma decisão política para enfrentar os desafios que eram pertinentes, faz parte da busca dos

militares pela própria legitimação, tendo em vista que necessitavam de resultados a curto

prazo não somente para justificar a sua ascensão ao poder, mas, também, para consolidarem a

permanência nele.

Assim, ao caracterizar as medidas tomadas pelos governos militares brasileiros para se

106 Consultar questão 40 - Anexo I.

105 Consultar Anexo III.

104 Consultar Anexo II.

103 SOUZA, Diego Oliveira de. Possibilidades de ensino de história sobre a ditadura civil-militar: o
documentário “Cidadão Boilesen” e a cumplicidade financeira dos empresários na repressão política
brasileira. Revista Latino-Americana de História, Porto Alegre, vol. 2, n. 6, p. 1220, 2013.
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manterem no poder, a questão, de complexidade relativamente simples, pois apresenta

distratores que misturam ações adotadas e não adotadas, se relaciona com as habilidades

EM13CHS602107 e CHC3H13108, da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de

Referência do ENEM, respectivamente.

Um ano e meio depois, no vestibular de inverno de 2014, a institucionalização da

ditadura civil-militar brasileira se fez presente como tema numa questão que faz uso da

charge "Aí, o AI-5", do cartunista Ziraldo, como recurso didático para basear a discussão

proposta. Ironizando o Ato Institucional n° 5, a charge retrata duas cobras alertando um

elefante sobre a "barra [estar] pesando para as cobras". Surpreso e despreocupado, o elefante

até argumenta que não é uma cobra, mas elas replicam o alerta sugerindo que ele tente

comprovar isso caso alguém o acuse de ser uma cobra. Ora, a charge dispõe de elevada

criticidade porque dá a entender que, além de perseguir opositores declarados, o regime

autoritário também agia com arbitrariedade ao reprimir cidadãos que não representavam o

"perigo vermelho", ignorando, muitas vezes, as evidências cabais da violação cometida, uma

vez que a réplica das cobras na charge de Ziraldo indica que nenhuma prova dada pelo

elefante seria suficiente para provar sua real identidade109.

Dessa maneira, o AI-5 é caracterizado pela charge, segundo o gabarito da questão,

como "um instrumento de coerção, que limitava os direitos e a capacidade de defesa dos

cidadãos". Não por acaso, sua decretação é considerada o clímax da repressão de Estado no

Brasil, pois uma vez que regulamentava muitas medidas típicas de um estado de exceção,

significou a legalização do autoritarismo militar em nosso país.

Por esse motivo, vinculamos a questão, de complexidade simples, às habilidades

EM13CHS602110 e CHC3H15111, da BNCC e da Matriz de Referência do ENEM,

respectivamente, pois acreditamos que, além de caracterizar o principal Ato Institucional da

ditadura civil-militar brasileira, a questão também discorre sobre o tipo de conflito que se

iniciou com o AI-5.

Finalmente, na edição inverno de 2016, o vestibular da Universidade Estadual de São

Paulo explorou a legitimação simbólica do regime militar brasileiro, uma vez que, para

basear a discussão proposta pela questão, utilizou como recurso didático dois cartazes de

111 Consultar Anexo III.

110 Consultar Anexo II.

109 Consultar questão 37 - Anexo I.

108 Consultar Anexo III.

107 Consultar Anexo II.
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propaganda do governo vigente112.

O primeiro cartaz, de fundo verde, retrata o processo de florescimento de uma rosa, de

cor amarela, destacando que o "destino profético" do Brasil como "país do futuro" tornara-se,

a partir de 1964, realidade do presente. O segundo cartaz, por sua vez, apresentando uma

bandeira do Brasil hasteada, propagandeava que, no contexto em que foi produzido,

"ninguém segura[va] mais este país", sugerindo inexistir um obstáculo que fosse capaz de

impedir o progresso brasileiro rumo à consolidação de seu "destino profético".

Assim, ao promover ideais de legitimação simbólica dos militares no poder,

procurava-se, de acordo com o gabarito da questão, "estimular o nacionalismo e o ufanismo,

para ampliar o apoio político [popular] ao governo", um objetivo, no mínimo, curioso, pois

pressupõe que o sentimento de pertencimento a uma nação suprime os diversos

descontentamentos de origem social.

Dessa maneira, relacionamos tal questão, de complexidade simples, às habilidades

EM13CHS104113, da BNCC, e CHC1H1114, da Matriz de Referência do ENEM, pois tem

como pano de fundo uma das estratégias culturais do governo militar para estimular o

nacionalismo exacerbado na população brasileira.

Apesar de ter sido o primeiro tema a dispor de uma questão com abordagem

internacionalizada, as questões agrupadas no presente subitem ressaltam, sem ignorar as

ações de legitimação simbólica e cultural, como os Atos Institucionais da ditadura brasileira

foram fundamentais na legalização dos militares no poder do Estado, uma vez

regulamentavam muitas medidas de exceção.

Censura, repressão e resistências
A censura, a repressão e as resistências aos regimes autoritários do Cone Sul americano

é o último dos temas aqui analisados que se fez presente em todas as avaliações aqui

consideradas, tendo mais destaque no ENEM e na FUVEST, que dedicaram ao tema,

respectivamente, cinco e duas questões.

● ENEM

No Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira questão que vinculamos ao presente

tema foi aplicada na edição regular de 2012 e teve como pano de fundo a polêmica morte do

114 Consultar Anexo III.

113 Consultar Anexo II.

112 Consultar questão 36 - Anexo I.
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jornalista Vladimir Herzog, do Estado de São Paulo, e a mobilização da imprensa paulista

que, por meio de um abaixo-assinado, reivindicava - demonstrando uma "expectativa" pela

"investigação dos culpados", de acordo com o gabarito - um rápido esclarecimento das

condições de seu óbito115.

Como sabemos atualmente, por se tratar de um episódio muito explorado quando se

discute a repressão do regime militar brasileiro, Vladimir Herzog, que era um respeitado

jornalista da imprensa liberal que dialogava com o regime, foi assassinado por militares após

se apresentar voluntariamente ao DOI-CODI de São Paulo; entretanto, a versão inicial que

chegou às capas de jornais, rapidamente rechaçada por seus colegas de profissão, era de que

Herzog havia se suicidado enquanto permanecia sob a tutela do aparato repressivo do

governo militar.

Por se tratar de um acontecimento de grande importância, baseando-se na

argumentação de Marcos Napolitano em 1964: História do Regime Militar Brasileiro, no

capítulo sobre a "democracia relativa" dos anos Geisel, podemos dizer que tal imbróglio

acabou por abalar a relação que vinha se desenvolvendo entre governo e donos de jornais,

que estavam realizando um movimento de aproximação política com o objetivo de tornar os

grandes jornais do período uma espécie de ponte entre os detentores do poder e a opinião

pública. Além disso, ainda segundo Napolitano, o episódio abordado pela questão acabou

proporcionando, para a oposição, um significativo adensamento de nomes e grupos de

diversas orientações ideológicas, pois a insatisfação com os rumos do regime se

generalizou116.

Enfim, como é apresentado um episódio de repressão da ditadura militar brasileira e a

posterior reação de uma parcela da sociedade civil, que reivindicava uma atuação da Justiça

para o esclarecimento do caso, relacionamos tal questão, de complexidade relativamente

simples, às habilidades EM13CHS602117, da BNCC, e CHC3H12118, da Matriz de Referência

do ENEM.

A segunda questão do ENEM com essa temática, por sua vez, foi aplicada no mesmo

ano que a anterior, mas na edição específica para Pessoas Privadas de Liberdade. Tendo como

referência uma declaração, feita em entrevista, de Fernando Gabeira, político brasileiro que

118 Consultar Anexo III.

117 Consultar Anexo II.

116 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 250.

115 Consultar questão 12 - Anexo I.
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participou, antes de se exilar na Suécia, da resistência armada ao regime militar, a questão

apresenta a avaliação - compartilhada por muitos grupos oposicionistas - de que "a ditadura

militar era a antessala do socialismo e a última forma de governo possível às classes

dominantes no Brasil", um entendimento que foi fundamental para a radicalização da

esquerda revolucionária, que se convenceu do esgotamento dos meios institucionais de

participação política119.

Dessa maneira, visando acelerar os efeitos do prognóstico que vislumbravam, muitos

desses grupos optaram por organizar, conforme o gabarito da questão, "guerrilhas no campo e

na cidade", uma vez que pretendiam derrubar "ditadura e sistema capitalista [...] num único e

harmonioso movimento". Porém, a história demonstrou que tanto o prognóstico descrito

acima quanto a atuação dos grupos guerrilheiros para acelerar o processo que previam foram,

no mínimo, precipitados, pois se a resistência armada foi fundamental na contestação ao

regime militar brasileiro, ela não conseguiu ter a mesma efetividade para derrubá-la, assim

como para desmantelar o capitalismo brasileiro e implementar um regime socialista em terras

brasileiras e latino-americanas.

Por apresentar a dinâmica de uma parcela da oposição da ditadura brasileira - no caso, a

armada -, apontando motivadores de sua atuação e o que pretendiam, vinculamos tal questão,

de complexidade relativamente simples, às habilidades EM13CHS602 (BNCC)120 e

CHC3H13 (Matriz de Referência do ENEM)121.

Passado um ano, também numa edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade, a

terceira questão do ENEM que abordou algo a respeito da repressão ou das resistências ao

regime militar brasileiro pautou, em seu texto-base - cuja autora é Maria Helena Moreira

Alves, intelectual brasileira com formação em Ciência Política nos Estados Unidos -, a

rearticulação do movimento sindical no final da década de 1970, quando voltou a promover

"greves de significativa repercussão", uma vez que mobilizou os operários do principal centro

industrial do país na época, o ABCD Paulista122.

Ocorridas num "contexto político-institucional de limitação à liberdade das

organizações sindicais e populares", como deixa claro o gabarito da questão, tais greves são

significativas para demonstrar que os setores populares também tiveram participação em

mobilizações de oposição ao regime militar brasileiro, pois é necessário considerar que as

122 Consultar questão 11 - Anexo I.

121 Consultar Anexo III.

120 Consultar Anexo II.

119 Consultar questão 14 - Anexo I.
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classes trabalhadoras muito sofreram com o arrocho salarial e com o efeito corrosivo da

inflação que aumentava a cada ano, o que contraria a visão, muito defendida pelo atual

presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de que os militares usufruíam de plena legitimidade

perante o grosso da população brasileira por causa das benesses econômicas proporcionadas

neste período, encontrando pontos de resistência somente em pequenos grupos ideologizados.

Dessa maneira, considerando que a questão, de complexidade relativamente simples,

apresenta a conjuntura conflituosa da política brasileira na qual as referidas greves do ABCD

Paulista - motivadas por problemas econômicos que cada vez mais afetavam a classe

trabalhadora e que foram responsáveis por lançar Luís Inácio Lula da Silva em nosso cenário

político nacional - estavam inseridas, decidimos relacioná-la às habilidades EM13CHS602123

e CHC3H15124, da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de Referência do ENEM,

respectivamente.

Depois de não ser tema de questão por dois anos, a repressão e as resistências das

ditaduras civis-militares do Cone Sul americano voltaram a ser discutidas pelo Exame

Nacional do Ensino Médio em 2016, quando, na edição regular, foi colocado em pauta a

Operação Condor, que tinha como objetivo, conforme o gabarito da questão, a “repressão de

ativistas oposicionistas” - principalmente os comunistas125. Sendo uma das principais faces da

repressão dos Estados autoritários do Cone Sul aos militantes que representavam o "perigo

vermelho", a referida operação se baseava num sistema de compartilhamento de informações

entre os setores de inteligência de cada ditadura, que, sob coordenação norte-americana, se

encarregavam de monitorar o deslocamento de ativistas opositores entre os países da América

do Sul para, assim, tornar mais eficiente a repressão.

De acordo com Enrique Serra Padrós et al, no prefácio de Ditadura de Segurança

Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985), uma coletânea organizada pela Assembleia

Legislativa daquele estado por ocasião dos 50 anos do golpe civil-militar que depôs João

Goulart da presidência do Brasil, o fato do Uruguai ter se tornado "santuário preferencial do

exílio brasileiro entre 1964-1968, enquanto que o Rio Grande do Sul tornou-se uma área

acessada por organizações perseguidas naquele país e na Argentina desde o final dos anos

1960 e durante a década de 1970", foi fundamental para que o referido estado fosse definido

como "alvo especial da ação da Operação Condor contra cidadãos uruguaios e argentinos",

125 Consultar questão 3 - Anexo I.

124 Consultar Anexo III.

123 Consultar Anexo II.
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pois era o principal ponto de projeção da influência brasileira na região platina126.

Considerando a maneira como a questão foi formulada, apresentando a Operação

Condor no texto-base e solicitando a identificação de seu objetivo entre as alternativas

disponíveis, é interessante destacar duas alternativas capazes de confundir os alunos, a C e a

E: “interferência de potências mundiais” e “implantação de governos nacionalistas”,

respectivamente. De fato, a Operação Condor foi uma maneira dos Estados Unidos da

América interferirem na América Latina, o que ocorreu por meio do apoio aos golpes que

implantaram governos militares de cunho nacionalista. Todavia, os distratores mencionados

não se configuram em objetivos da Operação Condor, mas em meios que, pelo menos em

tese, asseguraram com mais eficiência o cumprimento dos objetivos.

Mesmo assim, entendemos que a questão possui uma complexidade simples, estando

relacionada às habilidades EM13CHS602127, da Base Nacional Comum Curricular, e

CHC3H13128, da Matriz de Referência do ENEM, pois além de caracterizar a dinâmica

repressiva do Estado, também discorre sobre a luta pelo poder entre ativistas opositores e

militares.

Finalmente, a última questão do ENEM com essa temática também foi aplicada em

2016, mas na edição específica para Pessoas Privadas de Liberdade. Tendo como texto-base

um fragmento adaptado do artigo “Com as armas do inimigo”, publicado na Revista de

História da Biblioteca Nacional e de autoria de Felipe Scovino, professor do Departamento de

História da Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a questão solicitava aos

candidatos do ENEM a identificação da "estratégia adotada por alguns segmentos da

imprensa para a construção de uma crítica sociopolítica" à ditadura civil-militar129.

No trecho extraído, Scovino argumenta que o artista mencionado, Antônio Manuel,

transformava "todo o clima de repressão na própria matéria de seu trabalho, utilizando os

meios de comunicação como arma (irônica) contra a estrutura de poder de um Estado

autoritário". Em outras palavras, Manuel, utilizando-se dos próprios meios de comunicação

mais controlados, passou a criticar a própria repressão, o que revela deficiências na estrutura

de censura e repressão do Estado brasileiro.

Portanto, ao denunciar a repressão por meio de mensagens subliminares nas seções dos

129 Consultar questão 6 - Anexo I.

128 Consultar Anexo III.

127 Consultar Anexo II.

126 PADRÓS, Enrique et al. A ditadura de segurança nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985):
história e memória. Porto Alegre: Corag, v. 4, 2010, p. 24.
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Classificados e das palavras-cruzadas, parte da imprensa tentava "burlar a censura",

buscando, assim, contribuir "para a análise da vida social", conforme o gabarito. Assim, tal

questão, de complexidade relativamente simples, foi relacionada às habilidades

EM13CHS602 (BNCC)130 e CHC5H21 (Matriz de Referência do ENEM)131, pois caracteriza

a atuação de parte da oposição ao regime militar brasileiro e discorre sobre "o papel dos

meios de comunicação na construção da vida social", como a própria habilidade propõe.

● FUVEST

O vestibular de ingresso para a Universidade de São Paulo, a FUVEST, apresentou duas

questões cuja tema é o esforço repressivo das ditaduras latino-americanas. A primeira, que foi

aplicada na edição de 2008 para o ingresso de estudantes em 2009, possui uma abordagem

comparativa, pois solicitou que seus candidatos identificassem a semelhança entre as

ditaduras mencionadas (brasileira, argentina, uruguaia e chilena): segundo o gabarito, o

combate violento ao inimigo comum, "os grupos esquerdistas"132.

