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Resumo 
No Brasil, a partir da década de 1980, temos assistido a um crescente protagonismo da avaliação 
como dispositivo de regulação dos sistemas de ensino. Isso se deve ao fato de que ao longo dos 
últimos anos, e a partir da divulgação dos resultados dos exames de larga escala como o Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) aplicados a estudantes dos vários níveis de ensino, 
houve um aumento na atenção dada ao desempenho e ao perfil dos estudantes brasileiros. Este 
trabalho objetiva verificar a percepção dos professores que ministram aulas de Geografia no ensino 
médio da rede estadual de ensino em Patos de Minas-MG sobre o ENEM. Utilizamos a metodologia de 
pesquisa de campo: o questionário, empregado como técnica de coleta de dados, foi aplicado de modo 
censitário a todos os professores de que ministram aulas de Geografia em escolas de ensino médio da 
referida cidade. O resultado apontou que, apesar das reformulações efetivadas no ENEM a partir de 
2009, quando também passou a ser usado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino 
superior, ainda não ocorreram mudanças qualitativas significativas na educação básica. Os professores 
de Geografia ainda têm uma visão incipiente sobre esse exame com relação a sua contribuição para a 
melhoria do ensino na educação básica e, especialmente, no ensino de Geografia. Como 
considerações finais, apresentamos as contribuições deste estudo para o redirecionamento do ENEM, 
e suas repercussões na educação básica. Assim, concluímos defendendo a necessidade de uma 
reflexão por parte dos professores e dos gestores em relação às políticas públicas de avaliação, 
principalmente do ENEM, para que essa avaliação sistêmica se transforme em um instrumento de 
melhoria do ensino, ou seja, em uma política que promova modificações na prática pedagógica dos 
professores. Assim, se fazem necessárias mudanças significativas no processo ensino aprendizagem 
visando à construção de habilidades e competências que favorecem a compreensão das problemáticas 
atuais. Enfim, não se pode conceber esse Exame apenas como instrumento regulador dos sistemas de 
ensino. 
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Introdução 
 
 

A educação vem ocupando a pauta não apenas de congressos, seminários e encontros 
educacionais das diferentes áreas de conhecimento, como também da mídia, de modo geral, e das 
propostas de políticas públicas como um todo. Isso se deve ao fato de que ao longo dos últimos anos, 
e a partir da divulgação dos resultados dos exames de larga escala como o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) aplicados aos discentes dos vários níveis de ensino, têm 
aumentado as discussões sobre o desempenho e sobre o perfil dos estudantes brasileiros. 
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O Enem foi criado em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, como uma 
alternativa de avaliação da educação básica. Esse exame não tinha como proposta abordar conteúdos 
específicos, geralmente contemplados nos exames de ingresso para o ensino superior. O Enem 
priorizava a capacidade de leitura, de interpretação de texto e a aplicação de conceitos dos estudantes 
abordados de maneira interdisciplinar. Seu objetivo fundamental era “avaliar o desempenho do aluno 
ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao 
exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 1999). 

O modelo de avaliação proposto pelo Enem propunha estruturar as articulações entre 
competências e habilidades e os conceitos de educação básica e cidadania. As interações do indivíduo 
com a vida dever-se-iam constituir a base para a formação do conhecimento, segundo seus 
idealizadores. Por este motivo os conceitos, as ideias, as leis, as teorias, os fatos, as pessoas, a 
história, o espaço geográfico, a ética e os valores deveriam ser produzidos nessas interações (BRASIL, 
2000). 

Aplicado nacionalmente, este instrumento de avaliação tinha o intuito de fornecer uma 
imagem global da educação no Brasil. Na escola, a sua finalidade deveria ser a de promover 
discussões entre professores e estudantes sobre essa nova concepção de ensino, preconizada pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96), pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) e pela Reforma do Ensino Médio, norteadores da concepção do exame. 

A partir de 2009, o Ministério da Educação reformulou o Enem, destacando a utilização do 
exame como forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. 
O objetivo desta reformulação é democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino 
superior, possibilitando a mobilidade acadêmica e induzindo a reestruturação dos currículos do ensino 
médio (BRASIL, 2009). Assim, o Enem passou a ter um novo status no sistema educacional brasileiro, 
uma vez que a maioria das universidades públicas acatou essa reformulação e passou a adotar os 
resultados desse exame em substituição à primeira etapa do vestibular, ou até mesmo em todo o 
processo de seleção. 

