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professores do Ensino Médio. 101p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia). Graduação em Pedagogia da Faculdade de Apucarana. Apucarana-
PR. 2017. 
 
 
  RESUMO 

 
 
A avaliação em larga escala, ou avaliação externa, é muito utilizada no Brasil como 
instrumento para verificar a situação do Sistema Educacional Nacional, e pontuar a 
qualidade do ensino ofertado pelas instituições. Para isto, são aplicados exames 
específicos a cada etapa de ensino. O presente trabalho tem como tema: o impacto 
da avaliação em larga escala nos professores do ensino médio. A pesquisa foi 
norteada pela seguinte questão: como a avaliação em larga escala, especificamente 
o ENEM, interfere nas práticas pedagógicas adotadas pelos professores do ensino 
médio? Para responder ao problema de pesquisa contamos com o seguinte objetivo: 
analisar o impacto do ENEM no âmbito escolar, no que se refere à aplicação do 
currículo e às metodologias utilizadas pelos professores do Ensino Médio. A revisão 
de literatura abordou as políticas educacionais para o ensino médio no Brasil, esta 
etapa de ensino e o ENEM, assim como as políticas e legislação pertinente a esta 
avaliação externa, teve como foco de estudo também a avaliação em larga escala e 
o impacto desta forma de avaliação nos professores do ensino médio, 
especificamente no currículo e metodologia de ensino, utilizada em sala de aula.  A 
pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem quali-quantitativa, com 
utilização do instrumento questionário, o qual foi aplicado aos professores do ensino 
médio de duas escolas particulares de grande porte, e uma instituição pública de 
grande porte do município de Apucarana-PR. Os resultados obtidos na pesquisa 
indicam que a avaliação em larga escala interfere significativamente na ação 
docente, principalmente em relação à introdução de metodologias voltadas à 
preparação e abordagem do exame, quanto na definição e aplicação curricular, a 
qual se baseia na matriz do ENEM. 
 
Palavras-chave: Avaliação em larga escala. Avaliação externa. Exame Nacional do 
Ensino Médio. Práticas pedagógicas. 
 

 

 

 

 

 



 
 

CALDEIRA, Thais Vieira da Silva. Profile of the elderly caregiver in the city of Rio 
Bom – Pr. 75p. Nursing Graduation Work (Monograph). FAP – College of 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2017. 
 
  

ABSTRACT 
 
   
The population aging is a fact observed in Brazil and abroad. Therefore, it can be 
noticed an increase on the number of elderly in the community, with most of them 
presenting chronic degenerative diseases, and need of assistance on daily activities 
(DA´s), which requires the necessity of a home caregiver, to provide everyday 
support. This study has as its main goal to define the profile of the elderly caregiver in 
the city of Rio Bom-PR, assisted by PSF. It regards to a quantitative, descriptive and 
transversal study, utilizing structured interview. The results have shown the 
predominance of women as caregivers, most daughters, claiming to be hypertensive, 
aged over 40 years old, with significant percentage over 60, dedicating themselves to 
home tasks and full time assistance, claiming not having many difficulties on 
performing the activities. Regarding to the elderly dependence, it has been used the 
Katz assessment scale, which reveals more dependence for daily activities (DA´s), 
with getting dressed, bathed and using the toilet as the most frequent ones. 
 
Keywords: Caregivers. Elderly. Dependence. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação é uma ferramenta fundamental para qualquer instituição de 

ensino, afinal, independente da metodologia adotada, é inegável a necessidade 

de verificar o desenvolvimento cognitivo do educando, além disso, ela possibilita 

teorias e conclusões sobre a atuação do docente e a eficácia dos métodos 

utilizados em relação à aprendizagem do aluno (PREITE, 2010). Entretanto, 

existe um grande dilema referente à definição dos procedimentos avaliativos a 

serem aplicados e seu papel e influência no processo de ensino. 

Deste modo, a avaliação é um assunto inerente a qualquer profissional da 

educação, seja na elaboração ou aplicação da mesma, o docente está em 

frequente contato com métodos avaliativos, aliás, a constatação da aprendizagem 

é uma ação natural no processo de ensino. Portanto, é fundamental aprofundar o 

tema, a fim de conhecer e compreender as principais metodologias avaliativas e 

suas influências no ambiente escolar e na prática docente.  

Luckesi (2001) relata que atualmente a avaliação ganhou muito espaço no 

processo educativo, de modo que a prática pedagógica torna-se uma “pedagogia 

do exame”, e ainda alerta que se assim aplicada ela não cumpre sua real função, 

que consiste em auxiliar na construção da aprendizagem. O autor ainda conclui 

que a avaliação não pode ser o foco da educação, se praticada desta forma ela 

pressiona o aluno e o professor por resultados, logo, deve ser concebida como 

um instrumento de verificação da aprendizagem, e identificação dos pontos falhos 

que necessitam ser revistos pelo aluno ou pelo docente.   

Segundo Rabelo (1998), a avaliação classifica-se em categorias, quanto à 

regularidade, o avaliador, a comparação e a formação. A avaliação externa 

recebe ênfase no panorama nacional de educação, e isto ocorre devido à 

participação do Brasil nas avaliações do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos – PISA, a qual promove rankings entre os participantes (SILVEIRA; 

FERRON, 2012). Desta questão decorre a preocupação em avaliar a Educação 

Básica em escala nacional. 

Para tanto, surgiram sistemas de avalição externa, dentre eles, destaca-se o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituído em 1998 e visa basicamente 

avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Médio. Neste sentido, é inevitável 
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pensar no impacto da avaliação em relação ao professor, o qual muitas vezes sofre 

pressões por ser considerado o único responsável pelo desempenho dos alunos.  

Silveira; Ferron (2012) apontam que avaliação em larga escala em nível 

nacional, em muitos casos interfere na prática pedagógica e organização 

institucional; tal como, provoca reações nos professores, os quais muitas vezes 

chegam a repensar suas metodologias, a fim de adaptá-las aos conteúdos do 

exame.  

Devido ao seu caráter influenciador, o tema agrega diversas características 

referentes à educação, a avaliação externa promove a inquietação das instituições 

de ensino por desempenhos satisfatórios nas avaliações, as quais em alguns casos 

confundem o sentido da mesma.   

  Sobretudo, devido à formação da acadêmica na área da educação, e a 

interesses pessoais pelo tema, o qual acarreta impactos no sistema e nas práticas 

de ensino, torna-se pertinente observar o perfil da avaliação externa no país, 

designadamente o ENEM, assim como suas principais características, além de 

identificar qual a repercussão provocada pela mesma na ação docente. 

O presente trabalho norteia-se a partir da questão: Como a avaliação em 

larga escala, especificamente o ENEM, interfere nas práticas pedagógicas adotadas 

pelos professores do Ensino Médio? Para isso, foi definido como objetivo geral: 

analisar o impacto do ENEM no âmbito escolar, no que se refere à aplicação do 

currículo e às metodologias utilizadas pelos professores do Ensino Médio.  

Com base neste pressuposto, foram determinados como objetivos específicos 

o aprofundamento de conhecimentos sobre avaliação em larga escala, políticas e 

legislações nacionais de avaliação institucional, e o Ensino Médio e suas diretrizes;  

a investigação sobre como os professores do Ensino Médio reagem ao ENEM, 

quanto às práticas de ensino desenvolvidas em sala e a análise dos dados coletados 

na pesquisa de campo articulando-os ao conhecimentos expostos na 

fundamentação teórica. 

. No capítulo sobre a fundamentação teórica foram realizados 

aprofundamentos sobre o tema, com o objetivo de verificar o surgimento e 

implantação das políticas e legislações nacionais de avaliação externa no país, tal 

como sua aplicação atual, sendo este dividido em quatro seções. Na primeira seção, 
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são averiguadas as legislações complementares e diretrizes do Ensino Médio após a 

elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(1996). Na subseção são observadas as políticas educacionais e avaliativas 

direcionadas à etapa, com ênfase no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  

A segunda seção consiste em analisar historicamente as legislações 

nacionais de avaliação em larga escala, enfatizando seu surgimento e 

desenvolvimento nos país, além de ressaltar aspectos específicos referentes à 

aplicação das mesmas, tal como, público alvo, conteúdos abordados, matrizes 

referenciais, entre outros.  Na terceira seção é discutida a conceituação geral sobre 

a avaliação em larga escala no Brasil, a fim de compreender seu caráter, objetivos e 

aplicabilidade em escala nacional. 

Na última seção, são apresentados os impactos causados pela avaliação 

externa no ambiente escolar com foco na ação docente. Para isso, são levantadas 

conceituações gerais sobre a avaliação, e posteriormente é ressaltada a 

repercussão específica da avaliação em larga escala nas práticas pedagógicas 

adotadas pelos professores, com base nas legislações das políticas de avaliações 

externas aplicadas no país. 

Em seguida é apresentada a pesquisa de campo, a qual se realizou através 

de uma abordagem quali-quantitativa, por meio da aplicação de um questionário aos 

docentes do Ensino Médio de três colégios do município de Apucarana, sendo dois 

do setor privado e um da rede pública de ensino. O instrumento investigou como os 

professores do Ensino Médio reagem ao ENEM, quanto às práticas de ensino 

desenvolvidas em sala. O trabalho é concluído através da tabulação e análise dos 

dados obtidos na pesquisa de campo, com base nas informações levantadas na 

fundamentação teórica, seguida das considerações finais.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Ensino Médio: Políticas educacionais e Diretrizes 

 A história da educação no Brasil é fortemente marcada pela dominação 

portuguesa, pela desigualdade social e divisão de classes. Neste contexto, Santos 

(2010) destaca que desde o início da colonização, a educação era fator de distinção 

social, sendo oferecida somente aos nobres e aristocratas. O autor comenta que o 

Ensino Secundário foi implantado pelos jesuítas com o intuito de possibilitar a 

continuidade dos estudos no exterior, entretanto, até o início do século XIX haviam 

pouquíssimos estabelecimentos que ofertavam este tipo de ensino.  

Para Abonizio (2008), o Ensino Secundário, atual Ensino Médio, sempre 

apresentou caráter dual e contraditório, por oferecer uma finalidade de preparação 

profissional às classes mais pobres e de formação intelectual aos ricos; logo foi alvo 

de constantes discussões e questionamentos acerca de seu real papel, pois 

acreditavam que a função do Ensino Médio resumia-se em preparar o indivíduo para 

o trabalho, ou munir o aluno com os conhecimentos necessários para a continuação 

dos estudos.  