Por não apresentar nenhum texto-base ou qualquer outro recurso didático, pode ser

definida como uma questão conteudista, pois não forneceu aos candidatos do processo

seletivo daquele ano uma contextualização mínima e, além disso, exigiu conhecimentos

imprescindíveis para a sua resolução, tendo em vista que os estudantes precisavam ter ciência

do modelo econômico liberal implantado no Chile no período ditatorial e das disputas entre

argentinos e ingleses acerca da posse das Ilhas Malvinas - o que anularia, respectivamente, as

alternativas E e A. Também era necessário saber que as ditaduras civis militares do Cone Sul

americano desmantelaram os partidos políticos organizados, que passaram para a ilegalidade,

e que foram um histórico fenômeno político de reação aos governos populistas, que estavam

em crise política e econômica nas décadas de 1950-60 - o que eliminaria as alternativas C e

D.

Assim, por haver uma comparação que caracterizou as ditaduras civis militares do

Cone Sul americano como uma experiência histórica comum, relacionamos tal questão, de

complexidade média, com as habilidades EM13CHS602133, da BNCC, e CHC2H9134, da

Matriz de Referência do ENEM.

A segunda questão da FUVEST sobre o presente assunto, por sua vez, que foi aplicada

134 Consultar Anexo III.

133 Consultar Anexo II.

132 Consultar questão 27 - Anexo I.

131 Consultar Anexo III.

130 Consultar Anexo II.
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em 2011 para alunos interessados em ingressar na USP no ano de 2012, possui multiplicidade

temática com a institucionalização do regime militar brasileiro, pois considera que o AI-5

legitimou a violência repressiva do Estado. Por esse motivo, embora trate da repressão de

Estado, consideramos mais pertinente analisá-la no subitem temático de questões

relacionadas à institucionalização das ditaduras civis militares do Cone Sul americano.

● UNICAMP

No vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a única questão que discutiu a

violência repressiva de Estado das ditaduras civis militares do Cone Sul americano foi

aplicada em 2017, no processo seletivo que visava o ingresso de estudantes no início do ano

letivo seguinte. Teve como recurso didático o texto Como na Argentina - cujo autor foi Luís

Fernando Veríssimo, renomado escritor brasileiro -, que, como poderá ser visto adiante,

denuncia os horrores levados a cabo pela ditadura argentina, que foi marcada pela repressão

extremamente violenta e pelo forjamento de desaparecimentos com o intuito de não assumir a

responsabilidade por execuções políticas a opositores135:

Como na Argentina: Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é
reciclável. Corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não
haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais
escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso
passado, não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e
não deu certo. O corpo boia. O corpo volta. Tentaram forjar o protocolo – foi suicídio,
estava fugindo – e o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito
silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os
dentes136.

Percebe-se, então, que a questão faz referência, conforme o gabarito, "ao trauma

coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais

latino-americanos”, que é a alternativa mais factível entre as disponíveis, uma vez que as

demais são facilmente eliminadas caso os estudantes não ignorem o contexto estabelecido

pelo texto. Assim, pois, vinculamos tal questão às habilidades EM13CHS602 (BNCC)137 e

CHC3H15 (Matriz de Referência do ENEM)138, tendo em vista que a discussão proposta pela

UNICAMP se conecta com um ponto ainda sensível à memória nacional de cada regime

militar do Cone Sul americano, o que confere à abordagem da questão um caráter regional.

138 Consultar Anexo III.

137 Consultar Anexo II.

136 VERÍSSIMO, Luís Fernando. A mãe do Freud. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985, p. 46.

135 Consultar questão 29 - Anexo I.
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● UNESP

O vestibular da Universidade Estadual de São Paulo apresentou uma questão, que foi

aplicada em 2009 para a seleção de estudantes ingressantes no verão de 2010, relacionada

com a temática da repressão de Estado das ditaduras civis militares do Cone Sul americano.

Todavia, consideramos mais pertinente analisar tal questão no subitem que trata do golpe que

depôs João Goulart da presidência do Brasil.

Considerando que os temas anteriores deram atenção quase exclusiva à ditadura

brasileira e os resultados do trabalho analítico do presente subitem temático, houve, no

presente agrupamento de questões, um desvio do padrão estabelecido, tendo em vista que

33% das questões relacionadas à temática da censura, repressão e resistências possuem

abordagem regionalizada por explorarem aspectos comuns de todas as ditaduras militares da

América do Sul. Mesmo assim, é interessante notar a falta de ênfase que os vestibulares

concederam à tortura, o que talvez se explique pelo fato de se tratar de um assunto muito

sensível à sociedade brasileira.

Cultura
A recorrência da cultura como tema de questão é bastante interessante porque entre as

seis questões levantadas, três foram aplicadas no ENEM, duas no vestibular da UNICAMP -

correspondendo a ⅓ do total de questões de tal processo seletivo -, uma no vestibular da

UNESP e nenhuma no vestibular da USP, fato que demonstra um maior interesse da

FUVEST por temas mais centrais das ditaduras civis militares do Cone Sul americano.

● ENEM

No Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira questão que desenvolve uma

discussão baseada em problemáticas culturais foi aplicada em 2010, na edição ENEM-PPL.

Utilizando como recurso didático um trecho da consagrada canção Inútil, lançada em 1985

pelo grupo musical Ultraje a rigor, a questão faz referência ao engajamento de diversos

setores políticos pela campanha do movimento das Diretas Já, que reivindicava que a eleição

para o primeiro presidente civil pós-ditadura militar acontecesse mediante o voto popular

direto. No entanto, o enunciado da questão destaca que, apesar do arrefecimento do regime

militar brasileiro no contexto da abertura política, a canção foi censurada pelo governo do

presidente João Baptista Figueiredo pelo fato de estar associada, segundo o gabarito, “a uma

crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do
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presidente”139.

Dessa maneira, conforme a descrição acima, tal questão também tem relação com os

temas da “redemocratização”, por abordar o protagonismo da sociedade civil brasileira na

busca pela retomada da normalidade democrática, e da “censura, repressão e resistências”,

pois coloca em xeque a disposição dos militares em saírem do governo, uma vez que, apesar

de acenarem para as suas saídas do governo, não abriam mão de (tentar) controlar tal

transição por meio de dispositivos diversos, como a censura, por exemplo. Mesmo assim,

consideramos mais pertinente analisá-la com o tema da cultura pelo fato da canção refletir,

principalmente, o comprometimento dos diversos setores da classe artística - a despeito de o

vocalista da banda Ultraje a Rigor, Roger Moreira, não ser propriamente à esquerda - com o

projeto de redemocratização que então se configurava. Além disso, a canção foi símbolo da

ascensão do rock nacional como um importante estilo musical para o cenário político-cultural

do país.

Como o fragmento da música utilizada e o comando da questão deixam a resposta clara

para quem tem conhecimento das problemáticas culturais do período, sua complexidade é

relativamente simples, tendo em vista que o primeiro verso da canção e as informações

contidas em sua referência discográfica situam o debate proposto para os últimos cinco anos

do regime militar. Por esse motivo, vinculamos tal questão às habilidades EM13CHS602140,

da BNCC, e CHC1H1141, da Matriz de Referência do ENEM, que propõe como atividade

avaliativa “interpretar historicamente [...] fontes documentais acerca de aspectos da cultura”.

A segunda questão sobre cultura do ENEM foi aplicada no mesmo ano e edição que a

anterior, mas, ao invés de utilizar alguma manifestação cultural do período como recurso

didático para basear a discussão proposta, a situação-problema apresentada se desenvolveu

por meio de uma declaração do cantor Caetano Veloso, feita na primeira década do século

XXI, sobre o tropicalismo. Sendo um dos principais expoentes tropicalistas, Veloso até

admitia o caráter contestador do movimento, mas também assumia não ter muito orgulho

dele, tendo em vista que não promoveu, de fato, nenhuma transformação política efetiva, pois

considerava que "arrombar a festa no Brasil é fácil"142.

Para entender o comentário de Veloso, é necessário ponderar que o tropicalismo, que,

conforme o gabarito da questão, possuiu uma relação histórica com o "advento da indústria

142 Consultar questão 19 - Anexo I.

141 Consultar Anexo III.

140 Consultar Anexo II.

139 Consultar questão 22 - Anexo I.
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cultural em associação com um conjunto de reivindicações estéticas e políticas durante os

anos 1960", foi um movimento cultural cujos desdobramentos tiveram, segundo Napolitano

em 1964: História do Regime Militar Brasileiro, duas faces: "a radicalização das

experiências comportamentais e estéticas da vanguarda" e "a expansão da contracultura e

seus valores básicos"143.

Dessa maneira, por mais que artistas tropicalistas promovessem valores culturais

divergentes do que era preconizado pelos militares que chefiavam o Poder Executivo Federal,

a relação entre ambos foi paradoxal. Tal paradoxo se explica pelo fato de que, a despeito da

censura e da repressão sofrida após 1968, que teve parte de seus efeitos retratados em Narciso

em férias, documentário sobre a prisão de Caetano Veloso, os tropicalistas foram aceitos pelo

mercado, pela indústria fonográfica e por emissoras de televisão, chegando a fazer

propagandas para muitas empresas. Sendo assim, foram beneficiados, como outros músicos,

pelos investimentos públicos na infraestrutura de telecomunicações, o que colaborou na

absorção de novos mercados consumidores pela indústria cultural.

Paralelamente, os militares identificaram, nesta corrente, alguns artistas que

usufruíram, tempos depois, de uma política cultural leniente do Governo Federal, que passou

a ter uma tolerância relativa com alguns representantes dessa esquerda cultural por

entenderem haver, entre os objetivos destes e de seu projeto governamental, um ponto de

convergência, que apontava para a necessidade de incentivar um projeto cultural que se

pretendia nacional. Portanto, mesmo que se pretendesse inovador e contestador, o fato é que

seu criticismo não foi compreendido por diversos setores sociais, pois os tropicalistas foram,

inclusive, acusados de alienados por parte da esquerda144.

144 De acordo com Marcos Napolitano em 1964: História do Regime Militar Brasileiro, “Apesar do
grande impacto na mídia e nas artes, o Tropicalismo teve muitos críticos, inclusive entre os jovens
artistas e intelectuais ligados à esquerda nacionalista. Sidney Miller (compositor), Augusto Boal
(diretor de teatro), Francisco de Assis (crítico musical), Roberto Schwarz (crítico literário), entre
outros, fizeram importantes análises críticas sobre o movimento, hoje quase esquecidas. Sidney
Miller, em vários artigos, denunciou o caráter ‘comercial’ do ‘som universal’, buscado pelo
movimento, tentando mostrar que isso não passava de uma estratégia da indústria fonográfica em
internacionalizar o gosto com base nos grandes mercados (EUA, Inglaterra). Augusto Boal, na forma
de um manifesto escrito, dizia que o Tropicalismo apenas divertia a burguesia ao invés de chocá-la,
perdendo-se no individualismo e no deboche vazio. Schwarz, num texto da época, fazia uma análise
bastante aprofundada do teatro tropicalista de Zé Celso, dizendo que aquela estética da agressividade
e do deboche traduzia muito mais a agonia política e existencial da pequena-burguesia que se achava
de esquerda, mas [que] no fundo era individualista e egoísta”. NAPOLITANO, M. 1964: História do
Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto, 2014, pp. 113-114.

143 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 114.
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Assim, possuindo complexidade média, por apresentar distratores capazes de confundir

alunos devidamente preparados que realizassem uma leitura desatenta, a questão foi

relacionada às habilidades EM13CHS602 (BNCC)145 e CHC1H1 (Matriz de Referência do

ENEM)146, pois além de caracterizar a atuação de uma das oposições à ditadura brasileira e os

efeitos econômicos proporcionados pela política desta, exige do aluno uma interpretação

histórica-cultural do final da década de 1960 e início da década de 1970.

Por fim, a terceira questão do ENEM sobre cultura, aplicada em 2011 na edição voltada

para Pessoas Privadas de Liberdade, foi analisada no subitem da institucionalização e

legitimação dos regimes civis-militares do Cone Sul americano, pois explora o uso, pelo

governo militar, do tricampeonato brasileiro na Copa da Mundo de Futebol da FIFA, em

1970, para se legitimar perante a população brasileira.

● UNICAMP

No vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a primeira questão na qual a

cultura é tema foi aplicada no processo seletivo para 2017, isto é, no fim de 2016. Tendo

como referência um artigo, que foi publicado numa coletânea organizada por Daniel Aarão

Reis, de Marcelo Ridenti, professor do Departamento de Sociologia da própria UNICAMP, a

questão descreveu, em seu texto-base, o tropicalismo, que, segundo as palavras de Ridenti,

"criticava [...] a ditadura e uma estética de esquerda acusada de menosprezar a forma

artística", articulando "aspectos modernos e arcaicos", retomando com criticidade "a tradição

brasileira" e absorvendo "influências estrangeiras de modo 'antropofágico'". Assim, por meio

dessa descrição, podemos inferir que, para o autor do texto, além do tropicalismo ter sido

claramente crítico ao regime militar brasileiro, também foi um movimento cultural detentor

de considerável autonomia ideológica, uma vez que não deixava de ponderar sobre aspectos

estéticos da cultura de esquerda de então, dominada pela arte panfletária147.

Apesar da leitura do texto justificar o gabarito da questão, que estabelece que o

tropicalismo "usava referências eruditas e populares, incorporava aspectos da música pop

mesclada a aspectos regionais e expressava críticas à ditadura e ao patrulhamento praticado

por alguns fãs das canções de protesto", a questão possui elevada complexidade, tendo em

vista que o erro de seus distratores correspondem a especificidades históricas que exigem do

aluno completo domínio do conteúdo discutido.

147 Consultar questão 30 - Anexo I.

146 Consultar Anexo III.

145 Consultar Anexo II.
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Dessa maneira, como se trata de uma questão de temática cultural e de abordagem

interpretativa, a despeito de seu conteudismo inerente para a eliminação de alguns distratores,

decidimos relacionar tal questão às habilidades EM13CHS101148, da Base Nacional Comum

Curricular, e CHC1H1149, da Matriz de Referência do ENEM.

A segunda questão da UNICAMP sobre cultura, por sua vez, que foi aplicada em 2018

durante o processo seletivo para 2019, foi analisada no subitem que aborda a

redemocratização, pois mesmo que o texto-base destaque a crise econômica da década de

1980, seu gabarito abrange desde aspecto políticos até particularidades culturais, conferindo

maior proeminência à redemocratização brasileira.

● UNESP

No vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, a única questão que desenvolveu

uma discussão cultural foi aplicada em 2011, durante o processo seletivo de meio de ano.

Baseando-se em alguns versos da canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, cantada pela

primeira vez em meados do segundo semestre de 1967 no III Festival da Música Popular

Brasileira, evento que ocorreu em São Paulo sob a organização da TV Record, a questão

solicitava a identificação de uma das duas alusões que o trecho musical realizava ao contexto

histórico de então150.

Por meio de uma leitura atenta, é possível afirmar que a canção faz referência à

resistência armada da ditadura civil-militar brasileira, pois menciona a atuação das guerrilhas

revolucionárias; porém, entre as alternativas disponíveis, nenhuma menciona de maneira

direta os grupos de resistência armada, chegando a citar, pelo contrário, o aparato repressor

do regime, o que pode ter levado muitos alunos a um erro induzido pela própria banca do

vestibular. Dessa maneira, a questão esperava dos candidatos uma reflexão profunda que

apontasse, segundo seu gabarito, para "o crescimento da importância dos meios de

comunicação de massa e as tensões políticas na América Latina", uma alusão que não era tão

evidente, tendo em vista que ela foi feita apenas uma vez num brevíssimo verso e,

aparentemente, de maneira despretensiosa.