Essa modificação no mecanismo de acesso às universidades públicas foi, sem dúvida, um 
caminho para a reestruturação dos currículos do ensino médio nas escolas brasileiras. Historicamente, 
o currículo praticado no ensino médio é fortemente influenciado pelas provas de vestibulares, uma vez 
que as instituições de ensino básico preocupam-se em manter elevados índices de aprovação de seus 
alunos nos vestibulares das universidades. As provas de seleção de ingresso ao ensino superior 
anteriores ao Enem, via de regra, abordavam conteúdos desarticulados das situações sociais, políticas, 
econômicas e culturais que interferem no cotidiano dos adolescentes. Atualmente, essa situação tende 
a se modificar em função das adequações à proposta curriculares relacionadas à matriz de referência 
do Enem, uma vez que essas diretrizes orientam a abordagem dessas interações.  

Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), a reformulação do Enem deve 
promover mudanças nas práticas pedagógicas, tendo em vista a necessidade de as escolas 
reformularem metodologicamente suas propostas pedagógicas. Nesse sentido, um dos principais 
desafios da escola de educação básica deve ser a de mediar a construção de conhecimentos que 
favoreçam os estudantes a analisarem o meio em que vivem, inclusive propondo e realizando 
intervenções propositivas. Assim, este artigo tem como objetivo discutir, brevemente, o currículo do 
ensino médio brasileiro, como se insere o ensino de geografia nesse nível de ensino, a geografia 
proposta no Enem, bem como a visão dos professores que ministram aulas de Geografia no ensino 
médio da rede estadual de ensino em Patos de Minas-MG sobre o Enem. 

 
O currículo no Ensino Médio brasileiro 

 
O Ensino Médio é considerado a etapa final da educação básica e pode ser caracterizado 

pela indefinição de suas funções socioeducativas. Isso decorre das confusões conceituais abrigadas na 
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legislação brasileira em torno de noções como educação e ensino, educação básica e ensino 
fundamental, sistema educacional e sistema de ensino, prova e avaliação, além de preparação para o 
acesso às universidades (CARNEIRO, 2012). 

Denominado de ensino secundário, foi considerado, até final da década de 1980, como um 
segmento destinado à educação das elites, marcado pelo caráter propedêutico, visto como um ritual de 
passagem ao nível superior (CASTRO e TIEZZI, 2005). Assim, o ensino médio no Brasil, ao longo da 
história, tem sido identificado como um espaço indefinido, ainda em busca de sua identidade 
(MOEHLECKE, 2012). Organizado com base no modelo de seminário-escola dos jesuítas, o ensino 
médio no Brasil nasce como um espaço de formação para poucos, cujo objetivo era preparar as elites 
para os exames de ingresso aos cursos superiores, com um currículo centrado nas humanidades, 
pouco relacionado às ciências experimentais. 

Mudanças foram efetivadas nesse papel exclusivamente propedêutico a partir das reformas 
educacionais iniciadas por Francisco Campos, na década de 1930, quando começou a ser implantado 
o ensino profissionalizante destinado às “classes menos favorecidas”. O então chamado ensino 
secundário começou a ser reorganizado a partir de 1931 (com o decreto n. 19.890/31), consolidando-
se o processo em 1942, com a Lei Orgânica do Ensino Secundário (Decreto-Lei n. 4.244/42), que 
dividiu esse nível de ensino em duas etapas – um ginásio de quatro anos e um colegial com três anos, 
mantendo tanto os exames de admissão quanto a seletividade que marcava esse nível de ensino 
(MOEHLECKE, 2012). 

Para Silva (1969), a reforma efetivada com o decreto n.19.8900/31 de 1931 representou o 
início de uma nova fase de considerável progresso no sentido da constituição de uma estrutura 
institucional de ensino secundário, não somente adequada à função de preparação básica ao Ensino 
Superior, como também orientada para uma finalidade mais ampla de preparação do adolescente com 
vistas a sua integração a uma sociedade que se caracterizava pela sua complexidade e dinamicidade, 
em função das transformações ocorridas no cenário econômico, político e social do país. 

Costa (2011) afirma que, com a Reforma Francisco Campos, o ensino secundário passa a ter 
sete anos, dividido em duas partes. A primeira, constituída por cinco anos caracterizando o curso 
secundário fundamental voltado à formação humana, para atuar em todos os grandes setores da 
atividade nacional. A segunda, de dois anos, com caráter propedêutico voltado ao acesso para o 
Ensino Superior, denominada de cursos complementares de acordo com as categorias de formação 
superior desejada, como Engenharia e Agronomia; Medicina; Odontologia; Farmácia e Veterinária; e 
Direito. 