Como o Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, e agrega a 

modalidade técnica em seu currículo, é visto por muitos como a etapa de despedida 

dos estudos, que muitas vezes resulta da conclusão do nível médio técnico; e em 

outros casos é considerada apenas como forma de credenciamento para possibilitar 

o acesso ao Ensino Superior, sendo que sua finalidade sempre oscilou entre essas 

duas perspectivas (CASTRO; TIEZZI, 2005). 

 Os autores ainda explanam que devido a tais impasses, historicamente o 

Ensino Médio no Brasil passou por períodos complexos, com pouco espaço no 

panorama político, questionamentos sobre sua necessidade e objetivos; e 

comentam que até 1980 a etapa era vista somente como nível de promoção ao 

Ensino Superior, e apenas a partir da década de 1990, expandiu-se e começou a 

receber políticas públicas e avaliativas direcionadas especificamente a ela.  

Após a reforma educacional dos anos 1990, o Ensino Médio passou a ser 

considerado autônomo, ou seja, possuir finalidade em si, e não apenas 

complementar o Ensino Fundamental, atuar como nível de acesso ao Ensino 
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Superior, ou até mesmo servir como certificação para o mercado de trabalho formal, 

por ser a escolaridade mínima exigida.  

Pardal; Ventura; Dias (2004, p.10) comentam que a reforma propôs novos 

eixos curriculares, baseados no desenvolvimento de aptidões básicas, em um 

método que foca no protagonismo do aluno, na interdisciplinaridade e aplicabilidade 

dos conteúdos, com o objetivo de aproximar os conceitos acadêmicos aos 

problemas e interesses dos jovens, tornando a escola um local de produção 

intelectual e cultural. Revelam ainda que para os construtores da reforma, era 

dispensável este embate sobre a dualidade do ensino, pois se assim aplicado, o 

Ensino Médio prepararia o aluno para a vida.  

Deste modo, é previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCN’s): a formação geral em oposição à específica, o desenvolvimento da 

capacidade de buscar conhecimentos e analisá-los com autonomia, além de 

estimular a aprendizagem significativa e a criatividade em oposição à simples 

memorização de conteúdos (BRASIL, 1999). É perceptível o interesse na formação 

crítico-reflexiva do aluno, em combate às práticas pedagógicas tradicionais, que 

resumem o ensino à mera transmissão de informações.       

Segundo o Artigo 35 da LDBEN 9.394/96, o intuito do Ensino Médio é formar 

integralmente o aluno, no campo intelectual, social e moral, para que este possa 

dominar conceitos científicos e associá-los à realidade, a fim de que desenvolva sua 

autonomia. Além deste foco, o Ensino Médio visa à preparação do indivíduo para a 

inserção e desempenho no trabalho. “O EM tem como objetivo também a formação 

geral para o trabalho, além da possibilidade de conferir habilitações profissionais que 

dependerão das condições de implantação de cada escola” (MACHADO; LIMA, 

2014, p. 366). 

Em busca de adaptar o currículo à reforma educacional, o PCN de 1999 

explica que a matriz curricular da etapa foi reorganizada em áreas do conhecimento, 

sendo elas, Linguagens, códigos e suas tecnologias1; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias2 e Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias3, com o intuito 

 
1  Língua Portuguesa (Gramática e Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e 
Tecnologias da Informação.  
2  Geografia, História, Filosofia, Sociologia e conhecimentos gerais.  
3  Matemática, Química, Física e Biologia.   
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de melhor abranger e relacionar os conteúdos, através da interdisciplinaridade e da 

contextualização dos conhecimentos.  

No que diz respeito aos fins do Ensino Médio, este dilema foi em parte 

superado, em contrapartida, outra análise a ser levantada, refere-se às condições e 

à qualidade do mesmo. Afinal, a etapa se expandiu significativamente nas últimas 

décadas, entretanto pouco foi feito para suprir a demanda de alunos de diferentes 

grupos sociais introduzidos à escola, tal como pouco foi investido na formação inicial 

e continuada dos professores (CASTRO; TIEZZI, 2005). 

Ao analisarmos o exposto até agora, é notável que a etapa em referência 

desde sua gênese, traz dilemas e discussões complexas e acirradas. Pensando 

nisso, pode-se concluir que embora já tenham sido superados muitos dos problemas 

educacionais do Ensino Médio, como sua pouca credibilidade, extensão e 

abrangência, algumas questões continuam presentes e, portanto, precisam ser 

investigadas. 

Dentre elas, destaca-se o caráter propedêutico do ensino, afinal é comum que 

a etapa de conclusão da educação básica se volte à preparação para continuidade 

dos estudos, e ingresso na vida acadêmica. Além disso, muitos defendem que a 

etapa apresenta finalidade de inserção ao mercado de trabalho, através do Ensino 

Médio Profissionalizante, deste modo, Abonizio (2008) comenta que a educação 

deve buscar romper este modelo dicotômico, pois a escola não pode auxiliar na 

manutenção dos interesses das classes dominantes. Em contrapartida é 

inquestionável que já ocorreram muitos avanços em relação à estruturação e 

legislação da etapa. 

Na atualidade, o Ensino Médio possui suas diretrizes específicas, políticas 

avaliativas, direcionadas à etapa, por isso, no que diz respeito às ações 

governamentais de diagnóstico e alternativas para melhoria da qualidade, os 

objetivos estão sendo alcançados. Outro ponto relevante se refere às políticas de 

investimento e financiamento da etapa, que por muito tempo ficou às margens do 

apoio e subsídio.  

 Até 2007, com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental – FUNDEF, somente o mesmo recebia financiamento da União, e 

apenas com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Ensino Médio 

passou a receber financiamento estatal regulamentado (SAVIANI, 2008). 

O FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53/06, e 

regulamentado pela Lei nº. 11.494/07 e pelo Decreto nº 6.252/07, que em seu artigo 

1º, determina caber à União, estados e municípios destinar no mínimo 25% de sua 

receita à manutenção e desenvolvimento do ensino de toda a educação básica. 

Portanto, o fundo abrange o financiamento de todas as etapas e modalidades do 

nível básico de ensino.  

De modo geral, é claro que o FUNDEB não resolveu todos os problemas 

educacionais do Ensino Médio, entretanto, ao menos se preocupou em distribuir o 

financiamento e atender a todas as etapas e modalidades da Educação Básica, e 

embora, como relembra Saviani (2008) a proporção de aumento de investimentos, 

não seja equivalente ao crescimento do público alvo; uma vez que o primeiro 

aumentou em 30% e o segundo em 50%, demonstra-se crescente interesse das 

políticas governamentais com a realidade da educação brasileira e do Ensino Médio 

especificamente. 

Neste sentido, hoje o Ensino Médio é composto por uma base teórica, 

fundamentada na conscientização social do aluno e formação plena do mesmo, o 

que demonstra grandes avanços em comparação ao quadro encontrado até a 

década de 1980, quando segundo Castro; Tiezzi (2005), o Ensino Médio era deixado 

às margens da educação, sem incentivos financeiros, com uma área de abrangência 

insignificante frente ao Ensino Fundamental e sem fins concretos estabelecidos.   

 

2.1.1 O Ensino Médio e o ENEM 

 A reforma nacional do Ensino Médio culminada na década de 1990 trouxe 

consigo alterações na legislação curricular educacional e também transformações 

significativas nas concepções e finalidades da etapa. Além destas modificações 

podem-se destacar outros aspectos relevantes, como a democratização do ensino e 

grande expansão do Ensino Médio, portanto, é visível que este período inaugurou 

um novo ciclo na educação nacional (CASTRO; TIEZZI, 2005).  

 Machado; Lima (2014) comentam que após esta reforma e com a 

implantação da nova LDB 9.394/96, fez-se também necessário repensar os métodos 
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avaliativos referentes ao rendimento escolar, características gerais sobre a 

qualidade da educação e eficiência das metodologias pedagógicas utilizadas no 

ensino. Castro; Tiezzi (2005) apontam que foi implantado no Brasil um sistema de 

avaliação educacional de grande extensão. 

Neste contexto foi instituído pela portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, uma política de avaliação externa, 

direcionada aos concluintes e egressos da etapa. A prova é aplicada em todo o país 

e visa estabelecer padrões estatísticos os quais podem resultar em ações e políticas 

educacionais para melhoria do ensino no país. O exame contém 180 questões 

objetivas, divididas em 45 perguntas de cada área do conhecimento, sendo elas: 

Matemática4 e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos5 e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas6 e suas Tecnologias e Ciências da Natureza7 e suas 

Tecnologias.  

O ENEM é uma prova de múltipla escolha e redação, composta por uma 

síntese dos conteúdos aplicados durante os três anos do Ensino Médio, além de 

conhecimentos já adquiridos no Ensino Fundamental. (MACHADO; LIMA, 2014). 

Segundo o Artigo 2°, § 1° da Portaria nº 438, de 28 de maio de 1998, que instituiu o 

ENEM, o candidato avaliado deve: 

 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 (BRASIL, 1998, 
s/n). 
 

 
4 Matemática. 

5 Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. 

6 Geografia, História, Filosofia e Sociologia.  

7 Biologia, Física e Química. 
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As questões são dirigidas, por meio de situações problema, é exigida uma 

redação dissertativa argumentativa sobre o tema proposto pelo exame, o qual 

geralmente é definido de acordo com os conhecimentos gerais ou da atualidade. É 

importante destacar que o método de abordagem dos conteúdos do exame segue o 

mesmo padrão das diretrizes do Ensino Médio. 

Morrone; Cesana (2013) revelam que a utilização desta metodologia para 

aplicação das questões, tornam necessárias as habilidades de análise e 

interpretação, além de domínio dos conteúdos referentes à questão e exige o 

emprego de várias áreas de conhecimento, na resolução dos exercícios, o que 

contribui para a aprendizagem significativa e consciente.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP explicita com maior clareza sobre o uso deste modelo de questões no exame: 

Em outras palavras, o participante deverá receber uma situação-
problema bem articulada, a partir da qual são formuladas uma ou 
mais questões no formato de “múltipla escolha”. Ou seja, a questão 
apresenta um enunciado e um conjunto de supostas respostas, 
dentre as quais apenas uma é a alternativa que responde 
corretamente ao problema proposto no enunciado (INEP, 2005, 
p.103). 
 