Assim, mesmo que tal questão esteja relacionada às habilidades EM13CHS101

(BNCC)151 e CHC1H1 (Matriz de Referência do ENEM)152, que possuem forte relação com a

152 Consultar Anexo III.

151 Consultar Anexo II.

150 Consultar questão 43 - Anexo I.

149 Consultar Anexo III.

148 Consultar Anexo II.
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habilidade cognitiva de interpretação textual, entendemos que seu conteúdo apresenta elevada

complexidade, uma vez que a informação a ser identificada na interpretação da canção não

está dada de maneira óbvia.

Fazendo um balanço geral do presente subitem, é possível afirmar que o tema da

cultura, que teve maior incidência entre os anos de 2010 e 2011, concentra as questões de

elevada complexidade ao mesmo tempo que é o mais compatível com uma abordagem

temática múltipla, tendo em vista que metade das questões relacionadas ao assunto da cultura

também foram contabilizadas em outros tem

Golpe: causas e consequências imediatas
A aplicação de questões sobre as causas e consequências imediatas do golpe que depôs

João Goulart de seu mandato presidencial não é muito recorrente, sendo prova disso a

limitada quantidade de questões levantadas - apenas quatro - e o fato de que há uma

concentração de questões com essa temática no ENEM, que apresentou, em nosso recorte

cronológico, três questões sobre o golpe de 1964 - isto é, 75% das questões sobre esse tema.

O vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, por sua vez, é o que aplicou a única

questão sobre tal assunto além do ENEM. Percebe-se, então, que não houve questões de tal

conteúdo nos vestibulares da USP e da UNICAMP.

● ENEM

No Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira questão sobre o golpe civil-militar de

1964 foi aplicada em 2010, na edição voltada para Pessoas Privadas de Liberdade

(ENEM-PPL). Sendo uma questão de temática múltipla, por se relacionar com os problemas

econômicos que justificaram o golpe e a posterior política econômica adotada pelos governos

militares, é utilizado como texto-base uma referência acadêmica, a saber, um trecho da obra A

industrialização brasileira, publicado em 2002 e de autoria de Sônia Mendonça, doutora em

História Econômica pela Universidade de São Paulo153.

No texto-base, discorre-se sobre a mobilização política popular contra os problemas

econômicos que afetavam, sobretudo, as classes trabalhadoras, que sofriam com a elevação

do desemprego, com o arrocho salarial e com o descontrole inflacionário no início do regime.

É muito claro que nem tudo dependia diretamente do governo, como a abertura de novos

postos de trabalho na indústria, porém, tais mobilizações eram um dos sintomas do conflito

153 Consultar questão 18 - Anexo I.
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político que motivou o golpe, que tinha entre seus compromissos a defesa dos interesses do

capital multinacional, conforme apontado por Napolitano em 1964: História do Regime

Militar Brasileiro:

O regime militar foi um momento de afirmação do grande capital no Brasil,
incrementando um processo estrutural desencadeado antes do golpe, mediante
políticas econômicas específicas e facilitadas pela ausência de democracia, o que
dava uma grande autonomia burocrática para os tecnocratas que ocupavam o poder154.

Considerando que o comando da questão exige apenas a interpretação do texto-base,

que apontava para a causa dos conflitos sociais que marcaram a década de 1960, isto é, as

“contradições econômicas do modelo desenvolvimentista”, de acordo com o gabarito, trata-se

de uma questão de complexidade simples, cujas habilidades da BNCC e da Matriz de

Referência do ENEM são, respectivamente, a EM13CHS101155 e a CHC3H15156.

O golpe de 1964 voltou a ser tema de uma questão do ENEM após quatro anos, na

primeira aplicação de 2014. Possuindo uma abordagem comparativa, por apresentar dois

fragmentos textuais que discorrem sobre a legitimidade do golpe, a questão esperava que os

candidatos do processo seletivo identificassem a divergência dos textos acerca desse

importante acontecimento de nossa história política157.

O primeiro texto apresenta um fragmento adaptado do editorial de 31 de agosto de 2013

de O Globo, no qual as Organizações Globo reconhecem, logo no título, que o “apoio

editorial ao golpe de 64 foi um erro”158. O editorial, que se inicia remetendo às manifestações

generalizadas de junho de 2013, concordou com o coro, ressoado por diversos manifestantes,

de que o apoio da Globo à ditadura é “uma verdade dura”. Entretanto, ao realizar uma espécie

de retratação histórica - o que é destacado pela parte selecionada para a questão -, o referido

apoio editorial ao regime militar é tratado como produto de uma suposta ingenuidade

paternalista de Roberto Marinho, que “sempre esteve ao lado da legalidade”.

O segundo texto, por sua vez, é um breve trecho adaptado de um artigo publicado em

2014 por Carlos Fico, importante historiador dos estudos sobre a ditadura civil militar, em

158 Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. O Globo, 2017. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604>. Acesso em:
16 jun. 2020.

157 Consultar questão 9 - Anexo I.

156 Consultar Anexo III.

155 Consultar Anexo II.

154 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 148.
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seu blog pessoal, Brasil Recente159. No trecho selecionado para a questão, há uma ênfase “à

perda das liberdades individuais”, tidas, implicitamente, como imprescindíveis à normalidade

democrática, tendo em vista que não “existe nada de bom quando se aceita uma solução

autoritária”.

Isso esclarece as divergências sobre a natureza do golpe político-militar de 1964, pois, a

despeito da defesa dos valores considerados democráticos, o primeiro texto apresenta certa

aceitação a determinadas implicações do golpe que o segundo texto não compartilha, uma vez

que considera a inviolabilidade de qualquer liberdade como preceito básico de sociedades

plenamente democráticas. Assim, enquanto o editorial de O Globo apresenta “razões de

Estado” para a deposição de João Goulart, o artigo de Carlos Fico ressalta que nenhum ato de

Estado deve suplantar a “soberania popular”.

Já que o comando da questão solicita a comparação entre os pontos de vistas acerca do

processo que culminou na ditadura civil-militar e ambos tratam, respectivamente, dos

motivos conspiracionistas e dos valores da oposição ao regime, relacionamos tal questão, de

simples complexidade, às habilidades EM13CHS602 (BNCC)160 e CHC3H14 (Matriz de

Referência do ENEM)161.

Por fim, a última questão do ENEM sobre o golpe que alçou os militares ao poder em

1964 foi aplicada em 2017, na edição regular. Utilizando como texto-base um fragmento

adaptado da obra A política do Brasil: lúmpen e místico, de José de Souza Martins, que a

publicou em 2011, a questão discute, sem deixar de ressaltar as divergências internas do clero

sobre o tema, o apoio dado pela Igreja Católica ao movimento político que resultou no

golpe162.

O referido apoio se justificava devido ao pressuposto materialista de que a “justa

distribuição da riqueza”, aliada ao desenvolvimento econômico e capitalista, “suprimiria a

possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os camponeses”, indicando um

entendimento clerical, segundo o gabarito, de que a “manipulação ideológica é favorecida

pela privação material”.

Logo, torna-se claro que, para alguns setores da Igreja Católica, rupturas institucionais

com a normalidade democrática poderiam ser toleradas desde que colaborassem com a

162 Consultar questão 2 - Anexo I.

161 Consultar Anexo III.

160 Consultar Anexo II.

159 Folha Dirigida | Educação Golpe de 64: análise do passado ilumina os desafios do presente. Folha
de São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.brasilrecente.com/2014/03/folha-
dirigida-educacao-golpe-de-64.html>. Acesso em 16 jun. 2020.
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manutenção de sua influência sobre a população brasileira. No entanto, o que se viu com o

passar dos anos foi um arrocho salarial combinado com inflação alta, que concentrou ainda

mais a riqueza produzida, e violações aos direitos humanos, o que ia na contramão de quase

todos os interesses dos diversos grupos do clero católico, que se tornou, de acordo com

Napolitano, uma oposição praticamente unânime ao regime militar a partir da aprovação da

Lei do Divórcio, em 1977, durante a presidência do general protestante Ernesto Geisel163.

Tendo em vista que, com base no texto de Martins, o candidato deveria assinalar o

entendimento eclesiástico que justificou o seu apoio ao golpe e que tal apoio nos auxilia na

caracterização do golpe de 31 de março de 1964 como civil militar, relacionamos a presente

questão, de complexidade relativamente simples, às habilidades EM13CHS602 (BNCC)164 e

CHC3H13 (Matriz de Referência do ENEM)165.

● UNESP

No vestibular da Universidade Estadual de São Paulo, a única questão sobre o golpe de

1964 foi aplicada em 2009 para o ingresso de estudantes no primeiro semestre letivo de 2010.

O recurso didático utilizado na questão foi o recorte de um polêmico editorial, publicado em

17 de fevereiro de 2009, da Folha de São Paulo166. Discutindo o referendo que legitimou a

campanha de reeleição de Hugo Chávez à presidência da Venezuela, o editorial argumenta

que a permanência de Chávez no poder seria um acontecimento antidemocrático, mas que

seguia uma lógica inversa - e a polêmica reside nesse ponto - em relação às “ditabrandas”,

que “partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas

controladas de disputa política e acesso à Justiça”167.

Como nosso estudo é limitado às peculiaridades das questões de vestibulares sobre as

ditaduras civis militares do Cone Sul americano, não temos o interesse de realizar um debate

sobre a natureza do chavismo na Venezuela. Entretanto, devemos destacar que, ao se utilizar

do editorial de um importante jornal brasileiro, que, além de ter apoiado o golpe militar

167 Consultar questão 46 - Anexo I.

166 Limites a Chávez. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/ fz1702200901.
htm>. Acesso em: 17 jun. 2020.

165 Consultar Anexo III.

164 Consultar Anexo II.

163 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 263.
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brasileiro, claramente minimizava tais experiências ditatoriais latino americanas por meio do

eufemismo presente no termo “ditabrandas” -, a UNESP se posicionou sobre o tema por meio

do gabarito da questão, que considera que o termo “ditabranda” reporta-se ao “golpe

político-militar que instalou a ditadura; imposição de Atos Institucionais; extinção dos

partidos existentes; instituição do bipartidarismo – ARENA e MDB; repressão à oposição e

censura à imprensa”.

Como fica claro, devido ao gabarito da questão, trata-se de uma questão com temática

múltipla, pois o vestibular inclui a institucionalização dos governos militares, a censura e a

repressão aos opositores como implicações da suposta “ditabranda” brasileira. Assim, a

questão, de complexidade relativamente simples, está relacionada às habilidades

EM13CHS602 (BNCC)168 e CHC3H13 (Matriz de Referência do ENEM)169, pois colabora ao

entendimento das características da ditadura civil militar brasileira ao mencionar os

procedimentos adotados pelos militares na disputa pelo poder.

Da análise do grupo de questões que abordaram o golpe que depôs João Goulart da

presidência brasileira, assunto presente somente no Exame Nacional do Ensino Médio e no

vestibular da UNESP, depreendemos que a preferência foi por problematizações acerca das

justificativas materialistas que levaram alguns setores da sociedade civil a apoiar a ascensão

dos militares ao poder e das consequências político-econômicas de tal acontecimento.

Outros temas
Em nossa análise, identificamos quatro questões cujas discussões não se relacionavam,

de maneira direta, com os temas anteriormente definidos, pois abordaram as Comissões da

Verdade dos países sul-americanos que tiveram uma ditadura militar entre as décadas de

1960-1980, as disputas geopolíticas em torno da soberania sobre as Ilhas Malvinas e as

disputas eleitorais durante o regime militar brasileiro, o que evidencia as contradições

intrínsecas ao autoritarismo militar brasileiro e, também, sul-americano. Tais conteúdos não

constam em nenhuma edição da FUVEST no período de nosso levantamento, mas foram

abordados uma vez pelo ENEM e pelo vestibular da UNICAMP, que discutiram as

Comissões da Verdade, e duas vezes pelo vestibular da UNESP, que pautou a Guerra das

Malvinas e, depois, a disputa eleitoral brasileira de 1974.

● ENEM

169 Consultar Anexo III.

168 Consultar Anexo II.
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No Exame Nacional do Ensino Médio, a única questão cuja discussão não se enquadra

nos temas definidos para nossa análise foi aplicada na edição principal de 2014 e seu

texto-base, não referenciado de maneira clara, foi uma notícia veiculada pelo Jornal do Brasil

sobre a Comissão Nacional da Verdade. Colocando em discussão a função da Comissão

Nacional da Verdade, considerada "uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos

movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988" e que tinha

como objetivo, conforme o gabarito da questão, "esclarecer as circunstâncias de violações aos

direitos humanos", o trecho extraído da notícia faz uma espécie de prestação de contas à

sociedade brasileira acerca dos trabalhos realizados pela comissão, apresentando parte dos

seus resultados e o grau de articulação que possibilitou a realização dos procedimentos

necessários170.

Trata-se de uma questão de complexidade mediana, pois mesmo que abordando a

atuação de uma comissão contemporânea à realização da prova e enfatizando a visão de que o

Estado brasileiro deve estar à serviço das demandas de diferentes setores da sociedade

brasileira - o que nos permitiu relacioná-la às habilidades EM13CHS602 (BNCC)171 e

CHC5H24 (ENEM)172 -, um de seus distratores, a alternativa A (“anular a anistia concedida

aos chefes militares”), pode ter confundido boa parte dos candidatos que não detinham pleno

conheci- mento da forma de atuação da Comissão Nacional da Verdade.

● UNICAMP

No vestibular da UNICAMP, como já dito anteriormente, apenas uma questão não se

relaciona com os temas anteriormente definidos, pois aborda, assim como o ENEM, as

Comissões da Verdade. Aplicada em 2012 no processo seletivo para o ingresso de estudantes

no verão de 2013, a questão possui uma abordagem regional, pois considera em seu

texto-base, que foi retirado do site do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, localizado

em Buenos Aires, que a instalação de Comissões da Verdade, incapazes por si só de punir

judicialmente os agentes históricos que cometeram violações diversas, foi uma estratégia

comum de países que passaram por experiências autoritárias e/ou de conflitos armados e que

visam superar seus traumas coletivos mediante políticas públicas de fomento à memória, que

colaboram no desenvolvimento de sociedades democráticas e humanitárias. Por esse motivo,

o gabarito da questão define que as Comissões da Verdade “existem em vários países, o que

172 Consultar Anexo III.

171 Consultar Anexo II.

170 Consultar questão 8 - Anexo I.
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indica que as práticas autoritárias não foram um fenômeno de uma só nação, nem se

restringiram a uma única forma de conflito”173.

Mesmo assim, tal estratégia comum não deve causar a falsa impressão de que cada

nação não possui especificidades em seus respectivos processos históricos. Por isso,

elogiamos a maneira na qual o gabarito foi redigido, pois deixa claro a multiplicidade dos

processos históricos até mesmo em casos cujas experiências, causas, acontecimentos e

consequências tiveram certos níveis de similaridade.

Dessa maneira, entendemos que tal questão disponha de uma complexidade

relativamente simples. Além disso, relacionamos ela às habilidades EM13CHS602

(BNCC)174 e CHC3H12 (ENEM)175, tendo em vista que, apesar de não punir nenhum agente

histórico que tenha cometido alguma violação humanitária, as Comissões da Verdade

possuem a capacidade de elucidar fatos e, consequentemente, de fornecer evidências para que

ações cíveis sejam iniciadas pelas vítimas das violações realizadas.

● UNESP

A primeira das questões aplicadas no vestibular da UNESP que não foram agrupadas

em algum dos temas definidos nos remete ao ano de 2010, quando a referida universidade

realizava o seu processo seletivo para o início de 2011. Não se respaldando em nenhum tipo

de recurso didático para pautar a situação-problema que propôs e possuindo um caráter

conteudista, a questão solicitava a identificação de um dos motivos que a Argentina utilizou

como pretexto para legitimar a Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Segundo o gabarito,

uma das causas consistia na "disposição argentina de retomar o controle das ilhas [Malvinas],

ricas em combustíveis fósseis e estrategicamente importantes”, o que se configurava num

ambicioso objetivo se considerarmos os choques do petróleo que tanto marcaram as décadas

finais da Guerra Fria e que, igualmente, evidenciaram a dependência ocidental do petróleo

árabe176.