Em 1942, com a Reforma Capanema, inicia-se um novo período para o ensino secundário no 
Brasil. Segundo Silva (1969, p. 294), “a reforma de Gustavo Capanema representou a definição 
completa e acabada do ensino secundário como um tipo específico de ensino, perfeitamente 
caracterizado por seu objetivo, seu currículo e sua organização geral”. Essa Reforma dividiu o ensino 
secundário em dois ciclos: o ginásio de quatro anos e colegial com três anos de duração e bifurcado 
em dois tipos distintos de Ensino Médio: Científico e Clássico, um ensino propedêutico e um ensino 
profissionalizante de nível médio, que não dava acesso ao Ensino Superior, que vigorou até 1971. “Ao 
fim de cada ciclo haveria um "exame de licença", nos moldes, pelo menos em intenção do baccalaureat 
francês, que garantiria o padrão nacional de todos os aprovados” (SCHWARTZMAN, BOMENY, 
COSTA, 2000). 

Com a LDB n° 5.692/71, a estrutura para os níveis de ensino da educação básica foi 
alterada. O primário e o ginásio foram unificados, originando o primeiro grau com oito anos de duração. 
O que antes era denominado colegial transformou-se em segundo grau com três anos de duração. De 
acordo com essa Lei, as escolas de segundo grau deveriam garantir uma qualificação profissional, 
fosse de nível técnico, quatro anos de duração, ou auxiliar técnico, três anos. Isso mostra que a 
qualidade de ensino foi associada em preparar, no sistema educacional, mão de obra conveniente para 
o mercado de trabalho. Segundo Valle (2006, p.19), 
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[...] até meados do século XX, o curso secundário era o único nível de ensino que preparava 
e habilitava para o ingresso nos cursos superiores, enquanto os cursos técnico-profissionais 
e normal preparavam para o ingresso imediato no mercado de trabalho. Grosso modo, havia 
um fosso entre o ensino secundário, dirigido especialmente às classes abastadas, e os 
cursos profissionalizantes, dirigido às classes populares, evidenciando um explícito dualismo 
escolar. 

 

 

Com a implantação da LDB 9394/96, o ensino Médio passou por uma reestruturação em sua 
organização curricular. A educação profissional teve a oferta ampliada significativamente e foi criado o 
Enem como nova forma de avaliação do Ensino Médio. Assim, suas finalidades passaram a ser a de 
preparar para a continuidade dos estudos, de preparação básica para o trabalho e a formação para o 
exercício da cidadania. Desse modo, a organização curricular do ensino médio passou a ser composta 
de uma base comum e uma parte diversificada. Assim, estabelecem-se como finalidades do Ensino 
Médio no Brasil, de acordo com Artigo 35 da LDB: 

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

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação e 
aperfeiçoamento posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico; 

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

Estas finalidades legais do Ensino Médio definem a identidade da escola no âmbito de quatro 
indissociáveis funções, a saber: 

I – consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos; 
II – preparação do cidadão para o trabalho; 
III – implementação da autonomia intelectual e da formação ética; e 
IV – compreensão da relação teoria e prática (BRASIL, 1996, p. 28). 
 Para Castro e Tiezzi (2005), a proposta da LDB 9495/96 é garantir o conceito de uma 

escola de ensino médio que assegure a continuidade do ensino fundamental, veiculando uma cultura 
de caráter geral voltada à compreensão do mundo atual. O ensino médio pode também oferecer cursos 
de formação técnica, posterior ou concomitantemente ao ensino propedêutico, para atender à demanda 
social que, em grande parte, é constituída por alunos que atuam no mercado de trabalho, 
principalmente aqueles do ensino médio que estudam no período noturno. 

Cabe destacar que essa LDB trata o ensino Médio como conceito amplo, semanticamente 
pleno e pedagogicamente suficiente (CARNEIRO, 2012). Considerando que essa Lei deixa claro que o 
“Ensino Médio é a etapa final da educação básica”, este nível de ensino deve ter como traço marcante 
a característica de uma escola para jovens, ou seja, uma escola que seja ativa na sua concepção 
psicopedagógica, aberta na sua visão arquitetônica e contemporânea no seu currículo, de tal maneira 
que responda às necessidades bio-sócio-afetivas, culturais e profissionais dos jovens e que utilize as 
novas tecnologias de comunicação e informação no seu processo ensino aprendizagem (CARNEIRO, 
2012). 

Dessa forma, a estrutura curricular para o Ensino Médio deve ser definida coletivamente em 
cada unidade escolar, precedida pela elaboração de sua proposta político-pedagógica. Nesta, a 
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comunidade escolar deve considerar as diversas dimensões da autonomia da escola: a pedagógica, a 
administrativa, a jurídica e a financeira3.  

