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                                          RESUMO

     Este trabalho é o resultado de uma pesquisa acerca da influência do Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 1998 a 2002, no livro didático de

Matemática do Ensino Médio e, simultaneamente, na disciplina Matemática no

Brasil. Partindo do contexto mundial, apresentamos os eixos norteadores das

novas diretrizes do Ensino Médio brasileiro. Discutimos várias concepções da

noção de competência e apresentamos o ENEM com seus fundamentos teóricos

e diretrizes, listando as competências e habilidades avaliadas por ele. Com o

objetivo de estabelecer um contraponto aos documentos oficiais, apresentamos

algumas críticas ao Exame, por parte de especialistas em Educação, em

Matemática e em Psicologia Cognitiva. Para a investigação de possíveis

transformações na disciplina Matemática, analisamos, sob a ótica da matriz de

competências e habilidades do ENEM, dois livros didáticos anteriores a 1998 e

dois posteriores a 2002. Esta análise mostrou que o livro didático registra o início

de um movimento de transformações na disciplina Matemática, motivado, ao que

tudo indica, pelas novas diretrizes propostas nos Parâmetros Curriculares

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que, por sua vez, foram inspiradas nos

resultados da Reunião Internacional sobre Educação para o século XXI da United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). O ENEM,

como o primeiro documento oficial a concretizar essas propostas em forma de

exercícios, parece tornar-se uma referência.

Palavras-chave

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Competências; Habilidades; Análise

de livros didáticos; Transformações no livro didático; Transformações na disciplina

Matemática.



                                         ABSTRACT

     This work is the result of a research about the influence of the ENEM (High

School National Exam) from 1998 to 2002 in the Mathematic didactic book for

high school level and, simultaneously, in the Mathematic discipline in Brazil.

Starting from a global context the guidelines of the new directions of the

Brazilian high school education are presented. Several ideas of competence

notion have been discussed and the ENEM has been presented with its

theoretical basis and guidelines, pointing out the skills and competence

evaluated by the ENEM, with the objective to establish a counterpoint to the

official documents, some criticism to the ENEM exam has been presented from

specialists in education, Mathematics and cognitive psychology. To investigate

the possible changes in the Mathematic discipline, two didactic books prior to

1998 and two after 2002 were analyzed under the prospective of competence

and skills from the ENEM. This analysis showed that the didactic book

registered the beginning of a transformation movement in the Mathematic

discipline, motivated, as everything indicates, by the new guidelines proposed

at the National Curriculum Standards for High School (PCNEM), which were

based on the results at the International Meeting of Education for the XXI

century of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO). The ENEM, as the first official document to make these proposals

concrete as exercises, seems to become a reference.

Key Words

High School National Exam (ENEM), Competence, Skills, Analysis of didactic

books, Changes in didactic book, Changes in the Mathematic discipline.
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                                                APRESENTAÇÃO

     Na virada dos anos 1970 para 1980, o desgaste do modelo taylorista-fordista

de produção impôs reflexões sobre uma nova relação entre escola e trabalho.

Discutia-se um modelo de Educação que integrasse os conhecimentos científicos

que fundamentam os processos sociais e produtivos, as formas tecnológicas, as

formas de comunicação e os conhecimentos sócio-históricos. Esse movimento

culminou com a Reunião Internacional sobre a Educação para o Século XXI,

realizada pela Unesco, de onde surgiram propostas para uma reformulação no

ensino, que atendesse às exigências dos novos tempos. A LDB de 1996

baseia-se nessas propostas.

É importante destacar, tendo em vista tais reflexões, as condições oriundas da

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, incorporadas nas

determinações da Lei no 9.394/96:

a) a educação deve cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural;

b) a educação deve ser estruturada em quatro pilares: aprender a conhecer,

     aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. (PCNEM, 1999, p. 15)

     Em relação à Matemática, segundo os PCNEM, o “novo” ensino não deve

restringi-la a si mesma, mas ampliar o universo aos problemas práticos do

cotidiano; essa ciência deve ser vista em constante evolução e não como um

saber acabado, fechado em verdades absolutas; o conhecimento matemático

deve ser adquirido através de aproximações sucessivas, de tal maneira que cada

conceito seja dotado de um significado para o estudante. Para que um objeto

matemático torne-se significativo deve estar relacionado com outros objetos,

assim, a apropriação do conhecimento matemático resulta das relações que se

consegue entre a matemática e as situações do cotidiano, entre a matemática e

as outras áreas do conhecimento e, também, entre os diferentes temas da própria

matemática.

     A LDB/96 estabelece também que todos os níveis de ensino deverão ser

objeto de avaliação externa, qualitativa e quantitativa. Isso vale desde a pré-

escola até a pós-graduação.

     No encadeamento do processo dessa ordem político-pedagógica foram

implementados pelo governo brasileiro alguns programas de avaliação, tais como
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o Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB, a partir de 1990), o Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM, a partir de 1998) e o Exame Nacional de

Cursos (ENC, a partir de 1996 ), cujos objetivos, afirmam seus idealizadores,

visam a melhoria permanente da educação no Brasil e a universalização do

acesso à escola.    

     Dentre os programas implementados, o de maior repercussão nacional foi o

ENEM, que, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

(INEP), teve 1.818.665 inscrições em 2002, enquanto que o ENC teve 396.847

inscrições nesse mesmo ano e o SAEB teve 287.719 inscrições em sua edição do

ano 2001 (esse exame é bimestral, e não foi realizado em 2002).

          As comissões responsáveis pela elaboração do ENEM estabeleceram um

instrumento de avaliação a partir de 21 habilidades, decorrentes de 5

competências, que, segundo os especialistas que compõem essas comissões,

correspondem às possibilidades totais de cognição humana, na fase de

desenvolvimento de seus participantes. Um dos objetivos do Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) é que o esse exame seja um

orientador da reforma em curso, como se observa em seus documentos oficiais:

O Enem mostra bem aquilo que nós estamos querendo e que está muito claro

nos textos da reforma do ensino médio. [...] E esse é o papel transformador do

Enem: quando você avalia dessa maneira, está dizendo que é isso que deveria

ser ensinado. Esse é o grande poder pedagógico do Enem e a grande ajuda

que pode dar à reforma do ensino médio.   ( Revista do ENEM, 2003,  p.12).

     Teria esse exame o poder de alterar o curso da disciplina Matemática? Essa

foi a principal questão que motivou esta pesquisa.

     As transformações de uma disciplina escolar, ao longo de sua história, podem

ser estudadas a partir de vários objetos, dentre os quais estão os constituintes

dessa disciplina, que, como afirma Chervel, são: um ensino de exposição pelo

professor ou pelo manual de um conteúdo de conhecimentos, os exercícios e as

práticas de incitação e motivação e um aparelho docimológico.

     Essa análise e a nossa prática profissional, como autor de livros didáticos, nos

estimularam a pesquisar possíveis transformações no livro didático e na disciplina

Matemática induzidas pelo ENEM. Um exame com essa dimensão pode ser um
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indutor de transformações, pois, como afirma Chervel (1990, p. 206), os exames

de natureza docimológica são muito importantes na arquitetura das disciplinas.

Além disso, fomos influenciados pelos seguintes indicadores:

•  o crescente número de inscrições para o exame;

•  o crescente número de instituições de ensino superior que passaram a

    considerá-lo no processo seletivo;

•  a preocupação de muitas instituições educacionais e escolas livres (cursinhos)

   em orientar seus alunos para esse exame, através de aulas especiais

   (anexo 1) e de exames simulados (anexo 2);

•  o ENEM foi o primeiro documento oficial a apresentar concretamente modelos

    de exercícios fundamentados nas novas diretrizes do Ensino Médio;

•  as avaliações do livro didático pelo Ministério da Educação, excluindo do

    Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) as obras em desacordo com as

    novas diretrizes do Ensino Fundamental (o que deve ter influenciado os

    autores do Ensino Médio);

•  a nossa própria experiência profissional, que constatava a preocupação das

   editoras em orientar suas obras pela matriz de competências e habilidades do

   ENEM.

     Norteados por esses parâmetros, realizamos este trabalho a partir de estudos

do Relatório da Reunião Internacional sobre Educação para o Século XXI, dos

documentos oficiais da Educação brasileira desde a LDB de 1996, de livros

didáticos e de todas as provas do ENEM de 1998 a 2002. Para a análise de

conteúdo dos livros didáticos nos fundamentamos na matriz de competências e

habilidades do ENEM, e para a investigação de possíveis transformações na

disciplina Matemática nos fundamentamos nas pesquisas de Chervel sobre a

História das Disciplinas Escolares.

     A organização deste trabalho obedece a seguinte disposição: no capítulo 1

descrevemos a atual reforma do Ensino Médio brasileiro inserida no contexto

mundial; no capítulo 2, discutimos o ensino por competências e estudamos várias

conceituações desse construto; no capítulo 3, expomos os fundamentos e as

diretrizes do ENEM e listamos as competências e habilidades avaliadas nesse

exame, ilustradas por questões propostas em algumas provas; no capítulo 4
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apresentamos algumas críticas ao Exame, por parte de especialistas em

Educação, em Matemática e em Psicologia Cognitiva; no capítulo 5, colocamos os

procedimentos metodológicos juntamente com a problemática, o quadro teórico,

os objetivos e as hipóteses; no capítulo 6, analisamos e comparamos livros

didáticos: dois anteriores a 1998 e dois posteriores a 2002; no capítulo 7,

focalizamos a disciplina matemática sob a influência do ENEM; e no capítulo 8,

finalizamos com as conclusões.
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                                                       CAPÍTULO 1

     A REFORMA DO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO A PARTIR DA LDB/ 1996

1. As atuais reformas brasileiras e o contexto mundial

     Os abalos da economia mundial e do modelo taylorista-fordista de produção,

na virada da década de 1970 para 1980, provocaram acirrada disputa entre

Estados e oligopólios internacionais. Altos investimentos foram feitos com o

objetivo de aumentar a produtividade, diminuir custos de produção e buscar novos

nichos de mercado de alto consumo e capital.

     Em meados de 1980 iniciou-se uma revolução tecnológica fundamentada na

microeletrônica (gerando robôs - a produção sem homens) e na biotecnologia

(gerando as primeiras plantas transgênicas). Dentre as mudanças mais

significativas iniciadas nesse período, podem ser destacadas: o aumento do ritmo

de inovações; a fusão de empresas; a transformação de ramos produtivos em

oligopólios, devido às grandes fusões; a substituição de produtos naturais por

sintéticos, provocada pela introdução de novas tecnologias; o surgimento de um

novo tipo de trabalhador, exigido pelas novas tecnologias; o aumento da

precariedade no trabalho e a diminuição na organização da maioria dos

trabalhadores, devido a desqualificação para as novas atividades que surgiam.

     A partir da metade de 1980 passou-se a exigir o raciocínio analítico e o poder

de decisão do “novo” trabalhador, que devia adquirir novos conhecimentos num

processo de formação contínua e saber antecipar-se a inovações.

     Vários países passaram a investir pesadamente na educação continuada:

[...] na Inglaterra, 90% das empresas dão cursos aos seus empregados

(Department of Education and Training, Skills for all, Sheffield, 2000); nos

Estados Unidos até os trabalhadores temporários começam a ser treinados em

serviço (Martijn van Velzen, "Training for flexible staff", Congresso Europeu de

Relações do Trabalho, Oslo, 2001). A Noruega, primeiro colocado no Índice de

Desenvolvimento Humano de2001, acaba de aprovar a Lei n.º 38, de

26/5/2000, segundo a qual, para cada dois anos de trabalho em determinada

empresa, o empregado tem direito a afastar-se,  parcial ou totalmente, por até

três anos, para se reciclar e evitar a obsolescência! ( José Pastore. Educação,

o que conta é a qualidade.O Estado de São Paulo, 17/07/01.)
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     Essas transformações no mercado de trabalho tiveram, obviamente, reflexos

na escola. A década de 1980 marcou o início de reformas educacionais em todo o

mundo. Os projetos voltaram-se para a formação de profissionais mais

qualificados para criar e operar com tecnologias sofisticadas. A relação entre as

novas exigências profissionais e a escola podem ser observadas em vários

projetos internacionais, como:

 •  a Escola Dual, na  Alemanha, que é acompanhada por comissões especiais

    compostas por empresários, sindicatos de trabalhadores e técnicos do governo.

    Tais comissões avaliam o currículo e o desempenho escolar. Empresários

    investem em bolsas de apoio aos alunos e formação de professores, por ramo

    produtivo. Assim, o currículo é dinâmico e articulado em função das inovações

    tecnológicas de cada ramo produtivo e demandas de mercado.

•  Os programas de fomento às reformas educativas pelo Banco Mundial, que

    priorizam a formação para o mercado de trabalho, em especial para a

    operacionalização de novas tecnologias, destacando ainda a capacidade

    criativa do novo trabalhador polivalente. (TOMMASI, L. et al. (orgs), 1996, p.75-

    123)

•  Os programas de qualidade total, inspirados nos princípios empresariais e

    definidos como um sistema de gestão visando satisfazer às necessidades de

    clientes empresariais e consumidores.

    A preocupação com a adequação da escola às novas exigências profissionais

no mundo contemporâneo motivou estudos de orgãos internacionais quanto à

qualidade da educação que deve ser oferecida ao jovem para enfrentar as novas

relações com os saberes, em que nem sempre as respostas se apresentam

prontas. Destacam-se dois estudos recentes realizados pela Organização das

Nações Unidas (ONU): o “Relatório do Desenvolvimento Humano”, elaborado pelo

Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (Pnud), e o “Relatório

Mundial de Emprego”, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho

(OIT), que concluem que a educação de qualidade é aquela que forma cidadãos

produtivos e criativos, e que facilite a aquisição de mais e melhores

conhecimentos. Para acompanhar a evolução da sociedade contemporânea, o
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cidadão deve ter condições de oferecer respostas rápidas às mudanças que

ocorrem no trabalho, economia, política e cultura.

     A partir daí, pretende-se que o objetivo do Ensino Médio esteja vinculado ao

mundo do trabalho e da prática social. Os educadores devem preparar seus

programas, atividades, projetos e currículos objetivando a “preparação básica

para o trabalho” e o “exercício da cidadania”, conforme orientação dos quatro

pilares da educação propostos pela UNESCO no relatório da Reunião

Internacional sobre Educação para o século XXI: aprender a conhecer,

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, apresentados a seguir.

• Aprender a conhecer

Considera-se a importância de uma educação geral, suficientemente ampla,

com possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento.

Prioriza-se o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, considerado

como meio e como fim. Meio, enquanto forma de compreender a complexidade do

mundo, condição necessária para viver dignamente, para desenvolver

possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar. Fim, porque seu

fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir.

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o

desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite

compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de

discernir.

Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui o passaporte

para a educação permanente, na medida em que fornece as bases para continuar

aprendendo ao longo da vida.

• Aprender a fazer

O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas

aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que criam as condições

necessárias para o enfrentamento das novas situações que se colocam.

Privilegiar a aplicação da teoria na prática e enriquecer a vivência da ciência na

tecnologia e destas no social passa a ter uma significação especial no

desenvolvimento da sociedade contemporânea.
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• Aprender a viver

Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e

a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos

comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis.

• Aprender a ser

A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa.

Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos

autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a

poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe

ainda exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e

imaginação, para desenvolver os seus talentos e permanecer, tanto quanto

possível, dono do seu próprio destino.

Aprender a viver e aprender a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens

anteriores – aprender a conhecer e aprender a fazer – e devem constituir ações

permanentes que visem à formação do educando como pessoa e como cidadão.

A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de

eixos básicos orientadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista

as competências e habilidades que se pretende desenvolver no Ensino Médio.

Um eixo histórico-cultural dimensiona o valor histórico e social dos

conhecimentos, tendo em vista o contexto da sociedade em constante mudança e

submetendo o currículo a uma verdadeira prova de validade e de relevância

social. Um eixo epistemológico reconstrói os procedimentos envolvidos nos

processos de conhecimento, assegurando a eficácia desses processos e a

abertura para novos conhecimentos.

2. A educação brasileira a partir dos anos 70

     Os objetivos curriculares da escola pública dos anos 70 foram reorganizados

pelo governo autoritário a partir da necessidade econômica de expandir a oferta

de mão-de-obra para a indústria de bens de consumo durável, em franco

desenvolvimento no Brasil daquele período. Os pareamentos (associação de

estímulos) de Pavlov foram amplamente empregados com o objetivo de

determinar comportamentos e memorização; disciplinas semi-profissionalizantes
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foram introduzidas no 1o grau (ensino fundamental, na nomenclatura atual) e no

2o grau ( ensino médio, na nomenclatura atual). A inspiração para todas as

modalidades curriculares era o modelo anglo-saxônico, caracterizado pela busca

de resultados numéricos, verificáveis objetivamente; a missão de cada instituição

devia ser claramente definida e as metas objetivas, que deviam ser estabelecidas

ao longo do tempo, eram acompanhadas de perto por agentes quase sempre

externos aos executores das políticas definidas.

     A LDB, Lei 5.692/71, fixou as novas diretrizes e bases para a educação

nacional, introduzindo no país a obrigatoriedade da profissionalização em todos

os cursos de 2o grau. Pretendia-se o inter-relacionamento entre educação e

trabalho. A História e a Geografia foram integradas na área de Estudos Sociais, e

a Educação Moral e Cívica e/ou Estudos dos Problemas Brasileiros, passaram a

ser disciplinas obrigatórias e principais responsáveis pela formação política e

moral do cidadão brasileiro.

     Com a aprovação da LDB 5.692/71, o Ensino de 2o Grau se dirigiu para a

profissionalização, prevendo a obrigatoriedade da qualificação para o trabalho. Os

estabelecimentos de ensino foram obrigados a implantar cursos

profissionalizantes que visavam atender a formação técnica.

     Porém, a revolução na estrutura de produção e emprego, ocorrida a partir da

segunda metade da década de 1970, tornava obsoleto o artigo 23 da LDB

5.692/71, que estabelecia a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no 2o

grau. Em 1982 a lei 7.044/82 revogou esse artigo, substituindo-o pela preparação

para o trabalho.

     O modelo educacional adotado pelo governo militar tornava-se cada vez mais

inadequado. Eram necessárias reformas na educação.

A redemocratização do país nos anos 80 alterou a lógica observada na década

anterior. As reformas educacionais ganharam impulso a partir de governos

estaduais eleitos pelo voto direto, passaram pelas iniciativas dos governos

municipais e, finalmente, chegaram ao governo federal. ( RICCI, 2002, p. 12 )

     Em meados dos anos 1990 ocorreram os primeiros debates sobre a atual

reforma educacional brasileira. Em relação ao Ensino Médio, adotou-se a

orientação do relatório da Reunião Internacional sobre Educação para o Século
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XXI, da UNESCO, que propõe a vinculação da escola ao mundo do trabalho e da

prática social, fundamentada nos quatro pilares: aprender a conhecer, aprender

a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

     De acordo com essa orientação, a resolução CNE/CEB Nº 3, de 26 de junho

de 1998, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,

estabelece em seu artigo 6o que os princípios pedagógicos da Identidade,

Diversidade e Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização, serão

adotados como estruturadores dos currículos do ensino médio. 

     Esses princípios são comentados por Kuenzer (2001, p.44 - 90):

•  Universalização : educação é direito

     A universalização do ensino é uma dívida social que o país acumulou ao longo

dos anos para com os que vivem do trabalho. 

     A melhoria dos índices de atendimento dos jovens em idade de cursar o

ensino médio não depende apenas da expansão de vagas, mas da diminuição da

evasão e repetência. Para isso são necessários investimentos objetivando a

melhor qualidade do ensino. Tais medidas, porém, serão insuficientes sem a

reconstrução da proposta polítco-pedagógica da escola visando as demandas da

nova realidade social e produtiva.

     Este alerta de Kunzer pode ser melhor entendido se fizermos uma

retrospectiva do que ocorreu com o Ensino Fundamental, especialmente nas

últimas três décadas. Com o objetivo de universalizar esse nível de Ensino,

priorizou-se o aspecto quantitativo em detrimento da qualidade do ensino. A

constatação dessa afirmação pode ser observada na Síntese dos Indicadores

Sociais da Década de 1990, divulgada pelo IBGE em abril de 2001, que mostra a

baixa qualidade do Ensino Fundamental oferecido. Em alguns lugares chega a ser

alarmante. É o caso de Sergipe, em que 94% das crianças de 14 anos estão

atrasadas; já repetiram um ou mais anos na escola. No Maranhão e no Tocantins,

o índice também é dramático: chega a 93%

•  Unidade de orientação

          A LDB determina que o Ensino Médio deve propiciar a todos formação geral

que os capacite a participar da vida social e produtiva com autonomia intelectual e

com senso ético, educando-se permanentemente através da continuidade dos
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estudos e das dimensões pedagógicas presentes no conjunto de relações sociais

e produtivas. Para isso os currículos deverão contemplar:

— os princípios científicos gerais sobre os quais se fundamenta o processo

produtivo;

— as habilidades tecnológicas básicas;

— as formas de linguagem próprias das diferentes atividade sociais e produtivas;

— as categorias de análise que propiciem a compreensão histórico-crítica da

sociedade e das formas de atuação do homem, como cidadão e trabalhador,

sujeito e objeto da história.

     As diferenças de classe, porém, determinam demandas distintas com relação

ao acesso ao conhecimento e, portanto, não devem ser desconsideradas em

nome da unidade de orientação. Os mais favorecidos necessitam de mais

numerosas e diversificadas mediações para se apropriar de conhecimentos e

desenvolver capacidade que os filhos da burguesia desenvolvem naturalmente

em face de suas experiências de classe.

           A desconsideração desse aspecto apontado por Kuenzer pode tornar-se

mais um instrumento de exclusão no ensino brasileiro. A pesquisa do IBGE, supra

citada, revelou que no grupo de 20% mais pobres entre a população ocupada,

69% dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola. Já entre os 20% mais ricos, o

porcentual sobe para 92%.  A diferença se aprofunda no processo de acesso à

universidade. Entre os 40% mais pobres, apenas 2,6% são estudantes com

idades entre 20 e 24 anos de nível superior. Na camada dos 10% mais ricos, a

proporção é de 21%.

•  Diversificação de modalidades

     Após uma ampla discussão com a comunidade, pais, alunos e professores,

cabe à escola elaborar um projeto político-pedagógico. Essa discussão deve

permear as características da região, as demandas da comunidade onde se

insere a escola, a capacidade da escola no que diz respeito a recursos humanos,

equipamentos, espaço físico e possibilidades de articulação inter-institucionais

que permitam ofertas diversificadas e de qualidade.

     Uma escola, localizada em um centro urbano, cuja maioria da clientela destina-

se ao curso superior optará por estudos mais abstratos e conceituais; enquanto

que uma escola situada em área pouco urbanizada, cujos alunos iniciam-se

precocemente no mundo do trabalho, optará por programas que alternam
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formação escolar e experiência profissional.

     Não se trata apenas de reconhecer a existência de preferências dos alunos,

por esse ou aquele campo do conhecimento, mas de admitir que essas

“preferências” podem expressar limitações do conhecimento, “ou mesmo

antecipada consciência de impossibilidade, em decorrência de experiências

anteriores determinadas pelas condições materiais de existência”.

     Estas observações de Kuenzer suscitam a questão: As avaliações nacionais,

como o ENEM ou o SAEB, levam em consideração o princípio da diversificação

de modalidades?

•  Integração entre ciência, trabalho e cultura

     A obsolescência  do modelo taylorista-fordista de produção impõe uma nova

forma de articulação entre educação básica e profissional. O novo paradigma

exige uma formação que integre os conhecimentos científicos que fundamentam

os processos sociais e produtivos contemporâneos, as formas tecnológicas, as

formas de comunicação e os conhecimentos sócio-históricos.

     Essas diretrizes devem orientar o Ensino Médio para os que vivem do trabalho,

que deve assumir a formação de um trabalhador crítico; criativo e autônomo,

intelectual e eticamente, capaz de acompanhar as mudanças e educar-se

permanentemente.

     Esta análise de Kuenzer  é reforçada por  Don Langenberg (apud Leite, 2002)

ao afirmar que entramos na  Era da Educação Contínua e Continuada. Dentro de

um mundo – onde nunca realmente termina a instrução formal e as aulas são uma

contínua, entretanto, talvez esporádica parte da vida — onde o que conta não são

os anos que se anotam em papéis outorgados, mas o que é realmente aprendido.

É uma visão de um mundo onde conhecimento quantificável e as habilidades

tomam o lugar de graus e de diplomas. 

•  Identidade

     A resolução no 03/1998/CNE determina que os Sistemas de Ensino e as

escolas busquem, através da articulação com a comunidade, construir identidade

própria de modo a atender, da melhor forma possível, as condições e

necessidades dos jovens e adultos, em termos de espaço e tempo de

aprendizagem ( art. 7)
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     Isto significa disponibilizar bibliotecas; laboratórios; espaço para práticas

esportivas, artísticas e culturais, não só para a realização de atividades

programadas, mas também para que o jovem faça experimentos, pesquisas, crie

grupos de dança, aprenda música, pratique esportes etc., sentindo prazer em

permanecer na escola.

     Observamos, nessa exposição de Kuenzer, uma escola transformada: de um

instrumento à serviço de objetivos gerais, distanciados das motivações e

dinâmicas locais, para um espaço de vivência social, capaz de articular seu

próprio projeto educacional, interagindo com outros espaços educativos.

•  Autonomia  

      A LDB atribui à escola a responsabilidade de propor e executar um projeto

político pedagógico viável, cabendo ao poder público criar condições para sua

realização.

     Para a elaboração, desenvolvimento e avaliação permanente do projeto, a

escola promoverá amplos debates com a comunidade e educadores, de modo

que todos se comprometam com o processo de ensino e aprendizagem e com a

otimização dos recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis.

     Deve-se compreender os princípios da LDB como linhas que fornecem

orientações sobre a direção a ser seguida, e por isso de caráter geral, embora

obrigatórias. Não podem, portanto, servir de justificativa para práticas autoritárias

ou mecanismos de controle prévio por parte de qualquer instância do sistema

público ou da direção da escola. Da mesma forma, não podem abrigar práticas

discriminatórias, reforçando privilégios ou exclusões.