No entanto, apesar da resposta corresponder à realidade histórica do processo que

desencadeou tal conflito, é significativo que o vestibular tenha escolhido ressaltar apenas o

fator geopolítico mundial, pois sabe-se muito bem que tal guerra foi utilizada pelo regime

militar argentino para desenvolver em sua população o sentimento de unidade nacional contra

176 Consultar questão 44 - Anexo I.

175 Consultar Anexo III.

174 Consultar Anexo II.

173 Consultar questão 32 - Anexo I.
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um inimigo externo e imperialista, tendo em vista que a repressão ao inimigo interno havia

desgastado a ditadura argentina devido à violência empregada pelo Estado. Sendo assim, a

Guerra das Malvinas também possuía motivações políticas de ordem interna aos argentinos, o

que, ao nosso ver, seria mais interessante de destacar.

Como os distratores da questão são facilmente refutados, trata-se de uma questão de

complexidade relativamente simples mesmo para alunos que não tenham um conhecimento

abrangente do conflito. Ademais, a questão está relacionada às habilidades EM13CHS204177,

da Base Nacional Comum Curricular, e CHC3H15178, da Matriz de Referência do ENEM, que

são aplicáveis para questões que abordam, entre outros tipos de conflitos, impasses militares

sobre a soberania de territórios.

No ano seguinte, ao realizar o processo seletivo visando o ingresso de estudantes no

início de 2012, o vestibular da UNESP, tendo como texto-base um trecho de Os partidos

políticos no Brasil - obra publicada em 1988 por Edgar Leite Ferreira Neto, historiador com

formação e atuação acadêmica em universidades do Rio de Janeiro -, aplicou uma questão

sobre a disputa eleitoral de 1974179, que acabou se tornando motivo de "crise" para a

harmônica relação entre o governo militar e o Congresso Nacional, pois como ressaltado por

Napolitano em 1964: História do Regime Militar Brasileiro, a "derrota surpreendente do

partido oficial, a Arena (Aliança Renovadora Nacional), [...] havia deixado o governo

perplexo com o comportamento do eleitorado das grandes cidades"180.

Assim, entre as alternativas disponíveis, o gabarito da questão destaca, justamente, o

efeito que o referido pleito eleitoral causou no governo, "que alterou as leis eleitorais para

assegurar a manutenção sobre o Congresso Nacional", uma vez ficou clara, num momento em

que os militares se imaginavam hegemônicos, a "insatisfação de parte expressiva da

sociedade brasileira". Dessa maneira, como o texto-base da questão descreve a contraditória

dinâmica política da ditadura brasileira, relacionamos as habilidades EM13CHS602

(BNCC)181 e CHC3H15 (Matriz de Referência do ENEM)182 à questão, que possui um nível

de complexidade simples.

Neste último grupo de questões, que não possui relação direta com os assuntos

182 Consultar Anexo III.

181 Consultar Anexo II.

180 NAPOLITANO, M. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Editora Contexto,
2014, p. 198.

179 Consultar questão 42 - Anexo I.

178 Consultar Anexo III.

177 Consultar Anexo II.
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anteriormente definidos, depreendemos haver, pelo menos proporcionalmente, uma

predileção por uma abordagem internacionalizada, uma vez que metade das questões

relacionadas a tal agrupamento pautam, de algum modo, os demais países do Cone Sul

americano.

Conclusão da análise
A presente análise temática foi organizada tendo como parâmetro a recorrência de cada

assunto, ou seja, a ordem dos temas foi definida com base na quantidade de vezes que cada

conteúdo foi abordado. Por isso, iniciamos o trabalho analítico pelas questões sobre a

redemocratização brasileira, que foi o tema mais utilizado pelas avaliações para construir

questões sobre as ditaduras civis militares do Cone Sul americano. Dessa maneira, a primeira

peculiaridade que destacamos diz respeito à visão histórica que o ENEM e os vestibulares

paulistas possuem acerca do declínio do regime militar brasileiro e do processo de retomada

da democracia, que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

De acordo com a nossa constatação, a proeminência temática da redemocratização

brasileira indica que os exames e processos seletivos analisados entendem que a construção

da democracia pós-ditadura é fruto do protagonismo da sociedade civil, que, no contexto da

fragilização dos militares no poder, teria superado suas divergências internas com o objetivo

de eliminar um inimigo em comum. Para sustentar tal diagnóstico, podemos mencionar mais

de um elemento: primeiramente, cinco questões relacionadas à redemocratização brasileira

utilizam como contexto o movimento das Diretas Já, que, como já foi dito, foi uma

mobilização popular para que as eleições presidenciais de 1985 ocorresse por meio do voto

popular, e não por meio do Colégio Eleitoral.

No caso do ENEM, que foi a prova que mais aplicou questões sobre esse tema, duas

questões utilizam a mesma charge sobre o movimento das Diretas Já - que teve larga adesão

popular perante um regime cada vez mais isolado - para basear os problemas que propunham.

Também podemos citar o caso da terceira questão do ENEM com uma fonte visual como

recurso didático, que, apesar de não abordar o movimento das Diretas Já, mas as greves

operárias de 1979 da região metropolitana de São Paulo, confere às classes populares o

protagonismo pela redemocratização nacional. Percebe-se, então, que todas as questões do

ENEM que possuem uma fonte visual como recurso didático ressaltam mobilizações

populares.

Além disso, ainda sobre as questões do Exame Nacional do Ensino Médio que têm

como contexto o movimento das Diretas Já, é possível mencionar a questão que baseia sua
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discussão através de um trecho da música Inútil (Ultraje a Rigor), que ironiza o esforço do

governo Figueiredo em tutelar a escolha do primeiro presidente civil após vinte e um anos de

ditadura ao declarar que "a gente" - ou seja, a população - "não sabemos escolher presidente".

Porém, o que mais chama atenção na avaliação elaborada pelo INEP é o fato de que quatro de

suas seis questões sobre a retomada democrática do Brasil foram aplicadas em edições

voltadas para Pessoas Privadas de Liberdade, o que sugere um esforço em apresentar a esses

candidatos a possibilidade de exercício pleno de suas respectivas cidadanias.

Os vestibulares paulistas, por sua vez, optaram por uma abordagem mais conteudista

sobre esse tema, pretendendo avaliar se os alunos possuem conhecimentos específicos ou não

sobre a redemocratização. Entretanto, vale destacar a questão aplicada na FUVEST 2017183,

quando o vestibular da Universidade de São Paulo aproveitou a ocasião para se posicionar

politicamente contra referências positivas às violações aos direitos humanos, fato que havia

ocorrido em abril de 2016 durante a votação da Câmara dos Deputados pela abertura do

processo de impeachment da ex-presidente da República Dilma Rousseff, num episódio

protagonizado pelo atual presidente do Brasil e então deputado federal, Jair Bolsonaro.

No que se refere às questões com temas econômicos, baseadas, na maioria dos casos,

em fontes acadêmicas ou escritas, percebemos uma certa diversidade em seus conteúdos, o

que contrariou um dos pressupostos do qual partimos ao iniciar os trabalhos da presente

monografia, pois imaginávamos que havia uma predileção pelo chamado Milagre Econômico

- assunto que se fez presente, mas não de maneira dominante. O que ficou evidente, na

realidade, foi, além da predileção do vestibular da Universidade Estadual de São Paulo por

esse tema, o destaque dado às iniciativas estratégicas e infraestruturais, como as políticas

públicas desenvolvidas para o povoamento e dinamização da região amazônica e as

construções de usinas hidrelétricas para atender a demanda energética crescente, e aos

desafios enfrentados com o agravamento da situação econômica, o que, por si só, sugere um

posicionamento político enfático, uma vez que a escolha dos vestibulares analisados foi

enfatizar mais os reveses econômicos da ditadura civil militar brasileira e menos os seus

sucessos.

Dispondo de uma variação equilibrada - entre fontes acadêmicas, escritas e visuais -

nos recursos didáticos utilizados, as questões sobre institucionalização e legitimação das

ditaduras civis militares do Cone Sul americano, que, ao contrário das que se basearam nos

temas anteriores, foram abordadas de maneira mais equilibrada no ENEM e nos vestibulares

183 Consultar questão 23 - Anexo I.
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paulistas, privilegiaram dois Atos Institucionais implementados no Brasil: o n° 2, que

instituiu o bipartidarismo entre ARENA (situação) e MDB (oposição), e, sobretudo, o n° 5,

que foi o marco inicial do período de maior repressão de nossa ditadura. Ao explorar os Atos

Institucionais brasileiros, tais questões demonstram quais dispositivos jurídicos foram

utilizados pelos militares para tornar legal o estado de exceção vivenciado pela sociedade

brasileira entre os anos de 1964 e 1985. Entretanto, faz-se necessário deixar claro que o

ENEM não se limitou aos Atos Institucionais brasileiros, pois abordou, em 2010, a

instrumentalização do Poder Judiciário do Chile pelo Poder Executivo daquele país no

contexto de sua ditadura, comandada pelo general Augusto Pinochet.

Paralelamente às questões que problematizam a institucionalização legal das ditaduras

do Cone Sul, o Exame Nacional do Ensino Médio e o vestibular da UNESP não deixaram de

apresentar questões sobre a legitimação simbólica da ditadura brasileira, tendo em vista que

pautaram, respectivamente, a tentativa do governo Médici de utilizar o tricampeonato

mundial de futebol da seleção brasileira como um exemplo de sucesso nacional

proporcionado pelos militares e a publicidade governamental para promover o nacionalismo e

o ufanismo, preceitos fundamentais para a identificação da população com os governos

vigentes da época.

Dessa maneira, tanto as questões que discutiram os Atos Institucionais quanto as que

exploraram as estratégias de legitimação simbólica perante a população demonstram como os

militares buscaram produzir uma imagem aceitável para a população e para a comunidade

internacional, que precisava reconhecer nos militares um governo amparado nas normas

constitucionais brasileiras. No entanto, apesar das evidências aqui levantadas já sustentarem o

pressuposto do qual partimos, de que o ENEM e os vestibulares paulistas entendem as

ditaduras do Cone Sul americano da época da Guerra Fria como civis e militares, é oportuno

dar destaque à única questão do vestibular da Universidade Estadual de Campinas sobre a

institucionalização e legitimação de tais regimes, que mencionou, para exemplificar os

elementos civis que participavam da ditadura, "o apoio de empresários, grupos midiáticos,

políticos civis e classes médias urbanas que davam sustentação aos militares".

Até aqui, ficou claro que as avaliações analisadas não expressam um ponto de vista

internacionalizado das ditaduras civis militares do Cone Sul americano, tendo em vista que

apenas o tema anterior abordou uma discussão relacionada a outro país - no caso, o Chile.

Porém, tal conjuntura sofreu uma leve alteração com a temática da censura, repressão e

resistências, uma vez que ⅓ das questões classificadas com esse assunto apresentaram

abordagem regional, pois exploraram, por meio de fontes oral, cultural, escrita e,
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principalmente, acadêmicas, aspectos comuns de todas as ditaduras militares da América do

Sul.

Concentrando as questões de complexidade elevada, o tema da cultura, que teve como

pauta favorita o movimento tropicalista, apresentou várias peculiaridades que merecem ser

mencionadas. Primeiramente, metade delas possuem temática múltipla, isto é, também foram

contabilizadas em outros temas, indicando que os candidatos das avaliações analisadas

precisavam utilizar, ao resolver tais questões, informações e habilidades de naturezas

diversas. Em segundo lugar, todas as questões do ENEM relacionadas ao tema da cultura

foram aplicadas nas edições voltadas para Pessoas Privadas de Liberdade, que são indivíduos

que não tiveram, no geral, acesso à cultura em suas respectivas formações pessoais.

Os recursos didáticos utilizados pelas questões de tema cultural, variando entre fontes

acadêmicas, culturais e orais, também apresentam aspectos importantes a serem destacados,

pois músicas foram utilizadas como base de duas questões, sendo uma delas de Caetano

Veloso, que teve uma declaração sua sobre o Tropicalismo explorada como ponto de partida

de outra questão. Por fim, percebemos que ⅔ dessas questões foram aplicadas entre os anos

de 2010 e 2011, uma concentração que não identificamos uma razão que possa explicá-la.

Já as questões que tiveram como tema o golpe que depôs João Goulart da presidência

do Brasil, tendo somente fontes acadêmicas e escritas como recursos didáticos de suas

respectivas problematizações, foram pautadas somente pelo Exame Nacional do Ensino

Médio, que concentrou 75% da ocorrência desse assunto, e pelo vestibular da Universidade

Estadual de São Paulo, que explorou o episódio em apenas uma ocasião. No caso do ENEM,

constatamos que suas questões sobre o golpe apresentaram, no geral, justificativas para o

golpe, com destaque para as causas de cunho econômico, que foram fundamentais para que

alguns setores da sociedade civil passassem a apoiar a ascensão dos militares ao poder. O

vestibular da UNESP, ao contrário, preferiu explorar as consequências do golpe de 1964, pois

mencionou em seu gabarito as medidas implementadas após os militares tomarem o poder

para si com o apoio de determinados setores civis.

Entre os assuntos menos recorrentes, não podemos nos esquecer das questões de temas

que consideramos não ter relação direta com os assuntos anteriormente definidos, pois suas

discussões não se enquadram com os conteúdos estabelecidos para a análise que

desenvolvemos. Nelas, as avaliações abordaram a atuação de Comissões da Verdade (ENEM

e UNICAMP), a disputa eleitoral brasileira de 1974 (UNESP) e a guerra das Malvinas

(UNESP), e apesar da quantidade limitada, esse grupo de questões é o que mais privilegia,

proporcionalmente, um ponto de vista internacionalizado, pois metade dessas questões se
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desenvolvem pautando, de alguma maneira, outros países.

Por fim, considerando os assuntos possíveis, ressaltamos que as questões que

abordaram movimentos sociais não foram analisadas separadamente porque sempre estavam

relacionadas, de alguma maneira, com o tema da redemocratização ou com a temática da

censura, repressão e resistências, que, em todas as questões, consideramos mais pertinentes

do que os movimentos sociais propriamente ditos.

Dessa maneira, considerando tudo o que foi discutido no presente capítulo, constatamos

que o ENEM e os principais vestibulares paulistas entendem os regimes autoritários que

vigoraram na América do Sul no período da Guerra Fria como ditaduras civis militares. De

acordo com essa visão histórica, os militares que ascenderam ao poder e se mantiveram nele

foram contemplados pela sustentação de importantes setores da sociedade civil, que,

motivados por distintos interesses e insatisfações diversas, formaram uma coalizão golpista

contra o governo de João Goulart.

Porém, as questões que tratam, sobretudo, da repressão de Estado, da redemocratização

brasileira e dos desafios econômicos enfrentados pelos governos da ditadura brasileira após o

período do Milagre Econômico demonstram que, na medida que os militares desgastavam a

própria imagem devido à violência da repressão de Estado aos seus opositores e por não

conseguirem, com o passar dos anos, assegurar os interesses dos diversos setores que

formavam sua base política e social, o elemento civil que caracterizou essa experiência

histórica comum do Cone Sul americano se deslocava para o campo de oposição às tais

ditaduras.

Seja como for, a pergunta que fica, baseada no fato de que a maioria esmagadora das

questões pautam a ditadura brasileira, conforme pode ser observado nos dados da tabela e do

gráfico a seguir, é: se o Exame Nacional do Ensino Médio e os vestibulares paulistas

claramente priorizam a experiência brasileira, por que podemos dizer que as ditaduras civis

militares do Cone Sul americano são consideradas, pelos referidos processos seletivos, como

uma experiência comum a diversos países?