Com isso, um dos principais objetivos do ensino médio, na atualidade, é uma formação que, 
ao mesmo tempo, prepare para o ingresso no ensino superior e para atuar no mundo do trabalho, não 
mais profissionalizando o indivíduo, e sim, propiciando condições para que o estudante saiba atuar 
propositivamente no mundo em que vive. Essa reestruturação tem como preocupação a formação para 
a cidadania. Segundo Piletti (2000), essa formação para a cidadania não ocorre exclusivamente numa 
determinada fase da vida, devendo ser permanente, e é na adolescência, durante o ensino médio, que 
o indivíduo começa a exercer um direito que constitui uma das características mais importantes da 
cidadania, isto é, o exercício do voto. 

Assim, entende-se que o Ensino Médio necessita de reformulações no sentido de redefinir os 
rumos da formação humana nesta etapa de escolarização. Essa restruturação curricular não deve ser 
voltada apenas para adequar-se às diretrizes do Enem, mas numa perspectiva de redefinir uma 
identidade de formação cidadã neste nível de ensino. 

 
 

Ensino de Geografia no ensino médio 

 
 
Em relação ao ensino de Geografia, a proposta básica é a formação de sujeitos que 

reconheçam a importância de participação propositiva na apropriação do espaço. Isso pressupõe um 
projeto de alfabetização geográfica que considere a dimensão social, técnica e política para a 
desconstrução da concepção da sociedade como mera mercadoria. 

A Geografia desempenha um papel significativo no processo de formação dos estudantes, 
desde a educação básica. As recentes disposições das políticas públicas educacionais expressas em 
documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, 
reconhecem o potencial da disciplina no que concerne a subsidiar elementos que contribuam no 
processo de construção da cidadania. Com isso, faz-se necessário que o ensino de Geografia favoreça 
a construção de competências e habilidades que possibilitem ao aluno entender as mudanças 
ocorridas no espaço, ao longo do tempo. 

É por meio do ensino da Geografia que, teoricamente, os alunos poderão conhecer outros 
lugares diferentes dos seus, outras cidades, outros países e, até mesmo, outras culturas. Para 
Cavalcanti (2002, p. 15), “os conceitos geográficos são instrumentos básicos para a leitura do mundo 
do ponto de vista geográfico”. Por outro lado, é no espaço próximo, vivido, que o estudante tem 
condições de exercer a cidadania ao poder atuar e inserir-se em ações coletivas aplicando conteúdos 
valorativos.  

Segundo Silva e Mendes (2008), a educação geográfica deve fazer parte de todo e qualquer 
processo educativo, para que os sujeitos/agentes da aprendizagem tenham a oportunidade de construir 
conhecimentos a partir de sua participação/interação no meio socioespacial. Por isso, o conhecimento 
geográfico é indispensável para a formação da cidadania, pois “[...] compreender o lugar em que vive, 

                                                      
3
 A autonomia pedagógica está ligada à identidade da escola, à sua função social. Refere-se às medidas essencialmente 

pedagógicas, como definir cursos, explicitar objetivos, organizar e selecionar currículo, introduzir metodologias inovadoras, 
estabelecer cronogramas, calendários e horários escolares. São funções que estabelecem critérios próprios de organização 
da escola, descentralizando-os, com vistas à melhoria da qualidade social e cidadã do ensino. A autonomia administrativa 
consiste nos aspectos de gestão da unidade escolar, de sua organização, que dá liberdade para a escola elaborar e gerir 
seus planos, programas e projetos. A autonomia jurídica refere-se às ações tomadas no âmbito de seu regimento nas 
dimensões administrativa, pedagógica e disciplinar, bem como às orientações quanto à matrícula, transferência, concessão 
de graus etc. A autonomia financeira abrange os aspectos de independência financeira, controle e previsão de contas, além 
da captação de recursos complementares (DOMINGUES, TOSCHI, OLIVEIRA, 2000). 
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permite ao sujeito conhecer a sua própria história e conseguir entender as coisas que ali acontecem 
[...]” (CALLAI, 2002, p.84). Assim, é papel do ensino de Geografia oportunizar ao aluno, por meio da 
compreensão e apreensão da realidade socioespacial, desenvolver sua capacidade de atuação/ação 
crítica e consciente no lugar/mundo em que vive. 