     Além dos aspectos abordados por Kuenzer, é importante ressaltar que a

execução de projetos e ações pedagógicas serão bem sucedidos se houver um

perfeito entendimento entre municípios, estados e a federação. Nos parece que aí

há um descompasso, pois a Autonomia Escolar pressupõe muito estudo, reflexão,

reunião e debates, por parte dos professores, e, conseqüentemente, um aumento

na jornada de trabalho. Porém, paradoxalmente, o que se observa é um

movimento contrário a essa necessidade, como a Lei Complementar 836/97 do

Estado de São Paulo, que diminui o número de horas destinadas ao trabalho

pedagógico coletivo. Divergências como essa não permitiram, ainda, que o

projeto da Escola Cidadã seja vivenciado na prática.
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•  Avaliação

     O editorial Maus alunos da Folha de São Paulo de 01/06/03, afirma que os

exames escolares permanecem mais ou menos os mesmos desde que foram

criados pelos jesuítas no século 16. Se perduraram por tanto tempo e em lugares

tão distintos do mundo, é porque de algum modo respondem a necessidades

concretas.

     Lutar contra essa tendência parece uma atitude quixotesca e inútil. Seria

preciso combater forças muito poderosas para obter um ganho discutível. Afinal,

os exames, ao reproduzirem a competitividade do chamado mundo real, não

deixam de ser uma preparação para a vida, ainda que do ponto de vista

pedagógico, seus resultados sejam discutíveis, para dizer o mínimo; finaliza o

editorial.

     Parece haver um consenso entre os educadores sobre a necessidade da

avaliação formal. Um trabalho realizado por Carolina chagas, para a Folha de São

Paulo de 27/05/03, revela que, até em escolas particulares de maior prestígio, nas

quais há investimento em atualizações pedagógicas, não se abre mão da

avaliação formal. 

     Kuenzer discute a avaliação na esfera do ensino público. A prestação de

contas à sociedade é feita pela escola através da avaliação. Pelos princípios da

autonomia e da diversidade, é responsabilidade da escola elaborar seus próprios

projetos de avaliação, que devem focalizar, principalmente, dois aspectos: as

políticas e ações do governo na área da educação e o projeto político-

pedagógico. Essas duas linhas de avaliação fornecerão subsídios que vão auxiliar

o Sistema de Ensino a corrigir distorções de modo a aproximar, cada vez mais, os

resultados alcançados e as metas estabelecidas.                                  

     Os objetivos da avaliação só serão atingidos com a publicação de seus

resultados, permitindo que a comunidade acompanhe o trabalho educativo.

     Acrescentamos aos comentários de Kuenzer uma questão: neste momento de

transformações, em que se pretende integrar ciência, trabalho e cultura, sob a

ótica da diversificação de modalidades, autonomia e da identidade, pode uma

avaliação nacional permear todos esses princípios?
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•  Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade

     Não há consenso entre os estudiosos sobre os conceitos de

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Vejamos algumas definições:

     Jean Luc Marion define interdisciplinaridade como a cooperação de várias

disciplinas no estudo de um mesmo objeto.

     Para Piget a interdisciplinaridade é entendida como um intercâmbio mútuo e

integração recíproca entre várias disciplinas, tendo como resultado um

enriquecimento recíproco.

     Por outro lado, Palmade entende que interdisciplinaridade é a integração

interna e conceitual que rompe a estrutura de cada disciplina para construir uma

axiomática nova e comum a todas elas, com o fim de dar uma visão unitária a um

setor do saber.

     Piaget aponta, ainda, a transdisciplinaridade, que não se limita a encontrar

interações ou reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas situa essas

ligações no interior de um sistema total, sem fronteira estável entre essas

disciplinas.

     Já para Nicolescu, transdisciplinaridade diz respeito ao que está, ao mesmo

tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de todas as

disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, e um dos

imperativos para isso é a unidade do conhecimento.

     Estas citações já nos parecem suficientes para mostrar o descompasso entre

as conceituações de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Os nossos

documentos oficiais adotam as definições de Piaget.

      Em sua análise sobre os documentos oficiais, Kuenzer aponta que uma das

formas de entender os conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade é

por meio das transformações ocorridas nas formas de organização do trabalho,

que conduzem à distinção entre polivalência e politecnia.

     A autora destaca que polivalência é entendida como

a capacidade do trabalhador aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança

qualitativa dessa capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do

desenvolvimento científico e tecnológico, o trabalhador passa a desempenhar

diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, sem que isso signifique

superar o caráter de parcialidade e fragmentação dessas práticas ou

compreender a totalidade. (Kuenzer, 2001, p.86)
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     Essa inter-relação entre conteúdos fragmentados, sem superar os limites da

divisão e da organização segundo os princípios da lógica formal, corresponde à

interdisciplinaridade. “A multi ou interdisciplinaridade implica a contribuição de

diferentes disciplinas para a análise de um objeto, que, no entanto, mantêm seu

ponto de vista, seus métodos, seus objetos, sua autonomia.” (Kuenzer, 2001, p.

86)

     Por politecnia, explica Kuenzer, entende-se o domínio intelectual da técnica e

a possibilidade de exercer trabalhos flexíveis, recompondo as tarefas de forma

criativa; supõe a superação de um conhecimento meramente empírico e de

formação apenas técnica, através de formas de pensamentos mais abstratas, de

crítica, de criação, supondo autonomia. Ou seja, é mais que a soma das partes

fragmentadas; supõe uma rearticulação do conhecido, ultrapassando a aparência

dos fenômenos para compreender as relações mais íntimas, a organização

peculiar das partes, descortinando novas percepções que passam a configurar

uma compreensão nova, e superior, da totalidade, que não estava dada no ponto

de partida. “ A politecnia supõe, portanto, uma nova forma de integração de vários

conhecimentos, que quebra os bloqueios artificiais que transformam as disciplinas

em compartimentos específicos, expressão da fragmentação da ciência.”

     A essa concepção corresponde a transdisciplinaridade, que supõe a

construção de um novo campo do conhecimento, com metodologia própria,

envolvendo diferentes disciplinas, que perdem seus pontos de vista particulares e

sua autonomia.

     Dois exemplos de ciência transdisciplinar são a Ecologia e a Astrofísica. A

Ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente e

envolve biologia vegetal e animal, taxonomia, fisiologia, genética, comportamento,

meteorologia, pedologia, geologia, sociologia, antropologia, física, química,

matemática e eletrônica. A astrofísica, que estuda o comportamento dos corpos

celestes do ponto de vista das leis físicas, é resultado do enorme impulso

recebido pela astronomia com o advento de novas técnicas como a fotografia, a

fotometria e a espectroscopia; os dados obtidos pela observação ao longo dos

anos foram examinados à luz de novos fundamentos científicos, como a teoria da

relatividade, a mecânica quântica e a física de partículas.
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•  Contextualização

     Mello (apud Kuenzer, 2001, p.73) critica o anacronismo e a inadequação dos

atuais programas do ensino médio desvinculado da concretude da vida social e

produtiva.

     Segundo a autora, contextualizar significa admitir que a ação de conhecer

envolve uma relação entre sujeito e objeto. A contextualização pode estabelecer

relações ativas com o conhecimento, provocando aprendizagens significativas, a

partir de conexões entre os saberes e a vida pessoal, social e produtiva.

     Para sustentar sua argumentação, Mello cita alguns exemplos, destacando a

incapacidade do aluno do ensino médio relacionar os conteúdos estudados com

suas aplicações no cotidiano: a química presente nos alimentos e produtos de

higiene, a física presente na telefonia celular, a matemática presente no cálculo

de índices de inflação etc. Enfatiza que se o trabalho é o princípio organizador do

currículo no Ensino Médio, é também o “contexto mais importante da experiência

escolar”.

     Neste momento perguntaríamos à autora: Essa contextualização deve tratar

de que cotidiano: do morro ou da cidade, do barraco ou da mansão, do altruísmo

ou do egoísmo? Esse nível de contextualização não conduz à descaracterização

da ciência?  A matemática, por exemplo, como ciência formal, é construída sem a

necessidade de aplicações práticas; se não fosse assim, estaríamos no estágio

de conhecimento matemático em que estamos?

     Parte dessas questões é abordada por Kuenzer ao recomendar cuidado com a

afirmação de que a contextualização seria um importante princípio a orientar a

relação e o tratamento metodológico dos conteúdos. Ainda que concorde com a

aproximação do Ensino Médio e o mundo do trabalho, e com uma reorganização

dos currículos, atualmente com conteúdos de relevância duvidosa, a autora

aponta que a contextualização como critério de relação entre conhecimento e

cotidiano não é suficiente. O cotidiano é relativo a cada ser e, portanto, não é

único: “o cotidiano da galinha certamente não será o cotidiano da raposa”.

     A autora enfatiza a necessidade de se estabelecer claramente o cotidiano do

qual se fala, das relações contraditórias existentes entre eles e com que finalidade

o fazemos.
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Vamos contextualizar o conteúdo no cotidiano da violência, do tráfico e de

outras formas de contravenção, da miséria que acompanha a exclusão, das

estratégias criadas para fazer frente à inexistência de direitos tais como aceitar

a exploração, viver na rua, se alimentar do lixo, ou trabalhar precocemente em

situações perigosas e insalubres para conseguir condições mínimas, não de

existir, mas de continuar apenas com vida biológica por mais um tempo, o que

é realidade de boa parte de nossos alunos? Ou simplesmente tomaremos o

cotidiano que se constrói a partir da exclusão, ou seja, dos incluídos que usam

dentifrícios, telefones e outros bens e serviços que têm disponíveis em face de

sua situação de classe, como se ela fosse universal ou o ideal de ser

atingido.(Kuenzer, 2001, p.74)

     Em outras palavras, uma mesma contextualização tem significados diferentes,

dependendo do sujeito e de sua condição social. As relações de poder, inerentes

à contextualização, devem ser consideradas, sob pena de se ensinar à luz da

ideologia de uma classe e, portanto, sem caráter científico.

     Destaque-se, ainda, que nem todo o conhecimento pode ser contextualizado,

devido ao caráter histórico da produção científica. “Se tomarmos esse conceito

com relação à realidade imediata ou à praticidade, essa forma de conceber a

educação a reduziria a uma versão utilitarista [...] e tornaria rala a teoria.”

(Kuenzer, 2001, p.74)

     Sem dúvida é necessário mostrar a relação entre a química e a intoxicação de

pessoas por agrotóxicos ou a relação entre a matemática e os cálculos de índices

inflacionários ou, ainda a relação entre a geografia física e um estudo ecológico

etc. O que e como ensinar de forma contextualizada definem-se pelas finalidades,

que envolvem pessoas que devem compreender-se entre si e compreender as

situações reais em que vivem.

     Não é desejável, porém, o estudo de um objeto isolado de seu universo. O

saber científico é global e exige abstração, raciocínio teórico sobre a realidade,

dedução de leis construídas a partir da observação de regularidades, ou da

apreensão das relações que unificam as partes em uma totalidade e ao mesmo

tempo mantém as especificidades. Em síntese, o saber não está desvinculado da

ciência, e, portanto, o ensino deve manter constante diálogo entre prática e

ciência. Uma alegoria de Jules-Henri Poincaré alerta para isso: “ Faz-se ciência
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com fatos, como uma casa com pedras, porém um amontoado de fatos não é

ciência, assim como um amontoado de pedras não é uma casa.”

     E o que é mais importante, como enfatiza Kuenzer, é a usar a capacidade

adquirida com os conhecimentos, de forma científica, para atuar política e

produtivamente para transformar a realidade. 

3. A dualidade: um padrão das reformas educacionais no Brasil

A Escola Unitária de Gramsci

     Antonio Gramsci ao analisar o sistema de ensino italiano, por volta da década

de 1930, criticou duramente a sua dualidade, isto é, a existência de dois tipos de

ensino: a escola destinada a desenvolver a cultura geral dos indivíduos da classe

dominante e a outra orientada ao exercício de profissões, destinada aos alunos

procedentes das classes dominadas.

 A tendência hoje é a de abolir qualquer tipo de escola desinteressada (não

imediatamente interessada) e formativa, ou conservar delas tão-somente um

reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e mulheres que

não devem pensar em se preparar para um futuro profissional. (Gramsci, 1979,

p. 118)

     A solução da crise do sistema de ensino italiano, segundo Gramsci, se daria a

partir da implantação da escola única ( Escola Unitária) de cultura geral,

formativa, que equilibrasse o desenvolvimento tanto da capacidade intelectual

como da manual. Essa escola forneceria orientação profissional e prepararia os

indivíduos fosse para o ingresso em escolas especializadas, fosse para o trabalho

produtivo.

     O autor propõe (p. 124) que a fase final da escola unitária ( Ensino Médio, no

caso brasileiro) deve ser concebida e organizada como a fase decisiva, na qual se

tende a criar os valores fundamentais do humanismo, a autodisciplina intelectual e

a autonomia moral necessárias a uma posterior especialização, seja de caráter

científico (estudos universitários), seja de caráter imediatamente prático (indústria,

burocracia, organização de trocas, etc).
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     As propostas de Gramsci, tiveram grande repercussão no Brasil a partir da

década de 1980, como estratégia para superar a dualidade da escola brasileira,

que, como a italiana dos anos 1930, também era separada em escola de

formação humanista e escola de formação profissional.

Da dualidade explícita à dualidade dissimulada

     Desde o primeiro século de Brasil já existiam por aqui as Corporações de

Ofício, destinadas à transmissão de conhecimentos profissionais do mestre

artesão para os aprendizes. Porém, do ponto de vista de um ensino sistemático e

organizado em nível nacional, a educação profissional deve ser considerada a

partir do decreto no 7.566 de 23 de setembro de 1909, no governo de Nilo

Peçanha, que criou as Escolas de Aprendizagens Artífices. Essas escolas eram

destinadas principalmente a alunos oriundos de classes proletárias e tinham como

finalidade a formação de mão de obra especializada para atender ao crescente

desenvolvimento industrial do país. Em suas considerações iniciais, esse decreto

justifica: “[...] se torna necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos,

como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da

ociosidade, escola do vício e do crime.”

     Esse tipo de escola tem origem no pensamento europeu, remanescente do

século XIX, segundo o qual a sociedade é constituída de duas classes sociais

opostas: a burguesia e o proletariado, que desempenham papéis diferentes e,

portanto, suas escolas devem ter objetivos distintos.

     Diante desse cenário, consolidou-se no Brasil a idéia de que o ensino que

envolvesse atividade manual, tradicionalmente função dos escravos, deveria ser

oferecido às camadas mais pobres da população, enquanto que para a elite seria

ministrado o ensino tradicional de cultura humanística e literária, e de caráter

propedêutico.

     Na transição do século XIX para o século XX, a necessidade de operários mais

qualificados, do ponto de vista de recursos técnicos, fez surgir as Escolas de

Artes e Ofícios. Nessas escolas, embora prevalecesse ainda o modelo de

transferência de técnica do artesão para o aprendiz, já foram introduzidos

recursos tecnológicos e uma pequena parcela de conhecimento formalizado.
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     Instalava-se a visão de que o ensino profissional era fundamentalmente para

aqueles desfavorecidos pela sorte, como se pode observar no trecho de um

discurso de Wenceslau Braz, em explícita defesa da dualidade no ensino:

A criminalidade aumenta; a vagabundagem campeia; o alcoolismo ceifa, cada

vez mais, maior número de infelizes, porque, em regra, não tendo pobres

vítimas um caráter bem formado e nem preparo para superar as dificuldades de

existência, tornam-se vencidos em plena mocidade e atiram-se à embriaguez e

ao crime.

Dê-se, porém, uma outra feição às escolas primárias e às secundárias, tendo

em vista que a escola não é somente um centro de instrução, mas também de

educação e para esse fim o trabalho manual é a mais segura base; instalem-se

escolas industriais, de eletricidade, de mecânica, de química industrial, escolas

de comércio, que os cursos se povoarão de alunos e uma outra era se abrirá

sobre o nosso País. Se não tivermos pessoal habilitado para essas escolas, o

que não é de se admirar, País novo que somos, contratemos no estrangeiro a

missão industrial. Conseguiremos, assim, remediar em partes os males do

presente e lançaremos as bases para um futuro melhor, bem como

alcançaremos desviar a corrente impetuosa e exagerada que atualmente existe

para a empregomania e para o bacharelismo. ( ETFSP, Uma instituição

modelar de ensino)

     Em 1942, a Reforma Capanema fez com que o ensino industrial deixasse de

ser primário e passasse a ser de segundo grau. Contudo, a formalização dos

cursos técnicos e sua vinculação ao segundo grau não fizeram com que fosse

dissipada a dualidade entre formação geral e profissional, pois, com raras

exceções, embora se tornassem de nível médio, esses cursos permaneceram

com seu caráter de ensino de artes e ofícios

     Em 1971, a Lei 5.962, de Diretrizes e Bases, numa tentativa de superar a

dualidade, torna compulsório o ensino profissional em todos os cursos do

segundo grau do Brasil; dessa forma, todos teriam uma única trajetória. Essa

proposta fracassou, antes mesmo de começar a ser implementada, através do

parecer no 76/1975, que restabelecia a modalidade de educação geral. Em 1982 a

lei 7.044 revogou o artigo da compulsoriedade, deixando a profissionalização

como opção da escola e do aluno. Retrocedeu-se, então ao modelo anterior a
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1971: escola propedêutica para as elites e escola profissionalizante para a classe

trabalhadora.

     A atual reforma do ensino médio, estabelecida na resolução CNE/CEB Nº 3, de

26 de junho de 1998 e fundamentada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, tem

como um dos pontos principais a separação da Educação Profissional do Ensino

Regular. A partir de então, a formação técnica é um complemento da educação

geral e não uma parte dela. “A novidade, portanto, é que um sistema que produz

e agrava constantemente adversidades, injustiças e desigualdades, possa fazer

com que tudo isso pareça bom e justo”. (DEJOURS, 1999, p. 133 e 139). O autor

destaca, ainda, a banalização de condutas injustas que constituem essa trama.

     Essa nova concepção, mantém de forma dissimulada a dualidade, pelo menos

para as próximas décadas, pois as estatísticas mostram que o ensino médio não

tem sido para todos.

     A superação da dualidade estrutural no ensino médio pressupõe a sua

universalização e exige condições materiais; quesitos que não estão disponíveis

neste momento no Brasil. Para atingir esse objetivo, é necessária uma

reorganização da sociedade de modo que as escolhas não sejam determinadas

pela origem de classe. “A dualidade estrutural tem suas raízes na forma de

organização da sociedade, que expressa as relações entre capital e trabalho;

pretender resolvê-la na escola, através de uma nova concepção, é ingenuidade

ou má fé.” (KUENZER, 2001, p. 35)

     Reforçando as palavras da autora, citamos, uma vez mais, o Relatório da

Reunião Internacional sobre Educação para Século XXI ao alertar que ao final de

um século caracterizado pelo ruído e pela fúria, tanto quanto pelos progressos

econômicos e científicos - sobretudo divididos desigualmente –, e inicio de novos

tempos com a perspectiva do enfrentamento entre a angústia e a esperança,

estejamos todos atentos aos objetivos e meios da educação. Em uma sociedade

justa, a educação é para todos.

•  Toda pessoa tem direito à instrução. 

•  Toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade,

de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus  benefícios.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos)
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     Neste capítulo, em que apresentamos alguns comentários sobre os princípios

pedagógicos e os pilares da reforma educacional do Ensino Médio brasileiro,

devemos enfatizar que: “No coração do processo que transforma as finalidades

em ensino, há a pessoa do docente." (CHERVEL 1990, 190). Se o professor não

estiver suficientemente informado e capacitado para executar a reforma, ela

estará, inexoravelmente, predestinada ao fracasso.
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                                                            CAPÍTULO 2

                                        O ENSINO POR COMPETÊNCIAS

     O documento: Referências curriculares para a educação profissional de nível

técnico do MEC/SEMTEC, página 6, reconhece que a noção de competência foi

incorporado nos textos e discursos oficiais, sem ainda estar presente na prática

escolar. Por isso, é necessária uma discussão sobre a origem desse construto e

sua conceituação nos documentos oficiais.

1. A gênese da noção de competência

     Frigoto e Ferreti (apud Ramos, 2001, p. 39), entendem que a noção de

competência seria uma metamorfose ou um ajuste dos processos de qualificação

às novas necessidades do capital.

     Mas, o que é qualificação?

     Segundo Castell (apud Costa, 2002, p.2, em fase de elaboração), no contexto

do pós guerra, quando foram ampliados os direitos sociais, principalmente do

trabalhador, foram definidas as qualificações, estabelecendo-se uma classificação

de postos e desenvolvendo-se o ensino profissional. Estas estratégias faziam

parte de um movimento que visava o reconhecimento social do trabalho e,

conseqüentemente, daqueles direitos.

     Ramos (2001, p.34) afirma que a qualificação é um conceito que se modifica

na medida em que os processos de trabalho sofrem transformações. Esse

conceito passou por re-significações em vários momentos históricos, recebendo

as seguintes concepções:

a) Perfil ocupacional de um trabalhador, tendo em vista as necessidades de

     determinado posto de trabalho;

b) Saber profissional-técnico, ou seja, decorrente de um processo de formação,

     e social, pois o trabalhador adquire e constrói saberes no processo de

     trabalho, ou seja, a experiência em serviço e as novas soluções que ele cria

     diante de cada problema.

     Essas duas conotações põem em destaque as necessidades do posto de

trabalho e o saber construído pelos trabalhadores; porém, como destaca Costa
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(2002, p. 2 e 3, em fase de elaboração), a história do capitalismo mostra que os

processos de trabalho passaram das mãos do trabalhador para as mãos dos

capitalistas, primeiramente com as manufaturas, depois com a industrialização

(taylorismo-fordismo), até chegarmos no processo de reestruturação produtiva a

partir do pós-guerra no primeiro mundo, e nos anos 70 na América Latina.

     A partir dessa reestruturação, surgiu a proposta de substituir o especialista por

equipes, em que os trabalhadores exercem múltiplas funções: produzir, limpar o

local de trabalho, vigiarem-se mutuamente, serem responsáveis pela manutenção

das ferramentas etc. Nesse contexto, como aponta Costa (2002, p.3, em fase de

elaboração): “a Educação, mais uma vez, é utilizada para cumprir duas funções

na sociedade capitalista”.

     Assim, surge a noção de competência como alternativa à noção de

qualificação para o posto de trabalho, pressupondo a capacidade de constante

adaptação às mudanças no sistema produtivo.

    Outros autores, como Ramos e Schwartz (apud Costa, 2002, p.3, em fase de

elaboração), demonstram que a noção de competência é algo novo, que afirma

alguns aspectos do conceito de qualificação e nega outros.

     Schwartz classifica as dimensões da qualificação em conceitual, social e

experimental, que se referem, respectivamente: aos processos de formação, ao

diploma, aos saberes técnicos e especializados; ao reconhecimento social que

decorre do exercício da profissão, o estatuto profissional, a função do indivíduo na

sociedade a partir de seu papel profissional; e aos saberes que o trabalhador

constitui no dia-a-dia do trabalho, a experiência em serviço, que decorre do

exercício diário da profissão.

     Costa afirma, ainda, que a noção de competência pode supervalorizar a

experiência dentre os constituintes da qualificação. “O saber técnico tende a dar

lugar aos chamados saberes sociais, ou seja: responsabilidade, comunicação,

liderança, trabalho em equipe, gestão do trabalho de forma a torná-lo produtivo.“

     Segundo Hirata a noção de competência é oriunda do discurso empresarial

nos últimos dez anos, na França, e retomada em seguida por economistas e

sociólogos.
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É uma noção ainda bastante imprecisa e decorreu da necessidade de avaliar e

classificar novos conhecimentos e habilidades gestadas a partir das novas

exigencias de situações concretas de trabalho , associada, portanto aos novos

modelos de produção e gerenciamento, e substitutiva da noção de qualificação

ancorada nos postos de trabalho e das classificações profissionais que lhes

eram correspondentes.( Hirata, p. 132-133)

     Os trabalhos desses pesquisadores, e de outros não mencionados aqui,

indicam que a noção de competência tem origem na empresa e está ancorada

numa lógica de recomposição da hegemonia do capital, fundamentada na

ressignificação da qualificação e das estratégias de formação profissional e na

ressocialização e aculturação da classe trabalhadora, objetivando sua integração

aos novos modelos de produção e gestão do capitalismo. Essa lógica

empresarial, parece estar sendo transposta para a escola, do mesmo modo como

o foi o tecnicismo, na década de 1970.

2. A noção de competência na Escola

     Em seu livro Saberes e competências: o uso de tais noções na escola e na

empresa, Françoise Ropé e Lucie tanguy formulam a hipótese de que a noção de

competência é uma dessas noções que, como afirma o sociólogo R. A. Nisbet, se

tornam testemunho de um época.

     Na Educação e nas Ciências Sociais, o termo “competência” adquiriu novos

sentidos, além daqueles a que nos remetem os dicionários. Observemos duas

acepções desse termo em importantes dicionários: em Antônio Houaiss (2001)

encontramos, com a rubrica Psicologia, que competência é capacidade objetiva

de um indivíduo para resolver problemas, realizar atos definidos e circunscritos”.

No dicionário Larousse Comercial (1930) observamos, na categoria de assuntos

comerciais e industriais, que competência é o conjunto de conhecimentos,

qualidades, capacidades e aptidões que habilitam para a discussão, a consulta, a

decisão de tudo que concerne seu ofício; ela supõe conhecimentos

fundamentados; geralmente, considera-se que não há competência total se os

conhecimentos teóricos não forem acompanhados das qualidades e da

capacidade que permitem executar as decisões sugeridas.
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     Porém, como apontam Ropé e Tanguy (2002, p. 16), a noção de competência

é uma dessas noções cruzadas, cuja multiplicidade semântica permite seu uso

em diferentes contextos por agentes com interesses diversos. Por isso não se tem

uma definição conclusiva sobre ela.

     Devido ao caráter transversal da noção de competência e aos seus múltiplos

sentidos, é indispensável, para o entendimento desta pesquisa, uma discussão a

respeito dessa noção nas áreas da Educação e do Trabalho, de acordo com a

principal orientação da reforma do Ensino Médio: passagem de um ensino

centrado em saberes disciplinares a um ensino definido pela produção de

competências verificáveis em situações e tarefas específicas.  Nos apoiaremos no

trabalho de Ropé e Tanguy que questionam:

•  Essa noção evidencia uma mudança real nas práticas sociais? Caso

    afirmativo, em  que e como essa mudança se introduziu nas duas esferas —

    de resto, autônomas — do  trabalho e da Educação?