O principal intuito desta utilização é possibilitar que o aluno recorra às suas 

habilidades e competências, apreendidas, por meio da conceituação científica e 

análise histórica da sociedade, o que se resume a assimilar amplamente seu arsenal 

de conhecimentos e integrá-los na resolução do exercício (INEP, 2005). Segundo as 

diretrizes do ENEM, sua finalidade consiste em avaliar o desenvolvimento global do 

aluno, a relação entre os conceitos científicos e a prática social com a qual convive, 

por meio da análise crítica dos fatos e da exploração da interdisciplinaridade dos 

conteúdos. 

Perrenoud (2000) define o termo competência como a mobilização de 

diferentes aptidões intelectuais para compreender ou solucionar determinada 

situação. O autor explana que as competências não são por si só saberes, mas 

consistem na associação e organização dos mesmos, “entre os recursos 

mobilizados por uma competência maior, encontram-se, em geral, outras 

competências de alcance mais limitado” (PERRENOUD, 2000, p. 16). Neste sentido, 
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para a resolução de determinada situação é necessário reunir conhecimentos 

básicos variados e assimilá-los a habilidades cognitivas específicas.    

Gomes (2010) salienta que o ENEM tem como fundamento primordial a 

Reforma Nacional do Ensino Médio, a qual busca uma educação com ênfase no 

raciocínio e reflexão, e não somente na memorização de informações e conteúdos. 

A prova visa avaliar as competências mentais do aluno em diversos aspectos, 

considerando sua aprendizagem efetiva cuja, segundo Libâneo (2006) consiste na 

mudança de pensamentos e atitudes, por isso, a avaliação da educação deve avaliar 

não apenas o grau de instrução do aluno, mas sim a assimilação dos conhecimentos 

no cotidiano do educando. 

O foco principal do exame é diagnosticar a situação da educação no Ensino 

Médio em escala nacional, e produzir rankings comparativos por estado, região, 

município e instituição. Morrone; Cesana (2013) esclarecem que isto ocorre com o 

objetivo de perceber os pontos em déficit de cada local, e assim sugerir ações para 

melhoria da qualidade do ensino, sejam nas metodologias utilizadas ou nos 

conteúdos enfatizados. Para Abdian (2012) muitos entendem que um ensino de 

qualidade pode ser obtido através dos resultados das avaliações externas.   

Santos (2011) revela que em suas primeiras edições, o exame não obteve 

muitas inscrições, pois os alunos não viam motivos suficientes para realizar a prova, 

já que os resultados individuais eram sigilosos, sendo divulgadas somente as 

estatísticas sobre o sistema educacional como um todo. O autor acrescenta que com 

o intuito de reverter este quadro, o governo passou a se mobilizar a fim de que as 

Universidades utilizassem as notas do exame como método de seleção para cursos 

superiores, assim o ENEM começou a se popularizar. 

Thomaz (2016) comenta que com a criação do Programa Universidade para 

todos – PROUNI e do Sistema de Seleção Unificado – SISU, o ENEM passou a não 

ser mais considerado apenas uma política avaliativa em larga escala, mas um 

vestibular unificado de abrangência nacional. A autora expõe que os idealizadores 

iniciais do exame pensavam no mesmo, como uma metodologia de avaliação e 

subsídio de políticas públicas para a etapa, mas que com a popularização desta 

prática o exame contribui mais para a democratização do Ensino Superior, do que 

para a melhoria do Ensino Médio (CORTI, 2013 apud THOMAZ, 2016).   
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Através desta política de ingresso nas universidades, o ENEM ganhou maior 

ênfase no panorama nacional, entre alunos, educadores e equipes pedagógicas, 

afinal, o exame passou a ter finalidade, além do diagnóstico do desempenho 

escolar, também atuando como suporte ou caminho à continuidade dos estudos. 

Entretanto Barros (2014) expõe que embora esta prática aproxime o educando do 

Ensino Superior, ela ignora o histórico escolar do aluno, no sentido de que alunos 

que tiveram bom desempenho nos estudos a vida inteira e por algum motivo não 

obtiveram êxito no exame, acabam não conquistando a vaga para a universidade. 

De modo geral, percebe-se que o ENEM age como mais uma ferramenta de 

manutenção do caráter distintivo do Ensino Médio; pois ao mesmo tempo em que o 

exame é um método de ingresso ao Ensino Superior, promove a desmotivação do 

aluno que não adquire a vaga, e com isto o mesmo em alguns casos desiste da vida 

acadêmica, dedicando-se exclusivamente à carreira profissional, a qual muitas vezes 

não oferece grandes perspectivas de crescimento. 

Em relação às funções do ENEM, Thomaz (2016) destaca a utilização do 

exame como documento de certificação do Ensino Médio. Este recurso é destinado 

aos jovens e adultos, maiores de 18 anos que não finalizaram a Educação Básica, 

mas possuem os conhecimentos necessários para obter uma 8nota mínima exigida 

como critério de certificação9 da etapa. Este elemento amplia os objetivos e 

finalidades do exame, já que como lembra Thomaz (2016) inicialmente o exame 

restringia-se à autoavaliação do estudante, e hoje possui funções variadas, 

destinadas a diferentes interesses. 

O ENEM é a principal política de avaliação em larga escala direcionada aos 

alunos do Ensino Médio no Brasil, Castro; Tiezzi (2005) defendem que ele age como 

um poderoso artifício de implantação da reforma do Ensino Médio no país, a qual 

alterou as prioridades da educação. Além disso, o exame possibilita ao Estado 

identificar as lacunas presentes na etapa que interferem na formação acadêmica e 

cidadã do egresso do Ensino Médio.  

 

 

 
8 Atingir o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e atingir o mínimo de 500 pontos na redação.   

9  A certificação foi permitida até 2016. 
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Quadro 1 – Matriz de referência para o ENEM 2009 – Eixos Cognitivos 

 

Dominar linguagens (DL) 

Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e 
fazer uso das linguagens matemática, artística e 

científica e das línguas espanhola e inglesa. 

 

Compreender fenômenos (CF) 

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. 

 

Enfrentar situações-problema (SP) 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
dados e informações representadas de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema. 

 

Construir argumentação (CA) 

Relacionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis 

em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. 

 

 Elaborar propostas (EP) 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na 
escola para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do ENEM. 

 

Quadro 2 – Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Competências Habilidades 

Aplicar as tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 

3 habilidades 

Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e grupos sociais*. 

4 habilidades 

Compreender e usar a linguagem corporal como 
relevante para a própria vida, integradora social e 
formadora da identidade. 

3 habilidades 

Compreender a arte como saber cultural e 
estético gerador de significação e integrador da 
organização do mundo e da própria identidade. 

3 habilidades 

Analisar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de 

2 habilidades 
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produção e recepção. 

Compreender e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 

3 habilidades 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 

4 habilidades 

Compreender e usar a língua portuguesa como 
língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 

3 habilidades 

Entender os princípios, a natureza, a função e o 
impacto das tecnologias da comunicação e da 
informação na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-o 
aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos 
processos de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar. 

3 habilidades 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do ENEM. 

 

Quadro 3 – Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

Competências Habilidades 

Construir significados para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais. 

5 habilidades 

Utilizar o conhecimento geométrico para realizar 
a leitura e a representação da realidade e agir 
sobre ela. 

4 habilidades 

Competência de área 3 - Construir noções de 
grandezas e medidas para a compreensão da 
realidade e a solução de problemas do cotidiano. 

5 habilidades 

Construir noções de variação de grandezas para 
a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 

4 habilidades 

Modelar e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, 
usando representações algébricas. 

5 habilidades 

Interpretar informações de natureza científica e 
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, 
realizando previsão de tendência, extrapolação, 
interpolação e interpretação. 

3 habilidades 
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Compreender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos naturais e sociais e 
utilizar instrumentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e cálculos de 
probabilidade para interpretar informações de 
variáveis apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

4 habilidades 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do ENEM. 

 

Quadro 4 – Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Competências Habilidades 

Compreender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como construções 
humanas, percebendo seus papéis nos 
processos de produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade. 

4 habilidades 

Identificar a presença e aplicar as tecnologias 
associadas às ciências naturais em diferentes 
contextos. 

3 habilidades 

Compreender interações entre organismos e 
ambiente, especialmente os relativos à saúde 
humana, relacionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características individuais. 

5 habilidades 

Entender métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos. 

4 habilidades 

Apropriar-se de conhecimentos da física para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico-tecnológicas. 

3 habilidades 

Apropriar-se de conhecimentos da química para, 
em situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico tecnológicas. 

3 habilidades 

Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, 
em situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico tecnológicas. 

7 habilidades 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do ENEM. 

 

Quadro 5 – Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Competências Habilidades 

Compreender os elementos culturais que 
constituem as identidades 

5 habilidades 
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Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder. 

5 habilidades 

Compreender a produção e o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e econômicas, 
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e 
movimentos sociais. 

5 habilidades 

Entender as transformações técnicas e 
tecnológicas e seu impacto nos processos de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento 
e na vida social. 

5 habilidades 

Utilizar os conhecimentos históricos para 
compreender e valorizar os fundamentos da 
cidadania e da democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

5 habilidades 

Compreender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no espaço em 
diferentes contextos históricos e geográficos. 

5 habilidades 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do ENEM. 

 

Em relação aos parâmetros avaliativos, as notas são deliberadas através da 

Teoria de Resposta ao Item (TRI), a qual consiste na avaliação, por meio de dados 

estatísticos que possibilitam analisar a prova de acordo com as variáveis de erros e 

acertos e graus de dificuldade das questões (THOMAZ, 2016). A autora explica que 

esta teoria é pertinente porque permite observar a coerência das respostas do 

candidato, e identificar possíveis acertos ocasionais. 

Thomaz (2016) discorre que o grau de dificuldade é definido de acordo com a 

média nacional de acertos de cada questão, ou seja, se 90% dos candidatos 

responderam corretamente a uma pergunta, esta será considerada fácil e, portanto, 

receberá menor peso, enquanto outra questão, apenas 15% dos avaliados 

acertaram será compreendida como difícil e terá maior valor. 