O Ensino Médio é a fase da educação básica em que o estudante deve adquirir uma cultura 
geral, em conexão com outras áreas do conhecimento. Também, é o momento em que realiza a 
sistematização dos conhecimentos, num leque que deve abrir-lhe perspectivas na busca de sua 
profissionalização, tendo em vista o mercado de trabalho e/ou o ingresso no ensino superior. Segundo 
Callai (1999, p.63), é “este, então, um momento da escolaridade em que o aluno pode adquirir uma 
cultura geral, uma visão do mundo e de suas formas de interpretação, que supere o senso comum e 
lhe sirva de ferramenta para seguir adiante na sua formação profissional”. 

Entender vários fenômenos que ocorrem no mundo e, particularmente, no Brasil e que se 
materializam em paisagens diversas, é buscar explicações para as relações sociais que acontecem, é 
entendê-las situadas num âmbito mais amplo e complexo da realidade atual. Assim sendo, o conteúdo 
de Geografia, por ser essencialmente social, tem como objeto de estudo o espaço que o homem 
(re)constrói, ao mesmo tempo em que o recebe para fazer a sua morada, e que tem a ver com as 
coisas concretas da vida que estão acontecendo. 

Por isso, as aulas de Geografia, principalmente no ensino médio, devem ser orientandas no 
sentido de ir além de passar informações, de apresentar dados e mapas, de descrever lugares 
estranhos. Os temas geográficos devem estar inseridos num quadro de referências e explicações que 
atribuam significados para a compreensão da realidade. Segundo Castrogiovanni e Pereira (2012), o 
ensino de Geografia deve preparar o aluno para lidar com a espacialidade em suas múltiplas 
aproximações. Assim, esse aluno terá condições de compreender a vida social refletida nos diferentes 
sujeitos, agentes responsáveis pelas transformações espaciais, favorecendo reconhecer as 
contradições e os conflitos sociais a fim de permitir-lhe intervir na realidade.  

Os documentos oficiais que orientam o ensino de Geografia em escolas públicas de ensino 
médio em Minas Gerais são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Matriz de Referência do 
Enem e o Referencial Curricular da Secretaria de Educação de Minas Gerais (Conteúdo Básico 
Comum). A Matriz de Referência do Enem lista as competências propostas para área de Ciências 
Humanas e suas tecnologias e as habilidades necessárias para desenvolvê-las. Os PCNs+, 
denominação usada para o Ensino Médio, apresentam uma parte inicial conceitual que retoma 
questões teóricas da Geografia e suas categorias de análise, e, a partir delas, fazem uma proposta de 
organização em eixos temáticos com temas e subtemas, não especificando as etapas a serem 
aplicadas. O Referencial Curricular da Secretaria de Estado da Educação (SEE) de Minas Gerais 
apresenta orientações teóricas e sugestões que evidenciam e (re)significam práticas usuais nas 
escolas. Para tanto, os Eixos Temáticos e os Temas tomam como referência: a investigação dos 
fenômenos sócios espaciais; a dimensão interdisciplinar e a avaliação formativa (CASTRO, 2005).  

Na matriz de referência do Enem, são elencadas as habilidades e competências inseridas na 
área de ciências humanas e suas tecnologias, dado o caráter interdisciplinar desse exame. No entanto, 
por não ser sua proposta central, essa matriz não encaminha para práticas futuras, pois tem como 
papel estabelecer as habilidades e competências necessárias aos alunos para a realização do exame. 
Compete ao professor selecionar metodologias adequadas com vistas a desenvolver as habilidades e 
competências elencadas na referida matriz (CASTROGIOVANNI; PEREIRA, 2012). 

 
 

A Geografia na proposta do Enem 
 
A Geografia, em linhas gerais, é a ciência que estuda as relações entre o homem/a 

sociedade e a natureza, o que lhe garante um compromisso e a responsabilidade de proporcionar 
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respostas à sociedade sobre as questões do mundo atual. Assim, um dos principais desafios da ciência 
geográfica, por meio da prática educativa, é favorecer a compreensão de que a sociedade fundamenta-
se na construção do social sobre o natural, de maneira a integrar os seres humanos e a natureza em 
uma utilização democrática dos recursos, numa dinâmica que se revele sustentável, ou seja, que 
permita aos homens de hoje satisfazer suas necessidades sem comprometer as gerações futuras. A 
Geografia constitui, portanto, um conhecimento que deve ser utilizado como instrumento de ação, 
reflexão e como um saber para pensar o espaço, o que inclui garantir a vida no Planeta, confirmando 
uma das suas razões de ser, “que é a de tomar conhecimento da complexidade das configurações do 
espaço terrestre” (LACOSTE, 2001, p. 68).  