•  Ou se está na presença de uma “cota de palavra” arbitrária, uma simples

    homologia de formas que se manifesta entre os dois domínios?

•  Ou, ainda, não poderia se tratar de um movimento mais profundo, capaz de

    afetar o conjunto do corpo social?

     A reforma do Ensino Médio, orientada para objetivos e competências, se

apresenta adaptada às novas exigências sociais de avaliação, prática que requer

a execução de procedimentos de padronização e de técnicas fundadas na

avaliação. Tanguy se dedica a mostrar como a noção de competência tende a se

impor essencialmente por meio de avaliações como, no Brasil, o SAEB e,

principalmente, o ENEM, e adverte:

A análise da lenta trajetória dessas noções até a colocação dos objetivos de

referência e das avaliações nacionais evidencia que, por trás das escolhas de

uma técnica de avaliação, manifestam-se opções educativas e tentativas de

interferir no processo de construção do conhecimento entre os alunos, nos

próprios conhecimentos e na maneira como o docente os operacionaliza. Ora,

contradições e incoerências são visíveis na análise detalhada das provas de

avaliação.[...] as avaliações ocultam o fato de que as noções de competências

e capacidades revestem implicitamente significações diferentes para os

criadores da avaliação e nos próprios exercícios.( Ropé e Tanguy, 2002, p.21)
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3. Algumas concepções sobre as noções de competência e habilidade

     Segundo a comissão responsável pela elaboração do ENEM, a matriz de

competências e habilidades, que o fundamenta, “corresponde às possibilidades

totais de cognição humana na fase de desenvolvimento próprio aos seus

participantes”. ( INEP, ENEM, documento básico 1999, p.9) .

     Nos parece um tanto pretensioso, para dizer o mínimo, afirmar que essa matriz

corresponda às possibilidades totais da cognição humana, ainda que restritas à

fase mencionada no texto. Por isso, antes de apresentar o modelo conceitual de

habilidades e competências subjacente ao Exame Nacional do Ensino Médio é

oportuno conhecer alguns modelos diferentes referentes às mesmas noções.

     Embora empreguem terminologias diferentes, esses modelos referem-se a

“dimensões comuns da capacidade humana, nomeadamente a inteligência fluida

e cristalizada, mas ainda faltam estudos de validade de construto para evidenciar

com mais clareza o que o ENEM avalia”. (PRIMI et al, 2001, p.29)

     Selecionamos algumas concepções desses construtos sob a perspectiva de

psicólogos, especialistas em estruturas cognitivas constituintes da inteligência; de

pesquisadores de movimentos sociais; e de pesquisadores em educação.

     Carroll (apud PRIMI et al., 2001, p.33) define habilidades como as “variações

individuais nos potenciais para realização em uma classe definida de tarefas”. As

habilidades definem os tipos de tarefas para as quais as pessoas revelam possuir

potencial diferenciado. Os conceitos de habilidade e aptidão têm a seguinte

distinção para Carroll: quando as habilidades cognitivas tendem à estabilidade,

resistindo às tentativas de mudança, e, ao mesmo tempo, prenunciam êxitos, elas

são, muitas vezes, consideradas aptidões. Essa definição de habilidade cognitiva,

comentam Primi et al., “não necessariamente compartilha a noção de estabilidade

temporal, e, portanto, de influência genética implícita no conceito de aptidão”. A

habilidade no sentido utilizado por Carroll, pressupõe a existência de uma certa

facilidade em lidar com informações e com problemas de uma determinada classe

ou conteúdo. O investimento deste potencial em experiências de aprendizagem

pode conduzir à maestria, que envolve um conhecimento organizado sobre um

determinado tema. A idéia de maestria implica que a realização atingiu um

determinado nível a partir do qual se diz que uma competência foi adquirida.

     Dessa forma, continuam Primi et al., podemos entender que a habilidade não

necessariamente implica a competência. Para que a habilidade, que denota a
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desenvoltura em lidar com um tipo de informação, se transformar em competência

será necessário investimento em experiências de aprendizagem. Não havendo

esse investimento, não haverá competência, ainda que se tenha habilidade em

determinada área. Considerando o mesmo montante de experiência, com a

mesma qualidade, duas pessoas com habilidades diferentes diferirão na facilidade

com que irão adquirir a maestria, ou que se tornarão competentes em

determinado tema. Segundo este enfoque, existem pelo menos três fatores

associados ao desenvolvimento de competência: habilidade, montante de

investimento e qualidade das experiências de aprendizagem.

     Os autores citam também Mayer e Salovey ( p. 156), que fazem uma distinção

importante entre habilidade (referindo-as como aptidões) e competência: a

primeira representa o potencial que se expressa, concretamente, em realizações

ou desempenhos, envolvendo a apresentação de respostas corretas para

problemas e conhecimento de determinado conteúdo etc.; a segunda indicaria um

nível padronizado de realização, o que implica dizer que a realização atingiu um

determinado nível.

     Resumindo, nessas abordagens psicológicas duas estruturas são tratadas

como fundamentais: a inteligência cristalizada (que prioriza o conhecimento) e

inteligência fluida (que prioriza o raciocínio). A primeira refere-se à extensão e

profundidade das informações adquiridas via escolarização, que geralmente são

usadas na resolução de problemas semelhantes aos que se aprendeu no

passado, ou ao "estoque" acumulado de conhecimentos, isto é, esquemas

organizados de informações sobre áreas específicas do conhecimento. A

segunda refere-se à capacidade de processamento cognitivo, isto é, à capacidade

geral de processar informações (por exemplo, relacionar idéias complexas, formar

conceitos abstratos, derivar implicações lógicas a partir de regras gerais) ou às

operações mentais realizadas quando se resolvem problemas relativamente

novos, para os quais existem poucos conhecimentos previamente memorizados,

concluem Primi et al.

     Perrenoud considera que os dois aspectos da competência são: o

conhecimento e a capacidade de mobilização do conhecimento. Competência

significa, simultaneamente, a erudição e a capacidade de mobilização do

conhecimento frente à uma situação problema.
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Um especialista é competente porque simultaneamente: (a) domina, com muita

rapidez e segurança, as situações mais comuns, por ter à sua disposição

esquemas complexos que podem entrar imediata e automaticamente em ação,

sem vacilação ou reflexão real; (b) é capaz de, com um esforço razoável de

reflexão, coordenar e diferenciar rapidamente seus esquemas de ação e seus

conhecimentos para enfrentar situações inéditas. ( PERRENOUD, 1999, p. 27)

     Araújo (apud MAUÉS et tal., 2002, p.3) considera que a competência tem sua

inspiração filosófica assentada no racionalismo, no individualismo e no

pragmatismo.

     Sob essa visão, percebemos reminiscências do modelo Taylorista-Fordista,

quando o autor destaca, a respeito do racionalismo, o estabelecimento de

“objetivos formativos comprometidos com a máxima eficiência dos sistemas

educacionais, tendo em vista o atendimento das demandas dos setores

produtivos”. O ensino centrado sobre o aluno, em substituição ao ensino focado

nos saberes, caracteriza a individualização na formação, modificando o papel do

professor. O pragmatismo é destacado pelo autor para identificar um ensino

comprometido com o utilitarismo, o imediatismo, a adaptabilidade, a busca por

aprendizagens úteis, aplicáveis e de ajustamento do indivíduo à realidade

extremamente dinâmica e móvel.

     Essa concepção de Araújo parece retratar aspectos fundamentais do Ensino

por Objetivos, de enorme repercussão na década de 1970.

     Para Ramos (apud MAUÉS et al., 2002, p.4) as noções de competência

fundamentam-se em uma concepção natural-funcionalista de homem e subjetivo-

relativista de conhecimento, que reforça o irracionalismo pós moderno nas suas

principais características”. A autora entende que as bases teórico-metodológicas

dos sistemas de competências são: a condutivista, fundada na estrutura

comportamentalista de Skiner e nos objetivos de Bloon e Mager, tendo o objetivo

de atingir um padrão otimizado de resultados; a funcionalista, definida como “algo

que uma pessoa deve fazer ou deveria estar em condições de fazer” (p. 92); e a

construtivista, como um instrumento de analise das disfunções existentes para a

realização de um trabalho, e de motivação para a aprendizagem que leva a

superar o atraso entre o existente e o requerido. Segundo a autora o

construtivismo representa “uma combinação de conhecimentos, [...] experiências

e comportamentos que se exercem em determinado contexto”; significaria a
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representação do chamado trio de saberes: saber, saber-fazer e saber-se que,

quando bem combinados, dão como resultado “o ser capaz de”.

     Ropé e Tanguy (1997, p.16 a 58) consideram que competência é a capacidade

de resolver um problema em uma situação dada, o que implica ação, que só pode

ser mensurada por meio de aferição de resultados. Nesse sentido, trabalhar com

competências exige a redefinição do modelo pedagógico, repensando os

problemas de transmissão dos conhecimentos e de aprendizagem, a fim de

conciliar racionalidade pedagógica e racionalidade econômica.

     Muitos outros autores têm suas concepções peculiares sobre competência. A

pesquisa de Viviane Isambert-Jamati, O apelo à noção de competência na revista

L´Orientacion Scolaire et Profissionelle – da sua criação aos dias de hoje,

analisou o a acepção do termo competência(s), nessa revista, em 138 artigos (58

de autores especialistas em ciências sociais e 80 psicólogos) em dois períodos:

1972-1975 e 1990-1993, concluindo:

O que resulta mais claramente de minha leitura sistemática da OSP ( e isso

certamente não é uma interpretação de alto teor sociológico...) é que, mais

uma vez, parece que se apelou para esse termo sob o único efeito de sua cota

atual: está à disposição daquele que trata das questões de capacidade para

realizar esta ou aquela tarefa, sem que tenha necessidade de defini-lo. Para

nós, leitores críticos, tem o grave defeito de dar às informações uma aparência

científica. Acabar-se-ia por acreditar que existe uma nova teoria das

capacidades e de sua distribuição diferencial, da qual “competência” seria o

conceito base, ao passo que se trata freqüentemente (mas não sempre, como

percebemos) de um simples hábito relativamente novo de expressão, e em

todo caso muito difundido hoje. (JAMATI, 1997, p. 132)

    Em meio a tantas concepções diferentes sobre as noções de competência e

habilidade, nos vemos frente à impossibilidade de obter uma definição conclusiva.

Por isso é imprescindível, antes de continuarmos, esclarecer como os

documentos oficiais conceituam esses construtos.

4. A concepção da noção de competência nos documentos oficiais

     Os trabalhos do sociólogo suíço Philippe Perrenoud sobre os construtos

competências e habilidades, são as referências dos documentos oficiais do INEP.
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Embora o próprio Perrenoud reconheça que não exista uma definição clara e

partilhada de competência, ele adota a posição de avançar no estudo e discussão

desse conceito, conservando uma definição explícita. Na revista Nova Escola de

setembro de 2000 (p.19-31) em uma entrevista, o sociólogo resume claramente

suas posições, definindo:

     Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos

(saberes, capacidade, informações etc.) para solucionar com pertinência e

eficácia uma série de situações. Três exemplos:

•  Saber orientar-se em uma cidade desconhecida mobiliza as capacidades de  ler

um mapa, localizar-se, pedir informações ou concelhos; e os seguintes saberes:

ter noção de escala, elementos da topografia ou referências geográficas.

•  Saber curar uma criança doente mobiliza as capacidades de observar sinais

fisiológicos, medir a temperatura, administrar um medicamento; e os seguintes

saberes: identificar patologias e sintomas, primeiros socorros, terapias, os riscos,

os remédios, os serviços médicos e farmacêuticos.

•  Saber votar de acordo com seus interesses mobiliza as capacidades de saber

se informar, preencher a cédula; e os seguintes saberes: instituições políticas,

processo de eleição, candidatos, partidos, programas políticos, políticas

democráticas etc.

     Segundo o autor, a escola dá muita atenção a capacidades gerais: ler,

escrever contar, raciocinar, explicar, observar, comparar, desenhar etc., porém,

se preocupa pouco em colocá-las em sinergia nas situações complexas.

Assimilam-se conhecimentos disciplinares, como matemática, história, ciências,

geografia etc., sem ligá-los a situações práticas vida fora da escola. Enfim cada

disciplina restringe-se a si mesma.

     As competências que os alunos devem ter adquirido ao terminar a escola é

uma escolha da sociedade, afirma o autor. Para estabelecer um conjunto de

competências desejáveis, deve-se partir de análises de situações, da ação, e

disso derivar conhecimentos. Para a elaboração de programas é preciso dedicar

tempo em observar as práticas sociais, identificando situações com as quais as

pessoas se defrontam, verdadeiramente.

     Perrenoud classifica em oito grandes categorias as competências

fundamentais para a autonomia das pessoas: saber identificar, avaliar e valorizar
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suas possibilidades, seus direitos, seus limites e suas necessidades; saber formar

e conduzir projetos e desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo; saber

analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica; saber

cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar

liderança; saber construir e estimular organizações e sistemas de ação coletiva do

tipo democrático; saber gerenciar e superar conflitos; saber conviver com regras,

servir-se delas e elaborá-las; saber construir normas negociadas de convivência

que superem diferenças culturais. Ainda, segundo o autor, em cada uma dessas

categorias deve-se especificar concretamente grupos de situações; por exemplo:

“saber desenvolver estratégias para manter o emprego em situações de

reestruturação de uma empresa”. A formulação de competências se afasta, então,

das abstrações ideologicamente neutras.

     O autor esclarece que esta nova orientação de ensino não implica renunciar às

disciplinas, que são os campos do saber estruturados e estruturantes. No ensino

primário, é preciso, entretanto, preservar a polivalência dos professores, não

“secundarizar” a escola primária. No ensino secundário, pode-se desejar a não

compartimentização precoce e estanque, professores menos especializados,

menos fechados dentro de uma só disciplina. Ao invés de separar o tempo

escolar entre disciplinas isoladas, é importante criar espaço para encruzilhadas

interdisciplinares ou atividades de integração.

     Em seu livro Construir as competências desde a escola,cap. 3, Perrenoud fala

das implicações do ofício de docente, destacando as competências profissionais

do professor, que podem ser resumidas em:

1) Gerenciar a classe como uma comunidade educativa.

2) Organizar o trabalho no meio dos mais vastos espaços-tempos de formação

    (ciclos, projetos da escola).

3) Cooperar com os colegas, os pais e outros adultos.

4) Conceber e dar vida a dispositivos pedagógicos complexos.

5) Suscitar e animar as etapas de um projeto como modo de trabalho regular.

6) Identificar e modificar aquilo que dá sentido aos saberes e às atividades

     escolares.

7) Criar e gerenciar situações-problema, identificar os obstáculos, analisar e

      reordenar as tarefas.
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8) Observar os alunos nos trabalhos.

9) Avaliar as competências em construção nos alunos.

     Após este capítulo, em que apresentamos várias concepções sobre as noções

de competências e habilidades e, dentre elas, destacamos as concepções

adotadas nos documentos oficiais, temos condições de estudar a matriz de

competências e habilidades do ENEM, o que faremos no capítulo seguinte.



35

                                                        CAPÍTULO 3

                          O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)

     A avaliação é um fenômeno mundial; o que é demonstrado, por exemplo, nos

acordos de cooperação internacional, em que o Banco Mundial a impõe como

obrigatória.

     No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que todos os

níveis de ensino deverão ser objeto de avaliação externa, qualitativa e

quantitativa. Isso vale desde a pré-escola até a pós-graduação. Essa exigência

também está definida no Plano Nacional de Educação (PNE), que é decenal e foi

aprovado em 2000.

     No encadeamento do processo dessa ordem político-pedagógica surgiu o

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado pela portaria no 438, de 28 de

maio de 1998 pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) para avaliar  os

alunos que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio. Sob a

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

(INEP), o Exame Nacional do Ensino Médio tem como objetivos:

•  Conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à continuidade

de sua formação e sua inserção no mercado de trabalho.

•  Criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades de

ensino médio.

•  Fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior.

•  Constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes de ensino

médio.

                                                                                                             (Fonte: INEP)

1. A proposta de avaliação

     O ENEM não se propõe a avaliar a extensão dos conhecimentos dos

conteúdos estudados no Ensino Médio, mas, a partir de determinados conteúdos

(ver item 3), avaliar 21 habilidades decorrentes de 5 competências, definidas e

descritas a seguir.
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Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações

e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos,

situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades

decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do

'saber fazer'. Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se

e articulam-se, possibilitando nova reorganização das competências (INEP,

ENEM: documento básico 1999, p.7).

As 5 competências

I —Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens

matemática, artística e científica.

II —Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a

Compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da

produção tecnológica e das manifestações artísticas.

III —Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema.

IV —Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação

consistente.

V —Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos

e considerando a diversidade sociocultural.

As 21 habilidades

1. Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno,

de natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e

selecionar os instrumentos necessários para realização ou interpretação do

mesmo.

2. Em um gráfico cartesiano de variável sócio-econômica ou técnico-científica,

identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou

decréscimo e taxas de variação.

3. Dada uma distribuição estatística de variável social, econômica, física, química

ou biológica, traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las,

objetivando interpolações ou extrapolações.
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4. Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de determinada

área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras linguagens ou

vice-versa.

5. A partir da leitura de textos literários consagrados e de informações sobre

concepções artísticas, estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico,

social, político ou cultural, inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos e

recursos expressivos dos autores.

6. Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar marcas

de variantes lingüísticas de natureza sociocultural, regional, de registro ou de

estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal.

7. Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em

diferentes processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes recursos

e opções energéticas.

8. Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações

ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos

naturais, materiais ou energéticos.

9. Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a

manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo

quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais

e de intervenção humana.

10. Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever

transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução

da vida, variações populacionais e modificações no espaço geográfico.

11. Diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico ou

químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a

continuidade e a evolução dos seres vivos.

12. Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao

desenvolvimento, às condições de vida e saúde de populações humanas, por

meio da interpretação de diferentes indicadores.

13. Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da

biodiversidade para preservação da vida, relacionando condições do meio e

intervenção humana.

14. Diante da diversidade de formas geométricas planas e espaciais, presentes

na natureza ou imaginadas, caracterizá-las por meio de propriedades, relacionar
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seus elementos, calcular comprimentos, áreas ou volumes, e utilizar o

conhecimento geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade.

15. Reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e utilizar em

situações-problema processos de contagem, representação de freqüências

relativas, construção de espaços amostrais, distribuição e cálculo de

probabilidades.

16. Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes a

perturbações ambientais, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes,

reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos ecossistemas e no

sistema produtivo e propor formas de intervenção para reduzir e controlar os

efeitos da poluição ambiental.

17. Na obtenção e produção de materiais e de insumos energéticos, identificar

etapas, calcular rendimentos, taxas e índices, e analisar implicações sociais,

econômicas e ambientais.

18. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos,

identificando-a em suas manifestações e representações em diferentes

sociedades, épocas e lugares.

19. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza

histórico-geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano,

comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada

interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados.

20. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu

contexto histórico e geográfico.

21. Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica,

contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância

dos fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais.
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    A inter-relação entre as competências e a relação destas com as habilidades

são esquematizadas pelo diagrama a seguir:

2. O foco da avaliação

     É intenção do ENEM não priorizar a avaliação de conteúdos pré-conhecidos,

como se observa no texto a seguir:

Em que pesem os processos avaliativos escolares no Brasil se caracterizarem,

ainda, por uma excessiva valorização da memória e dos conteúdos em si, aos

poucos essas práticas sustentadas pela psicometria clássica vêm sendo

substituídas por concepções mais dinâmicas que, de modo geral, levam em

consideração os processos de construção, o processamento de informações,

as experiências e os contextos socioculturais nos quais o indivíduo se

encontra. (INEP, ENEM: Relatório pedagógico 2002, p. 15)

Ao contrário, uma importante característica da prova é fornecer, em grande parte

dos itens, as informações necessárias para a sua resolução. Por exemplo,

observe como uma propriedade dos ângulos internos de um polígono regular foi

explorada na questão 15 da prova amarela da edição de 2002:

III
SP

II
CF

I
DL

V
EP

IV
CA

4 21 16
1
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12
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18

15

13
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14
I.Dominar linguagens
II. Compreender fenômenos
III. Enfrentar situações-problema
IV. Construir argumentações
V. Elaborar propostas

( Fonte: relatório pedagógico do
ENEM, 2001)
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Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a

forma de polígonos  para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são

todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície

plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, com ilustram as figuras:

            
A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas

medidas de seus ângulos internos.

Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de
ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo
escolhido deverá ter a forma de um
A) triângulo.                                      D) hexágono.
B) quadrado.                                      E) eneágono.
C) pentágono.

     Outro destaque às questões da prova refere-se à contextualização. Por

exemplo, a questão 19 da prova branca da edição de 2000 explora uma

propriedade da base média de um trapézio do seguinte modo:

 Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de

forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60

cm e 30 cm, conforme figura:

Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo

comprimento mínimo, em cm, deve ser:

a) 144   b) 180     c) 210     d) 225     e) 240
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     Destaca-se, ainda, como característica da prova a interdisciplinaridade, como

é entendida nos documentos oficiais:

A multi ou interdisciplinaridade implica a contribuição de diferentes disciplinas

para a análise de um objeto, que, no entanto, mantêm seu ponto de vista, seus

métodos, seus objetos, sua autonomia. (Kuenzer, 2001, p. 86)

Em boa parte das questões, há uma inter-relação entre duas ou mais áreas do

conhecimento, como mostra, por exemplo, a questão 60 da prova amarela da

edição de 2002:

3. A elaboração das provas

     As 21 habilidades, decorrentes das 5 competências, são distribuídas pelos

conteúdos explorados, tais como: utilização de recursos naturais – relativa,

principalmente, às ciências físicas e biológicas ( habilidades 7, 8, 9 e 17 ); o

estudo da vida sob o ponto de vista sistêmico-( habilidades 10, 11, 12, 13 e 16);
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conceitos básicos de matemática e estatística – conjuntos numéricos, operações

numéricas e algébricas; unidades de comprimento, área e volume; unidades de

massa; unidades monetárias; unidades de medida de ângulo; unidades de medida

de tempo; polígonos e suas propriedades; cálculo de perímetro, área e volume de

figuras elementares; proporção; porcentagem; princípio fundamental de

contagem; médias; tabelas; gráficos cartesianos e gráficos estatísticos;

probabilidades- ( habilidades 2, 3, 4, 14 e 15 ); entendimento de textos literários,

técnicos ou científicos ( habilidades 1, 5 e 6 ); relações sociais, econômicas e

histórico geográficas ( habilidades 18, 19, 20 e 21 ).    

     As 21 habilidades orientam o trabalho de especialistas que constroem um

banco de itens, posteriormente analisados quanto à adequação aos propósitos da

matriz de competências e de orientações gerais do ENEM (FINI, CHARNET,

TALIM & MORAES, 1999, p.18) e quanto à adequação do ponto de vista

psicométrico, necessitando para isso de uma pré testagem, para que sejam

estabelecidos os níveis de dificuldade, de discriminação, e a possibilidade de

acertos ao acaso, utilizando-se os métodos de análise da Teoria de Resposta ao

Item ( Hambleton & Swaminatham). Finalmente são selecionados três itens para

cada habilidade, com os quais é composta a prova de 63 itens.

Desde a criação e da edição do primeiro ENEM, a metodologia de elaboração

das questões vem sendo aprimorada, avaliando-se, a cada ano, todos os

aspectos da metodologia e os resultados obtidos, promovendo a necessária

correção. (INEP, ENEM: Relatório pedagógico 2.001, p.56).      

     Embora a metodologia passe por transformações a cada ano, o exame tem

mantido a mesma distribuição:  três questões para cada habilidade. 

      Para ilustrar como são avaliadas as habilidades,  apresentamos a seguir duas

questões dos exames de 2000 e 2002 e suas respectivas habilidades,

explicitadas pelos autores. Vale a pena observar que, embora esteja especificada

uma única habilidade para cada questão, na verdade são avaliadas várias delas:

Questão 20 – Prova branca do exame de 2.000 ( habilidade 7: Identificar e

caracterizar a conservação e as transformações de energia em diferentes

processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes recursos e opções

energéticas).
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O esquema abaixo mostra, em termos de potência (energia/tempo),

aproximadamente, o fluxo de energia, a partir de uma certa quantidade de

combustível vinda do tanque de gasolina, em um carro viajando com velocidade

constante.

                                           

O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, uma

parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem de:

A) 80%     B) 70%      C) 50%      D) 30%      E)20%

Comentário
     Nem toda energia produzida por um motor a combustão é, de fato, convertida

em trabalho útil. Esse é o conceito básico exigido, sob a forma de cálculo da

eficiência de um motor. A fração da energia dissipada num motor a combustão é

muito grande, ou seja, sua eficiência é baixa. Essa conclusão pode ser

estabelecida a partir do esquema, em que são apresentadas as transformações

sucessivas por que passa a energia do combustível presente no tanque de um

carro, até a energia necessária ao movimento das rodas. A resposta correta

supunha uma identificação calara entre a energia produzida e a dissipada,

especificamente na queima de combustível no motor.

     Note-se que nesta questão estão envolvidas as competências I (Dominar

linguagens), II ( compreender fenômenos) e III ( Enfrentar situações-problema).

Além da habilidade 7, destacada pelos examinadores na correção, observam-se

também as habilidades: 1 e 8.

Questão 6 – Prova amarela do exame de 2.002 ( habilidade 3: Dada uma

distribuição estatística de variável social, econômica, física, química ou biológica,
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traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las, objetivando

interpolações ou extrapolações.)

A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves, e o gráfico, a emissão

média do poluente monóxido de carbono (em g/km) por veículo da frota, na região

metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 2000.

Comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a

gasolina e a álcool, pode--se afirmar que

I. no transcorrer do período 1992-2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de

carbono.

II. em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo

a álcool.

III. o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico.

É correto o que se afirma apenas em

A) I.                                 C) II.                      E) II e III.

B) I e II.                          D) III.