 Segundo Andrade; Tavares; Valle (2000) a TRI se difere da Teoria Clássica 

dos Testes – TCT, pois a primeira analisa subjetivamente a prova, assim, é possível 

traçar o perfil de respostas do avaliado, tal como, identificar as variáveis e 

raciocínios que levaram o mesmo a escolher determinada opção de resposta. Os 

autores explanam que nesta teoria não se investiga o número de acertos, mas sim 

porque o indivíduo acertou cada questão. 
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O que esta metodologia sugere são formas de representar a relação 
entre a probabilidade de um indivíduo dar uma certa resposta a um 
item e seus traços latentes, proficiências ou habilidades na área de 
conhecimento avaliada (ANDRADE ;TAVARES; VALLE, 2000, p. 3).  
 

Os autores ressaltam que um dos pontos positivos deste modelo avaliativo 

em comparação ao método clássico consiste na interpretação individual de cada 

elemento componente da avaliação e não apenas da prova em sua totalidade. Desta 

forma, é possível comparar indivíduos de diferentes populações e realidades que 

tenham realizado o mesmo exame. 

Sobre sua elaboração, é responsabilidade do Instituto Nacional de Educação 

e Pesquisas Educacionais – INEP, que conforme consta na portaria nº 438/98 deve 

ainda coordenar e supervisionar sua implantação e promover avaliação contínua 

aliada às instituições e com especialistas em avaliação educacional, a fim de 

aprimorar constantemente sua preparação e aplicação. 

O ENEM é uma política de avaliação externa já consolidada no panorama 

nacional, a qual acarreta diversos resultados na educação em geral, principalmente 

nos docentes e equipe pedagógica, que entendem o exame como método de 

avaliação institucional e de controle da qualidade do ensino ofertado; além do mais, 

cabe ao professor muitas vezes a responsabilidade pelo desempenho dos 

educandos, o que acaba por direcionar a atividade docente. 

O professor é então convidado a adaptar suas práticas constantemente, de 

acordo com o momento histórico e políticas educacionais vigentes (MORAES, 2011 

apud PIUNTI; OLIVEIRA 2012). Assim, os mesmos obrigam-se a moldar suas 

metodologias pedagógicas com a finalidade primordial de preparar os alunos para as 

avaliações nacionais, e até mesmo para aprimorar técnicas de elaboração de 

redações dissertativas. 

Sousa (2003) faz uma crítica a esta política de avaliação em larga escala, e 

defende que o ENEM avalia apenas o produto final, e não considera as 

especificidades dos alunos e instituições, deste modo não leva em conta as 

condições e infraestrutura oferecida pelo sistema de ensino, mas sim o êxito ou 

fracasso dos educandos em relação aos conhecimentos considerados essenciais. 

A autora destaca que o fato do exame avaliar apenas os egressos da etapa 

acaba não trazendo benefícios ao avaliado, afinal se ele já concluiu os estudos, 
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mesmo que identifique suas falhas não poderá corrigi-las e revê-las. Deste modo, a 

prova avalia primeiro a qualidade da educação de modo geral, e em um segundo 

momento se preocupa com a aprendizagem ou competências dos alunos. 

O ENEM pode ser considerado uma metodologia de avaliação sistêmica, 

embora resulte em discussões para melhoria das condições educacionais do país e 

desenvolvimento de novas metodologias, não promove efeitos significativos no aluno 

avaliado, o qual tirará pouco proveito dos dados obtidos através do exame, já que 

embora tenha acesso aos índices alcançados, por ser egresso da etapa, não poderá 

reaplicá-los. 

O índice de desenvolvimento da Educação Básica – IDEB é definido através 

das estatísticas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB; ao 

analisar os últimos resultados dos alunos paranaenses do Ensino Médio no exame, 

é possível perceber discordância entre os índices revelados e o objetivo do sistema 

avaliativo; pois se a finalidade da avaliação em larga escala é promover reflexões 

sobre a situação educacional e orientar a aplicação de políticas educacionais e 

assim promover a melhoria do ensino, isto não se torna visível. 

 Até 2011 as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação – MEC foram 

atingidas, enquanto nas edições de 2013 e 2015 as médias nacionais ficaram abaixo 

do padrão definido, tanto na rede pública, quanto privada. Outro aspecto a ser 

discutido, refere-se à diferença de resultados entre os dois setores de ensino. 

Enquanto a rede pública nunca alcançou média maior que 3,9, o pior resultado do 

setor privado foi 5,5.  

Entretanto, em ambos os casos houve regressos nas últimas edições. A nota 

da rede pública caiu de 3,7 em 2011, para 3,4 em 2013 e subiu discretamente para 

3,6 em 2015.  Já em relação ao setor privado, o resultado em 2011 foi 6,1, o qual 

decresceu para 5,7 em 2013 e para 5,5 em 2015. É notável a existência de questões 

a serem levantas e refletidas sobre a situação educacional atual, afinal é 

inadmissível esta regressão.    

 

2.2 Políticas e Legislações Nacionais de Avaliação Externa 

 A educação formal é organizada a partir de inúmeros componentes, e 

influenciada por diversos aspectos. Deste modo, ela retrata o contexto social no qual 
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está inserida, tal como pode enraizar os interesses e pensamentos do sistema 

político vigente (FREIRE, 1996). Nesta perspectiva o autor enfatiza que a educação 

nunca é neutra, já que sempre representa determinada ideologia ou concepção.    

Lima (2012) discute o atual panorama educacional brasileiro, e enfatiza que 

neste contexto a avaliação é a maior forma de expressão das políticas educacionais, 

sendo que a mesma recebe destaque, pois pode ser entendida como ferramenta de 

controle do Estado. É notável a influência exercida pela avaliação no contexto 

educacional, já que além de exprimir o cenário político da sociedade em referência, 

ela atua como um instrumento de transmissão de princípios. 

 A ideia de protagonizar a avaliação no processo de ensino é muito criticada 

por Luckesi (2001), para ele a avaliação deve ser compreendida como mais uma 

metodologia de aprendizagem e construção do conhecimento, a qual auxilia no 

processo de apreensão dos conteúdos e desta maneira possibilita o 

desenvolvimento conceitual do avaliado. Em contrapartida, ao analisar 

historicamente a avaliação no Brasil é claramente perceptível seu caráter político e 

ideológico.  

A avaliação externa dos níveis de ensino se tornou obrigatória a partir da 

década de 1990, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96) (BARREIROS, 2003). Neste período ocorreram muitas 

transformações para a educação, trazidas em grande parte pela Nova LDB, a qual 

dentre suas maiores contribuições, proporcionou uma nova concepção à educação, 

pautada na gestão democrática e na formação integral do aluno, nos âmbitos 

intelectual, moral, afetivo e social. Segundo a mesma: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 1996, s/n). 

 

De acordo com esta perspectiva a educação possui funções muito além da 

formação cognitiva do aluno e a transmissão de conhecimentos historicamente 

acumulados, e também detém o papel de desenvolver capacidades e habilidades 

globais do educando, e promover a formação não somente intelectual, mas social e 

afetiva. No campo político, Werle (2011) comenta que a LDB creditou maiores 
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responsabilidades ao Estado em relação à educação pública e à qualidade e 

abrangência obrigatória da mesma. 

A autora ainda acrescenta que dentre as obrigações da União pode-se 

destacar a função de “[...] assegurar o processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar no ensino Fundamental, Médio e Superior, em colaboração com 

os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino [...]” (WERLE, 2011, p.774). A partir deste pressuposto, é 

notável que a avaliação externa tenha como finalidade além da verificação da 

aprendizagem, a observação da situação educacional do país com o intuito de 

aprimorar a qualidade da mesma.  

Em relação ao rendimento escolar, a avaliação deve atuar como uma 

ferramenta de análise geral do educando, por isso não pode considerar apenas sua 

aprendizagem e desenvolvimento em sala. Deste modo as diretrizes definem que as 

políticas nacionais de avaliação seguem a perspectiva de avaliar a formação social 

do educando, através dos conhecimentos técnicos, morais e intelectuais adquiridos 

durante o processo educativo, entretanto, Alavarse; Bravo; Machado (2013) afirmam 

que seu intuito muitas vezes se resume a quantificar e pontuar a qualidade da 

educação e do sistema de ensino. 

Silveira; Ferron (2012) revelam que devido à preocupação em elevar a 

qualidade da educação no Brasil, a avaliação externa passou a ser um mecanismo 

avaliativo muito frequente. Seu principal objetivo é verificar a aprendizagem, e 

desenvolvimento do aluno, a fim de diagnosticar a qualidade do ensino em escala 

nacional e estabelecer rankings comparativos entre as instituições e regiões 

submetidas à avaliação. 

Devido à preocupação dos sistemas de ensino e das instituições em atingir 

médias aceitáveis nas provas, a avaliação em larga escala consequentemente 

provoca mudanças e adaptações no âmbito escolar. As quais são perceptíveis 

segundo Coutinho (2012) na aplicação curricular, cuja muitas vezes se volta 

basicamente à obtenção de resultados satisfatórios nos exames nacionais. Isto se 

deve à responsabilização dos mesmos ser atribuída ao docente. 

O autor ainda comenta que a avaliação em larga escala no Brasil foi motivada 

pela emergência de políticas neoliberais disseminadas pelo governo, e ressalta que 
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o currículo educacional é fruto da organização política na qual o mesmo se encontra. 

Neste sentido, o pensamento político vigente acarreta interferências significativas na 

elaboração e aplicação de políticas educacionais.    

O currículo está vinculado ao contexto social no qual está inserido. É 
delineado pelo contexto histórico, econômico, político e social. Estes 
aspectos são responsáveis por estabelecer a forma de selecionar, 
ordenar e alterar o currículo, além de incidir na prática educativa e na 
seleção dos conteúdos (COUTINHO, 2012, p. 21). 
 

Contudo, esta metodologia avaliativa se enraizou no país a partir da década 

de 1990, após a criação do Sistema de Avaliação da educação Básica – SAEB 

(SILVEIRA; FERRON, 2012), o qual, no início era aplicado apenas a amostras de 

populações e atingia apenas o Ensino Fundamental, o exame avaliava somente as 

habilidades referentes à matemática (resolução de situações problema) e língua 

portuguesa (leitura e interpretação textual). 

 

Quadro 6 – Matriz de Referência para o SAEB: Matemática – 3º ano do Ensino 

Médio 

Competência Habilidades 

Espaço e Forma 10 habilidades 

Grandezas e Medidas 3 habilidades 

Números e Operações /Álgebra 
e Funções 

20 habilidades 

 Tratamento da Informação 2 habilidades 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do SAEB. 

