A ESCOLA FRENTE AO “EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO” (ENEM)

Izabel Sadalla Grispino *

Para dar boas respostas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a escola precisa
aprender a desenvolver nos alunos habilidades e competências, no seu processo de
ensino-aprendizagem. Aprender a colocar a formação acima da informação, fazer do aluno um
cidadão participante consciente. Desenvolver-lhe a capacidade de raciocinar, de interpretar, de
interferir na realidade, de resolver os problemas do dia-a-dia.

O aluno, ao construir o próprio conhecimento, ao partir da observação, da manipulação, da
pesquisa, da análise, vai vivenciar o conceito ao invés de recebê-lo pronto. Vai internalizar,
chegando com mais profundidade ao conhecimento.

A escola deve realizar um currículo com conteúdos contextualizados, próximos da realidade do
aluno, e trabalhados de maneira indisciplinar, em conteúdos interligados. Deve ter presente
que o objetivo do Enem é medir habilidades e não conteúdo, é processar uma avaliação
interdisciplinar.

A título de informação, o Enem do ano passado foi interdisciplinar, apoiou-se em interpretações
de textos, aferiu mais compreensão que conhecimento específico. O exame exigiu
conhecimentos usados no cotidiano. Não exigiu do candidato muitas contas, mas que ele fosse
capaz de aplicar o raciocínio. Não pediu fórmulas. Trouxe questões do dia-a-dia que estão nos
jornais: analfabetismo, clonagem, vacinação, cadeia alimentar, ecologia e reciclagem de
materiais foram as bases das questões de biologia. A redação teve como tema: “Cidadania e
participação social” (o engajamento e a participação social do jovem.

Quanto à inscrição dos candidatos, orientá-los de que a mesma deve ser feita em qualquer
agência dos Correios, munidos de um documento original de identidade, com foto. Ele
preencherá uma ficha de inscrição no próprio local e pagará uma taxa estipulada, no momento,
pelo MEC (com exceção dos alunos carentes). A inscrição pode ser feita em uma cidade e a
prova em outra, bastando indicar, no formulário, o código do município desejado. Pode ser
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feita, também, via procuração.

De acordo com Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), o Enem avalia cinco competências e 21
habilidades gerais desenvolvidas pelo aluno ao longo da Educação Básica. Cada habilidade é
medida por meio de três questões e a nota da prova objetiva, numa escala de 0 a 100, é
atribuída a partir da avaliação de cada uma das cinco competências, que são as seguintes:

-- Domínio de linguagens: demonstrar domínio básico da norma culta da Língua Portuguesa e
das diferentes linguagens.

-- Compreensão de fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento
para compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção
tecnológica e das manifestações artísticas.

-- Enfrentamento de situações-problema: selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e
informações para enfrentar situações-problema com vista a tomadas de decisão.

-- Construção de argumentações: organizar informações e conhecimentos disponíveis em
situações concretas para desenvolver argumentações consistentes.

-- Elaboração de propostas de intervenção na realidade: recorrer aos conhecimentos
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas criativas, considerando a diversidade
sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço.

Com esta propositura, o Enem afasta a decoreba, derruba o hábito da cola de que tanto a
escola se ressente. Reforça a interdisciplinaridade e a contextualização. Esses dois conceitos,
no ensino médio, levarão à confecção de livros didáticos orientados mais para a história do
contexto, remetendo ao uso de jornais e revistas no dia-a-dia do ensino. “Dificilmente, um livro
poderá ser destinado a uma série específica, porque os conteúdos estarão muito relacionados.
A liberdade de a escola dividir os 3 anos do curso, em séries ou módulos, impedirá a edição de
livros para cada uma das séries, como ocorre hoje. A tendência é que as editoras ofereçam
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livros para o ensino médio, nos quais estarão os conceitos básicos, que serão tratados em sala
de aula de forma diferentemente, de acordo com o nível escolar”, esclarece Ruy Berger,
secretário da Educação Média e Tecnológica do MEC.

O “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem) é uma indicação de como será o processo
educacional nos próximos anos. Ele segue a atual tendência de ensinar os alunos como usar
todas as informações aprendidas no dia-a-dia, na interpretação de informações e na situação
de problemas.

Os modelos educacionais vêm sofrendo mudanças. As escolas mudam o foco do ensino, que
dava ênfase à memória para contemplar a autonomia dos alunos na aprendizagem, dar-lhes
uma maior compreensão de seu cotidiano, fazê-los capazes de tomar decisões e tornar-se
mais aptos ao convívio social. Essas são, hoje, as principais tendências do ensino que deverão
consolidar-se na próxima década.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em junho/2001)
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