Comentário
     Esse item propõe uma comparação entre a poluição ambiental provocada

pelas frotas de veículos a álcool e de veículos a gasolina. Para tanto, devem ser

considerados os dados referentes à evolução do número de veículos de cada

uma dessas frotas, apresentados em uma tabela, associando-os aos dados

relativos à emissão de poluentes por veículo, apresentados em um gráfico. Dentre

as três proposições, I e II são verdadeiras, enquanto III não pode ser deduzida

dos dados apresentados. A análise de I, por referir-se ao conjunto da frota, exige



45

a combinação dos dados da tabela e do gráfico, enquanto II pode ser verificada

diretamente a partir da análise do gráfico.

          Note-se que nesta questão estão envolvidas as competências I (Dominar

linguagens) e III ( Enfrentar situações-problema). Além da habilidade 3, destacada

pelos examinadores na correção, observam-se também as habilidades: 1 e 2.

     Sintetizando o estudo apresentado neste capítulo, vimos que entre a avaliação

do raciocínio e a do conhecimento, o ENEM pretende situar-se mais próximo do

primeiro. Com uma proposta de avaliação diferente das habituais provas

tradicionais, esse exame se destina a avaliar 21 habilidades decorrentes de 5

competências, que, segundo a comissão organizadora, corresponde às

possibilidades totais de cognição humana na fase de desenvolvimento próprio aos

seus participantes. Sob o princípio de avaliar processos gerais de raciocínio, em

vez de conteúdos memorizados, e privilegiando a interdisciplinaridade, as

situações-problema e a contextualização, os enunciados apresentam, em boa

parte das questões, as informações suficientes, que, interpretadas e relacionadas

coerentemente, fornecem a solução.

     Vimos também que os objetivos desse exame, que originalmente eram:

conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à continuidade de

sua formação e sua inserção no mercado de trabalho; criar referência nacional

para os egressos de qualquer das modalidades de ensino médio; fornecer

subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior; constituir-se

em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes de ensino médio, estão

sendo extrapolados, na medida em que mais e mais instituições de ensino

superior têm adotado seus resultados no processo seletivo.

     As estatísticas têm mostrado, ano a ano, um crescente número de inscrições

para o exame e um crescente número de instituições de ensino superior que o

incluem no processo seletivo. Portanto o ENEM deve ser considerado como um

componente de influência no processo, em andamento, de reforma do ensino

médio. Isto nos obriga a estabelecer um contraponto, questionando sua validade,

sua abrangência, sua eficácia em relação aos objetivos etc. Estas questões serão

colocadas no capítulo seguinte, a partir de algumas análises críticas a esse

exame.
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                                                          CAPÍTÚLO 4

                          ALGUMAS ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE O ENEM

     Os idealizadores do ENEM enaltecem as qualidades desse exame e apontam

para a convergência de opiniões favoráveis a ele, conforme se observa nas

afirmações:

O Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – é uma dessas raras

unanimidades tão difíceis de se obter, quando o tema é educação. Elogiado

pelos professores, o Enem também caiu no gosto dos estudantes, desde sua

primeira edição, em 1998. De imediato, todos perceberam que trata-se de um

exame diferente das avaliações até então propostas pelo Ministério da

Educação. (INEP-2002 )

A sociedade aprovou o Enem e esse exame é considerado por qualquer

educador sério a melhor avaliação já feita. É o grande instrumento para a

reforma do ensino médio e do vestibular. Alguns partidos estão falando em

acabar com o Enem, o que é absurdo. Jovens de todas as camadas sociais

aderiram ao teste e até mesmo os cursinhos vestibulares se reestruturaram na

direção do Enem. ( Maria Helena Guimarães Castro – presidente do INEP de

1995 a 2002 - em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo de 23/09/02)

     Embora o INEP propague essa unanimidade em torno do ENEM, na verdade

não é bem assim; há críticas a esse exame por parte de pesquisadores,

educadores e de especialistas em psicologia cognitiva, conforme pode ser

observado a seguir.

1. Criticas à adequação, à falta de rigor e aos objetivos da prova

     Na Revista do professor de matemática, no 50, no artigo intitulado ENEM, os

professores Antonio Luiz Pereira, Doutor em matemática e professor associado

do IME-USP, e Deborah Raphael , Doutora em matemática e docente do IME –

USP, propõem uma avaliação mais profunda desse exame em seus vários

aspectos: adequação e cumprimento dos objetivos, influência no ensino público e

privado,utilização nos processos vestibulares etc. Eles entendem que cada

discussão deveria ser bastante ampla, abrangendo os envolvidos no processo:
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estudantes, educadores, escolas do ensino médio e superior e outros setores da

sociedade civil interessados nas questões da educação no país. Os autores

demonstram sua preocupação com o tratamento matemático utilizado nas

questões do ENEM:

[...] Um risco aqui é o da super-simplificação para permitir o tratamento

matemático com as ferramentas disponíveis. Os problemas muitas vezes

acabam sendo “pseudo-aplicados” e a resolução obtida pouco contribui para

uma compreenção e/ou intervenção no fenômeno em consideração. Outro

risco, de certa forma simétrico, vem do fato de que problemas reais podem

envolver questões sutis de matemática e é necessário cuidado para não se

cometerem erros conceituais advindos de  interpretações apressadas,

aparentemente óbvias [...]. Acreditamos também que problemas “abstratos” ou

“descontextualizados” NÃO devem ser excluídos. Afinal, já se deve esperar, na

faixa etária dos participantes do exame, o desenvolvimento do raciocínio lógico

formal, o qual exerce um papel fundamental como unificador e organizador de

conceitos.[...] (p. 6)

    Os professores discutem algumas questões das provas de 2001 e 2002 do

ENEM, apontando falhas conceituais e falsas contextualizações, como as

questões a seguir, dos exames de 2001 e 2002, respectivamente:
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     Ressaltam que, rigorosamente, a resposta correta a essa questão é: NADA SE

PODE CONCLUIR, destacando alguns problemas na formulação da questão.

Faltam hipóteses adicionais; por exemplo, sabe-se que 25,7% das jovens da

região sudeste estão desempregadas, mas poderia acontecer de todas as

desempregadas serem do interior de São Paulo. Assim, na região de São Paulo e

demais regiões haveria pleno emprego. Como nada é dito a respeito de como o

emprego é distribuído dentro de cada região, nada se poderia perguntar sobre um

estado ou uma cidade específica.

     Um problema análogo, afirmam eles, ocorre quando se pede para comparar

dados que se referem ao mesmo tempo a regiões e escolaridade. Novamente tais

dados não podem ser inferidos da tabela apresentada sem hipóteses adicionais.

Sabemos que estão desempregadas 27,8% das mulheres com 8 a 10 anos de

escolaridade, mas não é informado como essas mulheres estão distribuídas nas

diferentes regiões. De novo, um exemplo extremo, poderiam todas as

desempregadas estarem concentradas nas regiões norte e nordeste. Assim, na

região sudeste haveria pleno emprego para as jovens com a escolaridade citada.

Na verdade, afirmam os autores, não é fácil propor uma questão a partir das

tabelas apresentadas que possa ser efetivamente resolvida, sem fornecer

explicitamente as porcentagens que se quer comparar.

                       

                      

     Sobre essa questão, os autores citam uma frase do Prof. Geraldo Ávila, em um

encontro da RPM ( Revista do Professor de Matemática ), apontando uma falsa

contextualização: “Ninguém divide um terreno assim!”, referindo-se à alternativa c.
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     Finalmente concluem, os professores, que o ENEM: não tem contribuído para

uma eventual correção de rumos da política educacional; pode levar à exclusão

do ensino médio tópicos importantes para a formação do estudante, dada a sua

tendência em tornar-se uma referência para os caminhos (em particular

programas) a serem adotados; provoca uma certa desvalorização do saber

acadêmico; é inadequado nos processos seletivos para o ensino superior, devido

a sua baixa capacidade de discriminação nas faixas de desempenho mais altas

etc.

2. Críticas aos conceitos de competências e habilidades e à composição do

    escore

      Além de críticas em relação à prova, há críticas ao modelo conceitual de

habilidades e competências subjacentes ao Exame Nacional do Ensino Médio. Na

revista Psicologia: Teoria e pesquisa v.17, no artigo intitulado Competências e

habilidades Cognitivas: diferentes definições dos mesmos construtos, os autores

Ricardo Primi et al. questionam alguns conceitos adotados pela equipe

organizadora do ENEM, referentes à definição das estruturas cognitivas

constituintes da inteligência. Afirmam que a concepção estrutural da inteligência

em cinco competências e 21 habilidades que a comissão responsável por aquele

exame afirma representar “as possibilidades totais da cognição humana na fase

de desenvolvimento próprio aos participantes do ENEM" (INEP, 1999, p.9) não

possui a abrangência que essa comissão lhe atribui. Ressaltam que o problema

da definição das estruturas cognitivas constituintes da inteligência, tem sido a

grande questão nos últimos 100 anos de inúmeros pesquisadores de pelo menos

três abordagens metodológicas distintas.

          Os autores questionam também a composição dos escores desse exame,

afirmando que vários itens avaliam, simultaneamente, mais de uma competência;

o que provoca alta correlação entre os escores de cada competência. Assim,

corre-se o risco de que as cinco competências não forneçam informações

adicionais àquela fornecida pelo escore total (a soma dos pontos em todos os

itens das questões de múltipla escolha). Portanto é difícil considerar as cinco

competências como componentes distintos, e justificar a apresentação de escores

separados.
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     Finalmente, os autores discutem a adequação dos termos habilidade e

competência:

Um terceiro e último ponto a ser considerado, neste artigo, refere-se ao uso

dos termos competência e habilidade. Como foi mencionado, esta

nomenclatura tem sido usada por pesquisadores europeus (Perrenoud, 1999) e

norte-americanos (Carroll, 1993), mas o conceito associado aos termos difere

para ambos, tendo em vista que o que os europeus denominam como

competência, os norte-americanos têm denominado como habilidades

cognitivas. No entanto, analisando-se as definições de competências e

habilidades do ENEM, pode-se perceber que todas se referem ao domínio de

determinada operação cognitiva e não ao potencial para executar a operação,

o que seria mais próximo do conceito de capacidade ou habilidade, no sentido

clássico dos termos. Assim, pode-se observar que tanto as definições das

cinco competências, quanto das 21 habilidades referem-se tão somente a

competências, isto é, níveis esperados de realização. (PRIMI et al.,2001, p.11)

3. Críticas à avaliação por competência

     Embora não cite diretamente o ENEM, Kuenzer (2001, p.18) critica a avaliação

por competências ao apontar que se entendemos competências como síntese de

múltiplas dimensões, cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras, elas são

históricas, e portanto extrapolam o espaço tempo escolar, e só se evidenciam em

situações concretas da prática social. A sua mensuração, afirma a autora, nos

tempos e espaços escolares exige reduções que certamente esvaziarão o

processo de ensino do seu significado.

     Outro aspecto da dificuldade na avaliação por competências, em provas de

avaliação nacional, é levantado por Ropé e Tanguy:

Ora, contradições e incoerências são visíveis na análise detalhada das provas

de avaliação. Apresentadas como “científicas”, porque padronizadas,

processadas por computador e possibilitadoras de classificações “objetivas”

(que visam à constituição de módulos de aprendizagens específicas em função

dos resultados obtidos), as avaliações ocultam o fato de que as noções de

competências e capacidades revestem implicitamente significações diferentes

para os criadores da avaliação e nos próprios exercícios.(Ropé e Tanguy,

1997, p. 21)
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4. Críticas aos princípios de avaliação

          Segundo o Documento Final do 4o Congresso Nacional de Educação

(CONED), a avaliação da Educação Nacional deve ter como ponto de partida “as

condições em que se encontram educadores e educandos” e deve se orientar,

também, por indicadores sociais. O princípio de avaliação concebido no 4o

CONED se contrapõe, dessa forma, “a avaliação individualista e focalizada, que

privilegia princípios como eficiência, produtividade e competitividade, por meio de

aferição pontual de desempenhos, orientada por indicadores técnicos e

burocráticos”. A crítica do documento refere-se ao SAEB, ENEM e “Provão”, entre

outros procedimentos de avaliação postos em prática pelo MEC. (Documento final

do 4o Congresso Nacional de Educação).

     A professora da USP, Sandra M. Zákia L. de Souza, no Informativo Adusp de 2

de Junho de 1999, p.21, comenta a seguinte questão sobre o ENEM: Que

benefícios este Exame pode trazer aos alunos? Realizado ao final do ensino

médio, nas circunstâncias criadas pela adoção de políticas públicas que

implicaram em baixo investimento no aparato escolar, na desqualificação da

formação do professor, nos baixos salários, nas precárias condições de trabalho

na escola, os testes vão medir o que? Esta situação global ou o desempenho do

aluno nestas condições, apesar destas condições? Será que é nesta direção que

devem se voltar as preocupações do governo? ou isso não seria uma forma sutil

de legitimar estas mesmas políticas? Afinal, sabe-se que a escolha de testes não

é uma escolha de caráter técnico, mas político. O uso de testes pode servir aos

fins que se pretende, uma vez que diferentes testes possuem diferentes virtudes.

E, em conseqüência, não existe o melhor teste para medir todas as virtudes.

Mais importante que elaborar testes, continua a professora Sandra, é investir em

propostas de democratização do ingresso no ensino superior, que se fará

melhorando a qualidade de formação nos níveis anteriores, e isto não se constrói

em pouco tempo. Ao contrário do que pretende, o ENEM pode se constituir numa

estratégia para aprimorar os critérios de exclusão da escola e do trabalho, na

medida em que, a partir de uma visão individualizada e do incentivo à competição,

incorpora a exclusão sem discuti-la.
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5. Críticas diversas

 •  Os resultados do ENEM pouco interferem na melhoria do ensino médio do

País.O exame só serve para o aluno ver se o que ele aprendeu está próximo do

que espera o Ministério da Educação [...] É como se estivéssemos investindo em

termômetro, em vez de comprar remédios para a população. (Nélio Bizzo, vice-

diretor da Faculdade de Educação da USP O Estado de S. Paulo 13/11/02 -

Educadores explicam queda no rendimento )

•  O que há de mais negativo é o fato de ser um exame homogeneizador, único

para todo o país, algo que se choca com o federalismo e com a necessidade

democrática de deixar a cada comunidade local (através das trocas de idéias

entre professores/educadores e pais de alunos) o direito de estabelecer o

currículo adequado à realidade de seus educandos. [...]. Existe, portanto, um viés

autoritário nesse exame centralizador, que não respeita a imensa diversidade

regional que existe no país e as inúmeras experiências inovadoras que estão

sendo implementadas por alguns professores ou escolas. (José William Vesentini,

autor de livros didáticos de Geografia- Home Page  )

•  Os excluídos do ensino superior bem qualificado no Brasil não são vítimas de

uma universidade insensível. Mas muitos são vítimas de um Ensino Médio e

fundamental ainda precário. Quando a questão é reequilibrar os níveis de

qualidade dos diferentes graus do ensino, a solução "mais fácil" é baixar o nível

que está privilegiado. Não exige mais recursos - exige apenas destruir o que está

bom. Certamente não é esse tipo de solução “fácil” que nossa sociedade merece

(1º Seminário "O Acesso à USP")

 •  O ENEM caracteriza-se tão somente como exame que classifica e rotula de

“qualificados”, “desqualificados”, “competentes” ou “incompetentes”, bem ao gosto

e tempero  da perversa ideologia  liberal  que perpassa o ENEM, quer seja, a

idéia de que alguns são “naturalmente” mais capazes, qualificados ou preparados

do que outros - como se todos tivessem as mesmas chances, condições sociais,

materiais e acesso à informação, saber e cultura - justificando assim a lei da

“seleção natural” na sua versão de mercado, onde também só os mais fortes

sobrevivem, mostrando a articulação entre o sistema educacional brasileiro e o
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projeto neoliberal e suas necessidades. (Sérgio Eustáquio da Silva, professor e

consultor educacional do Depto. de Educação Norte da Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte.)

•  Dominar a norma culta da Língua Portuguesa, é uma exigência arbitrária, ou

seja, é uma forma de menosprezar as outras variedades lingüísticas e

supervalorizar uma norma imposta pela sociedade de poder.(Carla Viana

Coscarelli, professora da UFMG- Revista Presença Pedagógica, nº 26 -

março/abril de 1999)

•  A discussão sobre a utilização dos resultados do ENEM para seleção de

candidatos à ingresso na USP abrange vários aspectos. Um deles refere-se à

legalidade da medida pois não houve modificação nos instrumentos estatutários e

regimentais onde consta "exame vestibular" que está sendo substituído por

"processo seletivo". Outro problema é a forma de tramitação e aprovação no

Conselho de Graduação, sem a imprescindível discussão nos Departamentos e

Congregações das unidades e no Conselho Universitário onde será agora objeto

de decisão final em grau de recurso.

     Outra questão é a própria estrutura e configuração do exame (voluntário e

pago) cujas finalidades, forma de elaboração e aplicação demandam análise e

levam a críticas que desaconselham sua utilização pela USP. Finalmente, envolve

pela primeira vez nos vinte anos de exame vestibular da FUVEST um fator de

diferença entre os candidatos determinando discriminações inaceitáveis. É

essencial que a comunidade uspiana debata e tome posição em relação ao

problema que atinge o cerne da vida universitária, nossos futuros alunos. (Myriam

Krasilchik, professora da USP - Informativo Adusp de 2 de Junho de 1999

Vestibular e ENEM: o que você acha disso?)

     Como vimos, a avaliação nacional está prevista nos acordos de cooperação

internacional com o Banco Mundial. Em cumprimento a esse acordo, a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira estabelece que todos os níveis de

ensino devem ser objeto de avaliação externa, qualitativa e quantitativa. Porém,

esse fato não nos condena ao imobilismo da aceitação passiva de uma avaliação

idealizada sem a nossa participação. Conscientes de nossos compromissos como
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educadores, e principalmente como cidadãos, temos o dever de criticar, com o

objetivo de intervir e tentar modificar uma realidade que não nos convence, por

trilhar caminhos do imponderável. As críticas apresentadas nesse capítulo advêm,

certamente, dessa consciência.

     Durante esta pesquisa, nos deparamos com muitas críticas ao ENEM,

levantadas por pessoas preocupadas com o destino da educação brasileira e,

particularmente, do Ensino Médio. Considerando-as absolutamente pertinentes, e

conscientes da impossibilidade de comentar todas, selecionamos aquelas mais

globalizantes, algumas já comentadas e outras não, que podem ser assim

resumidas:

! O ENEM não tem contribuído para uma eventual correção de rumos da

política educacional; pode levar à exclusão do ensino médio tópicos

importantes para a formação do estudante, dada a sua tendência em

tornar-se uma referência para os caminhos ( em particular programas ) a

serem adotados; provoca uma certa desvalorização do saber acadêmico; é

inadequado nos processos seletivos para o ensino superior, devido a sua

baixa capacidade de discriminação nas faixas de desempenho mais altas

etc.

! A concepção estrutural da inteligência em cinco competências e 21

habilidades não possui a abrangência que seus autores lhe atribuem.

! Várias questões do exame avaliam, simultaneamente, mais de uma

competência; o que provoca alta correlação entre os escores de cada

competência. Assim, corre-se o risco de que as cinco competências não

forneçam informações adicionais àquela fornecida pelo escore total.

! A competência é uma interação de diferentes ingredientes, de diferentes

naturezas: formação técnica do indivíduo, aspectos subjetivos,

características do coletivo onde o indivíduo atua profissionalmente, de

modo que não há como fazer uma avaliação homogênea por meio de um

instrumento. Outro problema é que não há como valorizar um ou outro

ingrediente, nem como dosar cada um deles na atuação de cada

trabalhador.
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! As avaliações ocultam o fato de que as noções de competências e

capacidades revestem implicitamente significações diferentes para os

criadores da avaliação e nos próprios exercícios.

! A avaliação é individualista e focalizada, privilegiando princípios como

eficiência, produtividade e competitividade, por meio de aferição pontual de

desempenhos, orientada por indicadores técnicos e burocráticos.

! O ENEM pode se constituir numa estratégia para aprimorar os critérios de

exclusão da escola e do trabalho, na medida em que, a partir de uma visão

individualizada e do incentivo à competição, incorpora a exclusão sem

discuti-la.

! O exame só serve para o aluno ver se o que ele aprendeu está próximo do

que espera o Ministério da Educação. É como se estivéssemos investindo

em termômetro, em vez de comprar remédios para a população.

! Quando a questão é reequilibrar os níveis de qualidade dos diferentes

graus do ensino, a solução "mais fácil" é baixar o nível que está

privilegiado. Não exige mais recursos - exige apenas destruir o que está

bom.

! A discussão sobre a utilização dos resultados do Enem para o ingresso à

universidade pública passa pelo aspecto da legalidade, pois não houve

modificação nos instrumentos estatutários e regimentais onde consta

"exame vestibular" que está sendo substituído por "processo seletivo".

! As diretrizes do ENEM seriam o resultado de um processo baseado na

visão de um grupo restrito de especialistas. Da elaboração do documento

foram excluídos os professores, em desacordo com a diversidade e

multiplicidade das tendências educacionais contemporâneas.

! O exame é visto por muitos educadores como um projeto político. O

governo estaria estabelecendo critérios únicos no âmbito nacional para
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criar uma classificação – levantada através do sistema nacional de

avaliação-inclusive para determinar a distribuição de recursos. O ENEM

determina os conteúdos para serem objeto de avaliação externa. As

diversidades regionais serão então ignoradas e induziriam os educadores a

deixarem de lado inovações educacionais locais para se aterem aos

conteúdos avaliados no exame.

     Finalizando, não há como negar a realidade da avaliação nacional e as

controvérsias existentes sobre sua forma e conteúdo. Por isso deve-se evoluir no

sentido de criar instrumentos cada vez mais precisos e eficientes na aferição do

desenvolvimento do estudante e que o ajude em suas dificuldades. Um amplo

debate nacional talvez consiga responder às questões mais polêmicas: Que

diretrizes seguir? Que instrumentos utilizar? O que avaliar? Etc.

     Para Nietzcshe, a característica da sabedoria é que ela sabe discriminar entre

as coisas dignas e as indignas de serem aprendidas: as dignas são armazenadas;

e as indignas são descartadas, esquecidas. O esquecimento é um mecanismo de

sabedoria controlador da memória, para que ela não carregue pesos inúteis.

Talvez esse pensamento de Nietzcshe aponte o caminho para um modelo

eficiente de avaliação.
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                                                        CAPÍTULO 5

   A GÊNESE E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DESTA PESQUISA

     O objetivo desta pesquisa é estudar a influência do ENEM no livro didático de

Matemática do Ensino Médio e, paralelamente, investigar possíveis

transformações na disciplina Matemática. Para isso, analisamos livros didáticos, à

luz da matriz de competências e habilidades do ENEM, e examinamos as

transformações ocorridas nas Disciplinas Escolares em alguns momentos de sua

história, subsidiando a análise do momento atual. Neste capítulo, apresentamos a

configuração do estudo e os procedimentos de análise.

1. Configuração do estudo

     O gráfico abaixo mostra o fraco desempenho dos participantes da primeira

edição do ENEM (1998), em que a média geral foi 4,00. O relatório final desse

exame mostra que cerca de 60% dos participantes se concentram na faixa

insuficiente/regular.
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     Segundo análise do relatório do ENEM:

•  Na competência I, as habilidades onde o menor grupo de alunos acertou as três

questões foram as habilidades que requerem compreensão mínima de linguagem

científica, interpretação de experimentos e decodificação de conceitos em

problemas apresentados em textos, diagramas ou outras ilustrações que os

participantes do ENEM demonstraram dominar muito pouco. O desempenho nas

demais competências, consolida essa análise.

•  Na competência II, que se refere à construção e aplicação de conceitos para

compreensão de fenômenos naturais e sociais, fica bastante evidente a exigência

de que o “leitor” das questões propostas precisaria apresentar um domínio mais

complexo da língua do que a de uso cotidiano que lhe foi útil na redação. A

ausência desse desempenho ficou evidente quando se verificou que a menor

porcentagem de acertos das três questões refere-se às habilidades que

pressupõem o domínio de linguagem científica especificamente contextualizada

no constructo teórico da física, química, biologia e matemática.

•  A competência III requer também domínio específico de interpretação de dados

e informações representadas de diferentes formas para o enfrentamento de

problemas inseridos num contexto de análise e decisão. As habilidades nas quais

as três questões apresentaram menor acerto confirmam a ausência do domínio

de transformar linguagem comum em linguagem científica e reciprocamente,

confrontar interpretações diversas de uma dada realidade histórico-geográfica,

bem como reorganizar informações apresentadas em gráficos, traduzindo-os em

linguagem comum.

•  A competência IV exige um domínio mais abrangente da linguagem na medida

em que envolve a organização de conhecimentos disponíveis em situações

concretas para a construção de argumentações consistentes. As habilidades que

apresentaram maior dificuldade para o acerto nas três questões foram as que

requisitam a coordenação de pontos de vista diferentes, e a habilidade de

identificar os pressupostos que estruturam interpretações e pressupõem um

domínio conceitual da matemática para interpretar formas geométricas presentes

na natureza.

•  A competência V pressupõe um “leitor” da cultura que o cerca, capaz de julgar,

escolher e decidir sobre a aplicação dos conhecimentos adquiridos em propostas
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de intervenção. A maior dificuldade apresentada pelos alunos refere-se à

reorganização de informações científicas apresentadas em linguagens complexas

para fazer interpolações e extrapolações. 

     O desempenho ruim dos participantes repetiu-se nas outras provas,

culminando com o pior desempenho em 2002, em que a média geral na parte

objetiva da prova ficou em 34,13, o que situa o desempenho médio dos

participantes na faixa “insuficiente a regular”, conforme mostra o gráfico:

                    

                                                                                               (Fonte: Relatório pedagógico do ENEM 2002)

          Esta análise dos relatórios e discussões com colegas, em encontros em

vários estados brasileiros, levaram-nos a algumas suposições sobre esse fraco

desempenho:

•   A Escola, até então, definia seus próprios padrões de ensino médio, que

privilegiavam os conteúdos; e a Matriz de Competências, na qual se fundamenta

o ENEM, subverteu essa ordem: a nova estratégia é perguntar ao mundo real,

fora da escola, quais são os conhecimentos necessários para competir em

igualdade de condições nesta moderna sociedade. A partir desse

questionamento, novos rumos foram propostos para a educação. Essas propostas

de bruscas mudanças, além de teóricas, eram muito recentes e,

conseqüentemente, não haviam sido, ainda, assimiladas pelos educadores, que
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tinham outros paradigmas e, portanto, não trabalharam sob essa perspectiva com

seus alunos.