 

Quadro 7 – Matriz de Referência para o SAEB: Língua Portuguesa – 3º ano do 

Ensino Médio 

Procedimentos de Leitura 5 habilidades 

Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do 
Enunciador na Compreensão do Texto 

2 habilidades 

Relação entre Textos 2 habilidades 

 Coerência e Coesão no Processamento do 7 habilidades 
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Texto 

Relações entre Recursos Expressivos e 
Efeitos de Sentido 

4 habilidades 

Variação Lingüística 1 habilidade 

Fonte: Autora da pesquisa, com base na matriz de referências do SAEB. 

 

Em 2005, com a Portaria nº 931 foi implementado o novo SAEB, o qual foi 

dividido em duas provas, sendo elas a Avaliação Nacional da Educação Básica – 

ANEB, destinada tanto ao setor público quanto ao privado, e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar – ANRESC, também chamada Prova Brasil, aplicada apenas 

na rede pública de ensino. Quanto à finalidade, ambas as avaliações objetivam a 

verificação e análise da situação da educação e qualidade do ensino no país. 

Com estas alterações e motivado pela instituição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB em 2007, o sistema passou a ter 

como intuito, além da avaliação da eficiência da educação, o subsídio de políticas 

públicas, através da geração de médias nacionais, estaduais e regionais, e a 

prestação de bonificações às instituições com melhor desempenho (SILVEIRA; 

FERRON, 2012). Em 2009, foram inseridos nas matrizes curriculares referenciais do 

SAEB conhecimentos referentes às Ciências Humanas e Ciências da Natureza, os 

quais passaram a ser trabalhados interdisciplinarmente nas questões, este fato 

ampliou a abrangência de temas e conteúdos abordados na avaliação.   

A matriz de referência de Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 

SAEB, define cinco eixos estruturantes para as Ciências da Natureza (Terra e 

universo; Vida e ambientes; Ser humano e Saúde; Matéria: constituição, 

propriedades e transformações; Energia: conservação e transformação); sete eixos 

para as Ciências Humanas (Tempo, espaço, fontes históricas e representações 

cartográficas; Natureza, sociedade: questões ambientais;  Identidades, diversidades  

e direitos humanos;  Poder, Estado e instituições; Cidadania e movimentos sociais; 

Produção, circulação e trabalho; Comunicação e tecnologia), a serem abordados a 

partir de três operações cognitivas transversais (Reconhecer conceitos, ideias, 

fenômenos e/ ou sistemas; Compreender conceitos, ideias, fenômenos e/ou 

sistemas; Aplicar conceitos, ideias e/ou Sistemas).  
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Entretanto, estes instrumentos avaliativos eram destinados à educação básica 

em geral, e não havia um exame nacional destinado especificamente ao Ensino 

Médio, por isso era interessante a criação de uma avaliação pensada e direcionada 

exclusivamente à etapa que segundo Machado; Lima (2014) sempre gerou dilemas 

a respeito de seu caráter, que se designava em finalizar os estudos e preparar para 

o exercício do trabalho, ou propiciar a continuidade dos estudos, assumindo assim 

caráter propedêutico.  

Além disso, era importante a elaboração de um modelo avaliativo que se 

preocupasse com a análise global do aluno, considerando aspectos cognitivos, 

sociais e subjetivos, e não buscasse verificar somente o domínio de conhecimentos 

linguísticos, matemáticos e científicos como ocorre no SAEB.  

Outra questão relevante é ressaltada por Castro; Tiezzi (2005) os quais 

comentam que era inadiável a necessidade de repensar a organização política e 

curricular do Ensino Médio no Brasil, além disso, os autores salientam que era 

imprescindível redesenhar os sistemas de ensino estaduais e também o federal, pois 

a delimitação e a divisão de funções eram precárias entre estes sistemas 

educacionais.  

Neste contexto e influenciado pelo artigo 9º, parágrafo VI, da LDBEN 9394/96, 

a qual determina ser responsabilidade da União a realização de avaliações 

nacionais do rendimento escolar de toda a Educação Básica, foi criado o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, instituído pela Portaria MEC nº 438, de 28 de 

maio de 1998, cujo documento em seu Artigo 1° define que o exame terá por 

finalidade:  

Artigo 1º – Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, 
como procedimento de avaliação do desempenho do aluno, tendo 
por objetivos: 
I – conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à 
continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de 
trabalho;    
II – criar referência nacional para os egressos de qualquer das 
modalidades do ensino médio; 
III – fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à 
educação superior; 
IV – constituir-se em modalidade de acesso a cursos 
profissionalizantes pós-médio (BRASIL, 1998, s/n). 
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No decorrer de sua aplicação, o exame passou por fases distintas, Thomaz 

(2016) afirma que no início o objetivo da prova se resumia na auto avaliação do 

egresso, por isso o exame não recebia muito prestígio entre os alunos e instituições. 

Posteriormente, no período de 2000 a 2005, a prova recebe função de possibilitar o 

acesso ao Ensino Superior; quando algumas universidades passaram a considerar 

os resultados obtidos nas provas do ENEM como parte da nota de ingresso nas 

instituições, mas esta política só se expandiu com a criação do Programa 

Universidade para todos – PROUNI10 em 2004, o qual designava bolsas em 

instituições privadas a partir das notas do exame.  

Apenas com a implantação do novo ENEM em 2009, por meio das Portarias 

nº 109 e nº 462 de 27 de maio de 2009, o exame de fato ganhou ênfase no 

panorama avaliativo e educacional brasileiro (THOMAZ, 2016), a autora salienta que 

a partir destas portarias ocorreram modificações estruturais quanto à aplicação e 

conteúdos das provas, e expandiram-se as funções do exame; com a introdução do 

Sistema de Seleção Unificado – SISU, instituído pela Portaria nº 2, de 26 de janeiro 

de 2010. Segundo Thomaz (2016) em 2011 passa a ser obrigatória a inscrição no 

mesmo para o requerimento de financiamento estudantil – FIES.  

De acordo com o Artigo 2º das portarias MEC nº 109 e nº 462, ficam 

instituídos como objetivos do ENEM: 

Art. 2º Constituem objetivos do Enem:  
I – oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à 
sua auto avaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em 
relação ao mundo do trabalho quanto em relação à continuidade de 
estudos;  
II – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva 
como modalidade alternativa ou complementar aos processos de 
seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho;  
III – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva 
como modalidade alternativa ou complementar aos exames de 
acesso aos cursos profissionalizantes, pós-médios e à Educação 
Superior;  
IV – possibilitar a participação e criar condições de acesso a 
programas governamentais;  
V – promover a certificação de jovens e adultos no nível de 
conclusão do ensino médio nos termos do art. 38, §§ 1º e 2º da Lei 
nº 9.394/1996 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB);  

 
10 O Programa Universidade Para Todos – PROUNI foi criado pelo Governo Federal em 2004, com o intuito de possibilitar o 
ingresso ao Ensino Superior, por meio da oferta de bolsas de estudos em instituições privadas de ensino.  
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VI – promover avaliação do desempenho acadêmico das escolas de 
ensino médio, de forma que cada unidade escolar receba o resultado 
global;  
VII – promover avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes 
ingressantes nas Instituições de Educação Superior (BRASIL, 2009, 
s/n). 
 

Ao analisar estes elementos, outro aspecto a ser discutido, é a instauração da 

função certificadora do Ensino Médio, através do estabelecimento de uma nota 

mínima no exame como critério (THOMAZ, 2016). Este fato tornou o exame muito 

abrangente e versátil, pois o mesmo atende aos interesses do sistema educacional, 

ao avaliar a qualidade do ensino; os egressos da etapa, ao possibilitar acesso ao 

Ensino Superior; e aos jovens e adultos que não concluíram a Educação Básica na 

idade regular, os quais podem então utilizar a nota do exame como certificação do 

Ensino Médio.  

De acordo com a portaria nº 438, o ENEM avaliará o aluno sob a perspectiva 

da reforma política do Ensino Médio, iniciada no início da década de 1990 e 

culminada com a elaboração da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a qual 

determina que o aluno deve estar apto a resolver situações problema através da 

análise crítica e interpretação, aliadas ao domínio de conceitos científicos, sendo 

assim o Art. 35 define os objetivos do Ensino Médio.  

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, 1996, p. s/n). 

 

Neste aspecto o ENEM está em consonância com as diretrizes do Ensino 

Médio, visto que os objetivos da etapa são de fato abordados na proposta do exame, 

composto por questões que desenvolvem o senso crítico do aluno, elemento crucial 

para a formação do cidadão. Entretanto, Machado; Lima (2014) lembram que o 

exame não se preocupa em avaliar o Ensino Médio em geral, mas apenas os 
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concluintes da etapa, logo não analisa a evolução do aluno durante este processo, 

mas somente avalia seu patamar final. 

Sousa (2003) discute que tradicionalmente o foco da avaliação se referia à 

verificação da aprendizagem, porém hoje as práticas avaliativas possuem caráter 

mais amplo, por isso, também se voltam para a análise da atuação do professor, da 

qualidade da instituição e até mesmo do sistema educacional. Neste sentido, 

consequentemente são alteradas as prioridades na prática educativa, e são 

perceptíveis relevantes impactos na equipe pedagógica e corpo docente.   

Assim, tanto o ENEM como demais políticas de avaliação em larga escala, 

demonstram interesse não unicamente na verificação da aprendizagem e 

manutenção da qualidade da educação, mas também – e principalmente – na 

quantificação e comparação dos resultados alcançados, como método de 

proliferação de padrões de metodologias de ensino, focadas nos conteúdos 

cobrados pelas avaliações, devido à necessidade de obtenção de bons resultados. 

Ou seja, as políticas de avaliação em larga escala promovem a exigência de 

uma qualidade padrão de ensino, a qual obriga os professores a repensarem suas 

práticas pedagógicas e a aplicação curricular, o que traz como consequência a 

tendência de abordar essencialmente os conteúdos que serão cobrados nas provas, 

para que a instituição obtenha resultados satisfatórios e aumente seu IDEB 

(SANTOS; GIMENES; MARIANO, 2013). 

Coutinho (2012, p.21) ressalta o caráter normativo da avaliação externa: 

Estas avaliações impõem regras que são colocadas em relação à 
avaliação dos alunos, que levariam, a uma tendência à padronização 
das práticas docentes e dos currículos, subsidiadas pela pressão dos 
testes e exames nacionais, imputando aos professores a 
responsabilização pelos seus resultados (COUTINHO, 2012, p. 21). 