País
Vestibulares

Total
ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Brasil 20 4 4 12 40

Demais países 1 0 0 1 2

Brasil e demais países 1 1 2 2 6
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Essa pergunta será respondida no capítulo seguinte, que terá como objetivo esclarecer,

sem desconsiderar as especificidades de cada nação e relacionando a discussão desenvolvida

no presente capítulo com as competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum

Curricular e na Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio, o impacto da

visão histórica adotada pelo ENEM e pelos vestibulares paulistas sobre as ditaduras civis

militares da América do Sul nas relações de ensino-aprendizagem desenvolvidas nas mais

diversas instituições de Educação Básica do Brasil - principalmente nas interessadas em

aprovar o maior número possível de estudantes nos processos seletivos de acesso ao Ensino

Superior público. Entretanto, tendo em vista os dados presentes na tabela e no gráfico,

podemos antecipar o que sustenta nosso entendimento sobre o ENEM e os vestibulares

paulistas considerarem tais ditaduras uma experiência histórica regional, a saber, o fato de

75% das questões que pautaram as ditaduras de outros países também abordarem, de alguma

maneira, a ditadura brasileira. Além disso, vale destacar que os vestibulares paulistas também

foram responsáveis pela maioria das questões que exploraram as demais ditaduras do Cone

Sul americano, especialmente pelas que estabelecem alguma relação com a ditadura

brasileira.
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Observações sobre as “competências e habilidades” da BNCC e da Matriz

de Referência do ENEM nos vestibulares

O presente capítulo tem como objetivo relacionar as questões levantadas para análise

com as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular e da Matriz de

Referência do ENEM, destacando as que mais se sobressaem em quantidade com a finalidade

de compreender o impacto da visão histórica adotada pelo Exame Nacional do Ensino Médio

e pelos vestibulares paulistas nos processos formativos em vigência na educação brasileira.

Dessa maneira, é necessário, antes de qualquer coisa, deixar claro o que são tais conceitos,

que são fundamentais para a discussão que será desenvolvida a seguir.

De acordo com a própria BNCC, que encontrou muita resistência entre os acadêmicos

que se dedicam aos estudos sobre Ensino de História - um debate que não iremos explorar -,

“competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do

trabalho”184. As habilidades, por sua vez, que são fundamentais para que os objetivos das

competências sejam inteiramente atingidos, “expressam as aprendizagens essenciais que

devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares”185. Sendo assim, as

habilidades são a base didática de cada competência, que só serão plenamente desenvolvidas

se nenhuma habilidade for negligenciada.

Igualmente, é necessário retomar a discussão que André Chervel desenvolveu no artigo

“História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa” ao afirmar que

toda “instituição escolar é, em cada época, tributária de um complexo de objetivos que se

entrelaçam e se combinam”186. No caso das instituições de Ensino Médio e pré-vestibulares

brasileiras da contemporaneidade, um dos principais objetivos é a preparação de seus

estudantes para os vestibulares que dão acesso às universidades públicas, seja porque estas

oferecem um serviço gratuito ou porque possuem, no geral, uma qualidade de ensino mais

elevada que as instituições privadas de Ensino Superior.

Portanto, por mais que seja inegável a realização de trabalhos focados no

desenvolvimento emocional dos estudantes, na escolha de suas respectivas profissões e na

conscientização social do público escolar, e o estabelecimento de novos paradigmas

186 CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. In:
Teoria & Educação, Porto Alegre, v. 2, 1990, p. 188.

185 Idem, p. 29.

184 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 8.
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educacionais, que têm se materializado, entre outras novidades, na implementação da Base

Nacional Comum Curricular e do Novo Ensino Médio, as instituições educacionais do Brasil

se voltam, no geral, para a preparação de seus alunos aos processos seletivos que são porta de

entrada ao Ensino Superior público. Consequentemente, interessa ensinar não somente os

temas que têm incidência nos vestibulares, mas, sobretudo, como os referidos assuntos são

abordados em tais seleções. Realiza-se, assim, um processo de instrução, e não de educação.

Esclarecemos, então, o impacto da visão histórica adotada pelos vestibulares acerca das

ditaduras civis militares do Cone Sul americano, pois se o principal interesse das instituições

de Ensino Médio e pré-vestibulares é a aprovação de grande quantidade de seus estudantes

em universidades públicas, é inerente que as aulas, principal momento de construção do

conhecimento e de desenvolvimento de competências e habilidades, instruam os alunos em

cada aspecto avaliativo dos vestibulares, tais como conteúdos, abordagens, procedimentos

etc.

É claro que, como bem apontado por Ilmar Rohloff de Mattos no artigo “‘Mas não

somente assim!’: Leitores, autores, aulas como texto e o ensino-aprendizagem de História”,

tudo depende de como as informações são apropriadas pelos estudantes187. Entretanto, é

inegável que a apropriação realizada por cada aluno depende do que é proporcionado pelos

educadores188, que, por sua vez, desenvolvem seus respectivos trabalhos considerando, entre

outras coisas, o que tem sido colocado em evidência pelos vestibulares. Revela-se, então,

uma relação de interdependência que enrijece as aulas das mais diversas disciplinas escolares

em seus conteúdos, abordagens, procedimentos etc, tendo em vista que o dilema mencionado

impede mudanças significativas - que só são realizadas, então, gradualmente - em tais

aspectos avaliativos.

Apesar disso, seria um equívoco considerar que a presença das ditaduras civis militares

do Cone Sul americano como tema de questão dos vestibulares é um fato alheio a qualquer

tipo de comentário ou análise, pois como bem argumentou Marcus Vinicius Monteiro Peres

no artigo “Por que ensinar a ditadura civil militar? A formação de um sujeito por meio da

188 Esclarecemos, neste ponto, que não entendemos ser possível ao professor de História ditar como os
alunos apropriarão as informações que problematiza no momento de aula. Ao mesmo tempo,
entendemos que, se o professor de História não pauta alguma discussão de um determinado assunto
histórico, nada garante que os estudantes terão acesso a essa discussão de maneira mediada e com
dados de análise verídicos. Por esse motivo, a apropriação dos estudantes sobre um determinado
acontecimento histórico depende do que é proporcionado, ou não, pelos educadores.

187 MATTOS, I. R. “Mas não somente assim!” Leitores, autores, aula como texto e o ensino-
aprendizagem de História. In: Tempo: Revista do Departamento de História da UFF, v. 11, 2007, p.
10.
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democracia”, o estudo das ditaduras na Educação Básica é uma “aposta política”189. Dessa

maneira, o fato dos regimes militares que vigoraram na América do Sul no período da Guerra

Fria ser um assunto histórico presente no Exame Nacional do Ensino Médio e nos

vestibulares paulistas indica que tais avaliações compartilham de tal aposta, que se baseia em

propor reflexões e debates sobre os referidos Estados autoritários visando formar cidadãos

“para a democracia”, configurando-se, então, numa estratégia de proporcionar “uma

educação voltada para o respeito aos direitos humanos, à diferença e à construção da

democracia”190.

Neste ponto, é interessante refletir sobre tal convicção, até para que seja devidamente

identificada. De acordo com Peres, a Lei da Anistia, sancionada em 1979, teve como objetivo

o silenciamento das memórias sobre a tortura e os torturadores e sobre o apoio de parte da

sociedade civil à ditadura brasileira191, um entendimento que é compartilhado por Helenice

Rocha, no artigo “A Ditadura Militar (1964-1985) nas narrativas didáticas brasileiras”, que

afirmou haver um silenciamento, no Brasil, “sobre o possível consentimento social” às

torturas e demais violações aos direitos humanos192. Assim, é interessante o fato, que já foi

explorado no capítulo anterior, das ditaduras do Cone Sul americano serem entendidas, pelo

ENEM e pelos vestibulares paulistas, como civis militares, pois isso demonstra que tais

avaliações recusam a ideia de vilão único - no caso, as Forças Armadas dos países da

América do Sul. Tal entendimento, inclusive, é mais significativo para o caso da ditadura

brasileira, pois, segundo Peres, não há “consenso”, em nossa sociedade, “sobre o que dizer e

como falar sobre esse passado”193.

Aqui, vale destacar um ponto relevante: a visão histórica adotada pelo ENEM e pelos

vestibulares paulistas sobre as ditaduras civis militares do Cone Sul americano auxiliam para

o cumprimento de uma das habilidades de Ensino Médio propostas para a área de Ciências

Humanas pela Base Nacional Comum Curricular. Disparadamente, e nas quatro avaliações

que forneceram as fontes históricas da presente monografia, tal habilidade possui o maior

índice de indexação às questões analisadas, como poderá ser visto nos dados da tabela e do

193 PERES, M. V. M. Por que ensinar a ditadura civil-militar? A formação de um sujeito por meio da
democracia. In: Revista Encontros, v. 12, n. 22, 2014, p. 69.

192 ROCHA, H. A Ditadura Militar (1964-1985) nas narrativas didáticas brasileiras. In: Espacio,
Tiempo y Educación, v. 2, n. 1, 2015, p. 112.

191 Idem, p. 68.

190 PERES, M. V. M. Por que ensinar a ditadura civil-militar? A formação de um sujeito por meio da
democracia. In: Revista Encontros, v. 12, n. 22, 2014, p. 76.

189 PERES, M. V. M. Por que ensinar a ditadura civil-militar? A formação de um sujeito por meio da
democracia. In: Revista Encontros, v. 12, n. 22, 2014, p. 62.
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gráfico adiante, que tratam da incidência de habilidades da BNCC nas questões do ENEM e

dos vestibulares paulistas. Neste ponto, faz-se necessário ressaltar que a baixa incidência de

habilidades - tanto da BNCC quanto da Matriz de Referência do ENEM - na FUVEST e no

vestibular da UNICAMP se explica pelo fato de serem os processos seletivos que menos

aplicaram questões sobre as ditaduras civis militares da América do Sul entre 2008 e 2018.

Habilidades (BNCC)
Vestibulares

Total
ENEM FUVEST UNICAMP UNESP

EM13CHS101 2 0 1 3 6

EM13CHS104 0 0 0 1 1

EM13CHS201 0 0 0 2 2

EM13CHS204 1 1 0 1 3

EM13CHS304 0 0 0 1 1

EM13CHS602 19 4 5 7 35

(EM13CHS602) Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do
autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e
latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as
formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da
liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos
humanos na sociedade atual194.

Uma vez que os conteúdos dos vestibulares e a forma como são abordados impactam

no planejamento e na realização das aulas de grande parte das disciplinas escolares, é

194 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 579.
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evidente que a caracterização desenvolvida pelos referidos processos seletivos acerca dos

regimes militares da América do Sul que vigoraram no período da Guerra Fria será transposta

aos alunos de Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares. Percebe-se, assim, que o estudo de

tais ditaduras no Ensino Médio e em cursos pré-vestibulares possui uma abordagem

“utilitária”, que é muito influenciada pela pressão imediata dos vestibulares, como bem

ressaltado por Juliana Pirola Balestra em “História e Ensino de História das Ditaduras no

Brasil e na Argentina”195.

De qualquer forma, conforme Amanda Nogueira Monteiro em “As representações

cotidianas produzidas por alunos do ensino médio sobre a ditadura civil-militar de 1964”,

todo este processo revela o caráter coletivo da ação docente196 - que, no caso da História

enquanto disciplina escolar, se preocupa em formar cidadãos conscientes da realidade

histórica na qual estão inseridos.

É por causa desse motivo, aliás, que Balestra argumenta que “recordar a ditadura é [...]

discutir a atual democracia”, tendo em vista que “memórias [...] estão sempre impregnadas

por questões relativas ao presente, [...] pois o passado é sempre pensado a partir do agora”197.

Outro autor que converge para este entendimento é Henrique Ferreira Pacini, que afirma, em

“Lobo em pele de cordeiro: novas roupagens e velhas atitudes no Ensino de História proposto

pela BNCC”, que “o Ensino de História é concebido na BNCC como uma forma de

proporcionar aos educandos”, entre outras coisas, “a compreensão da nossa realidade

política”198. O título do artigo escrito por Pacini, aliás, é um exemplo das densas controvérsias

em torno da proposta da BNCC para a disciplina de História.

Quando se trata das habilidades da Matriz de Referência do ENEM vinculadas às

questões, porém, notamos uma maior fragmentação na incidência de habilidades, como pode

ser confirmado por meio dos dados da tabela e do gráfico a seguir:

Habilidades
(ENEM)

Vestibulares Total por
habilidadeENEM FUVEST UNICAMP UNESP

CHC1H1 2 0 1 3 6

198 PACINI, H. F. Lobo em pele de cordeiro: novas roupagens e velhas atitudes no Ensino de História
proposto pela BNCC. In: História & Ensino, v. 23, n. 1, 2017, p. 119.

197 BALESTRA, J. P. C. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. In:
Revista Antíteses, Londrina, v. 9, n. 18, jul./dez. 2016, p. 250.

196 MONTEIRO, A. N. As representações cotidianas produzidas por alunos do ensino médio sobre a
ditadura civil-militar de 1964. In: Espaço Livre, v. 14, n. 27, 2019, p. 112.

195 BALESTRA, J. P. C. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. In:
Revista Antíteses, Londrina, v. 9, n. 18, jul./dez. 2016, p. 261.
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CHC1H3 1 0 0 0 1

CHC2H7 0 0 0 1 1

CHC2H8 2 0 0 1 3

CHC2H9 0 1 0 0 1

CHC2H10 0 0 0 1 1

CHC3H11 1 1 0 0 2

CHC3H12 2 1 1 1 5

CHC3H13 6 0 1 3 10

CHC3H14 1 0 0 0 1

CHC3H15 2 0 2 3 7

CHC5H21 2 0 0 0 2

CHC5H22 0 1 0 0 1

CHC5H24 2 0 1 1 4

CHC6H26 1 1 0 0 2

CHC6H27 0 0 0 1 1

De acordo com os dados da tabela e do gráfico, podemos constatar que, exceto a

habilidade CHC1H1, todas as demais que se destacam têm aplicabilidade em questões que

pautam, de alguma maneira, problemáticas políticas - sobretudo, disputadas pelo poder.

Somadas, as habilidades CHC3H12, CHC3H13, CHC3H15 e CHC5H24 foram relacionadas

a 26 questões das 48 possíveis, ou, em outras palavras, 54,16% das questões levantadas.

O cenário se repete quando alteramos o ponto de vista para a incidência de

competências, que são, como já explicamos no início, os objetivos de aprendizagem

estruturais que submetem as propostas didáticas de diferentes habilidades.
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Competências
(ENEM)

Vestibulares Total por
competênciaENEM FUVEST UNICAMP UNESP

Competência 1 3 0 1 3 7

Competência 2 2 1 0 3 6

Competência 3 12 2 4 7 25

Competência 5 4 1 1 1 7

Competência 6 1 1 0 1 3

A competência 3, “compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,

políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos

sociais”199, foi relacionada a 25 questões (52,1% das questões levantadas), quantidade que, de

acordo com a nossa hipótese, pode se justificar pelo fato de ser a que mais privilegia, entre as

competências de Ciências Humanas da Matriz de Referência do ENEM, assuntos políticos.

É muito claro, então, que os vestibulares exercem, por mais que suas questões sejam

uma maneira de avaliação e de seleção de candidatos, uma importância fundamental na

199 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-outros-documentos>. Acesso em: 06
dez. 2020, às 14h09min.
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educação política do público escolar brasileiro ao ser um elemento uniformizador de

discursos pedagógicos, ainda mais se considerarmos que a História escolar é “um lócus de

contradições, de pluralismo de ideias, de provisoriedade explicativa e de dinâmica

interpretativa acerca da experiência humana no tempo”, como sustenta Flávia Eloisa Caimi

em “História na Base Nacional Comum Curricular: pluralismo de ideias ou guerra de

narrativas?”200.