•   Como seguir essa nova orientação, se não havia, até então, um modelo

concreto de aplicação das novas diretrizes? Não havia livros didáticos adaptados

à nova proposta; confundiam-se os conceitos enfocados pelos PCN:

transversalidade, interdisciplinaridade, contextualização etc.;  os vestibulares não

se identificavam com as novas diretrizes. Diante desse quadro de incertezas, o

professor preferia os antigos padrões.

   O ENEM apresenta modelos de exercícios fundamentados nas novas diretrizes

do Ensino Médio e, por isso, talvez se torne um orientador para aqueles

educadores que pretendam seguir essas novas diretrizes. Esta é,

declaradamente, a intenção do INEP, como se constata na análise de seus

documentos:

O Enem mostra bem aquilo que nós estamos querendo e que está muito claro

nos textos da reforma do ensino médio.[...] Esse é o grande poder pedagógico

do Enem e a grande ajuda que pode dar à reforma do ensino médio.  ( Revista

do Enem 2003, p.12).

     Chervel destaca a influência de avaliações como essa no curso das

disciplinas:

As necessidades de avaliação dos alunos nos exames internos ou externos

engendram dois fenômenos que pesam sobre o desenrolar das disciplinas

ensinadas. O primeiro é a especialização de certos exercícios na sua função de

exercício de controle. [...] O segundo fenômeno é o peso considerável que as

provas de exame final exercem por vezes sobre o desenrolar da classe e,

portanto, sobre o desenvolvimento da disciplina, ao menos em algumas de

suas formas. (CHERVEL, p. 206)

      Alguns acontecimentos do período 1998/2002 reforçavam cada vez mais a

idéia de que o ENEM se tornava uma referência:

! Várias instituições educacionais e escolas livres (cursinhos) passaram a

orientar seus alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, por meio de

aulas especiais e de simulados com questões similares às desse exame
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! O número de inscrições para o ENEM aumentou de 157.221 inscritos em

1998, para 1.818.665 inscritos em 2002.

!  O número de instituições de ensino superior que utilizam os resultados do

ENEM no processo seletivo aumentou de 93, em 1999, para 338, em 2002.

! O ENEM foi o primeiro material oficial a apresentar concretamente os

fundamentos da LDB/1996 para o Ensino Médio.

! As avaliações do livro didático, por parte do MEC, passaram a excluir

aqueles livros em desacordo com as novas diretrizes do Ensino

Fundamental ( o que pode ter influenciado os autores de livros didáticos do

Ensino Médio).

     Dessas reflexões formulamos a hipótese de que a disciplina Matemática esteja

se transformando sob a influência do ENEM, e que esse processo de

transformação esteja sendo registrado pelo livro didático. Daí a questão de

pesquisa: A Matemática escolar e o ENEM (1998 – 2002): o aparecimento de uma

nova vulgata? A palavra vulgata, neste contexto, está associada à publicação de

livros didáticos.

     Uma explicação se faz necessária: embora, antes de 1998, já houvesse uma

edição do SAEB, no contexto da LDB/1996, sua forma, seus objetivos e sua

abrangência são diferentes daqueles que pretende o ENEM. Por isso tomamos

como referência este exame, e não o SAEB.

     De acordo com o INEP, o SAEB tem como objetivos: aferir os conhecimentos e

habilidades dos alunos, mediante aplicação de testes, com a finalidade de avaliar

a qualidade do ensino; verificar os fatores contextuais e escolares que incidem na

qualidade do ensino – condições de infra- estrutura das unidades escolares; perfil

do diretor e mecanismos de gestão escolar; perfil do professor e práticas

pedagógicas adotadas; características socioculturais e hábitos de estudo dos

alunos.O ENEM, ao contrário do SAEB, tem como objetivo avaliar o desempenho

individual do aluno ao término da escolaridade básica, aferindo o desenvolvimento

de competências e habilidades fundamentais ao exercício da cidadania. Serve,

portanto, como referência para orientar escolhas futuras, tanto em relação à

continuidade de estudos quanto em relação ao ingresso no mercado de trabalho.

Por ser um exame voluntário, os resultados globais não podem ser tomados como
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representativos das redes de ensino nem permitem estabelecer comparações

entre as unidades da federação.

2. As análises

     Para a aferição de possíveis transformações no livro didático de Matemática,

induzidas pelo ENEM, analisamos, à luz da matriz de competências e habilidades

avaliadas nesse exame, duas obras anteriores a agosto de 1998 e duas

posteriores a agosto de 2002, datas que correspondem ao primeiro e ao último

ENEM considerados nesta pesquisa.

     Estas análises, juntamente com o estudo de alguns períodos da História das

Disciplinas Escolares, nos deram condições de ir um pouco além de nossa

pretensão no início da pesquisa, que era apenas investigar as eventuais

transformações no livro didático.  Entendemos que muitos fatos ofereciam

informações para uma reflexão mais ampla, qual seja, a influência do ENEM na

disciplina Matemática; por isso incluímos o capítulo 7 neste trabalho. Para este

estudo nos fundamentamos no trabalho de André Chervel: História das Disciplinas

Escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa.

2.1 A importância do livro didático

      Optamos pelo livro didático como vertente de análise em nossa pesquisa,

devido a sua autoridade como (única?) fonte de referência e como

constituinte da disciplina escolar.

     A resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio, estabelece que os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e

Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização, serão adotados como

estruturadores dos currículos do ensino médio. Isto significa, dentre outras coisas,

que a escola média poderá trabalhar com conteúdos diferentes, de acordo com as

especificidades regionais.  Nessa perspectiva, o livro didático deveria ser apenas

umas das referências de acesso aos conteúdos disciplinares da escola, porém a

realidade mostra o livro didático determinando esses conteúdos.
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[...] uma precaríssima situação educacional faz com que ele acabe

determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando,

pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina.

( Lajolo, 1996, p.13)

     Freitag, Mota e Costa (1989, p. 128) vão mais longe ao afirmar que se com

livro didático o ensino no Brasil é sofrível, sem ele será incontestavelmente pior;

sem ele o ensino brasileiro desmoronaria. Tudo se calca no livro didático. Ele

estabelece o roteiro de trabalho para o ano letivo, dosa as atividades de cada

professor no dia-a-dia da sala de aula e ocupa os alunos por horas a fio em

classe e em casa (fazendo os seus deveres), completam os autores.

     O fato de o livro didático determinar conteúdos já era contraditório no ponto de

vista do Decreto de 1938,14 segundo o qual os programas escolares é que

definiriam os conteúdos, e aos livros caberia a função de um suporte pedagógico.

Porém, esse fato, que continua contraditório na atual reforma do ensino, já é uma

cultura secular no ensino brasileiro, como aponta Valente (1997, p. 188): “Até o

ponto onde as matemáticas constituíam, entre nós, um saber exclusivamente

técnico, os livros adotados representavam, eles mesmos, os programas de

ensino”.

     Com essa autoridade, o livro didático tornou-se um elemento constitutivo do

processo educacional brasileiro, criando padrões de ensino no contexto escolar.

Se ao início, na gênese mesma dos didáticos das escolas católicas, está o

erudito matemático Querret agora, a matemática escolar, com seus conteúdos

já classicamente organizados, em verdade no Brasil, grosso modo, desde

Ottoni, transforma-se num produto da ação didático-pedagógica. Está na pauta

primeira das preocupações a questão de como facilitar o seu ensino e

aprendizado. Não há mais lugar, nos didáticos, para erudição e diálogo entre

os autores com temas alheios aos conteúdos clássicos. Está constituída e

solidificada a matemática escolar tradicional pelo encontro da escola com o

colégio através dos livros didáticos. Estes, por sua parte, ganham a condição

definitiva de material escolar do aluno. (VALENTE, p. 184)

     Essa autoridade do livro didático não se restringe ao Brasil, como aponta

Neville Grant em sua obra, publicada em 1987, Making the most of your textbook:
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“para a maioria de nós, professores, o livro didático é a principal arma em nosso

arsenal”.

     Citamos, ainda, Chervel (1990, p. 202) ao afirmar que “a exposição pelo

professor ou pelo livro didático é o primeiro componente na ordem cronológica,

senão na ordem de importância, da disciplina escolar” .

     Por tudo isso, elegemos o livro didático como elemento de nossa análise, que

será realizada sob a ótica da matriz de competências e habilidades do ENEM.

2.2 As obras escolhidas para a análise

     A escolha das obras analisadas obedeceu a dois critérios: que fossem obras

bem posicionadas no ranking de livros mais adotados em 1998 e em 2002; e que

a comparação fosse feita entre obras afins e de mesmos autores. Desse modo,

escolhemos as obras:

•   Matemática Fundamental, 2o grau: volume único/ José Ruy Giovanni et al. São

Paulo: FTD, 1.994.;

•   Matemática Fundamental:Uma Nova Abordagem, ensino médio: volume único/

José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José Ruy Giovanni Jr. – São Paulo:

FTD, 2.002;

•   Matemática 2o Grau, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo:

ATUAL, 1.997;

•   Matemática Ciência e aplicação, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São

Paulo: ATUAL, 2.002.

          Segundo informações da CET – CODIFICAÇÃO E TABULAÇÃO LTDA, a

obra em volume único dos autores José Ruy Giovanni et al. ocupava o primeiro

lugar no ranking dos títulos adotados em 1998, e continuava em primeiro no ano

de 2002; e a obra seriada dos autores Gelson Iezzi et al. ocupava o primeiro lugar

em 1998, e estava, em 2002, entre as três coleções mais adotadas.

     Os livros didáticos foram analisados sob o ponto de vista das competências e

habilidades avaliadas pelo ENEM. Assim, foram comparados:

•  a forma e os conteúdos ensinados na primeira série do ensino médio nas

obras de  volumes únicos (cada um contendo conteúdos das três séries do

ensino médio) : um anterior ao ENEM/1998 e outro posterior ao

ENEM/2002.



65

•  a forma e os conteúdos ensinados na primeira série do ensino médio nas

coleções seriadas ( um livro para cada série do ensino médio): uma

anterior ao ENEM/1998 e outra posterior ao ENEM/2002 .

     Optamos por tomar como referência apenas a primeira série do ensino médio

porque, além de ser uma amostra significativa da obra, ela contém boa parte dos

conteúdos explorados no ENEM.

Por que comparar dos dois tipos de obras?

     Dois fatos justificam a comparação dos dois tipos de obras:

1o) As escolas públicas do ensino médio, quando adotam um livro didático, em

sua grande maioria adotam o volume único, devido ao baixo custo; enquanto que

a  adoção em escolas particulares se divide entre o volume único e a coleção

seriada (Informação cedida pela Editora Moderna). Assim, uma análise

abrangente de obras do ensino médio não pode se restringir apenas ao volume

único ou apenas à coleção seriada.

2o) A minha experiência pessoal, como autor de duas coleções seriadas e de um

volume único, atesta que a elaboração de um volume único obedece a uma séria

restrição editorial: o reduzido número de páginas. Por esse motivo, a

contextualização, a interdisciplinaridade, a relação do saber escolar com o

mercado de trabalho etc, orientações fundamentais das competências e

habilidades propostas pelas novas diretrizes do Ensino Médio, ficam limitadas no

volume único.

Procedimentos de análise das obras

••••   As obras serão analisadas sob a ótica da matriz de competências e habilidades
do ENEM.
•   Faremos a análise das obras em duas etapas: obras anteriores a agosto de

1998 e posteriores a agosto de 2002, datas do primeiro e último ENEM

considerados nesta pesquisa.

•   Para cada obra serão apresentadas considerações gerais, seguidas da análise

de cada capítulo com as competências e habilidades identificadas em cada um

deles.

•   A matriz de competências do Exame Nacional do Ensino Médio é de tal forma

abrangente, que em qualquer questão de Matemática podem ser reconhecidas
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pelo menos uma competência e uma habilidade; por exemplo, a competência I

(Domínio de linguagens) e a decorrente habilidade 1 estão presentes em qualquer

questão de matemática. Por isso, analisaremos apenas as questões que

contextualizem situações práticas, ou seja, questões que poderiam constar do

ENEM.

•   Nos comentários serão utilizadas as seguintes expressões cujos significados

são os mesmos adotados nos relatórios anuais do ENEM:

Cotidiano ou dia-a-dia: acontecimentos rotineiros que ocorrem fora da escola,

inclusive no contexto científico.

Situação concreta ou situação real : situação que transcende os limites da

matemática como ciência, que é, por natureza, abstrata.

Desenvolvimento teórico formal: desenvolvimento da teoria em termos

essencialmente matemáticos.

Contextualização: texto envolvendo situações do dia-a-dia.

••••   Para nos referirmos às competências, utilizaremos as expressões chaves,

descritas a seguir, que são adotadas nos relatórios do ENEM:

I. Dominar linguagens

II. Compreender fenômenos

III. Enfrentar situações-problema

IV. Construir argumentações

V. Elaborar propostas

     Sintetizando, vimos neste capítulo que o crescente número de inscrições para

o Exame Nacional do Ensino Médio; o crescente interesse de instituições de

ensino (básico e superior) por esse exame; as avaliações do livro didático, por

parte do MEC; e o fato de o ENEM ter concretizado algumas das novas diretrizes

do Ensino Médio, nos levaram a admitir a hipótese de que esse exame esteja

induzindo transformações no livro didático e na disciplina Matemática.  Para

averiguar nossa hipótese procedemos a análise de livros didáticos e realizamos o

estudo de transformações ocorridas nas Disciplinas Escolares, em alguns

períodos de sua história. No capítulo a seguir, procedemos a análise dos livros

didáticos.
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                                                         CAPÍTULO 6

                        ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS LIVROS DIDÁTICOS

     Faremos a análise de conteúdo referente à primeira série do ensino médio:

 •   em dois volumes únicos, de mesmos autores, um anterior a agosto de 1998 e o

outro posterior a agosto de 2002, datas do primeiro e último ENEM considerados

nesta pesquisa;

•    e dois volumes de uma coleção seriada, de mesmos autores, um anterior a

agosto de 1998 e outro posterior a agosto de 2002.

     As obras, que foram escolhidas por serem representativas do Ensino Médio

praticado na escola da rede pública e particular, serão analisadas à luz das

competências e habilidades descritas nos documentos oficiais do Exame Nacional

do Ensino Médio, com o objetivo de detectar se houve, ou não, mudanças de

orientação de uma obra anterior a agosto de 1998 para a outra, dos mesmos

autores, posterior a agosto de 2002.

     As análises serão feitas capítulo a capítulo, explicitando as competências e

habilidades trabalhadas em cada um, conforme a matriz avaliada pelo ENEM.

Daremos ênfase à análise dos exercícios (atividades) apresentados nessas obras,

porém faremos também uma análise da forma de apresentação dos conteúdos

(teoria), pois entendemos que deve haver uma continuidade de metodologia entre

ambos.

1. Obras anteriores ao primeiro ENEM

I) Matemática Fundamental, 2o grau - Volume único/ José Ruy Giovanni et al.

   São Paulo: FTD, 1.994.

Capítulo 1.A – Revisão

     Conteúdo:

     Revisão apresentada em 45 exercícios propostos, distribuídos em cálculo

numérico; cálculo algébrico; equações, inequações e sistemas do 1o grau;

equações e sistemas do 2o grau.
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     Comentário:

     Os tópicos são explorados quanto ao seu aspecto técnico. Sob a ótica das

habilidades e competências, as atividades deveriam enfatizar situações-problema,

porém, dentre os 45 exercícios propostos, apenas dois envolvem esse tipo de

situação.

Capítulo 2.A – Conjuntos numéricos

     Conteúdo:

     Conjuntos numéricos, com uma breve apresentação sobre a linguagem dos

conjuntos; classificação dos números; relação de ordem em R; e intervalos reais.

     Comentário:

     A limitação do número de páginas, a que está sujeito o volume único, obriga o

autor a, omitir comentários importantes, como se percebe neste capítulo. Os

conjuntos numéricos são apresentados sumariamente; por exemplo, os números

irracionais são estudados em não mais do que cinco linhas e, obviamente, não

ficam bem caracterizados.

     Uma abordagem à luz das competências e habilidades exploradas no ENEM

seria, por exemplo, promover uma discussão sobre a necessidade de novos

números, além dos naturais; ou estimular a descoberta do porquê o quociente de

dois números inteiros (com divisor não nulo) é sempre um decimal com um

número finito de casas decimais ou é um decimal infinito periódico.

     Dentre os 71 exercícios propostos, 16 são problemas que exploram os

mesmos conceitos: união e intersecção de conjuntos. Em todos esses problemas

são trabalhadas as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-

problema) e as competências 1 e 4, como por exemplo no teste 14, apresentado a

seguir:

(Uniube-MG) Numa pesquisa, realizada num colégio, sobre o gosto musical dos alunos, foram

feitas duas perguntas: Você gosta de rock? Você gosta de música clássica? Após a tabulação

foram obtidos os seguintes resultados:

                                        



69

Com base nesses resultados, determine o número de alunos consultados.

a) 540     b) 544     c) 444      d) 412      e) 284

Capítulo 3.A – Funções

     Conteúdo:

     Conceito de função, juntamente com domínio, contra-domínio, conjunto

imagem e gráfico; função par e função ímpar; função crescente e função

decrescente; composição e inversão de funções.

     Comentário:

     O conceito de função é apresentado a partir de uma situação puramente

matemática: o perímetro p de um retângulo em função da medida l  do lado.

     Dentre os 99 exercícios propostos, apenas 4 são problemas em que se

trabalham competências e habilidades conforme o ENEM. Por exemplo, o

problema 7 da página 44, apresentado a seguir, trabalha as competências

I ( Dominar linguagens ), II (Compreender fenômenos), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1, 2 e 4:
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Capítulo 4.A – Função polinomial do 1o grau

     Conteúdo:

     Função constante; função polinomial do 1o grau; inequações produto e

quociente, envolvendo apenas função polinomial do 1o grau.

     Comentário:

     Estranhamente, a função constante é estudada no capítulo “Função polinomial

do 1o grau” o que pode induzir a um erro.

     Também aqui, a situação utilizada para a introdução do conceito é puramente

matemática: o perímetro p de um retângulo de base x cm e altura 10 cm.

     Dentre os 70 exercícios propostos, apenas 4 contextualizam situações reais,

explorando competências e habilidades conforme a orientação do ENEM; por

exemplo, o teste de revisão de número 4, apresentado a seguir, trabalha as

competências

I (Dominar linguagens), II (Compreender fenômenos), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1, 2 e 4:

                                      

Capítulo 5.A – Função polinomial do 2o grau

     Conteúdo:

     Estudo da função do 2o grau; inequações do 2o grau; sistemas de inequações

do 2o grau; inequações produto e quociente envolvendo função do 2o grau.

     Comentário:

     Nenhuma situação é mostrada para motivar o estudo da função do 2o grau:

parte-se, simplesmente, da definição.

     Dentre os 83 exercícios propostos, apenas 4 são problemas que exploram

competências e habilidades conforme o ENEM; por exemplo, o teste 59,

apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens), III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 2 e 4:
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Capítulo 6.A – Função modular

     Conteúdo:

     Definição de módulo de um número real; equações modulares; inequações

modulares; função modular.

     Comentário:

     Também neste capítulo, não se faz uso de uma situação motivadora para o

estudo do assunto. Define-se, simplesmente, módulo de um número real.

     Nenhum dos 37 exercícios propostos neste capítulo relaciona o conceito de

módulo com uma situação-probema

Capítulo 7.A – Função exponencial

     Conteúdo: revisão sobre potenciação; equações exponenciais; função

exponencial; inequações exponenciais.

     Comentário:

     O autor não utiliza nenhuma situação para introduzir o assunto: parte,

simplesmente, da definição de função exponencial.

      Nenhum dos 74 exercícios propostos trabalha as competências e habilidades

conforme o ENEM.

  

Capítulo 8.A – Função logarítmica

     Conteúdo:

     Definição de logaritmo; propriedades dos logaritmos; equações logarítmicas;

função logarítmica; inequações logarítmicas.

     Comentário:

     Antecedendo a definição de logaritmo, é apresentada uma situação

essencialmente matemática.

     Dentre os 67 exercícios propostos, apenas o teste de número 102,

apresentado a seguir, explora uma situação-problema. Estão envolvidas, neste
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teste, as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-problema)

e as habilidades 1 e 4:

                                          

Capítulo 9.A – Sucessão ou seqüência

     Conteúdo:

     Conceito de seqüência; seqüência numérica; termo geral de uma seqüência

numérica.

     Comentário:

     O conceito de seqüência é apresentado a partir da “definição”. Não há uma

situação que motive a definição.

     Dentre os 6 exercícios propostos, nenhum explora competências e habilidades

conforme o ENEM.

Capítulo 10.A – Progressões aritméticas

     Conteúdo: definição de progressão aritmética; representação de uma

progressão aritmética; fórmula do termo geral; soma dos n primeiros termos de

uma progressão aritmética finita.

     Comentário:

     A introdução desse assunto também é essencialmente matemática: parte-se

da definição, sem recorrer a uma situação-problema.

     Dentre os 97 exercícios propostos, apenas 8 trabalham as habilidades e

competências estabelecidas no ENEM; por exemplo, o exercício proposto de

número 19 da página 147, apresentado a seguir, subentende as competências I (

Dominar linguagens),   III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:
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Capítulo 11.A – Progressões Geométricas

     Conteúdo:

     Definição de progressão geométrica; representação de uma progressão

geométrica; Fórmula do termo geral; interpolação geométrica; soma dos n

primeiros termos de um progressão geométrica finita; limite da soma dos infinitos

termos de uma progressão geométrica.

     Comentário:

     O estudo das progressões geométricas é feito a partir da definição, sem o

auxílio de uma situação-problema.

     As fórmulas também são apresentadas formalmente, sem a preparação a

partir de uma situação motivadora. Por exemplo, o limite da soma dos infinitos

termos de uma série geométrica convergente , que é o primeiro contato do

estudante com o conceito de limite, é estabelecido a partir da fórmula.

     Dentre os 89 exercícios propostos, 7 são problemas que contextualizam

situações explorando habilidades e competências; por exemplo, o exercício de

revisão de número 12, apresentado a seguir, trabalha as competências I (

Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:

                                   

Capítulos 1.D, 2.D, 3.D, 4.D  Geometria plana

     Conteúdo:

     Teorema de tales; teorema da bissetriz interna; triângulos semelhantes;

relações métricas no triângulo retângulo; polígonos regulares inscritos e

circunscritos em uma circunferência;  comprimento de uma circunferência; área

das figuras geométricas planas.

     Comentário:

     Os capítulos são tratados como revisão, com desenvolvimento teórico formal.

O autor não recorre a uma situação motivadora para a introdução dos assuntos.

     Dentre os 142 exercícios propostos, 36 exploram habilidades e competências;

como, por exemplo, o exercício proposto de número 12 da página 425,
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apresentado a seguir, que trabalha as competências I (Dominar linguagens),

III ( Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 4 e 14:

          

II) Matemática 2o Grau, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo:

ATUAL, 1.997

Capítulo 1- Conjuntos

     Conteúdo:

     Conjunto, elemento e pertinência; determinação; igualdade; conjunto universo,

unitário e vazio; subconjuntos; complementar e diferença; intersecção e reunião;

os símbolos da linguagem dos conjuntos.

     Comentário:

     Na introdução, os autores afirmam:

A teoria dos conjuntos fornece os elementos para essa linguagem matemática,

que tem se revelado também conveniente para o tratamento matemático de

fenômenos relativos às mais variadas ciências, da Economia à Psicologia.

     Sob o ponto de vista de nossa análise, faltam exemplos que mostrem o

tratamento matemático de fenômenos relativos às mais variadas ciências.

     A teoria é apresentada de modo formal. Dentre os 14 exercícios propostos,

apenas 2 exploram competências e habilidades, conforme o ENEM; por exemplo,

o exercício P.12, apresentado a seguir, explora as competências I (Dominar

linguagens), III (Enfrentar situações problema) e as habilidades 1 e 4:
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Capítulo 2 - Conjuntos numéricos

     Conteúdo:

     Números naturais, inteiros, racionais e reais; ordenação dos reais; intervalos;

módulo.

     Comentário:

     Em relação aos demais capítulos, esse é destoante, devido à sua

simploriedade. Os conjuntos numéricos são apresentados sumariamente, sem

nenhuma motivação.

     Os números irracionais são citados, na obra, mas não são caracterizados; com

o que é dito não é possível reconhecer um número irracional, a não ser os que

são apresentados como exemplos.

     Dentre os 16 exercícios propostos, nenhum trabalha as competências e

habilidades conforme o ENEM.

Capítulo 3a – Noções básicas de geometria analítica

     Conteúdo:

     Par ordenado; sistema cartesiano ortogonal.

     Comentário:

     Há uma contextualização interessante na apresentação de par ordenado, mas,

estranhamente, não se contextualiza a noção de sistema de coordenadas.

     Dentre os 7 exercícios propostos, nenhum trabalha habilidades e

competências conforme o ENEM.

Capítulos 3b e 3c – Relações e funções

     Conteúdo 3b:

     Produto cartesiano; noção intuitiva de relação; relação inversa; gráfico de uma

relação.

     Conteúdo 3c:

     Noção intuitiva de função; noção matemática de função; notação; funções

determinadas por fórmulas; determinação do domínio; gráfico de uma função;

análise de gráficos.

      Comentário:

     Este é o capítulo em que a apresentação dos conteúdos mais se identifica com

a matriz de competências e habilidades do ENEM. As definições são precedidas
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por exemplos aplicados a situações práticas, estabelecendo um vínculo com os

exercícios propostos.

     Dentre os 52 exercícios propostos, 11 envolvem problemas que trabalham

habilidades e competências; por exemplo, o exercício P.70, apresentado a seguir,

explora as competências I (Dominar linguagens), II (Compreender fenômenos), III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 2, 3, 4 e 15:

                

Capítulo 4 – Função do 1o grau

     Conteúdo:

     Definição; representação gráfica; domínio e conjunto imagem; tasa de variação

média; crescimento e decrescimento; estudo do sinal; inequação produto;

inequação quociente.