 

Torna-se visível que a aplicação de políticas de avaliação em larga escala ou 

avaliação institucional, exerce impactos relevantes no ambiente escolar, no que diz 

respeito à gestão e à docência. Outro ponto a ser destacado é que estes exames 

podem influir até mesmo na prática pedagógica e na aplicação curricular, o que torna 

cabível investigar de que maneira ocorre este processo e qual o grau desta 

influência. 
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2.3 Avaliação em larga escala 

A avaliação educacional, analisada em aspectos gerais refere-se ao ato de 

verificar, analisar ou julgar a eficácia ou o alcance de determinado fim pré-definido. 

Para Committee (1981, apud RISTOFF, 2003) avaliar é investigar sistematicamente 

o mérito de um objeto. Ou seja, nesta perspectiva o processo avaliativo consiste em 

observar se determinado objetivo ou meta foi alcançado ou superado pelo sujeito 

avaliado.  

Ela assume função de julgamento, por ser utilizada para definir o grau de 

sucesso ou de aproveitamento de determinada questão ou conteúdo. Luckesi (2001) 

comenta que a mesma não deve ser vista como o ponto de chegada do processo 

educativo, pelo contrário, deve ser considerada apenas uma das ferramentas ou 

metodologias para construção do ensino, ou seja, ela não deve ter fim em si, mas 

sim auxiliar na promoção de um resultado. Em contrapartida, o autor destaca que a 

avaliação tem sido tão enfatizada que a educação está se tornando uma “Pedagogia 

do Exame”. Sobre essa questão Sousa (2003) reafirma: 

A avaliação tem ocupado lugar central nas políticas educacionais em 
curso no país, constituindo-se em um dos elementos estruturantes de 
sua concretização, nos moldes em que vem sendo concebida, 
particularmente a partir da década de 90 (SOUSA, 2003 p.176). 

 

Para que seja possível uma análise mais clara referente à avaliação em suas 

diversas características, é fundamental conhecer alguns aspectos estruturais da 

mesma, como por exemplo, seus componentes e categorias. Contudo, a avaliação 

pode ser classificada de diversas formas, de acordo com o elemento avaliado e 

método de aplicação, ou seja, pode-se avaliar a aprendizagem do aluno, a qualidade 

do ensino, a ação docente, a equipe pedagógica, o sistema educacional, entre 

outros aspectos (RABELO, 1998).  

No caso da avaliação em larga escala, ou avaliação externa, o principal intuito 

é analisar a educação em suas inúmeras faces, de modo a encontrar respostas para 

os problemas existentes no sistema educacional e nas instituições, além de buscar 

maneiras de melhorar a qualidade do ensino, considerando quesitos como a 

infraestrutura oferecida pelas escolas, a matriz curricular, o corpo docente e a 

aprendizagem. Portanto, as políticas avaliativas são concebidas com o intuito de 
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auxiliar na formulação e no monitoramento de políticas públicas para o 

desenvolvimento da qualidade da educação no Brasil (VIANNA, 2003). 

Para Depresbiteris (2001, p.144) apud Moreira (2000, p.45) a avaliação em 

larga escala possui três finalidades, são elas “Fornecer resultados para a gestão da 

educação, subsidiar a melhoria dos projetos pedagógicos das escolas e propiciar 

informações para a melhoria da própria avaliação, o que a caracteriza como meta-

avaliação”. Becker (2010) comenta que muitos governos utilizam esta metodologia 

avaliativa como forma de coletar e divulgar dados acerca da qualidade do sistema 

educacional em si, porém não se preocupam em avaliar a real aprendizagem dos 

alunos.   

Desta forma, é posto em debate o caráter da avaliação em larga escala no 

Brasil, afinal, seu objetivo é levantar estatísticas que resultarão em pesquisas com 

foco na melhoria das condições e metodologias de ensino, ou se resume em 

ranquear as regiões e instituições a fim de fomentar a competição? Neste sentido, 

Coutinho (2012) defende que a avaliação externa pode ser compreendida como um 

mecanismo de fiscalização e normatização do ensino em função dos interesses do 

Estado.     

Outra crítica levantada à avaliação externa é relativa à forma de obtenção dos 

resultados, já que neste método avaliativo os mesmos são designados a partir de 

uma abordagem quantitativa, a qual verifica basicamente o nível de instrução do 

avaliado, de maneira objetiva e prática; segundo Saul (2010, p.46) “A avaliação 

quantitativa tem, como preocupação única, a comprovação do grau em que os 

objetivos previamente estabelecidos foram alcançados”.  

Sobrinho (2000) comenta ainda, que apesar de muitos defenderem que esta 

perspectiva de avaliação garante objetividade na obtenção dos dados, ela não dá 

conta de compreender a diversidade de fatores existentes. Com isso, pode-se 

entender que a avaliação quantitativa mostra-se superficial, por preocupar-se 

basicamente com os resultados obtidos, e não como estes foram conquistados, ou 

seja, ela não analisa o processo de ensino em sua totalidade, mas apenas o 

desempenho do educando na prova em questão.    
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Além desta questão, na avaliação externa frequentemente ocorrem 

programas de accountability11 do professor, ou seja, o docente é responsabilizado 

pelos resultados obtidos por seus alunos. Coutinho (2012) discorre que a avaliação 

externa pressiona os profissionais da educação, visto que os resultados levam à 

normatização de políticas e currículos. O autor ainda complementa que ela leva à 

imposição de regras e à padronização de práticas e conteúdos a serem aplicados.   

Esta característica causa a desconfiança dos professores em relação à 

avaliação em larga escala, os quais entendem a mesma como instrumento de 

fiscalização e controle, com esta prática o docente sente-se pressionado pela 

cobrança por resultados, tanto por parte da direção, quanto pelos órgãos estatais 

responsáveis pela inspeção do trabalho pedagógico e qualidade do ensino; portanto 

muitos professores buscam adequar os conteúdos à matriz curricular da avaliação e 

acabam por deixar em segundo plano, conteúdos fundamentais, mas com menor 

ênfase nos exames. 

 Em contrapartida, Fernandes; Gremaud (2009) observam que esta 

responsabilização nem sempre é negativa, afinal ela pode servir como um artifício de 

autoavaliação, de reflexão sobre o trabalho desempenhado, e de estímulo à 

mudança de práticas, e com isto resultar em consequentes melhorias na qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem. Os autores ainda ressaltam: 

Muitos críticos vêm os programas de accountability como uma forma 
de culpar professores e diretores de escola pela baixa qualidade do 
ensino. Acreditar que os responsáveis pela educação podem alterar 
procedimentos, e assim, melhorar o ensino, não significa dizer que 
sejam culpados por seus alunos não estarem aprendendo mais. 
(FERNANDES; GREMAUD, 2009, p.7). 
 

Neste aspecto são postos em pauta divergentes pontos de vista sobre os 

impactos e possíveis contribuições da avaliação em larga escala no Brasil, logo, 

embora como ressalta Coutinho (2012) esta seja compreendida por muitos como um 

elemento utilizado pelo governo para manipulação e hegemonização dos sistemas 

educacionais, a mesma também pode interferir beneficamente no processo 

educativo, assim é fundamental reconhecer as contribuições da mesma, afinal: 

A atividade de avaliação não é uma atividade isolada e auto-
suficiente. Ela é uma das etapas do processo de planejamento das 
políticas e programas governamentais: gera informações que devem 

 
11 Responsabilização total do professor pelo desempenho do aluno. 
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possibilitar novas escolhas; analisa resultados que podem sugerir a 
necessidade de reorientação das ações para alcance dos objetivos 
traçados (MARINHO, 2010, p.62). 
 

É inevitável pensar que as avaliações educacionais em larga escala, em geral 

produzem resultados exclusivos referentes à qualidade da educação e ao conteúdo, 

o qual é de fato aprendido em sala de aula, além disso, ainda não foi encontrado 

outro modo de se levantar tais informação, para posteriores elaborações de políticas 

públicas voltadas à educação; sendo assim, a avaliação externa é concebida como a 

metodologia avaliativa mais adequada para esta finalidade (SANTOS; GIMENES; 

MARIANO, 2013). 

Ao analisar a ótica de que a avaliação externa colabora na promoção de 

políticas públicas direcionadas à educação e nas discussões referentes a possíveis 

melhorias para a mesma, é interessante balancear os conceitos sobre o tema; a fim 

de perceber os pontos positivos e negativos relativo à avaliação em larga escala e 

os impactos que a mesma acarreta no processo educativo, no cotidiano institucional 

e no sistema de ensino.  

Neste sentido Silveira; Ferron (2012) apontam que desde a década de 1990, 

esta é uma prática enraizada no panorama educacional brasileiro, portanto é 

importante investigar seus benefícios e malefícios, já que ao mesmo tempo em que 

ela influencia ou até mesmo molda a prática pedagógica; é inegável que seus 

resultados de alguma forma revelam os índices reais da situação da educação 

nacional, e resultam em debates acerca de medidas relativas à melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Em contrapartida, as avaliações externas impõem regras que levam a uma 

uniformização das práticas docentes e dos conteúdos presentes nos currículos, que 

são aliadas à pressão dos exames nacionais, e creditam aos professores a 

responsabilidade pelos resultados de seus alunos (COUTINHO, 2012). Nesta 

perspectiva, é cabível então, compreender a avaliação em larga escala como uma 

metodologia avaliativa que dissemina a homogeneização de conteúdos e 

metodologias de ensino. 

Silveira; Ferron (2012) explicam que devido à instituição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB foi motivada a divulgação dos 

rankings entre as instituições, estados e municípios nas mídias. Coutinho (2012) 
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comenta que esta prática incentiva a competição, e leva à valorização das 

instituições e governos com melhores resultados nas avaliações externas.  

Sousa; Oliveira (2003) enfatizam que os resultados da avaliação externa são 

comumente utilizados por estados, municípios e instituições como produto de 

marketing e promoção, pois o sucesso nos exames se torna sinônimo de qualidade 

no ensino ofertado. Ao divulgar os resultados do ENEM e demais políticas de 

avaliação em larga escala, a imprensa propõe a classificação e distinção, sem 

contribuir significativamente para discussões e ações concretas a respeito da 

qualidade educacional (SOLIGO; GASPARIN, 2011).   