A Geografia, além de ser uma ciência social, é um saber que se localiza na interface entre as 
humanidades, as ciências naturais e as ciências exatas. Isso mostra que as questões geográficas 
estão cada vez mais presentes nos debates públicos, mesmo quando não são reconhecidas à primeira 
vista, mas que estão diretamente relacionadas ao domínio e apropriação do espaço, tais como a 
urbanização, os problemas socioambientais, as questões geopolíticas e a constituição de territórios. 
Para Vlach (2007), o conhecimento geográfico pode proporcionar alternativas para a elaboração de 
“raciocínios geográficos” a todos os cidadãos na escola, uma vez que favorece a compreensão de 
problemas do mundo atual, muitos dos quais estão ligados à convivência social no seu sentido mais 
amplo. Oliveira e Aredes (2009) defendem que a Geografia, na sua perspectiva metodológica, pode 
favorecer ao educando o desenvolvimento de uma postura de mudança, de repensar velhas formas de 
ver o mundo, de buscar novos sentidos para a existência humana, de resgatar a vida em todas as suas 
dimensões, de se assumir como parte integrante desta sociedade e responsável pelo seu futuro.  

Para Vesentini (2008), as provas do Enem têm buscado valorizar o saber geográfico, uma 
vez que a maioria das questões suscita a criticidade dos alunos e o seu conhecimento sobre o mundo 
atual. Assim, o Enem dispõe de questões que exigem dos estudantes a compreensão crítica do mundo 
e suas demandas econômicas, demográficas, energéticas, geopolíticas, ecológicas, dentre outras, que 
contribuem para que os temas geográficos sejam valorizados e, especialmente, integrados aos demais 
conteúdos. 
 
 
A visão dos professores de geografia do Ensino Médio de Patos de Minas-MG sobre o Enem 
 
 

No atual contexto de políticas de avaliação da educação, é pertinente buscar compreender a 
visão dos professores sobre o Enem, uma vez que esse exame tem se tornado objeto de discussões, 
tanto pela mídia, como pela comunidade educativa. Em sua versão atual, o Enem tem produzido um 
arrojado projeto de publicidade em torno das notícias sobre educação na mídia nacional. Carneiro 
(2012) realizou pesquisas no triênio 2009-2011 nos principais jornais e revistas do país4, e verificou que 
74% do noticiário sobre educação trataram do Enem/Vestibular. Para Carneiro (2012, p.22), “passar no 
vestibular e, ultrapassar o Enem, pela sua força mercadológica, é não apenas proclamar o valor do 
conhecimento e da cultura, mas também se autoproclamar como capaz de abrir a cortina do acesso ao 
ensino superior, do mundo do trabalho e do êxito profissional”.  

Para abordar a visão dos professores sobre o Enem, buscou-se indagá-los sobre seus 
conhecimentos relativos à data de criação desse exame. Dentre os 25 professores pesquisados, 
apenas um professor tinha conhecimento do ano em que o exame foi instituído. Tendo em vista que o 
Enem foi criado em 1998, contemplando quatorze anos consecutivos de sua realização e considerando 
que a média do tempo de magistério dos professores é de 14,9 anos e a média de idade de 41,5 anos 

                                                      
4
 Foram consultados os jornais Correio Brasiliense, Zero Hora, O Globo, Diário de Minas, O Estado de S. Paulo, Folha de 

São Paulo, Diário de Pernambuco, O Povo, O Liberal e ainda as revistas: Veja, Época e Isto É. 
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(Gráfico 1), isso demonstra que grande maioria dos docentes que ministra aulas de Geografia no 
Ensino Médio em Patos de Minas desconhece o histórico de criação do Enem.  

Gráfico 1 Boxplot para Idade e Tempo de Magistério 

 
Fonte: Pesquisa de campo/ jul. 2012 

Org. MARÇAL,Maria da Penha Vieira, dez.2012 

 

Ao serem indagados sobre os objetivos da criação desse Exame no final da educação básica, 
os dados demonstram que 76% dos docentes pesquisados responderam que não têm conhecimento 
do intuito de institucionalização desse exame, enquanto apenas 24% afirmaram que o Enem tem como 
objetivo avaliar a educação no país. O objetivo principal do Enem proposto em sua criação foi o de 
“avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de 
competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 1999). A sua proposta de 
criação é alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio que preconizam a 
reorganização curricular em Áreas de Conhecimento. 

Entretanto, a partir de 2009, o Enem passou por reformulações com vistas a democratizar as 
oportunidades de acesso às vagas no ensino superior da rede pública, além de possibilitar a 
mobilidade acadêmica e provocar a reestruturação dos currículos do ensino médio (BRASIL, 2009). No 
entanto, foi resguardado às universidades a autonomia para optar entre as possibilidades de aproveitar 
os resultados do Enem como processo seletivo em fase única, como o Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), informatizado e online; como primeira fase, combinado com o sistema de ingresso específico 
da instituição; como fase única para as vagas remanescentes do vestibular. 