Dito tudo isto, resta responder ao seguinte questionamento: se o Exame Nacional do

Ensino Médio e os vestibulares paulistas claramente priorizam a ditadura brasileira, por que

podemos dizer que as ditaduras civis militares da América do Sul são consideradas, por essas

avaliações, como uma experiência histórica comum a diversos países?

Primeiramente, a prioridade dada à ditadura brasileira talvez seja um sintoma da “quase

ausência”, nos estudos históricos escolares, que as Américas sofreram nos programas

curriculares anteriores à Base Nacional Comum Curricular, como diagnosticou Paulo

Eduardo Dias de Mello, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, na entrevista

que concedeu à Revista Outros Tempos sobre a BNCC e seu impacto para o ensino de

História das Américas201.

Entretanto, o procedimento que sustenta o entendimento de que o ENEM e os

vestibulares paulistas enxergam as ditaduras civis militares do Cone Sul americano como

uma experiência histórica conjunta não é a análise de todas as quarenta e oito questões

levantadas, mas, somente, a análise das oito questões que abordaram as demais ditaduras da

América do Sul, pois é inegável que as avaliações selecionadas para a presente monografia

possuem um ponto de vista pouco internacionalizado. Em outras palavras, a estratégia que

sustenta nosso entendimento é o isolamento das oito questões sobre as demais ditaduras,

desconsiderando as quarenta questões que tratam, exclusivamente, da ditadura brasileira.

Ao adotar tal medida, percebemos que 75% das questões que abordaram as ditaduras

estrangeiras também exploraram, de alguma maneira, a ditadura brasileira, realizando

comparações e apontando semelhanças. Além disso, entre as duas questões que pautaram

alguma ditadura latino-americana especificamente, sem relacioná-la à ditadura brasileira,

somente a que explorou o envolvimento argentino com a Guerra das Malvinas apresenta uma

201 DÁLMAS, C.; BORGES, E. DE C. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Ensino de
História das Américas. In: Outros Tempos–Pesquisa em Foco-História, v. 13, n. 21, 2016, p. 277.

200 CAIMI, F. E. A História na Base Nacional Comum Curricular: pluralismo de ideias ou guerra de
narrativas?. In: Revista do Lhiste-Laboratório de Ensino de História e Educação, v. 3, n. 4, 2016, p.
86.
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especificidade que não pode ser aplicada à ditadura brasileira202. A questão que trata da

subordinação do Poder Judiciário chileno ao Poder Executivo daquele país, por sua vez,

poderia ter alguma relação com a ditadura brasileira construída203.

Ratifica-se, assim, de acordo com Balestra, a proposta dos Parâmetros Curriculares

Nacionais, que, apesar da pouca visibilidade dos assuntos históricos da América, trata “a

História das ditaduras [...] em uma perspectiva latino-americana”204, o que se reflete em

alguns livros didáticos, que apresentam, conforme Amanda Nogueira Monteiro, a ditadura

brasileira dentro de um contexto global, marcado pela Guerra Fria e pelas ditaduras

latino-americanas205.

De qualquer maneira, considerando que a Base Nacional Comum Curricular tem se

colocado como principal paradigma da educação brasileira e sua habilidade EM13CHS602

também enxerga as ditaduras civis militares do Cone Sul americano numa perspectiva

regional, é fundamental que os vestibulares se adaptem aos novos marcos curriculares, pois

da mesma maneira que isso pode possibilitar um olhar cada vez mais transnacionalizado das

questões em geral, tal ação pode “alavancar o desempenho de aprendizagem dos alunos em

exames de testes padronizados”, como Paulo Eduardo Dias de Mello concluiu na entrevista

concedida à Revista Outros Tempos206.

206 DÁLMAS, C.; BORGES, E. DE C. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Ensino de
História das Américas. In: Outros Tempos–Pesquisa em Foco-História, v. 13, n. 21, 2016, p. 279.

205 MONTEIRO, A. N. As representações cotidianas produzidas por alunos do ensino médio sobre a
ditadura civil-militar de 1964. In: Espaço Livre, v. 14, n. 27, 2019, p. 115.

204 BALESTRA, J. P. C. História e Ensino de História das Ditaduras no Brasil e na Argentina. In:
Revista Antíteses, Londrina, v. 9, n. 18, jul./dez. 2016, p. 260.

203 Consultar questão 17 - Anexo I.

202 Consultar questão 44 - Anexo I.
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ANEXO I - QUESTÕES DO ENEM, DA FUVEST, DA UNICAMP E DA

UNESP

QUESTÃO 1 - ENEM 2018

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

São Paulo, 10 de janeiro de 1979.

Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel.

Considerando as instruções dadas por V. S. de que sejam negados os passaportes aos senhores

Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luis Prestes, Paulo Schilling, Gregório

Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Considerando que, desde que nasci, me

identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a

história e o sangue destes oito senhores. Considerando tudo isto, por imperativo de minha

consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi

concedido pelos órgãos competentes de seu governo.
Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfíl. In: HENFIL. Cartas da mãe.

Rio de Janeiro: Codecri, 1981 (adaptado).

No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Henfil expressava uma crítica

ao(à)

a) censura moral das produções culturais.

b) limite do processo de distensão política.

c) interferência militar de países estrangeiros.

d) representação social das agremiações partidárias.

e) impedimento de eleição das assembleias estaduais.

QUESTÃO 2 - ENEM 2017

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

No período anterior ao golpe militar de 1964, os documentos episcopais indicavam para os

bispos que o desenvolvimento econômico, e claramente o desenvolvimento capitalista, orien-

tando-se no sentido da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema da miséria rural e,

consequentemente, suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre

os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado, de 31 de março de 1964, foi

acolhido pela Igreja.
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MARTINS, J. S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 2011 (adaptado).

Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar,

o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia

católica de que o(a)

a) luta de classes é estimulada pelo livre mercado.

b) poder oligárquico é limitado pela ação do Exército.

c) doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior.

d) espaço político é dominado pelo interesse empresarial.

e) manipulação ideológica é favorecida pela privação material.

QUESTÃO 3 - ENEM 2016

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras

civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois

do Brasil (e do Paraguai de Stroessner), foi a vez da Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971),

Uruguai e Chile (1973) e Argentina (novamente, em 1976). Em todos os casos se instalaram

ditaduras civil-militares (em menor ou maior medida) com base na Doutrina de Segurança

Na- cional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a

identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a

definição de fronteiras ideológicas.
PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985). história e

memória. Porto Alegre: Corag, 2009 (adaptado).

Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo

coordenar a

a) modificação de limites territoriais.

b) sobrevivência de oficiais exilados.

c) interferência de potências mundiais.

d) repressão de ativistas oposicionistas.

e) implantação de governos nacionalistas
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QUESTÃO 4 - ENEM 2016 (2ª aplicação)

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 9 nov. 2011.

Para além de objetivos específicos, muitos movimentos sociais interferem no contexto

sociopolítico e ultrapassam dimensões imediatas, como foi o caso das mobilizações operárias,

ocorridas em 1979 na cidade de São Paulo. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que lutavam

por seus direitos, essas mobilizações contribuíram com o(a)

a) elaboração de novas políticas que garantiram a estabilidade econômica do país.

b) instalação de empresas multinacionais no Brasil.

c) legalização dos sindicatos no Brasil.

d) surgimento das políticas governamentais assistencialistas.

e) processo de redemocratização do Brasil.
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QUESTÃO 5 - ENEM 2016 (PPL)

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como

a) a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país.

b) a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado.

c) as passeatas realizadas em prol do fim da Ditadura Militar no Brasil e na Argentina.

d) os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura.

e) o movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres.

QUESTÃO 6 - ENEM 2016 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H21

As informações sugeridas por Antônio Manuel estão imersas em um jornal dividido entre o

“real” e o que podemos chamar de “situacional”. O artista transforma todo o clima de

repressão na própria matéria de seu trabalho, utilizando os meios de comunicação como arma

(irônica) contra a estrutura de poder de um Estado autoritário.
SCOVINO, F. Com as armas do inimigo. Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 84, set. 2012

(adaptado).
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No contexto histórico descrito, a estratégia adotada por alguns segmentos da imprensa para a

construção de uma crítica sociopolítica foi a de

a) burlar a censura, contribuindo para a análise da vida social.

b) justificar o regime vigente, apresentando versões diversas da realidade.

c) estimular a livre interpretação dos fatos, atendendo aos interesses dominantes.

d) aprimorar o alcance das informações, apresentando as notícias em tempo real.

e) manipular a visão coletiva, promovendo interpretações distorcidas das notícias oficiais.

QUESTÃO 7 - ENEM 2015

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC2H8

ZIRALDO. 20 anos de prontidão. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura

(1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001.

No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime Militar abordada na charge foi

caracterizada pela

a) priorização da segurança nacional.

b) captação de financiamentos estrangeiros.

c) execução de cortes nos gastos públicos.

d) nacionalização de empresas multinacionais.

e) promoção de políticas de distribuição de renda.
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QUESTÃO 8 - ENEM 2014

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H24

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões estaduais e de

várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de

coopera- ção com quatro organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a

comissão examinou, “por baixo”, cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez

centenas de entrevistas.
Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 2013 (adaptado).

A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos

sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é

a) anular a anistia concedida aos chefes militares.

b) rever as condenações judiciais aos presos políticos.

c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.

d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.

e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.

QUESTÃO 9 - ENEM 2014

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H14

TEXTO I

O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos

obtidos naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava

clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia.
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado).

TEXTO II

Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada

de bom quando se aceita uma solução autoritária.
FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: www.brasilrecente.com. Acesso em: 4 abro 2014

(adaptado).

Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964

divergem ao focarem, respectivamente:

a) Razões de Estado – Soberania popular.

b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas.
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c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais.

d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais.

e) Contestação do sistema de governo – Tradições culturais.

QUESTÃO 10 - ENEM 2013

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H24

FORTUNA. Correio da Manhã, ano 65, n. 22 264, 2 nov. 1965.

A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação

com os direitos políticos existentes no período revela a

a) extinção dos partidos nanicos.

b) retomada dos partidos estaduais.

c) adoção do bipartidarismo regulado.

d) superação do fisiologismo tradicional.

e) valorização da representação

parlamen- tar.

QUESTÃO 11 - ENEM 2013 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

Depois de dez anos de aparente imobilidade, 77 950 operários estavam em greve em São

Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema – o chamado ABCD, coração industrial do

país. Em todas as fábricas, os operários cruzaram os braços em silêncio. Apanhado de

surpresa, o governo militar ficou por algum tempo sem ação. Os empregadores, por sua vez,

sofriam sérios prejuízos a cada dia de greve.
ALVES, M. H. M. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1984 (adaptado).

O movimento sindical, em fins dos anos 1970, começou a se rearticular e a patrocinar greves

de significativa repercussão. Essas greves aconteceram em um contexto político-institucional

de
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a) revogação da negociação coletiva entre patrões e empregados.

b) afirmação dos direitos individuais por parte de minorias.

c) suspensão da legislação trabalhista forjada durante a Era Vargas.

d) limitação à liberdade das organizações sindicais e populares.

e) discordância dos empresários com as políticas industriais.

QUESTÃO 12 - ENEM 2012

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós,

jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais

no Estado de São Paulo, para que o entregue à Justiça; e da Justiça esperamos a realização de

novas diligências capazes de levar à completa elucidação desses fatos e de outros que

porventura vierem a ser levantados.
Em nome da verdade. In: O Estado de São Paulo, 3 fev. 1976. Apud. FILHO, I. A. Brasil, 500 anos em

documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar, em 1975, levou a

medidas como o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise

dessa medida tomada indica a

a) certeza do cumprimento das leis.

b) superação do governo de exceção.

c) violência dos terroristas de esquerda.

d) punição dos torturadores da polícia.

e) expectativa da investigação dos

culpados.

QUESTÃO 13 - ENEM 2012 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H11

“É para abrir mesmo e quem quiser que eu não abra eu prendo e arrebento.”
Frase pronunciada pelo presidente João Baptista Figueiredo. Apud RIBEIRO, D. Aos trancos e barrancos e o

Brasil deu no que deu. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

A frase do último presidente do regime militar indicava a ambiguidade da transição política

no país. Neste contexto, houve resistências internas ao processo de distensão planejado pela

alta cúpula militar, que se manifestaram com

a) as campanhas no rádio, TV e jornais em favor da lei de anistia.

b) as posições de prefeitos e governadores em apoio à instalação de eleições diretas.
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c) as articulações no Congresso pela convocação de uma nova Assembleia Nacional

Constituinte.

d) os atos criminosos, como a explosão de bombas, de militares inconformados com o

fim da ditadura.

e) as articulações dos parlamentares do PDS, PMDB e PT em prol da candidatura de

Tancredo Neves à presidência.

QUESTÃO 14 - ENEM 2012 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

De um ponto de vista político, achávamos que a ditadura militar era a antessala do socialismo

e a última forma de governo possível às classes dominantes no Brasil. Diante de nossos olhos

apocalípticos, ditadura e sistema capitalista cairiam juntos num único e harmonioso

movimento. A luta especificamente política estava esgotada.
GABEIRA, F. Carta sobre a anistia: a entrevista do Pasquim. Conversação sobre 1968. Rio de Janeiro: Ed.

Codecri, 1980.

Compartilhando da avaliação presente no texto, vários grupos de oposição ao Regime Militar,

nos anos 1960 e 1970, lançaram-se na luta política seguindo a estratégia de

a) aliança com os sindicatos e incitação de greves.

b) organização de guerrilhas no campo e na cidade.

c) apresentação de acusações junto à Anistia Internacional.

d) conquista de votos para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

e) mobilização da imprensa nacional a favor da abertura do sistema partidário.

QUESTÃO 15 - ENEM 2012 (PPL)

Complexidade: Difícil | Habilidade (BNCC): EM13CHS204 | Habilidade (ENEM):

CHC6H26

A integração do espaço amazônico ao espaço nacional se deu no contexto das questões de

fronteiras de políticas, no sentido do dinamismo pioneiro da integração. Essas fronteiras

foram elementos fundamentais para a compreensão da geopolítica dos militares, que não

apenas obje- tivavam a posse do vazio demográfico, mas representavam os interesses do

governo brasileiro em manter sob sua influência uma grande área no interior do continente.
MELLO, N. A. Políticas territoriais na Amazônia. São Paulo: Annablume, 2006.

No texto, são apresentados fundamentos da política de colonização de uma importante região
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brasileira, ao longo do período dos governos militares. Uma estratégia estatal para a ocupação

desse espaço foi:

a) Demarcação de reservas para preservação da floresta.

b) Criação de restrições para exploração de recursos minerais.

c) Adoção de estímulos para expansão de grupos econômicos privados.

d) Concessão de incentivos fiscais para instalação da indústria automobilística.

e) Construção de uma densa rede de transporte para escoamento da produção agrícola.

QUESTÃO 16 - ENEM 2011 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H21

Em Brasília, foram mais de cem mil pessoas saudando os campeões. A seleção voou direta-

mente da Cidade do México para Brasília. Na festa da vitória, Médici presenteou os

jogadores com dinheiro e posou para os fotógrafos com a taça Jules Rimet nas mãos. Até uma

Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) chegou a ser criada para mudar a imagem

do governo e cristalizar, junto à opinião pública, a imagem de um país vitorioso, alavancando

campanhas que criavam o mito do “Brasil grande” que “vai para frente”. Todos os jogadores

principais da Copa de 70 foram usados como garotos-propaganda.
BAHIANA, A. M. Almanaque Anos 70. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006 (adaptado).

A visibilidade dos esportes, especialmente do futebol, nos meios de comunicação de massa,

tornou-os uma questão de Estado para os governos militares no Brasil, que buscavam, assim,

a) legitimar o Estado autoritário por meio de vitórias esportivas nacionais.

b) mostrar que os governantes estavam entre seus primeiros praticantes.

c) controlar o uso de garotos-propaganda pelas agências de publicidade.

d) valorizar os atletas, integrando-os como funcionários ao aparelho de Estado.

e) incentivar a expansão da propaganda e do consumo de artigos esportivos.