Tal competição é garantida pela associação entre desempenho e 
financiamento, podendo redundar em critérios para alocação de 
recursos, que incidem, até mesmo, em remunerações diferenciadas 
dentro de sistemas de ensino que até a pouco trabalhavam com a 
noção de remunerações isonômicas (SOUSA; OLIVEIRA, 2003, p. 
875). 
 

Sousa; Oliveira (2003) revelam que na rede pública esta classificação 

direciona subsídios e financiamentos e até mesmo distribui bonificações e 

remunerações diferenciadas para os professores com melhores índices nos exames. 

Já no setor privado, esta utilização é realizada com o intuito de atrair um maior 

número de alunos à instituição além de creditar prestígio à escola. 

A avaliação em larga escala possui faces distintas, já que ela promove 

diagnósticos coerentes a respeito do sistema educacional brasileiro, propõe 

importantes reflexões sobre aspectos a serem alterados e auxilia na elaboração de 

hipóteses para melhorias; entretanto Coutinho (2012) ressalta que ela pode moldar a 

prática pedagógica, propiciando a padronização de conteúdos e métodos, o que leva 

à restrição da ação docente e com isso afeta significativamente o processo de 

ensino-aprendizagem.  

De modo geral, é visível que a mesma fornece informações importantes sobre 

a situação educacional do país, já que avalia de integralmente grande parcela do 

público alvo e oferece as notas distinguidas por área do conhecimento, o que 

possibilita a identificação das disciplinas e conteúdos a receberem maior atenção, 

tanto do aluno, quanto do docente e equipe pedagógica. 
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2.4 O impacto da Avaliação Externa nos professores do Ensino Médio 

 A educação é um conceito muito amplo e, portanto, suscetível de diversas 

intepretações. Silva Junior (2012) analisa duas concepções opostas referentes à 

mesma, uma que a entende como um direito e outra que a compreende como uma 

mercadoria. A partir desta afirmativa o autor conclui que por vivermos em uma 

sociedade capitalista a segunda concepção se sobressai à primeira, já que é mais 

fácil comercializar um produto do que assegurar um direito. 

 Freire (1996) comenta que o professor democrático não pode exercitar uma 

educação “bancária”, ou seja, o docente, não deve resumir sua prática à 

transferência de conteúdos, pelo contrário, para ele, educar consiste em possibilitar 

a aprendizagem crítica e consciente. Deste modo é inadequado que o educador 

aplique uma extensa rede de conteúdos e preocupe-se meramente com o domínio 

técnico do objeto de estudo, mas sim garanta a apropriação, reflexão e análise do 

conhecimento oferecido. 

Ao associar este ponto de vista com a avaliação, percebe-se que a mesma 

deve ser baseada na possibilidade de desenvolver a aprendizagem do aluno através 

da apreensão do conhecimento aliada à sua aplicação no cotidiano, a fim de que o 

educando associe os conteúdos estudados à prática social. Portanto, Freire (1996, 

p.27) salienta que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Luckesi (2001) define a avaliação como uma ferramenta para obtenção de 

análise sobre o processo de ensino-aprendizagem e reflexão do professor sobre sua 

ação docente. Libâneo (2006) comenta que a mesma é uma maneira de reorientar a 

prática pedagógica, pois os resultados adquiridos através dela identificam os 

progressos e dificuldades dos alunos em relação aos objetivos propostos, e desta 

forma possibilitam a correção de aspectos necessários e auxiliam na manutenção da 

qualidade do ensino. Portanto, em geral a avaliação possui a função de direcionar o 

processo educativo e auxiliar na aprendizagem.  

A avaliação em larga escala, ou avaliação externa é comumente utilizada no 

Brasil e no mundo como método de coleta de dados estatísticos, e também de 

diagnóstico de diversos aspectos relativos à educação, tais como: qualidade do 

ensino, desempenho escolar por estado, região, município ou instituição. Além disso, 
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ela é um artifício que possibilita análises tanto objetivas, como também subjetivas 

referentes ao panorama educacional em suas múltiplas facetas. 

Santos; Gimenes; Mariano (2013, p. 40) discorrem que “no contexto mundial, 

as avaliações externas surgem como uma busca de “equiparação” tanto da 

abrangência e permanência do aluno nas escolas, como da qualidade do ensino e 

da aprendizagem”. A partir desta afirmativa associa-se que a avaliação externa 

possui fundamento amplo, e agrega divergentes objetivos, pois se preocupa tanto 

com a manutenção dos sistemas de ensino, quanto com a garantia da qualidade 

educacional ofertada pelos mesmos.    

No Brasil, estas políticas são justificadas através de argumentos como a 

necessidade em adquirir informações referentes ao nível de aprendizagem dos 

alunos, analisar o rendimento escolar, e fazer levantamentos de dados estatísticos 

por estado, região, município e também em escala nacional, a fim de identificar 

lacunas no processo de ensino e no sistema educacional, além de elaborar 

respostas para estas a partir dos resultados obtidos pelas avaliações (SILVEIRA; 

FERRON, 2012).  

Santos; Gimenes; Mariano (2013) comentam que a publicação dos resultados 

das avaliações em larga escala, promove a fiscalização do trabalho do professor e 

com isso a prática docente é afetada, pois o educador passa a desenvolver suas 

aulas com base nas exigências das avaliações externas e não a partir de seus ideais 

e preceitos de educação.  

Novaes (2014) ao realizar pesquisas sobre os impactos da avaliação externa 

com professores da rede estadual paulista comenta que a maioria dos professores 

não é contra a aplicação das provas, mas sim à forma como os resultados são 

utilizados, cuja muitas vezes acarreta a classificação com fim punitivo e competição 

entre os professores e instituições, sem visar a revisão e melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Além disso, as avaliações em larga escala induzem a prática docente, Novaes 

(2014) menciona que professores alegam a influência das mesmas através da oferta 

de materiais prontos, cursos e capacitações voltadas aos conteúdos e parâmetros 

abordados nas provas. Desta forma, o docente é obrigado a alterar seu método de 

ensino a fim de atender as especificidades das políticas avaliativas externas. 
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Coutinho (2012) afirma que com esta fiscalização o professor perde a 

autonomia sobre o processo de ensino, pois precisa adaptar suas metodologias às 

normas externamente impostas. O autor ressalta que este fato pode provocar ainda 

a limitação de práticas em sala, restringindo a aprendizagem dos alunos aos 

conteúdos e padrões de abordagem das provas.  

As políticas de avaliação em larga escala direcionadas ao Ensino Médio, são 

consideradas tanto um instrumento para avaliar o Sistema Educacional Nacional em 

sua totalidade, quanto para analisar a qualidade da educação ofertada 

especificamente por cada instituição. Deste modo, exerce impactos externos e 

internos no processo de ensino e no ambiente escolar, afinal o professor é 

observado tanto pela gestão da escola, quanto pelos órgãos educacionais.  

Esta característica torna a avaliação externa um paradigma, afinal, ao mesmo 

tempo em que a mesma avalia o Sistema Educacional e com isto, contribui para a 

melhoria das condições de ensino e da qualidade da educação; estas políticas 

geram pressão interna na equipe pedagógica, principalmente nos professores, os 

quais, em alguns casos são responsabilizados pelo desempenho dos alunos nos 

exames e por este motivo, o processo de ensino é inevitavelmente afetado, na 

medida em que o docente em alguns casos altera suas práticas e direciona a 

aplicação curricular aos conteúdos relativos aos exames.  

Santos; Gimenes; Mariano (2013) expõem que devido à divulgação dos 

resultados das avaliações em larga escala, o professor é questionado, e convocado 

a justificar a atuação dos educandos nos exames, com isto fica claro que o encargo 

pelo desempenho dos alunos geralmente é atribuída ao docente. Entretanto Piunti; 

Oliveira (2012) acreditam que: 

A divulgação da avaliação de sistemas educacionais pode ser 
positiva para desencadear uma discussão generalizada sobre a 
educação, em vários âmbitos da sociedade, o que não significa 
necessariamente efeitos imediatos no desencadeamento de políticas 
efetivas de melhoria de qualidade do ensino e aprendizagem 
(PIUNTI; OLIVEIRA, 2012, p.2).  
 

Neste sentido, subentende-se que a avaliação externa embora desencadeie 

debates relevantes sobre os dilemas e problemas educacionais, a mesma não 

assegura a melhoria da qualidade, afinal, nem sempre acarreta mudanças eficazes 

na ação docente, sendo que estas podem não surtir os efeitos desejados, já que 
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cada escola possui um público específico, com necessidades particulares e 

dificuldades distintas.  

O modelo de avaliação externa implantado no Brasil enfatiza os resultados 

obtidos, ranqueia as instituições, não se relaciona com a autoavaliação das escolas, 

e acarreta uma padronização do processo de ensino, metodologias, escolha de 

matérias e de conteúdos. Deste modo, as competências consideradas necessárias 

aos alunos são definidas pelas exigências dos referenciais curriculares da avaliação 

(COUTINHO, 2012).  

Isto gera impactos no currículo e, consequentemente, na 
organização do trabalho pedagógico, principalmente sobre o trabalho 
dos professores que, no momento do planejamento e da sua 
realização, sentem-se pressionados, pois precisam atingir metas 
estabelecidas por gestores e secretarias, ou seja, o resultado obtido 
pela escola nas avaliações externas depende de um conjunto de 
ações, dentre elas, a organização do trabalho na sala de aula, 
elaborado para atender as “exigências” das avaliações externas 
(COUTINHO, 2012, p.21,22). 

 

O autor ressalta que deste modo, o foco do ensino é alterado, pois, se antes, 

o intuito da educação era a formação integral do aluno, considerando aspectos não 

somente cognitivos, mas também, sociais, éticos e morais; com estas avaliações os 

objetivos se resumem ao domínio das habilidades estabelecidas pela matriz 

referencial das provas, o que reduz os conteúdos curriculares e induz a prática 

docente, afinal o professor sente-se pressionado a buscar resultados satisfatórios. 

Esta padronização de metodologias e conteúdos pode ser extremamente 

prejudicial, uma vez que cada professor deve definir seus métodos de ensino a partir 

da análise individual de seus alunos, considerando os quesitos pessoais e aspectos 

sociais da realidade do público alvo e observando as áreas onde os educandos 

possuem maiores dificuldades e quais práticas conduzem a melhores efeitos.  