Além dessas atribuições, o Enem assumiu, também, novas funções, como servir de critério 
para a distribuição de bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni); certificação da conclusão 
do ensino Médio de estudantes com mais de 18 anos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), substituindo o Exame para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceeja). Há, 
ainda, outras atribuições do exame que estão associadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 
que concede bolsas restituíveis a estudantes que não têm condições financeiras para arcar com as 
mensalidades da graduação, além da exigência do exame para os estudantes de graduação que tem 
interesse em fazer um intercâmbio no exterior pelo programa Ciência sem Fronteiras5. 

Assim sendo, o Enem pode ser utilizado para várias funções, e “transformou-se em prancha 
para surfar em todo tipo de onda” (CARNEIRO, 2012, p.31). Dados esses múltiplos papéis, os 
professores foram indagados sobre os seus conhecimentos relativos às reformulações e atribuições 
que foram efetivadas no Enem nos últimos anos. Verificou-se que apenas um professor (4%) tem 
conhecimento das possíveis utilizações desse exame na trajetória estudantil dos jovens. Dessa forma, 

                                                      
5 Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é 
fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por 
meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 
Tecnológico do MEC. 
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os dados reforçam o desconhecimento dos professores sobre as finalidades do Enem. Parece que até 
ocorrerem as reformulações do Enem, o mesmo era desconhecido por grande parte dos docentes, 
discentes, pela mídia e comunidade educativa e era  considerado pelos estudantes apenas como “mais 
uma prova” a ser realizada em um período conturbado de preparação para o vestibular.  

Para Casali (2010), essas novas funções atribuídas ao exame podem contribuir para 
transformar o Ensino Médio e a educação básica, uma vez que as habilidades exigidas nas provas 
devem ser construídas em longo prazo, e não num “cursinho efêmero de preparação para o Enem”. 
Esses cursinhos, segundo Casali (2010), têm contribuído para que o Enem entre na rota do mercado 
educacional, que é agressivo por natureza e tenta, a todo custo, suprir as lacunas de formação que a 
escola não contemplou. Assim, torna-se necessário que os docentes conheçam as finalidades e as 
atribuições contempladas pelo Enem, a fim de orientarem e desenvolverem competências e habilidades 
que fazem parte da Matriz de Referência ao longo do processo de formação do estudante na 
educação. Pode-se inferir, também, que faltam esclarecimentos suficientes por parte do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) sobre as possibilidades abertas pelo Enem. Paralelamente, é possível 
afirmar que os professores não têm buscado discutir as razões, os pressupostos ou, até mesmo, os 
argumentos defendidos no discurso governamental para a criação, implementação e alterações do 
Enem. 

Os professores foram indagados sobre as implicações do Enem na reformulação das 
propostas educacionais, ou seja, se o Exame tem se apresentado como indicador de melhoria do 
ensino médio e da educação básica como um todo. A questão foi elaborada visando verificar o nível de 
concordância dos professores numa escala linearizada da seguinte forma: Discordo Totalmente=0, 
Discordo Parcialmente=25, Não Concordo Nem Discordo=50, Concordo Parcialmente=75 e Concordo 
Totalmente=100.  

Numa média de 55 [43; 66], com um intervalo de 95% de confiança, entre 43 e 66, os 
resultados denotam que os professores não têm posição em relação a esse exame como indicador 
para a melhoria da educação. Esses dados indicam que as escolas de Ensino Médio, seus professores 
e os sistemas de ensino não têm sido convocados formalmente para analisar e discutir os resultados 
do Enem. Constata-se, segundo Carneiro (2012, p. 49), que após cada publicação dos resultados do 
Enem, “são autoridades de governo dando palpites, emitindo opiniões soltas, muitas delas, desprovidas 
de conteúdo interpretativo congruente e sinalizado, minimamente, de rotas transformadoras a partir do 
desastre revelado”. O que algumas escolas fazem, após a divulgação dos resultados do Enem pelo 
MEC, principalmente aquelas que se classificam nos primeiros lugares, é usarem os dados para fazer 
propaganda. Isso acontece pelo fato de que, entre as 100 escolas melhores colocadas no Enem no 
ano de 2011, dez são públicas: duas estaduais e oito federais. Cerca de duas horas depois de o 
Ministério da Educação (MEC) divulgar o desempenho das escolas na edição 2011, um colégio 
particular de uma cidade mineira usou o resultado como propaganda para atrair novos alunos. Mesmo 
assim, Hilário (2008) considera que o Enem direciona a política pública e, portanto, pode redirecionar 
as práticas pedagógicas. E, desta forma, para a autora, “os resultados do Enem são um importante 
termômetro da apropriação dessas novas práticas no cotidiano das escolas” (HILÁRIO, 2008, p.104). 