QUESTÃO 17 - ENEM 2010 (Chile)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Judiciário contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz Guzmán Tapia

As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas

desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões

temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na
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Justiça. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes.
Disponível em: http://www.cartamaior.com.br. Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado).

Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação entre os poderes

Executivo e Judiciário caracterizava-se pela

a) preservação da autonomia institucional entre os poderes.

b) valorização da atuação independente de alguns juízes.

c) manutenção da interferência jurídica nos atos executivos.

d) transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado.

e) subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes.

QUESTÃO 18 - ENEM 2010 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe

mili- tar de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários,

provocadas pela inflação, levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada por

sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões

sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do

modelo econômico juscelinista.
MENDONÇA, S. R. A industrialização Brasileira. São Paulo: Moderna, 2002 (adaptado).

Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 decorreram

principalmente

a) da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart.

b) das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista.

c) do poder político adquirido pelos sindicatos populistas.

d) da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves.

e) da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista.

QUESTÃO 19 - ENEM 2010 (PPL)

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1

Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do Tropicalismo. Foi sem dúvida um modo de

arrombar a festa, mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade

colonial, muito mesquinha, muito fraca.
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VELOSO, C. In: HOLLANDA, H. B.; GONÇALVES, M. A. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo:

Brasiliense, 1995 (adaptado).

O movimento tropicalista, consagrador de diversos músicos brasileiros, está relacionado

historicamente

a) à expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais, a Internet, o que facilitou

imensamente a sua divulgação mundo afora.

b) ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicações

estéticas e políticas durante os anos 1960.

c) à parceria com a Jovem Guarda, também considerada um movimento nacionalista e de

crítica política ao regime militar brasileiro.

d) ao crescimento do movimento estudantil nos anos 1970, do qual os tropicalistas foram

aliados na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira.

e) à identificação estética com a Bossa Nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na

incorporação de ritmos norte-americanos, como o blues.

QUESTÃO 20 - ENEM 2010 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Ato Institucional n° 5 de 13 de dezembro de 1968

Art. 10 — Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a

segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.

Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com

este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.
Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010.

O Ato Institucional n° 5 é considerado por muitos autores um "golpe dentro do golpe". Nos

artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder

Judiciário, porque isso significava

a) a substituição da Constituição de 1967.

b) o início do processo de distensão política.

c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes.

d) a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo.

e) a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964.
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QUESTÃO 21 - ENEM 2010 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

Disponível em: http://pimentacomlimao.files.wordpress.com. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado).

A charge remete ao contexto do movimento que ficou conhecido como Diretas Já, ocorrido

entre os anos de 1983 e 1984. O elemento histórico evidenciado na imagem é

a) a insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais e com

poucas chances de serem vitoriosos.

b) a mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar, cada vez

mais desacreditado.

c) o diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos, então existentes, com os

setores do governo interessados em negociar a abertura.

d) a insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime

militar criados no início dos anos 80.

e) a capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem.
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QUESTÃO 22 - ENEM 2010 (PPL)

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1

A gente não sabemos escolher presidente

A gente não sabemos tomar conta da gente

A gente não sabemos nem escovar os dentes

Tem gringo pensando que nóis é indigente Inútil

A gente somos inútil
MOREIRA, R. Inútil. 1983 (fragmento)

O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização

política. A canção foi censurada por estar associada

a) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar.

b) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha

popular do presidente.

c) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização

da sociedade por meio da música.

d) à dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o

regime militar pretendia esconder.

e) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro.

QUESTÃO 23 - Fuvest 2017

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Não nos esqueçamos de que este é um tempo de abertura. Vivemos sob o signo da anistia que

é esquecimento, ou devia ser. Tempo que pede contenção e paciência. Sofremos todo ímpeto

agressivo. Adocemos os gestos. O tempo é de perdão. (...) Esqueçamos tudo isto, mas

cuidado! Não nos esqueçamos de enfrentar, agora, a tarefa em que fracassamos ontem e que

deu lugar a tudo isto. Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições

democráticas contra novos golpistas militares e civis para que em tempo algum do futuro

ninguém tenha outra vez de enfrentar e sofrer, e depois esquecer os conspiradores, os

torturadores, os censores e todos os culpados e coniventes que beberam nosso sangue e

pedem nosso esquecimento.
Darcy Ribeiro. “Réquiem”, Ensaios insólitos. Porto Alegre: L&PM, 1979.

O texto remete à anistia e à reflexão sobre os impasses da abertura política no Brasil, no

101



período final do regime militar, implantado com o golpe de 1964. Com base nessas

referências, escolha a alternativa correta.

a) A presença de censores na redação dos jornais somente foi extinta em 1988, quando

promulgada a nova Constituição.

b) O projeto de lei pela anistia ampla, geral e irrestrita foi uma proposta defendida pelos

militares como forma de apaziguar os atos de exceção.

c) Durante a transição democrática, foram conquistados o bipartidarismo, as eleições livres

e gerais e a convocação da Assembleia Constituinte.

d) A lei de anistia aprovada pelo Congresso beneficiou presos políticos e exilados, e

também agentes da repressão.

e) O esquecimento e o perdão mencionados integravam a pauta da Teologia da Libertação,

uma importante diretriz da Igreja Católica.

QUESTÃO 24 - Fuvest 2016

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS204 | Habilidade (ENEM):

CHC6H26

Paralelamente à abertura da Transamazônica processa-se o trabalho da colonização,

realizado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). As pequenas

agrovilas se sucedem de vinte em vinte quilômetros à margem da estrada, e nos cem hectares

que cada colono recebeu são plantados milho, feijão e arroz. Já no próximo mês começará a

plantação de cana-de-açúcar, cujas primeiras mudas, vindas dos canaviais de Sertãozinho,

em São Paulo, acabaram de ser distribuídas. Jovens agrônomos, recém-saídos da

universidade, orientam os colonos... No meio da selva começam a surgir as agrovilas. Vindos

de diferentes regiões do país, os colonos povoam as margens da Transamazônica e espalham

pelo chão virgem o verde disciplinado das culturas pioneiras. Os pastos da região são

excelentes.
Revista Manchete, 15 de abril de 1972.

Segundo o texto, é correto afirmar que a Transamazônica, cuja construção se iniciou no

regime militar (1964-1985), representou, inclusive,

a) um projeto para eliminar o controle nacional e estatal dos recursos naturais da Amazônia,

facilitando o avanço de interesses britânicos na região.

b) um esforço de ampliar as áreas de ocupação na Amazônia e de construir a ideia de

que se vivia um período de avanço, integração e crescimento nacional.

c) uma superação das dificuldades de comunicação e deslocamento entre o Sul e o Norte do
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país, facilitando a migração e permitindo plena integração entre os oceanos Atlântico e

Pacífico.

d) uma tentativa de reaquecer a economia da borracha, com a criação de rotas de

escoamento rápido da produção em direção aos portos do Sudeste.

e) um projeto de utilização dessa estrada para delimitar as fronteiras entre os estados da

região.

QUESTÃO 25 - Fuvest 2015

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H22

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) foi criado em 1984, inserido em

um contexto de

a) abertura política democrática no Brasil e de crescente insatisfação com as políticas

agrárias nacionais então vigentes.

b) fortalecimento da ditadura militar brasileira e de aumento da imigração estrangeira para o

país.

c) declínio da oposição armada à ditadura militar brasileira e de aumento da migração das

cidades para o campo.

d) aumento da dívida externa brasileira e de disseminação da pequena propriedade fundiária

em todo o país.

e) crescimento de demanda externa por commodities brasileiras e de grandes progressos na

distribuição de terra, no Brasil, a pequenos agricultores.

QUESTÃO 26 - Fuvest 2012

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H11

No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do

movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm seus dirigentes

perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está

amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos.
Apolônio de Carvalho. Vale a pena sonhar. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202.

O testemunho, dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira, sintetiza o

panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados

a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos
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sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda.

b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional nº 2, que eliminou toda

forma de oposição institucional ao regime militar.

c) pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos

imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime.

d) pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar,

empenhadas em combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo comunista.

e) pela decretação do Ato Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de

expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime.

QUESTÃO 27 - Fuvest 2009

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC2H9

Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileira (1964-1985), argentina

(1976-1983), uruguaia (1973-1985) e chilena (1973-1990).

Todas elas

a) receberam amplo apoio internacional tanto dos Estados Unidos quanto da Europa

Ocidental.

b) combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a métodos

violentos.

c) tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos

organizados.

d) apoiaram-se em idéias populistas para justificar a manutenção da ordem.

e) defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o desenvolvimento

industrial de seus países.

QUESTÃO 28 - Unicamp 2019

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

A crise levaria o último governo da ditadura, chefiado pelo general João Figueiredo

(1979-85), a tomar medidas drásticas. O objetivo inicial era deter a depreciação da moeda

nacional, incentivar as exportações e fazer frente ao aumento do deficit em conta corrente.

Assim, a moeda foi desvalorizada em 30% no final de 1979. A medida acentuou a

desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o desarranjo nas contas públicas. Em
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1980, a inflação batia a simbólica marca de 100% ao ano e em 1981 o país entrava em uma

recessão.
(Adaptado de Gilberto Marangoni, Anos 1980, década perdida ou ganha? Revista Desafios do Desenvolvimento,

São Paulo, Ano 9, Edição 72, 2012.)

A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre a Nova República no Brasil, assinale a

alternativa correta.

a) A concentração de renda gerada pelo milagre econômico, as bolhas especulativas no

mercado financeiro brasileiro, as flutuações no preço do petróleo e a alta internacional

dos juros ao longo da década de 1970 foram elementos decisivos para a superação da

crise econômica dos anos de 1980.

b) No Brasil dos anos de 1980, a desaceleração econômica, o descontrole inflacionário e o

desarranjo nas contas públicas foram acompanhados pelo silenciamento dos movimentos

pelas Diretas Já e dos direitos civis, sendo essa década conhecida como a “década

perdida”.

c) A crise econômica que se instalou no Brasil a partir de meados dos anos de 1970 gerou

pressão sobre o governo militar do General Figueiredo, que, em resposta, aprovou a Lei

da Anistia e a Lei Orgânica dos Partidos, incentivou o movimento grevista e garantiu a

realização de eleições de forma lenta, gradual e segura.

d) A chamada década perdida no Brasil foi marcada por grave crise econômica, pela

transição para o regime democrático, pela gradual normalização das instituições

políticas próprias da democracia, pelo fortalecimento dos movimentos sociais e civis

e pela efervescência cultural.

QUESTÃO 29 - Unicamp 2018

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

“Como na Argentina: Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável.

Corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que

chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta.

Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai

embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia. O corpo

volta. Tentaram forjar o protocolo – foi suicídio, estava fugindo – e o corpo desmentia tudo.

O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias

não apodrecem. Ficam os dentes.”
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(Luís Fernando Veríssimo, “Como na Argentina”, em A mãe do Freud. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985, p.

46.)

O texto se refere

a) ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos

regimes ditatoriais latino-americanos.

b) à memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda

metade do século XX.

c) ao movimento dos Montoneros, em busca de seus filhos e netos desaparecidos no

período da ditadura na Argentina.

d) aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticada na

Argentina.

QUESTÃO 30 - Unicamp 2017

Complexidade: Difícil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1

“O tropicalismo buscava revolucionar a linguagem e o comportamento na vida cotidiana,

incorporando-se simultaneamente à sociedade de massa e aos mecanismos do mercado de

produção cultural. Criticava ao mesmo tempo a ditadura e uma estética de esquerda acusada

de menosprezar a forma artística. Articulava aspectos modernos e arcaicos, buscava retomar

criticamente a tradição brasileira e absorver influências estrangeiras de modo

‘antropofágico’.”
(Marcelo Ridenti, “Cultura”, em Daniel Aarão Reis (org.), Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2014, p. 256.)

O tropicalismo, no contexto cultural brasileiro dos anos 1960 e 1970,

a) foi influenciado pelo manifesto antropofágico e propunha digerir aspectos da cultura

mundial – como a guitarra elétrica e a televisão – para difundir o ideal de uma sociedade

alinhada com os interesses da modernização econômica da ditadura.

b) era um movimento que criticava a ditadura, associada à Jovem Guarda, e a esquerda,

identificada com a Bossa Nova, propondo uma leitura imparcial para a cultura, como se

observa na música popular e na dramaturgia do Teatro Oficina.

c) criticava o Cinema Novo e a glamorização da “estética da fome”, preferindo abrir-se para

os movimentos internacionais, como fizeram o modernismo em relação ao futurismo e a

vanguarda do grupo do Teatro Opinião.

d) usava referências eruditas e populares, incorporava aspectos da música pop
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mesclada a aspectos regionais e expressava críticas à ditadura e ao patrulhamento

praticado por alguns fãs das canções de protesto.

QUESTÃO 31 - Unicamp 2015

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

O historiador Daniel Aarão Reis tem defendido que o regime instaurado em 1964 não seja

conhecido apenas como “ditadura militar”, mas como “ditadura civil-militar”, pois contou

com a participação civil.

Para exemplificar o envolvimento civil, é possível citar

a) manifestações populares como a “passeata dos 100 mil”, a campanha pela anistia e as

“Marchas da família com Deus e pela liberdade”.

b) a atuação homogênea do clero brasileiro e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI),

que temiam a instauração do comunismo no país.

c) a participação da população nas eleições parlamentares, legitimando as decisões políticas

por meio de referendos.

d) o apoio de empresários, grupos midiáticos, políticos civis e classes médias urbanas

que davam sustentação aos militares.

QUESTÃO 32 - Unicamp 2013

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Na América Latina, África, Ásia e Europa, a violência deixou uma marca de sofrimento e

luto no contexto de regimes ditatoriais, guerras civis ou invasões ao longo do século XX.

Passados os conflitos, as próprias sociedades têm buscado estabelecer a verdade sobre os

crimes ocorridos. Neste contexto, mais de 30 países do mundo criaram Comissões da

Verdade, que são organismos de investigação não judiciais.
(Adaptado de Museo de la Memória y los Derechos Humanos, em

http://www.museodelamemoria.cl/el-museo/sobre-elmuseo/comisiones-de-verdad/.Acessado em 20/08/2012.)

As Comissões da Verdade

a) surgiram em países que tiveram experiências traumáticas, como as ditaduras no Chile e

Brasil, e foram organizadas durante as lutas de resistência aos regimes ditatoriais.
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b) sustentam que o conhecimento do passado interessa às vítimas e seus familiares, devendo

ficar restrito a esse universo privado.

c) constituem instrumento político que tem como objetivo o estabelecimento de sentenças

judiciais aos culpados e o pagamento de indenizações às vítimas.

d) existem em vários países, o que indica que as práticas autoritárias não foram um

fenômeno de uma só nação, nem se restringiram a uma única forma de conflito.

QUESTÃO 33 - Unicamp 2012

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H24

O movimento pelas Diretas Já provocou uma das maiores mobilizações populares na história

recente do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país.

Assinale a alternativa correta.

a) O movimento pelas Diretas Já, baseado na emenda constitucional proposta pelo deputado

Dante de Oliveira, exigia a antecipação das eleições gerais para deputados, senadores,

governadores e prefeitos.

b) O fato de que os protestos populares pelas Diretas Já pudessem ser veiculados nas

páginas dos jornais indica que o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa,

mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente.

c) O movimento pelas Diretas Já exigia que as eleições presidenciais de 1985

ocorressem não de forma indireta, via Colégio Eleitoral, mas de forma direta por

meio do voto popular.

d) As manifestações populares pelas Diretas Já consistiram nas primeiras marchas e

protestos civis no espaço público desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968.