     Comentário:

     Esse assunto oferece várias possibilidades de contextualização, porém essas

possibilidades são pouco exploradas na obra. Apenas a introdução, um exercício

resolvido e cinco, dentre os 37 exercícios propostos, relacionam a função do

primeiro grau com uma situação prática. As questões a seguir, de números 22 e

24 da prova amarela do ENEM de 1998, mostram como explorar a função do

primeiro grau sob o ponto de vista das competências e habilidades avaliadas

neste exame: a função do primeiro grau é observada em problemas envolvendo
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linearidade e função definida por mais de uma sentença. Na questão 22

trabalham-se as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1 e 4; e na questão 24 trabalham-se as mesmas

competências e as habilidades 1, 2 e 4:  

  

                     

22.

24.
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Capítulo 5 – Função do 2o grau

     Conteúdo:

     Definição; representação gráfica; pontos notáveis da parábola (vértice e pontos

de intersecção com o eixos coordenados); máximo e mínimo; estudo do sinal;

inequações.

     Comentário:

      A introdução tenta motivar o estudo da função do 2o grau a partir das

seguintes informações:

 A energia elástica E, armazenada em uma mola, em função da deformação x

em relação ao seu comprimento normal é 2kx
2

1
E = , onde k é a constante

elástica da mola.

É comum que o custo C da produção de uma quantidade q de determinada

mercadoria seja C = aq2 + bq + c, onde a, b e c são constantes conhecidas.

     Essas informações não têm nenhum significado para o aluno, pois estão

distantes de sua realidade. Teria sido mais apropriado um exemplo que

mostrasse porque o custo C de produção pode ser representado por

C = aq2 + bq + c. É interessante observar que o próprio ENEM apresenta

problemas de contextualização discutível, por estarem distantes da realidade do

estudante, como mostra a questão a seguir, do exame de 2000:
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     Dentre os 65 exercícios, resolvidos e propostos, que constam deste capítulo, 9

abrangem competências e habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o

exercício R.41, apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar

linguagens), III ( Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 4 e 14:

               

 Capítulo 6 – Função Modular

     Conteúdo:

     Definição; Gráfico, domínio e conjunto imagem; Equações modulares;

Inequações modulares.

     Comentário:

        O assunto é tratado de modo essencialmente formal. Não se recorre a

nenhuma situação que motive o estudo. Nenhum dos 30 exercícios, resolvidos e

propostos, apresenta um problema de aplicação do conceito de módulo.

Capítulo 7 – Função exponencial

     Conteúdo:

     Revisão sobre potenciação; Equações exponenciais; Função exponencial,

definição, domínio e conjunto imagem; representação gráfica; Inequações

exponenciais.

     Comentário:

     A função exponencial é apresentada a partir da definição e o desenvolvimento

teórico do capítulo é formal. Os autores não recorrem a nenhuma situação-

problema para a introdução do assunto, embora haja três exercícios (um resolvido

e dois propostos) envolvendo aplicações práticas da função exponencial.

     Dentre os 67 exercícios, resolvidos e propostos, apenas 3 envolvem

competências e habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício P.248,
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apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens),  III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:

                  

Capítulo 8 – Função logarítmica

     Conteúdo:

     Definição e propriedades; Funções inversíveis; Função logarítmica; Equações

e inequações logarítmicas; Logaritmos decimais ( característica e mantissa ).

     Comentário:

     A exemplo do capítulo anterior, este também se caracteriza pelo aspecto

puramente formal. As introduções e desenvolvimentos dos assuntos restringem-

se à matemática, sem recorrerem a situações práticas.

     Nenhum dos 139 exercícios, resolvidos e propostos, apresenta situação-

problema.

Capítulo 9 (9a – Progressão Aritmética e 9b-Progressão Geométrica)

     Conteúdo:

     Sucessões; Definição de progressão aritmética; Fórmula do termo geral de

uma progressão aritmética; Soma dos n primeiros termos de uma progressão

aritmética; Definição de progressão geométrica; Fórmula do termo geral de um

progressão geométrica; Soma dos n primeiros termos de uma progressão

geométrica; Soma dos termos de uma progressão geométrica infinita; Produto dos

n primeiros termos de uma progressão geométrica.

     Comentário:

     Para conceituar sucessão há dois exemplos de situações do cotidiano; apenas

nesse momento os autores recorrem a situações desse tipo. Nas introduções,

definições e desenvolvimentos dos demais conceitos, o tratamento é puramente

matemático.

     Dentre os 101 exercícios, resolvidos e propostos, apenas o exercício P.387,

apresentado a seguir, está de acordo com a avaliação do ENEM, explorando as

competência I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-problema) e

habilidades 1 e 4:
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Capítulos 10 e 11 Geometria espacial

     Conteúdo:

     Ponto, reta, semi-reta, plano, semiplano e semi-espaço; Noções e proposições

iniciais; Determinação de planos; Posições relativas de dois planos; Posições

relativas de reta e plano; Posições relativas de duas retas; Perpendicularidade:

entre retas, entre reta e plano e entre planos; Projeção ortogonal; Distâncias;

Teoremas fundamentais.

     Comentário:

     Esses dois capítulos apresentam formalmente alguns conceitos geometria

espacial. Não se recorre a nenhum exemplo que transcenda a matemática para

se introduzir ou desenvolver os assuntos.

     Nenhum dos 41 exercícios, resolvidos e propostos, trabalha competências e

habilidades conforme o ENEM.

Capítulo 12 – Introdução à trigonometria

     Conteúdo:

     As razões trigonométricas no triângulo retângulo; Tabela do seno, co-seno e

tangente de ângulos de 1o a 45o (medidas inteiras); Seno e co-seno de ângulos

complementares; Relação entre seno, co-seno e tangente de um ângulo.

     Comentário:

     Os conceitos de seno, co-seno e tangente são apresentados a partir de uma

situação prática: a relação entre a distância percorrida e os deslocamentos

horizontal e vertical, quando uma pessoa desce uma escada. Embora o assunto

ofereça muitas possibilidades de aplicações práticas, estas são pouco exploradas

nos exercícios.

     Dentre os 31 exercícios, resolvidos e propostos, 10 podem ser identificados

com questões do ENEM; por exemplo, o exercício R.155, apresentado a seguir,

trabalha as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1, 4 e 14:
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2. Obras posteriores ao ENEM de 2002

I) Matemática Fundamental:Uma Nova Abordagem, ensino médio: volume

único/ José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José Ruy Giovanni Jr. –

São Paulo: FTD, 2.002.

Geometria métrica plana (Unidade 1)

      Conteúdo:

      Teorema de Tales; semelhança de polígonos; semelhança de triângulos;

relações métricas no triângulo retângulo; polígonos regulares inscritos em uma

circunferência; áreas de figuras planas.

     Comentário:

     Apesar de o assunto ser tratado como uma breve revisão, há alguma

preocupação com a contextualização e com informações históricas.

     Dentre os 97 exercícios propostos, 27 são problemas que permeiam

competências e habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 8,

apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens),  III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 4 e 14:
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          Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada

em 1.I, constata-se que nesta obra houve um cuidado maior com a

contextualização, principalmente nos textos introdutórios.

Conjuntos (Unidade3).

     Conteúdo:

     Igualdade entre conjuntos; conjunto finito; conjunto infinito; conjunto vazio;

conjunto unitário; subconjuntos; operações ( união, intersecção e diferença);

conjuntos numéricos; intervalos reais.

     Comentário:

     O desenvolvimento teórico é formal, não recorrendo à situações concretas que

motivem os assuntos, contrariamente aos eixos estruturadores do ENEM. Os

conjuntos numéricos são apresentados de maneira sumária, com exceção dos

números irracionais, que são introduzidos através de uma breve discussão sobre

a medida da diagonal do quadrado de lado unitário.

     Dentre os 52 exercícios propostos, nove são problemas que simulam situações

do cotidiano, envolvendo os mesmos conceitos: união e intersecção de conjuntos.

Não há problemas interdisciplinares nem globalizantes ( que relacionam dois ou

mais tópicos ).

     Para exemplificar, apresentamos a seguir o problema 8 da seção

“Recordando”, que trabalha as competências  I (Dominar linguagens), III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:

                                 

          Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada

em 1.I, constata-se que, praticamente, não houve mudanças, exceto na

introdução dos números irracionais. Enquanto que neste capítulo há 16% de

exercícios que exploram competências e habilidades, como no ENEM, no
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correspondente da obra analisada em 1.I há 23% de exercícios trabalhando esses

construtos, sob as mesmas orientações.

Funções ( Unidade 4 )

     Conteúdo:

     Conceito de função, juntamente com domínio, contra-domínio, conjunto

imagem e gráfico; função crescente e função decrescente; composição e inversão

de funções.

     Comentário:

     A abordagem deste assunto está bem próxima das competências e

habilidades avaliadas pelo ENEM. Há o cuidado de se introduzir o estudo das

funções a partir de situações do cotidiano, antecedendo a formalização do

conceito. São bem contextualizadas as introduções da variação (crescimento e

decrescimento) de uma função e da composição de funções.

     Dentre os 66 exercícios propostos, oito simulam situações do cotidiano, das

quais duas envolvem interdisciplinaridade.

     Para exemplificar, apresentamos a seguir o problema 12 da seção

“Recordando”, que trabalha as competências I (Dominar linguagens), II

(Compreender fenômenos), III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1

e 4:
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     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, constata-se um acréscimo de questões trabalhando habilidades e

competências, como no ENEM, 12% contra 4%.  Houve também uma perceptível

identificação com os eixos que norteiam aquele exame no que diz respeito à

contextualização e interdisciplinaridade do desenvolvimento teórico.

Função polinomial  e função polinomial do 1o grau ( Unidade 5 )

     Conteúdo:

     Conceituação de função polinomial; função constante; função polinomial do 1o

grau; inequação do 1o grau; sistemas de inequações do 1o grau; inequação

produto e quociente, envolvendo apenas função polinomial do 1o grau.

     Comentário:

     Nesta obra, a função constante é estudada como uma função polinomial, o que

está correto, e não como uma função polinomial do 1o grau, como foi feito na obra

analisada em 1.1.

     O desenvolvimento teórico é formal, embora haja alguma contextualização no

estudo das inequações do 1o grau, em alguns exemplos e em alguns exercícios

propostos.

     Dentre os 78 exercícios propostos, vinte e três são problemas que

contextualizam uma situação do dia-a-dia, dos quais quatro envolvem duas ou

mais disciplinas.

      Para exemplificar, apresentamos a seguir o exercício 8 que permeia as

competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-problema) e as

habilidades 1, e 4:
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     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, constata-se a preocupação com a contextualização, principalmente nos

exercícios propostos ( 30% nesta obra contra 4,3% na obra anteriormente

analisada). Destaca-se ainda a interdisciplinaridade, explorada em quatro

exercícios propostos.

     Concluímos que, também neste capítulo, há identificação com os eixos

estruturadores do ENEM.

Função polinomial do 2o grau ( Unidade 5)

     Conteúdo:

     Estudo da função do 2o grau; inequações do 2o grau; sistemas de inequações

do 2o grau; inequações produto e quociente envolvendo função do 2o grau.

    Comentário:

     Como na obra analisada em 1.I, nenhuma situação é mostrada para motivar o

estudo da função do 2o grau: parte-se, simplesmente, da definição. A abordagem

é, praticamente, a mesma utilizada na obra anteriormente analisada.

     Dentre os 85 exercícios propostos, sete contemplam competências e

habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 99, apresentado a

seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1 e 4:

                                    

     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, contata-se que não houve transformações que caracterizem uma aproximação

das competências e habilidades avaliadas no ENEM, embora tenha havido um

aumento percentual nos exercícios próximos desses construtos, 8,2% contra

4,8%.
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Função modular ( Unidade 6)

     Conteúdo:

     Definição de módulo de um número real; função modular ; equações

modulares; inequações modulares.

     Comentário:

     O conceito de módulo é interpretado, geometricamente, como uma distância, o

que o torna menos abstrato. Destaca-se a contextualização na introdução das

equações modulares e em dois problemas.

     Dentre os 41 exercícios propostos, dois exploram habilidades e competências,

conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 15, apresentado a seguir, da seção

“Recordando” trabalha as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar

situações-problema) e as competências 1 e 4:

                              

     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, contatam-se transformações, porém ainda acanhadas em relação às

competências e habilidades avaliadas no ENEM. Neste capítulo há 4,8% de

exercícios contemplando essas habilidades e competências, enquanto que no

correspondente da obra analisada anteriormente não há questões nessas

condições.

Função exponencial ( Unidade 7 )

     Conteúdo:

     Revisão sobre potenciação; equações exponenciais; função exponencial;

inequação exponencial.

     Comentário:

     Do mesmo modo que na obra analisada em 1.I, o autor não utiliza nenhuma

situação para introduzir o assunto: parte, simplesmente, da definição de função

exponencial. O desenvolvimento teórico é formal, embora haja três exemplos de

aplicação prática.
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     Dentre os 50 exercícios propostos, sete abrangem competências e

habilidades, segundo o ENEM; por exemplo, o exercício 32 trabalha as

competências I(Compreender fenômenos),  II (Dominar linguagens), III (Enfrentar

situações-problema) e as habilidades 1, 2 e 4:

     Considerando-se os dados desse processo de decompo-
sição mostrados no gráfico, determine os valores de K e a.

     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, contata-se uma tendência de aproximação das competências e habilidades

avaliadas no ENEM. Neste capítulo há 14% de exercícios contemplando

habilidades e competências, como no ENEM, enquanto no correspondente da

obra analisada anteriormente não há questões nessas condições.

Função logarítmica ( Unidade 8 )

     Conteúdo:

     Definição de logaritmo; propriedades dos logaritmos; equações logarítmicas;

função logarítmica; inequações logarítmicas.

     Comentário:

     O assunto é introduzido a partir de uma situação essencialmente matemática.

Embora essa introdução tenha mais de uma página, não fica clara a utilidade dos

logaritmos. Tem-se a impressão que os logaritmos foram criados para representar

um número positivo como uma potência de base 10. O desenvolvimento teórico é

formal, embora haja um exemplo de aplicação prática.

          Dentre os 88 exercícios propostos, quatorze permeiam habilidades e

competências, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 18, apresentado a

seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens), II (Compreender

fenômenos), III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:
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     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.1, contatam-se transformações significativas apenas nos exercícios propostos,

dos quais 20% estão de acordo com as competências e habilidades avaliadas

pelo ENEM, enquanto que na obra anterior havia 1,5%.

Sucessão ou seqüência ( Unidade 10 )

     Conteúdo:

     Conceito de seqüência; seqüência numérica; termo geral de uma seqüência

numérica.

     Comentário:

     O conceito de seqüência é apresentado a partir de uma situação concreta: os

números dos anos, em ordem cronológica, do aparecimento do cometa Halley.

     Nenhum dos 6 exercícios propostos explora competências e habilidades,

conforme o ENEM.

     Comparando esse conteúdo com o correspondente da obra analisada em 1.I,

constata-se apenas a mudança na introdução ao conceito de seqüência, que

nesta obra é contextualizada. Porém, essa transformação não é suficiente para

afirmar que o assunto está de acordo com os eixos que estruturam o ENEM.

Progressões aritméticas ( Unidade 10 )

     Conteúdo:

     Definição de progressão aritmética; representação de uma progressão

aritmética; fórmula do termo geral; soma dos n primeiros termos de uma

progressão aritmética finita.
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     Comentário:

     Não se recorre a uma situação que motive o estudo das progressões

aritméticas: parte-se da definição. O desenvolvimento teórico é formal, embora

haja três exemplos de aplicação prática.

     Dentre os 48 exercícios propostos, nove contemplam competências e

habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 18, apresentado a

seguir, permeia as competências I (Dominar linguagens), III (Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1 e 4:

                                    

     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, constata-se um aumento percentual de exercícios que trabalham as

competências e habilidades avaliadas no ENEM, 19% contra 8,2%. Porém, as

mudanças são discretas em relação aos construtos avaliados naquele exame.

Progressões Geométricas (Unidade 10 )

     Conteúdo:

     Definição de progressão geométrica; representação de uma progressão

geométrica; Fórmula do termo geral; interpolação geométrica; soma dos n

primeiros termos de um progressão geométrica finita; limite da soma dos infinitos

termos de uma progressão geométrica.

     Comentário:

     Do mesmo modo que na obra analisada em 1.I, o desenvolvimento do assunto

é formal, restringe-se à própria Matemática, embora dois exemplos mostrem a

relação desse assunto com a vida prática.

     Dentre os 52 exercícios propostos, 7 contemplam habilidades e competências,

conforme o ENEM; ; por exemplo, o exercício 55, apresentado a seguir, trabalha

as competências I (Dominar linguagens), II (Compreender fenômenos), III

(Enfrentar situações-problema), IV (Construir argumentações) e as habilidades 1

e 4:
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     Comparando esses conteúdos com os correspondentes da obra analisada em

1.I, constata-se um aumento percentual de exercícios que trabalham as

competências e habilidades avaliadas no ENEM, 13,4% contra 7,9%. Porém,

como no capítulo anterior, as mudanças são tímidas, no sentido de aproximação

com aquele exame.

II)  Matemática Ciência e aplicação, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al.

      São Paulo: ATUAL, 2.002

Capítulo 1 – Conjuntos numéricos

     Conteúdo:

     Os conjuntos N, Z, Q, I e R. Intervalos reais.

     Comentário:

     Os conjuntos numéricos são apresentados de maneira formal. Dentre os 62

exercícios propostos, oito permeiam habilidades e competências, conforme o

ENEM; por exemplo, o exercício 37, apresentado a seguir, trabalha as

competências I ( Dominar linguagens) e III ( Enfrentar situações-problema) e as

habilidades 1 e 4:
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     Enquanto que neste capítulo 21% dos exercícios propostos exploram

habilidades e competências, de acordo com o ENEM, no capítulo correspondente

da obra analisada em 1.II não há exercícios trabalhando esses construtos, com as

mesmas orientações.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente analisado em 1.II, os

exercícios sofreram uma sensível transformação, se aproximando dos eixos que

estruturam o ENEM.

Capítulo 2 – Funções

     Conteúdo:

     Conceituação; Definição, domínio, contra-domínio e conjunto imagem;

Gráficos.

     Comentário:

     Antes da definição formal de função, os autores apresentam uma boa

contextualização com situações do cotidiano, através de três exemplos e nove

exercícios propostos.

      O estudo dos gráficos é introduzido a partir três exemplos e nove exercícios

tratando exclusivamente de situações do dia-a-dia fora da escola.

     Dentre os 106 exercícios propostos, 35 são problemas explorando

competências e habilidades, conforme o ENEM; por exemplo, o teste de

vestibular de número 11, apresentado a seguir,      trabalha    as    competências

I   ( Dominar   linguagens ), II ( Compreender fenômenos) e III (Enfrentar

situações-problema) e as habilidades 1, 2, 3, 4 e 15:
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     Enquanto que neste capítulo 33% dos exercícios propostos exploram

habilidades e competências, de acordo com o ENEM, no capítulo correspondente

da obra analisada em 5.1-II há 21% de exercícios trabalhando esses construtos,

sob as mesmas orientações.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, o desenvolvimento teórico e os exercícios se aproximaram dos eixos

estruturadores do ENEM.

Capítulo 3 – Função afim

     Conteúdo:

     Definição; representação gráfica; domínio e conjunto imagem; crescimento e

decrescimento; estudo do sinal; inequação produto; inequação quociente.

     Comentário:

     Embora o conceito de função afim seja introduzido a partir de uma situação-

problema, todo o desenvolvimento teórico, a partir de então, é formal; e os

exemplos que se seguem são essencialmente matemáticos.

     Dentre os 104 exercícios propostos, 38 simulam situações que exploram

competências e habilidades, de acordo com as propostas do ENEM; por exemplo,

o exercício 21, apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar

linguagens), II ( Compreender fenômenos) e III (Enfrentar situações-problema) e

as habilidades 1, 2, 3, 4 e 15:

                  

     Enquanto que neste capítulo 37% dos exercícios propostos exploram

habilidades e competências, no capítulo correspondente da obra dos mesmos
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autores, analisada anteriormente, há 14% de exercícios trabalhando esses

construtos, sob as mesmas orientações.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, os exercícios se aproximaram das habilidades e competências avaliadas no

ENEM.

Capítulo 4 – Função quadrática

     Conteúdo:

     Definição; representação gráfica; pontos notáveis da parábola (vértice e pontos

de intersecção com o eixos coordenados); máximo e mínimo; estudo do sinal;

inequações.

     Comentário:

     A exemplo do capítulo 3, apenas o conceito de função quadrática é introduzido

a partir de uma situação-problema, todo o desenvolvimento teórico, a partir de

então, é formal; e os exemplos que se seguem são essencialmente matemáticos.

     Dentre os 143 exercícios propostos, 24 permeiam habilidades e competências,

segundo orientações do ENEM; por exemplo, o exercício 56, apresentado a

seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens), II ( Compreender

fenômenos) e III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1, 2 e 4:
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     Este capítulo e o correspondente da obra analisada em 5.1-II contêm o mesmo

percentual (17%) de exercícios que contemplam habilidades e competências, de

acordo com o ENEM.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, os exercícios se aproximaram dos eixos que estruturam o ENEM.

Capítulo 5 – Função modular

     Conteúdo:

     Função definida por mais de uma sentença; Definição de módulo; Função

modular, gráfico, domínio e conjunto imagem; Função composta; Equações

modulares; Inequações modulares.

     Comentário:

     Apenas o estudo das funções definidas por mais de uma sentença é

apresentado a partir de uma situação do cotidiano, todos os demais conceitos e

exemplos são apresentados de maneira formal.

     Dentre os 132 exercícios propostos, 15 simulam situações que contemplam

habilidades e competências, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 33,

apresentado a seguir, trabalha as competências I (Dominar linguagens),

II (Compreender fenômenos) e III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades

1 e 4:

           

     Para uma comparação deste cap

mesmos autores analisada em 1.II, va

modular, das equações e das inequa
.

ítulo com o correspondente da obra dos

mos considerar apenas o estudo da função

ções modulares, pois as funções definidas



96

por mais de uma sentença e a função composta, naquela obra, estão em outros

capítulos. Neste capítulo, apenas um dos 75 exercícios sobre módulo trabalha

habilidades e competências, conforme o ENEM; no capítulo correspondente da

obra analisada em 1.II em nenhum dos exercícios se constatam esses construtos,

explorados como no ENEM.

     Considerando apenas o estudo da função modular, concluímos que, em

relação ao capítulo correspondente da obra analisada em 1.II, o desenvolvimento

teórico e os exercícios estão distantes dos eixos estruturadores do ENEM.

Capítulo 6 – Função Exponencial

     Conteúdo:

     Potenciação em R; Função exponencial; Equações exponenciais; Inequações

exponenciais.

     Comentário:

     A potenciação em R é apresentada em ritmo de revisão com exercícios

puramente técnicos, sem recorrer a nenhuma situação-problema.

     A função exponencial é apresentada a partir de uma situação prática: para

cada geração x de uma família, há um número f(x ) de ascendentes dado por f(x)

= 2x. Destaca-se um breve comentário sobre o uso de calculadora.

     Dentre os 122 exercícios propostos, 17 envolvem competências e habilidades,

conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 49, apresentado a seguir, trabalha as

competências I (Dominar linguagens), II ( Compreender fenômenos) e III

(Enfrentar situações-problema) e as habilidades 1 e 4:
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     Enquanto que neste capítulo 14% de exercícios exploram habilidades e

competências, exploradas como no ENEM, no capítulo correspondente da obra

analisada em 1.II há 4% de exercícios trabalhando esses construtos, sob as

mesmas orientações.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, o desenvolvimento teórico e os exercícios se aproximaram das habilidades e

competências avaliadas no ENEM.

Capítulo 7 – Logaritmos

     Conteúdo:

     Definição e propriedades.

     Comentário:

     Apenas a introdução ao estudo de logaritmos recorre a uma situação real;

todos os demais conceitos e exemplos são essencialmente matemáticos.

Destaca-se uma breve exposição sobre o uso de calculadora.

     Dentre os 20 exercícios propostos não há nenhum que simule uma situação do

cotidiano.

     A comparação com o assunto correspondente na obra dos mesmos autores,

analisada em 1.II, será feita na análise do capítulo a seguir, pois na obra anterior

esses dois capítulos se constituem num só.

     Na introdução ao estudo dos logaritmos trabalham-se a competência IV

(Construir argumentações) e a habilidade 19. Nenhuma competência ou

habilidade foi identificada nos exercícios propostos, além daquelas intrínsecas a

uma questão de Matemática.

Capítulo 8 – Função logarítmica

     Conteúdo:

     Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; Função inversa; Função

logarítmica; Equações exponencial e logarítmica; Inequações exponencial e

logarítmica; Logaritmos decimais ( característica e mantissa ).

     Comentário:

     As funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras são estudadas de modo formal, o

mesmo acontecendo com as funções inversas.  O estudo da função logarítmica é
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introduzido a partir de uma situação concreta ( cálculo de juro), porém os

exemplos que se seguem são essencialmente matemáticos.

     Dentre os 148 exercícios propostos, 7 trabalham habilidades e competências,

conforme o ENEM;  por exemplo, as competências I (Dominar linguagens), II

(Compreender fenômenos) e III ( Enfrentar situações- problema) e as habilidades

1 e 4 são trabalhadas no exercício de número 34, apresentado a seguir:

                     

.

     Enquanto que neste capítulo e no anterior, 5% de exercícios exploram

habilidades e competências, conforme o ENEM, no capítulo correspondente da

obra analisada em 1.II não há exercícios trabalhando esses construtos; exceto

aquelas habilidades e

competências intrínsecas a uma questão de matemática.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, o desenvolvimento teórico e os exercícios tiveram uma tímida aproximação

dos eixos que estruturam o ENEM.

Capítulo 9 – Progressões

     Conteúdo:

     Seqüências numéricas; Progressão aritmética, fórmula do termo geral de uma

progressão aritmética, soma dos n primeiros termos de uma progressão

aritmética; Progressão geométrica, fórmula do termo geral de um progressão

geométrica, soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, soma

dos termos de uma progressão geométrica infinita, produto dos n primeiros

termos de uma progressão geométrica.
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     Comentário:

     Do mesmo modo que na obra dos mesmos autores, anteriormente analisada,

apenas a introdução ao conceito de seqüência recorre a uma situação concreta;

todos os demais conceitos têm tratamento puramente matemático. Dos 30

exemplos, dois envolvem situações do cotidiano.