Na mesma escala linearizada de Discordo Totalmente=0, Discordo Parcialmente=25, Não 
Concordo Nem Discordo=50, Concordo Parcialmente=75 e Concordo Totalmente=100, os professores 
foram questionados se consideram a reformulação do Enem como via de democratização das 
oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior. Apesar de a maioria dos docentes 
pesquisados não conhecerem essas reformulações, os mesmos evidenciam, numa média de 49 [35; 
62] que não discordam e nem concordam com a democratização das vagas.  

No entanto, a prova do Enem tem se revelado mais democrática do que aquelas dos 
vestibulares que reforçavam as diferenças existentes entre os padrões de ensino dos estados 
membros da federação brasileira, inclusive o melhor desempenho dos alunos das escolas particulares 
em detrimento daqueles das escolas públicas. O Enem, como “porta de acesso” no ensino superior, 
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tem se apresentado como uma proposta que pode eliminar definitivamente o vestibular como única 
forma de acesso ao ensino superior. O Enem não democratiza totalmente o acesso à universidade, 
mas certamente avança neste sentido, pois é uma tentativa de alavancar o ingresso dos estudantes de 
todas as classes sociais à universidade pública, por meio do Sistema de Seleção Unificado (SISU) e ou 
do Programa Universidade para Todos (Prouni). 

 
 

Considerações finais 
 
 

Os resultados parciais da presente pesquisa apontam que os professores de Geografia do 
Ensino Médio de Patos de Minas-MG não têm conhecimento dos pressupostos políticos e teóricos que 
nortearam a implementação do Enem. Também desconhecem as múltiplas funções e implicações 
desse exame sobre as práticas educativas na atualidade.  

Nos últimos anos, o Enem tem se transformado em um vestibular único, nacional, além de um 
instrumento de avaliação das escolas de ensino médio e em um sistema de certificação de alunos dos 
cursos de educação de jovens e adultos. Essa multiplicidade de funções torna muito complexa a 
compreensão acerca do Enem. No entanto, as análises evidenciam que este exame está presente no 
cotidiano das escolas e faz parte do universo de professores e alunos do Ensino Médio. Porém, pouco 
tem contribuído para assegurar mudanças substanciais de qualidade nesse nível de ensino. 

Por meio dos depoimentos, ainda não foi possível perceber uma preocupação, por parte dos 
professores, de discutir as razões, pressupostos ou, até mesmo, os argumentos utilizados no discurso 
governamental para a implementação do Enem. No entanto, para dar sentido às discussões em torno 
das avaliações nacionais, faz-se necessário compreender os aspectos políticos e ideológicos que 
fundamentam sua elaboração e implementação, tendo em vista que na maioria das vezes, quem 
elabora e quem realiza a avaliação, ou quem usa seus resultados, são atores diferentes; por 
conseguinte, as intencionalidades do processo também o são.  

Dessa forma, verifica-se que não há atitude efetiva, no grupo de professores pesquisados, 
em conhecer e discutir os pressupostos conceituais que embasam esse Exame, nem as razões 
alegadas pelo MEC para a sua instituição. Os professores também não reconhecem os argumentos 
usados pelo MEC/INEP para a implantação do Enem. A maior parte das informações que os 
professores têm sobre a sistemática, a implantação e a utilização do Enem são aquelas divulgadas 
pela mídia. Nessa perspectiva, os professores pesquisados não reconhecem modificações na melhoria 
da educação a partir do Enem. Certamente, falta-lhes embasamento teórico sobre essa avaliação que 
tem se tornado objeto de discussões em todo o país.  

Essa situação, muitas vezes, é decorrente da exclusão dos professores dos processos de 
discussões que envolvem os referenciais das reformas educativas, tanto ao nível das escolas como ao 
nível dos órgãos administrativos. Enfim, tudo indica que o exame é percebido como mais uma forma de 
regulação a que os professores, mesmo com algum estranhamento, se submetem como mais uma das 
tantas políticas inevitáveis. 

 Dessa forma, reforça-se a necessidade de uma reflexão por parte dos professores e 
dos gestores com relação às políticas públicas de avaliação, principalmente do Enem, para que essa 
avaliação sistêmica se transforme em um instrumento de melhoria do ensino. Enfim, não se pode 
conceber esse Exame apenas como instrumento regulador dos sistemas de ensino. 
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