QUESTÃO 34 - Unesp 2019

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS304 | Habilidade (ENEM):

CHC6H27

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu durante os anos 1970 e 1980

a) contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, depois que a imprensa

denunciou grandes desvios de verbas da obra.

b) assegurou a autonomia energética definitiva de Argentina e Paraguai, países que

participaram do projeto e se beneficiaram com sua execução.

c) permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai,
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rompidas desde a Guerra do Paraguai.

d) proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no

controle político da região do Rio da Prata.

e) foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai, que teve

forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata.

QUESTÃO 35 - Unesp 2018

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS201 | Habilidade (ENEM):

CHC2H7

Em meados da década de 1970, as condições externas que haviam sustentado o sucesso

econômico do regime militar sofreram alterações profundas.
(Tania Regina de Luca. Indústria e trabalho na história do Brasil, 2001.)

As condições externas que embasaram o sucesso econômico do regime militar e as alterações

que sofreram em meados da década de 1970 podem ser exemplificadas, respectivamente,

a) pelos investimentos oriundos dos países do Leste europeu e pelo aumento gradual dos

preços em dólar das mercadorias importadas.

b) pela ampla disponibilidade de capitais para empréstimos a juros baixos e pelo

aumento súbito do custo de importação do petróleo.

c) pelos esforços norte-americanos de ampliar sua intervenção econômica na América

Latina e pela redução acelerada da dívida externa brasileira.

d) pela ampliação da capacidade industrial dos demais países latino-americanos e pelo

crescimento das taxas internacionais de juros.

e) pela exportação de tecnologia brasileira de informática e pela recessão econômica

enfrentada pelas principais potências do Ocidente.

QUESTÃO 36 - Unesp 2016/2

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS104 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1
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(Flavio de Campos e Regina Claro. Oficina de história, vol. 3, 2013.)

Esses cartazes, divulgados durante o regime militar brasileiro, buscavam

a) estimular o nacionalismo e o ufanismo, para ampliar o apoio político ao governo.

b) repudiar o passado nacional de subdesenvolvimento e incentivar o empreendedorismo

dos jovens empresários.

c) contestar a oposição que, através da imprensa, afirmava que o país enfrentava uma crise

financeira.

d) valorizar as conquistas obtidas no setor esportivo, apesar de o país atravessar período de

alta inflacionária.

e) mostrar à população que o país se tornara a principal potência militar do planeta.

QUESTÃO 37 - Unesp 2014/2

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15
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(Ziraldo. 20 anos de prontidão. In: Renato Lemos. Uma história do Brasil através da caricatura, 2001.

Adaptado.)

A charge caracteriza o Ato Institucional n.º 5, de dezembro de 1968, como

a) uma forma de estimular o aumento dos protestos da classe média contra o regime militar.

b) uma medida dura, mas necessária para o restabelecimento da ordem e da tranquilidade no

país.

c) um instrumento de coerção, que limitava os direitos e a capacidade de defesa dos

cidadãos.

d) uma tentativa de frear o avanço dos militares, que haviam assumido o controle do

governo federal.

e) um esforço de democratização e reformas sociais, num momento de crise e instabilidade

econômica.

QUESTÃO 38 - Unesp 2014

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1
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(Chico Caruso. Jornal do Brasil, 20.07.1979.)

A charge é de 1979, ano em que João Figueiredo assumiu a Presidência da República. Sua

dúvida em relação à roupa é uma alusão

a) ao estilo de vida de um homem, formado em quartéis militares e habituado à formalidade

das cerimônias oficiais.

b) à oscilação, característica de seu governo, entre a defesa de posições ideológicas de

direita e de esquerda.

c) à decisão de renunciar ao cargo, em meio ao conflito pelo poder entre distintos setores

das Forças Armadas.

d) às denúncias de risco de golpe de esquerda, que atravessavam o país após o fim do

regime militar.

e) às dificuldades da abertura política, cuja forma e ritmo provocavam tensões e

divergências entre civis e militares.

QUESTÃO 39 - Unesp 2013/2

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC3H12

Eu acho que a anistia foi a solução, mas ela não foi completa. Quer dizer, não podiam ser

anistiados aqueles que mataram torturando, porque esse é um crime inafiançável. Quem

mata calmamente, friamente, tem de sofrer um processo e tem de sofrer também as

consequências do seu ato. Isso nunca foi executado no Brasil como foi executado na

Argentina com todos os generais. O Brasil fez uma anistia pela metade, mas nós ficamos

contentes porque não houve derramamento de sangue.
(D. Paulo Evaristo Arns. Cult, março de 2004.)

Segundo a declaração de D. Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São Paulo entre 1970 e 1998,
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a Lei da Anistia no Brasil, de 1979,

a) perdoou opositores e defensores do regime militar e, a despeito de suas

imperfeições, impediu confrontos e mortes entre setores políticos rivais.

b) inspirou-se na lei de anistia argentina, que julgou e condenou militares que mataram e

torturaram durante o regime militar.

c) foi inútil, uma vez que não puniu aqueles que atuaram, durante o regime militar, nos

órgãos de repressão política e policial.

d) foi equivocada, pois determinou o posterior levantamento, análise e julgamento dos

crimes cometidos durante o período do regime militar.

e) beneficiou os opositores do regime militar e condenou aqueles que os reprimiram por

meio da violência e da tortura.

QUESTÃO 40 - Unesp 2013

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), ocorreram:

a) fim do intervencionismo estatal na economia, ampliação da autonomia dos estados e

controle militar do sistema de informações.

b) ampliação dos programas sociais voltados à saúde e à educação, crescimento industrial e

saneamento completo das contas públicas.

c) limitação dos investimentos estrangeiros no país, erradicação da inflação e pagamento da

dívida externa brasileira.

d) fortalecimento do poder executivo, relativo esvaziamento do legislativo e do

judiciário e aumento da participação estatal na economia.

e) modernização tecnológica nas comunicações, incremento dos transportes aéreo e

ferroviário e maior equilíbrio na distribuição de renda.

QUESTÃO 41 - Unesp 2012/2

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS201 | Habilidade (ENEM):

CHC2H8

Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, a economia brasileira obteve

altos índices de crescimento. O fenômeno se tornou conhecido como milagre econômico e

derivou da aplicação de uma política que provocou, entre outros efeitos,
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a) êxodo rural e incremento no setor ferroviário.

b) crescimento imediato dos níveis salariais e das taxas de inflação.

c) aumento do endividamento externo e da concentração de renda.

d) estatização do aparato industrial e do setor energético.

e) crise energética e novos investimentos em pesquisas tecnológicas.

QUESTÃO 42 - Unesp 2012

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

A situação de harmonia no Congresso entraria em crise nas eleições de 1974, marco

importante do avanço pela retomada do Estado de Direito.
(Edgard Leite Ferreira Neto. Os partidos políticos no Brasil, 1988.)

O texto menciona as eleições parlamentares de 1974, ocorridas durante o regime militar.

Pode-se dizer que essas eleições

a) representaram uma vitória significativa do partido da situação e eliminaram os esforços

reformistas de deputados e senadores.

b) revelaram a ampla hegemonia de que o governo desfrutava nos estados economicamente

mais fortes do Sudeste e sua fragilidade no Centro-Norte do país.

c) reforçaram a convicção de que o bipartidarismo era o modelo político-partidário

adequado para a consolidação da República brasileira.

d) demonstraram insatisfação de parte expressiva da sociedade brasileira e

provocaram forte reação do governo, que alterou as leis eleitorais para assegurar a

manutenção do controle sobre o Congresso Nacional.

e) expressaram a popularidade dos candidatos do partido de oposição e o desejo dos

oposicionistas de manterem a ordem política então predominante.

QUESTÃO 43 - Unesp 2011/2

Complexidade: Difícil | Habilidade (BNCC): EM13CHS101 | Habilidade (ENEM):

CHC1H1

(...)

O sol se reparte em crimes

Espaçonaves guerrilhas

Em cardinales bonitas

Eu vou

(...)
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Em caras de presidentes

Em grandes beijos de amor

Em dentes, pernas, bandeiras

Bomba e Brigitte Bardot...

(...)

Ela nem sabe até pensei

Em cantar na televisão

O sol é tão bonito

Eu vou…
(Caetano Veloso. Alegria, alegria, 1967.)

A letra da canção de Caetano Veloso, apresentada no III Festival da Música Popular

Brasileira, em 1967, faz várias alusões ao contexto da época. Entre elas, podemos citar

a) a revalorização da família e do ensino religioso na educação dos jovens brasileiros.

b) o processo de abertura política e o fim do longo período de governos militares.

c) a queda do presidente João Goulart e a ameaça comunista que pairava sobre o Brasil.

d) o crescimento da importância dos meios de comunicação de massa e as tensões

políticas na América Latina.

e) a perseguição a opositores do regime militar e a decretação do Ato Institucional n.º 5.

QUESTÃO 44 - Unesp 2011

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS204 | Habilidade (ENEM):

CHC3H15

A Guerra das Malvinas (Falklands) opôs Argentina e Inglaterra de abril a junho de 1982.

Entre os motivos da guerra, podemos citar a

a) ação imperialista inglesa sobre a Antártida, que pretendia expandir o território britânico

até o extremo sul.

b) intenção norte-americana de manter hegemonia militar sobre o continente através do

domínio inglês.

c) disposição argentina de retomar o controle das ilhas, ricas em combustíveis fósseis e

estrategicamente importantes.

d) interferência do Brasil, que se dispôs a mediar o conflito, mas aguçou a tensão entre

Inglaterra e Argentina.

e) omissão da Organização das Nações Unidas, que se recusou a apoiar as pretensões

britânicas em relação às ilhas.

QUESTÃO 45 - Unesp 2011

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC5H24

A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do
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Brasil, em 1984, intitulada “Diretas Já!”,

a) tentava garantir que o primeiro presidente pós-regime militar fosse escolhido, em 1985,

pelo Colégio Eleitoral.

b) defendia a continuidade dos militares no poder, desde que fossem escolhidos pelo voto

direto dos brasileiros.

c) foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira desde o

golpe militar de 1964.

d) reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação de emenda

constitucional que reintroduzia o voto direto para presidente.

e) teve sucesso, pois contou com apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das forças

armadas e do partido situacionista.

QUESTÃO 46 - Unesp 2010

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC3H13

Um editorial do jornal Folha de S.Paulo gerou polêmica e protestos no início de 2009. No

entender do editorialista

(...) as chamadas “ditabrandas” – caso do Brasil entre 1964 e 1985 – partiam de uma

ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa

política e acesso à Justiça (...).
(Folha de S. Paulo, 17.02.2009.)

O termo “ditabranda” reporta-se ao

a) golpe político aplicado por Getúlio Vargas; encerramento da chamada República Velha;

repressão ao Partido Comunista; políticas econômicas de cunho nacionalista; suicídio de

Vargas e divulgação da carta-testamento.

b) período do coronelismo na política brasileira; ocorrência de fraudes nas eleições, através

do chamado voto de cabresto; polícia política constituída por capangas e jagunços.

c) período de Juscelino Kubitschek; imposição do crescimento econômico através da

industrialização; slogan governamental “50 anos em 5”; tempo de democracia restrita,

com voto censitário.

d) golpe político-militar que instalou a ditadura; imposição de Atos Institucionais;

extinção dos partidos existentes; instituição do bipartidarismo – ARENA e MDB;

repressão à oposição e censura à imprensa.

e) período de redemocratização; eleições diretas para o executivo, legislativo e judiciário;
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urbanização acelerada e enfraquecimento do poder dos presidentes da república.

QUESTÃO 47 - Unesp 2009/2

Complexidade: Média | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC2H8

Embora a crise já estivesse se manifestando quando o general Geisel tomou posse, o seu

plano econômico [II Plano Nacional de Desenvolvimento] continuava mantendo as mesmas

expectativas dos anos anteriores: altas taxas de crescimento econômico e controle da

inflação.
(Nadine Habert, A década de 70 – Apogeu e crise da ditadura militar brasileira)

A adoção do II Plano Nacional de Desenvolvimento gerou, ao final do governo Geisel,

a) uma estagnação econômica, associada a um processo de deflação das mercadorias

importadas.

b) uma mudança acessória no modelo econômico, que passou a privilegiar o mercado

interno e a distribuição de renda.

c) um aumento da participação do Estado na economia e um crescimento considerável

da dívida externa brasileira.

d) um crescimento econômico acima do planejado, porém com as maiores taxas de

desemprego durante o regime militar.

e) a intervenção direta do Fundo Monetário Internacional (FMI), exigindo o pagamento de

parcelas atrasadas da dívida externa.

QUESTÃO 48 - Unesp 2009

Complexidade: Fácil | Habilidade (BNCC): EM13CHS602 | Habilidade (ENEM):

CHC2H10

Já em 1973-74, alguns setores empresariais manifestavam suas críticas à “demasiada

centralização das decisões” e à forte presença do Estado na economia, defendendo em seu

discurso a “livre iniciativa” em oposição ao que chamavam de “estatização da economia”.

(...)

Para as classes médias urbanas, a crise atingiu seu padrão de vida com a queda dos salários

e do poder aquisitivo, além da ameaça do desemprego. Parcelas cada vez maiores passaram

a ver o regime com olhos críticos e a manifestar a sua oposição à ditadura.

(...)

Para a classe trabalhadora, a crise significou o aprofundamento do arrocho salarial, do
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desemprego, da miséria (...)
(Nadine Habert, A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira.)

Considerando os fragmentos, é correto afirmar que o processo de abertura política no Brasil

a) garantiu a união nacional, pois toda a sociedade passou a defender a maior presença do

poder público na economia.

b) trouxe benefícios especiais às classes trabalhadoras urbanas, pois a economia voltou a

crescer a partir de 1980.

c) envolveu interesses diversos em função das imensas desigualdades presentes na

sociedade brasileira.

d) sempre esteve nas mãos dos grupos de esquerda, gerando um processo rápido e com

punições aos agentes da ditadura.

e) contou com a oposição da classe operária, que se beneficiou com uma série de políticas

afirmativas do governo militar.
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ANEXO II - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BASE NACIONAL

COMUM CURRICULAR REFERENCIADAS

Competência específica 1: Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e

culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da

pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a

compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos

de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Habilidades:

● EM13CHS101: Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas

expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de

processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais

e culturais.

● EM13CHS104: Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a

identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e

a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

Competência específica 2: Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes

tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as

territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.

Habilidades:

● EM13CHS201: Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias

e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de

pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos,

econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se

criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

● EM13CHS204: Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação

de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes

(como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos

internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a

diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e

tecnológicas.

Competência específica 3: Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos,

povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos
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econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e

promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,

regional, nacional e global.

Habilidade:

● EM13CHS304: Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de

instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens

dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a

consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

Competência específica 6: Participar do debate público de forma crítica, respeitando

diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de

vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Habilidade:

● EM13CHS602: Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do

autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e

latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as

formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da

liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos

humanos na sociedade atual.
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ANEXO III - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA MATRIZ DE

REFERÊNCIA DO ENEM REFERENCIADAS

Competência de área 1: Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.

Habilidades:

● H1: Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de

aspectos da cultura.

● H3: Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.

Competência de área 2: Compreender as transformações dos espaços geográficos como

produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.

Habilidades:

● H7: - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as

nações.

● H8: Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos

populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.

● H9: Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e

socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

● H10: Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância

da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

Competência de área 3: Compreender a produção e o papel histórico das instituições

sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos

sociais.

Habilidades:

● H11: Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.

● H12: Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

● H13: Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou

rupturas em processos de disputa pelo poder.

● H14: Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e

interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das

instituições sociais, políticas e econômicas.

● H15: Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou

ambientais ao longo da história.
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Competência de área 5: Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar

os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do

indivíduo na sociedade.

Habilidades:

● H21: Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.

● H22: Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas

legislações ou nas políticas públicas.

● H24: Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

Competência de área 6: Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas

interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

Habilidades:

● H26: Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as

relações da vida humana com a paisagem.

● H27: Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico,

levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.
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