     Dentre os 196 exercícios propostos, 31 exploram situações que permeiam

habilidades e competências, de acordo com o ENEM;  por exemplo, as

competências I (Dominar linguagens) e III ( Enfrentar situações- problema) e as

habilidades 1 e 4 são trabalhadas no teste de vestibular de número 23,

apresentado a seguir:

                                       

      Enquanto que neste capítulo e no anterior, 16% dos exercícios trabalham

competências e habilidades, como no ENEM, no capítulo correspondente da obra

analisada em 1.II, apenas 1,3% dos exercícios exploram esses construtos, sob as

mesmas orientações.

     Concluímos que, em relação ao capítulo correspondente da obra analisada em

1.II, apenas os exercícios se aproximaram das habilidades e competências

avaliadas no ENEM.

Capítulo 10 – Noções de matemática financeira

     Conteúdo:

     Razão e proporção; Porcentagem; Juro simples; Juro composto; Desconto

simples.
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 Comentário:

     Os conceitos de razão, proporção e porcentagem são apresentados

formalmente, embora haja seis exemplos contextualizados. Os conceitos de juro e

desconto são introduzidos a partir de situações concretas ( compra a prazo e

desconto de título).Dos 16 exemplos, 8 exploram situações do dia-a-dia,

contemplando habilidades e competências conforme o ENEM;  por exemplo, as

competências I (Dominar linguagens) e III (Enfrentar situações-problema) e as

habilidades 1, 2, 3 e 4 são trabalhadas no teste de vestibular de número 30,

apresentado a seguir:

                                         

    O assunto deste capítulo é essencialmente prático e, por isso, apenas 5, dentre

os 115 exercícios propostos, não são contextualizados.

     Verifica-se o trabalho de competências e habilidades, de acordo com o ENEM,

em 96% dos exercícios propostos. No volume analisado em 1.II, dos mesmos

autores, não consta um capítulo destinado ao estudo de matemática financeira.

Capítulo 11 – Semelhança de triângulos

     Conteúdo:

     Triângulos semelhantes; Relações métricas no triângulo retângulo.
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     Comentário:

     O conceito de figuras semelhantes é introduzido a partir de uma situação

prática (dois mapas, de uma mesma região, em escalas diferentes). Os conceitos

e os exemplos que se seguem têm tratamento essencialmente matemático.

     Dentre os 73 exercícios propostos, 9 são exploram habilidades e

competências, conforme o ENEM;  por exemplo, as competências I (Dominar

linguagens) e III (Enfrentar situações-problema)  e as habilidades 1, 4 e 14 são

trabalhadas no teste de vestibular de número 8, apresentado a seguir:

                                              

                                               

     Embora o assunto ofereça muitas possibilidades de se trabalhar as

competências e habilidades, como no ENEM, estas são exploradas em apenas

12% das questões propostas.

     No volume analisado em 1.II, dos mesmos autores, não consta um capítulo

destinado ao estudo da semelhança de triângulos.

Capítulo 12 – Trigonometria no triângulo retângulo

     Conteúdo:

     As razões trigonométricas no triângulo retângulo; Tabela do seno, co-seno e

tangente de ângulos de 1o a 45o (medidas inteiras); Seno e co-seno de ângulos
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complementares; Relação fundamental ( sen2x + cos2x = 1); Relação entre seno,

co-seno e tangente de um ângulo.

     Comentário:

     O seno, o co-seno e a tangente de um ângulo agudo são definidos

sumariamente, sem o recurso de uma situação concreta para motivá-los. O

desenvolvimento do capítulo caracteriza-se pelo aspecto formal, embora um

exemplo destaque uma situação contextualizada ( a inclinação da torre de Pisa ).

      Dentre os 71 exercícios propostos, 18 simulam situações que contemplam

habilidades e competências, conforme o ENEM; por exemplo, o exercício 42

explora as competências I (Dominar linguagens)  e III ( Enfrentar situações-

problema) e as habilidades 1, 4 e 14:

                 

     Comparando este capítulo com o correspondente da obra analisada em 1.I,

observa-se que neste não houve a preocupação de introduzir os assuntos a partir

de situações concretas, e apenas 25% dos exercícios exploram habilidades e

competências, conforme as orientações do ENEM; enquanto que naquele há 32%

de exercícios trabalhando esses construtos, além de introduções explorando

situações concretas. Do ponto de vista de nossa análise, este é o capítulo que

destoa em relação aos demais, desta obra, que exploraram as habilidades e

competências com mais freqüência do que na correspondente obra anterior.

Capítulo 13 – Resolução de triângulos

     Conteúdo:

     Lei dos senos; Lei dos co-senos; Expressões da área de um triângulo.

     Comentário:

     O desenvolvimento do capítulo é formal. Não se recorre a uma situação-

problema para a introdução dos assuntos.

     Embora os assuntos deste capítulo ofereçam muitas possibilidades de se

trabalhar as competências e habilidades, conforme o ENEM, estas são

exploradas em apenas 3 das 57 questões propostas; por exemplo, as
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competências I (Dominar linguagens) e III (Enfrentar situações-problema) e as

habilidades 1, 4 e 14 são trabalhadas no teste de vestibular de número 22,

apresentado a seguir:

                                        

     No volume analisado em 1.II não consta um capítulo destinado à resolução de

triângulos.

3. Conclusão da análise dos livros

•  Sobre os conteúdos da 1a série dos volumes únicos

     A obra Matemática Fundamental, 2o grau - Volume único/ José Ruy Giovanni

et al. São Paulo: FTD, 1.994, por ser anterior ao primeiro ENEM e até anterior a

LDB de 1.996, como era de se esperar, está distante das habilidades e

competências estabelecidas pela comissão responsável pelo ENEM.

      Nessa obra a matemática restringe-se a si mesma:

•  Na maioria dos casos a teoria é apresentada a partir de definições, e quando

não, a situação usada para introduzir a teoria é puramente matemática; não se

recorre ao cotidiano, como propõem os eixos que estruturam o ENEM.

•  As propriedades são apresentadas de maneira dogmática, não estimulando o

estudante a explorar o assunto em estudo e fazer suas próprias descobertas ( em

nenhum caso se propõe uma discussão, e em raros casos há uma justificativa).

•  Raramente uma atividade proposta aos alunos se relaciona com o dia-a-dia.

Quase que na totalidade, as atividades envolvem apenas procedimentos técnicos,

previamente  mostrados em modelos.
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•  Não há exercícios globalizantes, isto é, que envolvam mais de um assunto

estudado; cada assunto restringe-se a si mesmo.

•  Inexistem atividades interdisciplinares.

     Em síntese, essa obra se contrapõe aos eixos estruturadores do ENEM,

quanto: à exploração de problemas que envolvam situações concretas do

cotidiano; à globalização do conhecimento; e, principalmente, ao estímulo a

discussões, explorações e descobertas.

     A obra Matemática Fundamental: Uma Nova Abordagem, Ensino Médio:

volume único/ José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José Ruy Giovanni Jr.

– São Paulo: FTD, 2.002 é uma reedição da obra Matemática Fundamental ,

citada acima, o que é de grande importância nesta pesquisa, pois pode-se

identificar eventuais transformações de abordagem .

     Constatam-se as seguintes modificações nesta obra em relação à anterior, sob

o ponto de vista das competências e habilidades avaliadas pelo ENEM:

•  A contextualização no desenvolvimento teórico é observada em cerca de 40%

dos casos, enquanto que na obra anterior não há contextualização no

desenvolvimento teórico.

•  Embora de maneira discreta, há, nesta obra, a preocupação com a

interdisciplinaridade e com a relação entre o saber escolar e o mercado de

trabalho, enquanto que na obra  anterior não há.  Essa preocupação é percebida

em várias atividades e em boxes que se distribuem ao longo do livro. Observa-se,

porém, que, na maioria dos casos, os temas tratados nesses boxes não têm

relação com assunto estudado no tópico.

•  O percentual de atividades que trabalham competências e habilidades como no

ENEM aumentou em relação à obra anterior, de 9% para 17%. Nas duas obras

essas atividades têm status de exercício de aprendizagem ou fixação, e não de

complementos. As tabelas a seguir dão a idéia quantitativa das transformações

sofridas em relação às atividades:
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                                              Matemática Fundamental, 2o Grau
                     Volume único/ José Ruy Giovanni et al. São Paulo: FTD, 1.994.

Capítulo.Unidade Exercícios propostos Exemplos Competências Habilidades

          1.A 33, 45 2
(pág.19)

1, 3 1, 4

          2.A De 1 a 11 (págs: 20, 21 e22).
Exercícios de revisão: 6..........
Testes: de 10 a 14.

1, 3 1, 4

6 (pág..34)...............................
Exercício de revisão: 3............
Testes: 26.

1, 3 1, 4

           3.A

7 (pág. 44). 4 (pág.43) 1, 3 1, 2, 4

7 (pág. 61). 5(pág.60) 1, 3 1, 4

Testes: 49 1, 3 1, 2, 4

Exercícios de revisão: 4 1, 2, 3 1, 2, 4

           4.A

4 ( pág. 67) 1, 2, 3 1, 4

4.(pág..76),
5.(pág..86).
Testes: 59

1, 3 1, 4

           5.A

Testes: 53 1, 2, 3 1, 4

           6.A      .............      .......       .................       .............

           7.A      .............      .......       .................       .............

           8.A Testes: 102 1, 3 1, 4

           9.A      .............      .......       .................       .............

         10.A 19 e 20 (pág. 147),....................
16 e 19 (pág. 152).....................
Exercícios de revisão: 4 e 16.
Testes: 139 e 140.

1, 3 1, 4

          11.A 12 (pág. 159), 8 (pág. 163),
7(pág.165). Exercícios de
revisão: 9 e12.  Testes: 149,
157

1, 3 1, 4

1.D, 2.D, 3.D e 4.D 6 (pág. 410); 1, 12, 13 e 14
(pág.413);  22 (pág. 420); 3, 4,
5 e 6 (pág.424);10, 11 e 12
(pág. 425); 1, 2, 3 e 4 (pág.
427); 1 e 2 (pág. 428); 1 e 2, 2 e
3 (pág. 429); 1 e 2 (pág. 430);
1, 2 e 1 ( pág.430); 3, 5 e 6
(pág. 432); 1, 2, 3, 5, 7 e 8
(pág.433).

1, 3 1, 4, 14
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                                  Matemática Fundamental:Uma Nova Abordagem
                   Volume único/ José Ruy Giovanni et. al. São Paulo: FTD, 2.002.

Unidades Questões Exemplos Competências Habilidades

       1

Exercícios: 6, 7, 8, 9, 1116, 20,
28, 29, 31, 37, 40, 42, 43, 58,
67, 70
Recordando: 5, 8, 11, 12, 13,
15, 18, 21, 27

1.1 1, 3 1, 4, 14

       2
Exercícios: 6, 7, 8, 11, 13, 14,
15, 17, 19, 23, 24...............
Recordando: 1, 2, 3, 8, 12

1.2, 1.3 1, 3 1, 4, 14

       3
Exercícios: 16, 17, 18, 19, 20,
21.........
Recordando: 7, 8, 9.

3.1, 3.2 1, 3 1, 4

Exercícios: 1, 4, 1.1, 1.2 1, 3 1, 4
Exercício: 31.........
Recordando:12, 13

1, 3 1, 2, 4

Exercícios: 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 15
       4

Exercícios: 2 1, 2, 3 1, 4
Exercícios: 5, 6, 16, 17, 40, 45,
48, 50, 94, 95, 97, 98, 99
Recordando: 4, 6, 10, 11, 16,
26, 37

2.1, 3.1, 1, 3 1, 4

Exercícios: 8, 9, 28, 31
Recordando: 5, 7, 9 21, 23

2.3, 1, 3 1, 2, 4
        5

Exercícios: 15, 39, 70
Recordando: 8

1, 2, 3 1, 4

       6 Recordando: 1, 15 1, 3 1, 4
Exercícios: 19, 29, 31
Recordando: 7, 9

2.2 1, 3 1, 4

Exercícios: 32 1, 3 1, 2, 4
       7

Exercícios: 30 3.1, 3.2 1, 2, 3 1, 4
Exercícios: 4, 5, 8, 19,
67.......................
Recordando: 4, 5, 8, 10, 14

3.2 1, 3 1, 4
       8

Exercícios: 18, 38, 1, 2, 3 1, 4
Exercícios: de 5 a 10, de 12 a
22, 36
Recordando: de 1 a 8, 11, 12,
19, 20, 21, 23, 27

1.1, 1.2, 1.3 1, 3 1, 4

Exercícios: 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 15       9
Exercícios: de 23 a 30, de 31 a
35, 37, 38, de 39 a 48, de 49 a
66...................
Recordando: 9, 10, de 13 a 18,
22, 24, 25, 26, 28

3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 5.3,
6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
7.2, 8.1, 8.2, 8.3

1, 2, 3 1, 4

Exercícios: 15, 17, 18, 21, 58,
71, 74, 79
Recordando: 5, 7, 10, 16

2.4, 3.2, 1, 3 1, 4

Exercícios: 55 1, 3, 4 1, 4

     10

Exercícios: 59 1, 2, 3 1, 4
Exerc´cios:10, 11, 12,
14........................
Recordando: 3, 5, 6, 33

2.2, 2.3, 3.1 1, 3 1, 4     11

Recordando: 8 1, 3 1, 2, 4
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     Enfim, a análise mostrou que a “nova abordagem”, mencionada no título da

obra, segue, de maneira discreta, as orientações do ENEM.

•  Sobre os conteúdos dos volumes da 1a série das coleções seriadas

     Embora a obra  Matemática 2o Grau, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al.

São Paulo: ATUAL, 1.997, não esteja de acordo com os eixos que estruturam o

ENEM, até porque é anterior ao primeiro ENEM, percebe-se, em poucos tópicos,

uma tendência à contextualização; por exemplo, no estudo das funções. Porém,

alguns assuntos, em que se poderia explorar situações do dia-a-dia, são tratados

de modo essencialmente formal; é o caso de progressão aritmética, progressão

geométrica, logaritmos e geometria. Esse contraste de abordagens ocorre,

provavelmente, porque a obra foi escrita por muitas mãos ( sete autores ).

     Dentre os exercícios, resolvidos e propostos, apenas 7% relacionam situações

que se afinam com as questões do ENEM. Essa fraca contextualização,

interpretada sob a perspectiva dos documentos oficiais, deixa a matemática

distante da interdisciplinaridade e da formação para o trabalho.

     Ainda que restrita a si mesma, a matemática é apresentada, nesse livro, como

ciência e não como um conjunto de dogmas; o que pode ser constatado pelas

demonstrações de muitos teoremas ao longo da obra, pela precisão da linguagem

e pela qualidade dos exercícios.

     Destacam-se, ao longo da obra, textos complementares de Higino H.

Domingues que ilustram os conteúdos, porém não se aproximam das habilidades

e competências avaliadas no ENEM.

     A obra Matemática Ciência e aplicação, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et

al. São Paulo: ATUAL, 2.002, não é uma reedição da anterior, porém mantém

dois de seus autores, Gelson Iezzi e Osvaldo Dolce, o que é fundamental para

que se percebam eventuais transformações de abordagem.

      Percebe-se nesta obra uma nítida mudança de orientação, em relação à

anterior:

•  Em grande parte dos casos a teoria é apresentada a partir de situações do

cotidiano.
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•  Muitos dos teoremas e propriedades são justificados, embora não se estimule

os alunos a  fazerem suas próprias descobertas.

•  Há exercícios globalizantes, isto é, que estabelecem conexões entre dois ou

mais assuntos: geometria e funções, equações e estatística etc.

•  Há atividades interdisciplinares.

•  O percentual de atividades que trabalham competências e habilidades como no

ENEM aumentou em relação à obra anterior, de 4,5 % para 28 %. Nas duas obras

essas atividades têm status de exercício de aprendizagem ou fixação, e não de

complementos. As tabelas a seguir dão a idéia quantitativa das transformações

sofridas em relação às atividades:

                                                          Matemática 2o Grau

             1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo: ATUAL, 1.997

Capítulos Exercícios
propostos

Exercícios
resolvidos

Exemplos Competências Habilidades

          1 P.3, P.12 1, 3 1, 4
          2       .......        .........         .......

P.42, de P.54 a
P.59, P.65,
P.72,

6.1 (1, 2) 1, 3 1, 4

P.71 6.1( 1 e 2) 1, 3 1, 2, 4

          3
 (3.a, 3.b e 3.c)

P.70 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 15

P.115 1, 3 1,  4
P.104 1, 3 1, 2, 3, 4
P.106, P.108 1, 2, 3 1, 3, 4

R.27 1, 3 1, 2, 4

          4

P.105 1, 2, 3 1, 2, 4
P.137, P.149,
P.150, P.153

R.41 1, 3 1, 4

P.148, 1, 3 1, 2, 4
          5

P.132, P.152,
P.157

5.1(2, 3), 1, 2, 3 1, 4

          6      .......     .......     ......          ..........        ..........
          7 P.247, P.248 R.70 1, 3 1, 4
          8      .......     .......     ......          ..........        ..........
          9
    (9a e 9b)

P.387 1, 3 1, 4

         10 e 11
      (11a e 11b)

     .......     .......     ......          ..........        ..........

             12 P.471, P.481,
P.482, P.483,
P.484, P.486,
P.487, P.488

R.152,
R.155

1, 3 1, 4
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                                                       Matemática Ciência e aplicação,

                        1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo: ATUAL, 2.002

Capítulos Questões Exemplos Competências Habilidades

Exercícios: 34, 35, 37

Testes de vestibular: 8, 22,23

1, 3 1, 4

      1

Teste de vestibular 20 1, 2, 3 1, 4

1.1, 1.2 1, 3 1, 4

1.3 1, 2, 3 1, 3, 4

Exercícios: de 1 a 9, 28, 29, 30, 31 e

32

Testes de vestibular: 9, 13, 15

1, 3 1, ,4       2

Exercícios: de 43 a 51..........................

Testes de vestibular: 1, 4, 7, 11, 12,

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22.......................

Desafios: 1, 3, 7

5.1, 5.2, 5.3 1, 2 1, 2, 3, 4, 15

Exercícios: 6, 7, 13, 14, 15, 16, 23, 24,

25, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, 53

Testes de vestibular: 7, 8, 10, 13, 23,

25, 28, 30............................................

Desafios: 5

1, 3 1, 4

Exercício: 20.........................................

Testes de vestibular: 2, 3, 9, 12, 26, 31

1, 3 1, 2

        3

Exercício: 21.........................................

Testes de vestibular: 14

1, 3, 15 1, 2, 3, 4

Exercícios: 56.......................................

Testes de vestibular: 11, 21, 22

5.2 1, 2, 3 1, 2, 4

Exercícios: 67, 70.................................

Testes de vestibular:  30......................

Desafios: 3

1, 2, 3 1, 4       4

Exercícios: 15, 40, 43, 44, 67, 69

Testes de vestibular: 3, 19, 15,  31, 39

Desafios: 1, 2, 4, 5

1, 3 1, 4
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( Continuação )                      Matemática Ciência e aplicação,

                  1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo: ATUAL, 2.002

Capítulos Questões Exemplos Competências Habilidades

Exercícios: 33,

Desafios: 5

1, 2, 3 1, 4

Exercícios:6, 7, 8, 26, 42, 79................

Testes de vestibular: 4, 5

Desafios: 3

1, 3 1, 4

Testes de vestibular: 1, 6, 37 1, 3 1, 2, 4

       5

Testes de vestibular: 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 15

Exercícios: 47, 54, 61, 84.....................

Testes de vestibular: 8, 13, 20, 28,  29,

30

Desafios: 3

1, 3 1, 4

Testes de vestibular: 29, 30 1, 3 1, 2, 4

       6

Exercícios: 48, 49, 62, 73 1, 2, 3 1, 4

      7 ................................................................ ............ .............. ..........

Testes de vestibular 16, 21..................

Desafios: 1, 3

1, 3 1, 4

Exercício: 34.........................................

Teste de vestibular 33

1,  2, 3, 1, 4

       8

Desafio 4 1, 3 1, 3, 4

       9

Exercícios: 14, 35, 36, 55, 56, 64, 65,

66, 70, 71, 75, 86, 88, 89, 96, 127, 128,

132,

Testes de vestibular: 2, 4, 10, 16, 21,

23, 31......................................................

Desafios: 2, 6

5.3, 8.4 1, 3 1, 4

Testes de vestibular: 23, 26, 30 1, 3 1, 2, 3, 4

Exercício 33 1, 2, 3 1, 4

Todas, excetuando-se os exercícios

1, 2, 3, 4,  33 e os testes de vestibular

1, 23, 26 e 30

Todos,

excetuando-

se: 1.1, 1.3 e

1.4

1, 3 1, 4     10

Exercício 1

Testes de vestibular: 2, 5, 6, 8, 24, 29,

32

Desafio 3

1, 3 1, 4, 14
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( Continuação )                   Matemática Ciência e aplicação,

                      1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo: ATUAL, 2.002

Capítulos Questões Exemplos Competências Habilidades

     12

Exercício 6, 12,22, 23, 33, 36, 38,

41,43, 45, 46..........................................

Testes de vestibular: 2, 5, 7, 8, 14, 23

1, 3 1, 4, 14

     13

Exercício 25...........................................

Testes de vestibular: 21 e 22...............

Desafio 1

1, 3 1, 4, 14

     Tudo indica que iniciou-se um processo de renovação do livro didático; talvez o

exemplo mais contundente seja a obra para o ensino fundamental Matemática de

Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis, da Editora Scipione, que se constituiu em um

fenômeno de adoção.

Toda inovação, todo novo método chama a atenção dos mestres por uma

maior facilidade, um interesse mais manifesto entre os alunos, o novo gosto

que eles vão encontrar ao fazer os exercícios, a maior modernidade dos textos

que se lhes submete. (CHERVEL, 1990,  p. 205)

Porém, é importante associar esse momento de inovação ao péssimo

desempenho do aluno brasileiro na avaliação internacional realizada pelo

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), cujo relatório,

divulgado pela UNESCO em 01/07/2003, mostra que, dentre os 43 países

participantes, o Brasil ocupa a 37a posição em compreensão de leitura e na 40a

em matemática e ciências. Acrescente-se a isso o péssimo desempenho dos

alunos no ENEM cujas médias gerais nas provas objetivas, em uma escala de

0,00 a 100,00 foram: 40,00 em 1998; 51,93 em 1999; 51,85 em 2000, 40,56 em

2001; e 34,13 em 2002 (note-se a configuração descendente das médias, a partir

de 1999). Esses resultados, que pioram a cada ano, nos levam a questionar: Os

objetivos da reforma proposta pela LDB/96 são possíveis? As inovações no livro

didático melhoraram a sua qualidade?
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                                                         CAPÍTULO 7

                A DISCIPLINA MATEMÁTICA SOB A INFLUÊNCIA DO ENEM

     André Chervel, em sua pesquisa sobre a história das disciplinas escolares

apresenta as várias concepções da noção de disciplina (escolar) no decorrer de

dois séculos, concluindo que, atualmente, com o termo disciplina

os conteúdos de ensino são concebidos como entidades “sui generis”, próprios

da classe escolar, independente, numa certa medida, de toda realidade cultural

exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma economia interna

e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além das mesmas, quer

dizer à sua própria história.[...] Uma “disciplina” é igualmente, para nós, em

qualquer campo que se encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer

de lhe dar métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do

pensamento, do conhecimento e da arte. (CHERVEL, 1990, p. 180)

     A escola cria suas próprias disciplinas, de acordo com as finalidades. Assim,

novas disciplinas surgem e outras desapareceram de acordo com as finalidades

de cada época.

     Foi assim, conforme descreve Chervel, com a disciplina “sistema de pesos e

medidas”, que por quase um século esteve entre as cinco disciplinas

fundamentais da escola francesa e que desapareceu como disciplina, incorporada

pelos conteúdos da disciplina Matemática. Da mesma forma ocorreu com o

ensino do “Anti-alcoolismo”, lançado na França no final do século XIX para tentar

conter os estragos do álcool, quando as estatísticas colocavam a França em

primeiro lugar; mas o lobby do álcool foi mais forte, fazendo com que essa

disciplina logo desaparecesse.

     No Brasil do século XVIII, a evolução da artilharia e a conseqüente

transformação da arquitetura de fortificações criaram a necessidade de mão de

obra especializada e assim surgiram as Aulas de Artilharia.

A necessidade de defesa será o determinante principal da criação do ensino

militar. A aula do terço de artilharia do Rio de Janeiro representará o ponto de

partida da formação de uma nova casta na sociedade colonial. Sob os esforços

de Gomes Freire, a colônia consegue, por ordem da Carta Régia de 19 de
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agosto de 1738, um curso que se tornará o embrião da escolaridade militar

para onde irão se dirigir os filhos de militares e dos nobres em busca da

carreira das armas onde futuramente a instituição do cadete irá lhes

proporcionar regalias e futuro: a Aula de Artilharia e Fortificações do Rio de

Janeiro. ( Valente, 1997, p.37)

     Ainda no Brasil, podemos citar a “Redação” como disciplina que apareceu e

desapareceu diversas vezes no currículo.

     Sob a atual concepção de disciplina, o próximo passo em nossa investigação é

fazer uma análise das transformações induzidas pelo ENEM na disciplina

Matemática.

     A crise econômica mundial da segunda metade da década de 1970 provocou

mudanças profundas nas áreas científica, econômica, administrativa, tecnológica

etc. Esse fato teve como conseqüência a correção de rumos no Ensino, inclusive

no Brasil.

     Os PCNEM apontam para a mudança no Ensino Médio ao afirmar que a “as

mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos exigem que a escola

possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões

fundamentais da cidadania e do trabalho”.

     Fundamentando-se em princípios definidos na LDB, afirmam os PCNEM, o

Ministério da Educação chegou a um novo perfil para o currículo, apoiado em

competências básicas para a inserção de nossos jovens na vida adulta. O

documento destaca que esse novo perfil busca “ dar significado ao conhecimento

escolar, mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a

interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender”, se

contrapondo ao antigo ensino descontextualizado, compartimentalizado e

baseado no acúmulo de informações.

     Apesar de os documentos oficiais, a partir da LDB de 1996, apontarem para

mudanças no Ensino Médio, eles não mostravam como fazê-las. Os professores

não compreendiam bem os significados das expressões: contextualização,

interdisciplinaridade, temas transversais etc. Os autores de livros didáticos,

também hesitantes, não ousavam arriscar algo novo.

     Como ficariam as disciplinas face às mudanças propostas? Não sabíamos.

Estávamos todos em compasso de espera.
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     Muito importante na arquitetura das disciplinas, destaca Chervel, são os

exames de natureza docimológica.

As necessidades de avaliação dos alunos nos exames internos ou externos

engendram dois fenômenos que pesam sobre o desenrolar das disciplinas

ensinadas. O primeiro é a especialização de certos exercícios na sua função de

exercício de controle. [...] O segundo fenômeno é o peso considerável que as

provas de exame final exercem por vezes sobre o desenrolar da classe e,

portanto, sobre o desenvolvimento da disciplina, ao menos em algumas de

suas formas. (CHERVEL, 1990, p. 206)

     Para ilustrar, o autor cita o ditado, que se torna irremovível das classes de final

de estudos, depois que passou a ser exigido, em 1880, no exame de Certificado

de Estudos Primários da França.

     No Brasil, vivemos o fenômeno do vestibular que determinou transformações

nas disciplinas, como aponta Valente (1997, p. 189): “Quando se estabeleceram

os cursos superiores no Brasil, principalmente a partir dos cursos jurídicos criados

em 1827, um novo ingrediente surge na construção da matemática escolar. São

os vestibulares”. O autor afirma que as matemáticas vão passar a integrar a

cultura escolar a partir dos exames preparatórios, que representam uma

referência fundamental no processo de passagem da matemática do saber

técnico para cultura geral escolar.

     Toda disciplina deve contar com essa variável docimológica, conforme conclui

Chervel.

     Desse modo, para entender o novo perfil do currículo, proposto pela LDB de

1996, um ponto de partida para o professor do Ensino Médio poderia ser o SAEB,

porém este obedecia aos padrões anteriores a essa lei, pautados no ensino

tradicional, que, segundo Chervel, é baseado na exposição, feita pelo mestre ou

pelo livro, na memorização, na recitação, e, de um modo geral, no princípio de

que, em todas as aprendizagens, tudo passa pela reflexão que classifica,

identifica, assimila, constrói e controla, a todo momento, o processo de

elaboração do conhecimento.

     Um referencial importante para o início das mudanças, foi o ENEM, cuja

primeira edição ocorreu em agosto de 1998. Esse exame concretizou, ao menos

sob a forma de exercícios, o que os documentos oficiais pretendiam dizer com as

expressões contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade; e como
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abordar os conteúdos sob a perspectiva das novas finalidades estabelecidas.

Além disso, o ENEM trazia em seu bojo uma alta dose de motivação para os

estudantes, que era a possibilidade de utilizar seus resultados para o ingresso na

universidade. Tínhamos, a partir de então, subsídios suficientes para dar novos

rumos às disciplinas:

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em proporções

variáveis, conforme o caso, dos seguintes constituintes: um ensino de

exposição, os exercícios, as práticas de incitação e motivação e um aparelho

docimológico, os quais, em cada estado da disciplina, funcionam

evidentemente em estreita colaboração, do mesmo modo que cada um deles

está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades. (CHERVEL, 1990, p.

207)

     Os constituintes citados por Chervel foram observados, numa perceptível

tentativa de mudança de rumos na disciplina Matemática, induzida pelo ENEM,

conforme os indicadores relacionados a seguir.

I - Preocupadas com o desempenho de seus alunos no ENEM, as escolas

passaram a oferecer preparação especial para o exame.

 II - A presença de questões do ENEM nos livros didáticos passou a ser um

diferencial, merecendo até destaque de capa:
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III - Além de explorarem as questões do ENEM, os livros didáticos, conforme já 

vimos, se aproximaram da contextualização, interdisciplinaridade e 

transversalidade, tendo esse exame como referência, não só em relação aos 

exercícios, mas, também, quanto à exposição da teoria. Observemos, por 

exemplo a introdução ao estudo da variação de uma função nos livros de José 

Ruy Giovanni  et al., analisados anteriormente: 

 

 Matemática Fundamental, 2o grau - Volume único/ José Ruy Giovanni et al. 

São Paulo: FTD, 1.994 (p.48 e 49) 
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 Matemática Fundamental:Uma Nova Abordagem, ensino médio: volume único/ 

José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José Ruy Giovanni Jr. – São Paulo: 

FTD, 2.002. (p. 96) 

 

 

                              

 



 

 

119 

 
 

     Note-se a diferença de abordagem: no primeiro caso uma apresentação 

essencialmente formal; e no segundo, uma apresentação contextualizada, bem de 

acordo com as questões propostas no ENEM. 

     Sob a mesma ótica, observemos uma seqüência de exercícios sobre 

logaritmos em cada um dos livros de Gelson Iezzi et al., analisados anteriormente:  

 

 Matemática 2o Grau, 1a série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São Paulo: 

ATUAL, 1.997. (p. 166) 
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 Matemática Ciência e aplicação, 1o série: versão azul/ Gelson Iezzi et al. São 

Paulo: ATUAL, 2.002 (p. 252 a 255) 

 

             

              

              
 

             

1. 

4. 
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                                A ÌNDIA ATINGIRÁ NOS PRÓXIMOS DIAS  
                                A MARCA DE 1 BILHÃO DE HABITANTES  
 

(O Estado de São Paulo 07/08/1999) 
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     Enquanto que na primeira obra todos os exercícios de logaritmo são 

essencialmente técnicos, na segunda há, em alguns exercícios, a nítida intenção 

de se desenvolver as competências e habilidades avaliadas no ENEM. 

 

O estudante bem informado e que consegue argumentar com lógica tem toda 

chance de obter um bom desempenho. Espera-se dele a capacidade de 

interpretar dados (na forma de textos, gráficos ou obras de arte), de entender 

questões humanitárias e éticas e de defender suas idéias. (INEP) 

 

     Outro aspecto relevante a se observar nessas duas obras é quanto aos 

conteúdos de Matemática Financeira e de Estatística - esta no 3o volume - 

presentes na 2a obra e ausentes na primeira; o que também caracteriza uma 

aproximação das questões propostas pelo ENEM. 

 

IV – Alguns vestibulares de importantes universidades do país, como a UNB e a  

UNICAMP, têm explorado questões semelhantes às do ENEM; outros, como o 

vestibular realizado pela FUVEST, têm mostrado clara tendência de aderir ao 

mesmo modelo. 

     A reportagem da Folha de São Paulo de 11/10/2001 – Provas devem exigir 

cada vez mais raciocínio e menos conteúdo memorizado − destaca que durante o 

evento "O acesso à USP", realizado em outubro de 2001, os coordenadores 

afirmaram que a tendência é que as provas cobrem cada vez mais a capacidade 

de raciocínio e cada vez menos a aplicação simples de conteúdos memorizados. 

De acordo com professores de cursinho, essa mudança está ocorrendo sob 

influência direta do ENEM, que procura avaliar as "habilidades e competências" 

dos estudantes; enfatiza a reportagem. 

      A prova da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é uma das poucas 

no país totalmente dissertativa. Para Maria Bernadete Abaurre, coordenadora da 

prova, "isso permite que conheçamos melhor os candidatos". A principal 

dificuldade está na compreensão dos enunciados. "A primeira fase avalia mais a 

habilidade do que o conteúdo. Na segunda fase cobra-se mais o conteúdo,usando 

situações contextualizadas". 

     Para avaliar a capacidade de raciocínio dos candidatos, as provas deverão 

utilizar mais comparações, interpretações de texto, experimentos e inter-relações 
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entre as matérias. Atualmente, dos três, o vestibular em que essas características 

estão mais presentes é o da Unicamp, que deverá manter também a tradição de 

um eixo temático na primeira fase, completa Maria. 

          Para ilustrar, observemos as questões a seguir, as duas primeiras do 2o 

vestibular de 2002 da UNB e as outras duas do vestibular de 2003 da UNICAMP, 

sob a ótica: 

[...] o participante exerce o papel de leitor do mundo que o cerca. São 

propostas a ele, situações-problema originais devidamente contextualizadas na 

interdisciplinaridade das ciências, das artes e da filosofia, em sua articulação 

com o mundo em que vivemos. Utilizam-se dados gráficos, figuras textos, 

referências artísticas, charges, algoritmos, desenhos, ou seja, todas as 

linguagens possíveis para veicular dados e informações. (INEP, 

ENEM:Relatório final 2000, p. 11) 

 

                 

(UNB) 
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(UNB) 
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Questão 5 (UNICAMP)  Os pontos A e B estão, ambos, localizados na 

superfície terrestre a 60º de latitude norte; o ponto A está a 15º45’ de longitude 

leste e o ponto B a 56º15’ de longitude oeste. 

a) Dado que o raio da Terra, considerada perfeitamente esférica, mede 6.400km 

qual é o raio do paralelo de 60º? 

b) Qual é a menor distância entre os pontos A e B, medida ao longo do paralelo 

de 60º? [Use 22/7 como aproximação para π] 

 

  Questão 7 (UNICAMP)   O processo de resfriamento de um determinado 

corpo é descrito por: T(t) = TA + α3βt, onde T(t) é a temperatura do corpo, em 

graus Celsius, no instante t, dado em minutos, TA  é a temperatura ambiente, 

suposta constante, e α e β são constantes. 

    O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de –18ºC. 

Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0ºC após 90 minutos e chegou a 

–16ºC após 270 minutos. 

a) Encontre os valores numéricos das constantes α e β. 

b) Determine o valor de t para o qual a temperatura do corpo no congelador é 

apenas �
�

�
�
�

�

3
2

 ºC superior à temperatura ambiente. 

      

     Estas questões trabalham as competências I (Dominar linguagens),  

II (Compreender fenômenos) e III (Enfrentar situações-problema) e as habilidades 

1, 2 e 4, conforme a matriz do ENEM. Esse fato, que não é simples coincidências 

nem caso isolado, mostra uma tendência de aproximação entre os vestibulares e 

o ENEM.   

   
     Esses indicadores mostram um momento de transformação na disciplina 

Matemática. O mesmo acontece com as outras disciplinas, como historicamente 

tem ocorrido diante de grandes transformações na sociedade.          

 
Uma educação que fosse fundamentalmente matemática ou científica não 

deveria ser, antes do começo do século XX, plenamente reconhecida como 

uma verdadeira formação do espírito.( CHERVEL, 1990,  p.180) 
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     Como vimos no capítulo 1, o período de transição dos anos 1970 para os anos 

1980, quando vivíamos o momento mais inflexível da ditadura militar, foi marcado 

pela tentativa de transferência do taylorismo-fordista para a Escola brasileira, 

enquanto que o behaviorismo fornecia suporte teórico para essa reforma 

educacional. O professor deveria ser um executor de tarefas bem estabelecidas 

com o objetivo de determinar comportamentos e atitudes no aluno, visto como um 

ser passível e moldável.  

     Bianchetti e Palangana (2000, p. 40 - 51) comentam que a partir da década de 

1970 passa a ocorrer uma atenção privilegiada com a preparação vida/trabalho 

com base em novos parâmetros. Como a preocupação era com especificidades e 

o voltar-se para o realmente existente, isto é, para funções cristalizadas, 

desenvolveu-se a organização de um infinidade de currículos de acordo com as 

características de cada região, comunidade e escola. Até a legislação, 

especialmente a Lei 5692/71, previa a adequação às características e 

especificiadades regionais. As autoridades educacionais canalizavam seus 

esforços à adaptação, adequação e ajuste ditados por e para especificidades. A 

idéia era de racionalidade, afunilamento, ponto de chegada. Tudo estava 

prescrito. Nada de criatividade, iniciativa, autonomia; enfim, nada que fugisse ao 

controle. 

 

     Naquele período, por imposição da reforma educacional e do regime 

autoritário, as disciplinas passaram a ter a função de controle da escola e, por 

aculturação, da sociedade. 

 

E porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo, insuficiente 

valorizado até aqui, é que ele desempenha na sociedade um papel o qual não 

se percebeu que era duplo: de fato ele não forma somente os indivíduos, mas 

também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura 

da sociedade global. (CHERVEL, 1990, p. 184) 

 

     Com o esgotamento do taylorismo-fordista de produção, no final dos anos 70, 

nasceu o atual modelo se contrapondo ao tecnicismo. Os reflexos dessa nova 

revolução industrial chegaram à Escola, que continuava vinculada ao mundo do 

trabalho, mas passa por transformações na forma de atuar e na qualificação dos 
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alunos, futuros trabalhadores. Se antes o mundo do trabalho exigia da escola a 

formação de um trabalhador que cumprisse funções preestabelecidas, sem 

criatividade, iniciativa e autonomia; agora exige a formação de um trabalhador 

com raciocínio analítico, criativo, capaz de planificar ações, comunicar-se, 

trabalhar em equipe etc. Davydov ( apud Machado, 1994,  p.2; 12) afirma que “Os 

conteúdos e métodos de instrução escolar, estabelecidos anteriormente à atual 

revolução científico-técnica, não satisfazem essas novas exigências”.  

     Embora tenha mudado o foco, o fator econômico continua tendo forte 

influência nas transformações das disciplinas, pois, cada vez mais se faz 

necessária a mão-de-obra especializada.  

     Duas posições polarizam as discussões sobre a atual reforma do ensino 

médio: a de que as instituições educativas e as empresas devem ter funções 

muito específicas, independentes uma da outra; e a outra, no mais autêntico 

raciocínio neo-liberal, de que a escola deve estar atrelada às necessidades 

imediatas do setor empresarial. Os documentos oficiais do MEC apontam para 

esta última, na medida em que prioriza um ensino pragmático. 

     Neste momento, quando a nova perspectiva na relação empresa-escola está 

se tornando cada vez mais hegemônica, nos perguntamos: A “nova” disciplina 

Matemática no Ensino Médio não poderá descaracterizar a ciência Matemática, 

devido à ênfase ao ensino pragmático? O mesmo não está acontecendo com as 

outras disciplinas? Se isso é verdade, não seria esse tipo de ensino um 

instrumento de exclusão? Não estaria excluindo aqueles cientistas em potencial? 
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                                                          CAPÍTULO 8 

 

                                                         CONCLUSÕES 

 

     Assim se colocou Carl Sagan na Reunião Internacional Sobre Educação para 

o Século XXI: 

Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o 

transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a 

medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a 

importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da 

ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém 

compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos 

escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura 

inflamável de ignorância vai explodir na nossa cara.  

     Esse alerta de Sagan retrata uma das principais preocupações da educação 

para o novo século: a democratização da ciência e da tecnologia. Dessa 

inquietação, e de outras, surgiu a proposta para um novo ensinosecundário 

(Ensino Médio), adotada por muitos países, inclusive o Brasil. A proposta, 

fundamentada nos eixos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser, propõe superar antigas tensões, que constituem o 

cerne da problemática do século XXI. A tensão entre o global e o local: tornar-se 

pouco a pouco cidadão do mundo sem perder as suas raízes e participando, 

ativamente, na vida do seu país e das comunidades de base. A tensão entre o 

universal e o singular: a mundialização da cultura vai-se realizando progressiva 

mas ainda parcialmente; ela oferece promessa e também riscos, dos quais o 

menor certamente não é o esquecimento do caráter único de cada indivíduo, de 

sua vocação para escolher o seu destino e realizar todas as suas potencialidades, 

mantendo a riqueza de suas tradições e da sua própria cultura ameaçada. A 

tensão entre tradição e modernidade tem origem na mesma problemática: 

adaptar-se sem negar a si mesmo, construir a sua autonomia em dialética com a 

liberdade e a evolução do outro, dominando o progresso científico. A tensão entre 

as soluções a curto prazo e a longo prazo, tensão eterna, mas alimentada hoje 

pelo domínio do efêmero e do instantâneo, num contexto onde o excesso de 

informações e emoções efêmeras leva a uma constante concentração sobre os 
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problemas imediatos. A tensão entre a indispensável competição e o cuidado com 

a igualdade de oportunidades; questão clássica proposta já desde o início do 

século XX, tanto às políticas econômicas e sociais quanto às educativas, em 

alguns casos resolvida, mas nunca de forma duradoura; ousamos afirmar que, 

atualmente, a pressão da competição faz com que muitos responsáveis 

esqueçam a missão de dar a cada ser humano os meios de poder realizar todas 

as suas oportunidades. A tensão entre o extraordinário desenvolvimento dos 

conhecimentos e as capacidades de assimilação pelo ser humano. Finalmente, e 

trata-se também neste caso de uma realidade permanente, existe a tensão entre 

o espiritual e o material; cabe à educação a nobre tarefa de despertar em todos, 

segundo as tradições e convicções de cada um, respeitando integralmente o 

pluralismo, esta elevação do pensamento e do espírito para o universal e para 

uma espécie de superação de si mesmo.  

     De acordo com os resultados dessa reunião, foram propostas mudanças no 

ensino médio brasileiro no sentido da construção e implantação de um projeto 

pedagógico alicerçado pelos princípios da flexibilidade, autonomia, identidade, 

diversidade, interdisciplinaridade e contextualização. A partir daí, pretende-se 

que o objetivo do Ensino Médio esteja vinculado ao mundo do trabalho e da 

prática social; os educadores devem preparar seus programas, atividades, 

projetos e currículos objetivando a “preparação básica para o trabalho” e o 

“exercício da cidadania”. Como instrumentos de avaliação do Estado foram 

criados o SAEB e o ENEM, sendo que este último tem como objetivos: 

• Conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à continuidade 

de sua formação e sua inserção no mercado de trabalho. 

• Criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades de 

ensino médio. 

• Fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior. 

• Constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes de ensino 

médio;                                                                                                      

e pretende desempenhar o papel de orientador:   

 

O Enem mostra bem aquilo que nós estamos querendo e que está muito claro 

nos textos da reforma do ensino médio. Os alunos adoram e os professores 

também, mas eles querem saber como vão trabalhar no dia-a-dia para que os 
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alunos possam se sair bem na prova. A primeira preocupação do professor é 

essa. E esse é o papel transformador do Enem: quando você avalia dessa 

maneira, está dizendo que é isso que deveria ser ensinado. Esse é o grande 

poder pedagógico do Enem e a grande ajuda que pode dar à reforma do ensino 

médio.  ( Revista do ENEM, 2003, p.12). 

 

     Uma retrospectiva mostra que, em educação, nem sempre o que se quer fazer 

é exatamente o que se faz; basta observar os desencontros entre as propostas 

educacionais e a prática docente no Brasil ao longo de sua história. Esse 

fenômeno não é inerente apenas à Educação brasileira; um dos exemplos mais 

contundentes, em nível internacional, foi o Movimento da Matemática Moderna, 

que pretendia aproximar a disciplina Matemática da ciência Matemática e, 

principalmente, aproximar o aluno dessa ciência; porém o que conseguiu foi 

aumentar a distância entre o aluno e os conhecimentos básicos de Matemática, 

conforme aponta Morris Kline em O Fracasso da Matemática Moderna.  

     Para a sinergia entre um projeto educacional e a prática docente, as filosofias 

da educação e essa prática devem manter uma relação contínua e dinâmica entre 

o pensamento e a ação: refazer, modificar ou estender o modo de agir impõe 

como condição o pensar; do mesmo modo, a ineficácia constatada de uma ação 

impõe correções no pensar. Por isso um objetivo, subjacente aos objetivos 

explícitos desta pesquisa, é fornecer subsídios para a discussão sobre o trabalho 

com competências e habilidades no ensino de Matemática. 

     As críticas ao ENEM, algumas apresentadas no capítulo 4, mostram um 

descompasso entre o projeto e a prática de alguns aspectos da reforma em 

andamento. O atual ministro da Educação, Cristovam Buarque, empossado em 

janeiro de 2003, partilha, parcialmente, dessas críticas e pretende introduzir 

algumas modificações, conforme declarou em entrevista ao jornal O Estado de 

São Paulo de 10/01/03: “ A idéia do Enem é positiva, inclusive para o aluno. Ele 

pode mostrar no seu currículo a nota que tira, usá-la para ingressar na 

universidade. Mas a gente quer que o Enem seja feito através dos três anos do 

ensino medio”.  A idéia do ministro é adotar para o ENEM a mesma linha do 

Programa de Avaliação Seriada (PAS), que é o instrumento de ingresso hoje na 

UNB para metade dos alunos (o vestibular é feito no fim de cada ano do ensino 
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médio). “Mas, vamos manter o Enem, mesmo que seja com esses ´enenzinhos´”, 

afirma Cristovam Buarque. 

     Apesar dos desencontros o ENEM permanece e talvez aumente sua influência 

se, como pretende o novo ministro, for aplicado para cada uma das três séries do 

ensino médio. Por isso, é oportuno trazer ao debate todos os seus aspectos.    

     Nesta pesquisa discutimos a influência desse exame na produção de livros 

didáticos de Matemática e, paralelamente, na disciplina Matemática. Para a 

análise de conteúdo dos livros didáticos nos fundamentamos na matriz de 

competências e habilidades do ENEM; e para o estudo das transformações 

ocorridas na disciplina Matemática nos fundamentamos na obra de André 

Chervel: História da disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 

     No início deste trabalho, destacamos que: algumas instituições educacionais e 

escolas livres (cursinhos) passaram a orientar seus alunos para o Exame 

Nacional do Ensino Médio, por meio de aulas especiais e de simulados com 

questões similares às desse exame; o número de inscrições para o ENEM 

aumentou significativamente (de 157.221 inscritos em 1998, para 1.818.665 

inscritos em 2002); o número de instituições de ensino superior que utilizam os 

resultados desse exame em seus processos seletivos também aumentou 

significativamente ( de 93, em 1999, para 338, em 2002) ; o ENEM foi o primeiro 

material oficial a apresentar concretamente, ao menos na forma de exercícios, os 

fundamentos da LDB/1996; as avaliações do livro didático, por parte do MEC,  

passaram a excluir do PNLD as obras em desacordo com as novas diretrizes do 

ensino fundamental (o que deve ter influenciado os autores do Ensino Médio).  

Estes fatos nos levaram a formular a hipótese de que a disciplina Matemática 

esteja se transformando sob a influência do ENEM, e que esse processo de 

transformação esteja sendo registrado pelo livro didático. Daí a questão de 

pesquisa: A Matemática escolar e o ENEM (1998 – 2002): o aparecimento de uma 

nova vulgata?   

     De fato, as análises dos conteúdos relativos à primeira série do ensino médio 

de duas obras anteriores a 1998 e duas posteriores a 2002, confirmaram o início 

de um processo de transformações no livro didático. 

     Os livros didáticos mantêm, praticamente, os mesmos conteúdos do período 

anterior ao primeiro ENEM, porém transformam-se na forma, enfocando as 

habilidades e competências relacionadas nos relatórios daquele exame.  
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     A análise foi realizada: 

•  em dois volumes únicos, de mesmos autores, um anterior a agosto de 1998 e o 

outro posterior a agosto de 2002, datas do primeiro e último ENEM considerados 

nesta pesquisa;  

•   e dois volumes de uma coleção seriada, de mesmos autores, um anterior a 

agosto de 1998 e outro posterior a agosto de 2002. 

     Nos volumes únicos, constaram-se as seguintes modificações na obra 

posterior a 2002 em relação à anterior a 1998 , sob o ponto de vista das 

competências e habilidades: a contextualização no desenvolvimento teórico, a 

preocupação com a interdisciplinaridade e com a relação entre o saber escolar e 

o mercado de trabalho, e  a preocupação em trabalhar mais exercícios com o 

objetivo de desenvolver competências e habilidades.  

    Nos dois volumes da coleção seriada, as transformações foram mais 

significativas que nas obras em volumes únicos, destacando-se o grande 

aumento no percentual de atividades enfocando habilidades e competências, de 

4,5%, na obra anterior a 1998, para 28% , na obra posterior a 2002. Evidencia-se, 

porém, que esse tipo de atividade está limitada aos mesmos conteúdos 

explorados no ENEM. 

     Essas constatações indicam que o livro didático registra a busca de uma nova 

identidade para a disciplina Matemática. Essa busca parece estar sendo realizada 

a partir das novas diretrizes do Ensino Médio, e seu modelo, ao que tudo indica, 

tem sido a matriz de competências e habilidades do ENEM. Ressaltamos, porém, 

que, se essas inovações indicam mesmo para transformações duradouras na 

disciplina Matemática, estamos apenas no início de um processo, pois, como 

aponta Chervel (1990, p.197): “A instauração das disciplinas ou das reformas 

disciplinares é uma operação de longa duração. O sucesso ou o fracasso de um 

procedimento didático não se manifesta a não ser no término da escolaridade do 

aluno”.  
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                                               ANEXOS 
 

       ANEXO 1 – Folheto informativo sobre o colégio Fênix de Guaratinguetá 

           

                                � 

���Além das atividades e serviços curriculares, o Colégio Fênix de Guaratinguetá 
também oferece aos alunos opções diversas para um melhor aproveitamento 
escolar e desenvolvimento humano, dentre elas:�

   preparação especial para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ; 

   plantão de dúvidas; 

  aulas especiais (3ªsérie do Ensino Médio – Linguagem Arquitetônica e 
Redação; 

   informações e inscrições de vestibulares; 

  aulas de espanhol, com opções de horário; 

  aulas de Ética e Relações Humanas, priorizando a reflexão dos valores sociais; 

  aulas de Filosofia para crianças, com início em 2002, para as turmas de 1ª a 4ª 
séries; 

  projeto de leitura, desenvolvido pela biblioteca da escola, para os alunos do 
Infantil e de 1ª a 4ª séries; 

  aulas de informática, regulares e  com diversos módulos de aprendizado, 
organizados     segundo as necessidades dos alunos;    

   aulas de capoeira ;  

   aulas e treinamentos de ginástica olímpica; 

  núcleo de tênis de mesa; 

  núcleo de basquetebol masculino; 

  orientação escolar, setor responsável pela sistematização e orientação das   
atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar e fora dele; 

  coordenação pedagógica, setor de supervisão que coordena, acompanha, 
avalia e controla as atividades curriculares na escola; 

  psicologia escolar e orientação educacional, departamento voltado para a 
pesquisa e desenvolvimento de programas e serviços que visam a um melhor 
ajustamento do aluno e do professor à vida escolar; 

  psicopedagogia escolar, departamento de prevenção de problemas de 
aprendizagem, com orientações e oficinas de comunicação e pensamento; 

  Academia Fênix atendendo aos alunos e familiares. 
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ANEXO 2 – Capa de um exame simulando do ENEM, proposto pelo curso Anglo.  
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