Cria-se, então, uma maneira de subjetivar práticas pedagógicas e de 
gestão escolar em consonância com um ideal maior, proposto pelas 
avaliações externas: a unificação de um currículo nacional a serviço 
da formação de um tipo específico de sujeito, com habilidades e 
competências suficientes para a vida adulta e social adequada, 
ordeira e normalizada (COUTINHO, 2012, p.24).  
 

Entretanto, antes de modificar suas metodologias de ensino e conteúdos 

trabalhados, e focar sua prática no exame é importante que o professor saiba 



49 
 

comparar de modo amplo os parâmetros cobrados pela avaliação externa e sua 

atual prática em sala, e a partir desta reflexão busque adaptar os conteúdos exigidos 

na prova à sua metodologia rotineira, a fim de que identifique as habilidades e 

competências que já desenvolve, para que desta forma ele apenas introduza novos 

conteúdos à sua ação docente (MIZUKAMI et al, 2000 apud PIUNTI; OLIVEIRA, 

2012).     

Quando vista pelos professores como uma ferramenta para aperfeiçoar sua 

prática e auxiliar no processo de ensino aprendizagem, a avaliação em larga escala 

pode contribuir significativamente para a qualidade da educação, na medida em que, 

pode atuar como instrumento de diagnóstico de possíveis lacunas presentes na 

metodologia ou no currículo. Entretanto, raramente isto acontece, afinal, os 

resultados oferecidos são muito amplos e não fornecem os pontos específicos em 

que o aluno esteve em déficit. 

A utilização dos resultados dessa avaliação tem se mostrado ser 
eficiente para representar quantitativamente o rendimento escolar de 
um sistema, porém, carece de maior análise das relações sociais e 
pedagógicas mostrando-se distantes do uso dos resultados que a 
avaliação oferece para intervir na realidade escolar (MOREIRA, 
2004, p.48). 
 

Desta forma, é possível perceber que embora a avaliação em larga escala 

seja um parâmetro para identificar falhas na qualidade do ensino e comparar a 

realidade educacional de instituições e regiões. Os resultados contribuem muito 

pouco para ações específicas nas escolas, pois não são identificados exatamente os 

pontos em que os alunos tiveram pior desempenho e com isso, torna-se complexo 

alterar aspectos particulares da ação docente.     

Além disso, a quantificação da aprendizagem de toda a etapa de ensino, a 

partir de uma única prática avaliativa é incoerente, afinal diversos aspectos podem 

interferir no resultado da mesma. Logo, uma avaliação efetiva, como ressalta 

Luckesi (2001) deve ser diagnóstica contínua e permanente, já que a aprendizagem 

é um processo cotidiano, portanto é extremamente complexo contemplá-la ou 

resumi-la em apenas uma prova.   

Algumas críticas referentes à responsabilização dos resultados são 

levantadas por Fernandes; Gremauld (2009) os quais observam que os índices 

obtidos pelas avaliações externas são muito padronizados, assim fornecem 
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resultados superficiais, afinal, não consideram as especificidades do público 

avaliado. Os autores defendem que a efetividade do processo de ensino não pode 

ser pontuada tendo como parâmetro somente as notas obtidas nos exames. 

Neste sentido, o contexto sócio cultural interfere significativamente na 

aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo. Alunos com menor acesso a 

recursos de ensino e pouco incentivo aos estudos, terão maiores dificuldades para 

atingir resultados satisfatórios nos exames, o que torna equivocada a 

responsabilização exclusiva do professor. 

Os autores acreditam que, embora a atuação docente possua grande peso 

em relação à efetividade da aprendizagem, nem sempre o sucesso ou insucesso dos 

educandos pode ser creditado somente ao educador; aliás, se pensarmos desta 

forma, o aluno estaria isento de responsabilidade sobre sua própria aprendizagem, a 

qual seria atribuída ao professor, que segundo Coutinho (2012) muitas vezes altera 

a metodologia e aplicação curricular em função da matriz de competências 

estabelecida pelo ENEM. 

Em contrapartida, a responsabilização dos professores e da direção sobre a 

qualidade do ensino, ou accountability, não significa necessariamente culpar o 

docente pela não aprendizagem do aluno, para Shneider; Nardi (2012, p. 6) esta 

responsabilização “poderia auxiliar na melhoria da qualidade por permitir que os 

responsáveis pela educação pudessem fazer diferente do que fazem para mudar a 

realidade educacional da escola, do município ou do estado”.  

Partindo deste pressuposto, ao assumir a responsabilidade pela 

aprendizagem e aplicação da mesma, o professor pode então rever aspectos em 

que está possivelmente equivocado, ou pontos a serem repensados em sua 

metodologia, deste modo, a avaliação externa pode atuar como uma ferramenta de 

autorreflexão e de construção de novas ideias, além de servir como um dos 

parâmetros de análise do processo educativo, o que contribui para a melhoria do 

ensino e consequentemente da educação. 
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3 METODOLOGIA 

 Para Silveira; Córdova (2009) a pesquisa é o ponto central da ciência, sendo 

a pesquisa científica realizada com o intuito de identificar e resolver problemas 

referentes a diferentes aspectos e situações, cuja pesquisa deve ser elaborada a 

partir de uma análise criteriosa, e desenvolvida, por meio de procedimentos 

científicos.   

Esta pesquisa tem como objetivo: analisar o impacto do ENEM no âmbito 

escolar, no que se refere à aplicação do currículo e às metodologias utilizadas pelos 

professores do Ensino Médio. Por envolver a visão e realidade dos docentes, estes 

aspectos precisam analisados qualitativamente, porém ainda se faz necessária a 

obtenção e tabulação de dados estatísticos, quantitativo, como forma de 

organização das informações a serem discutidas. 

Tais conceitos e informações não podem ser somente reduzidos a números, 

pois exigem observação e interpretação. Neves (1996) relata que a pesquisa 

qualitativa e quantitativa não são necessariamente opostas, e acrescenta que a 

combinação dessas duas técnicas pode tornar uma pesquisa forte e consistente, 

devido à presença mútua de informações objetivas adquiridas no ambiente 

pesquisado, aliadas à uma análise ampla e aprofundada sobre os dados coletados. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, com aspectos 

quantitativos quanto à obtenção dos dados. 

Silveira; Córdova (2009) explicitam que o pesquisador qualitativo visa 

compreender e explicar o porquê e como um fato acontece. Neste sentido, tal 

abordagem se encaixa no perfil deste trabalho, o qual irá analisar e discutir a 

influência dos resultados da avaliação externa na atividade docente. Por meio desta 

abordagem, o pesquisador busca entender o fenômeno com base no ponto de vista 

dos participantes do grupo pesquisado, e a partir desses dados ele realiza a sua 

análise e contextualização (NEVES, 1996).  

A pesquisa foi desenvolvida através da análise dos dados coletados com os 

professores do Ensino Médio de dois colégios privados e um colégio público do 

município de Apucarana, os quais convivem anualmente com este tipo de avaliação, 

e por isso estão diretamente envolvidos neste processo. A interpretação será 
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embasada nos argumentos e informações apresentados pela fundamentação 

teórica.   

 

3.1 Local de Pesquisa 

 A pesquisa foi realizada em três instituições de ensino do município de 

Apucarana-PR, sendo uma instituição da rede pública e duas instituições do setor 

privado, as quais serão designadas na pesquisa como Instituição A, Instituição B e 

Instituição C.  

A Instituição A, é um colégio estadual de grande porte, localizado na área 

urbana central da cidade, oferta o ensino nos períodos matutino, vespertino e 

noturno, além de períodos alternativos, como por exemplo, aos sábados, e atende a 

mais de 2.000 alunos, divididos em 71 turmas, nas etapas do Ensino Fundamental II, 

Médio e na modalidade de educação profissional.  

A equipe pedagógica é composta por um diretor, três diretores auxiliares e 

seis pedagogos. A escola oferece atendimento individual aos alunos com 

necessidades especiais e promove a inclusão, contando com intérpretes para alunos 

surdos e sala de recursos.    

 Quanto ao espaço físico, o estabelecimento de ensino possui auditório, 

biblioteca, laboratório de química, física e biologia, laboratório de informática, sala de 

recursos multimídia, sala de recursos, sala multifuncional e quadra de esportes.  

 Em relação à organização pedagógica da instituição, o tempo escolar é 

dividido por séries, e a organização curricular é através de disciplinas, as avaliações 

são aplicadas trimestralmente com o intuito de verificar a aprendizagem, sendo que 

o desempenho é atribuído por nota.  

A Instituição B, é um colégio da rede privada, considerado de grande porte, 

localizado na região central da cidade. A instituição funciona nos períodos: matutino 

e vespertino. Atende mais de 1.018 alunos, divididos em 39 turmas. A equipe 

pedagógica é composta por uma diretora e uma vice-diretora, além de cinco 

coordenadores.  

 Quanto ao espaço físico, o estabelecimento de ensino possui auditório, 

biblioteca, laboratório de química, física e biologia, laboratório de informática, quadra 
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de esportes.  Em relação à organização pedagógica da instituição, o tempo escolar é 

dividido por séries, e a organização curricular é através de disciplinas, as avaliações 

são aplicadas bimestralmente com o intuito de verificar frequentemente a 

aprendizagem, sendo que o desempenho é atribuído por nota.   

A Instituição C, e um colégio da rede privada de grande porte, localizado na 

região central da cidade. A instituição oferta o ensino regular no período matutino e 

vespertino, e cursos de preparação para o vestibular nos períodos matutino e 

noturno. A escola atende a mais de 823 alunos, divididos em 31 turmas. A equipe 

pedagógica é composta por um diretor e quatro coordenadores, sendo cada um 

responsável por uma etapa de ensino específica.  

 Quanto ao espaço físico, o estabelecimento de ensino possui auditório, 

biblioteca, laboratório de química, física e biologia, laboratório de informática e 

quadra de esportes. Em relação à organização pedagógica da instituição, o tempo 

escolar é dividido por séries, e a organização curricular é através de disciplinas, as 

avaliações são aplicadas bimestralmente com o intuito de verificar frequentemente a 

aprendizagem, sendo que o desempenho é atribuído por nota.   

 

3.2 Participantes da Pesquisa 

 A pesquisa foi realizada com os professores do Ensino Médio de três 

instituições de ensino do município de Apucarana, sendo uma escola da rede 

pública e duas escolas da rede particular de ensino. 

 

3.3 Instrumento de Pesquisa 

 A pesquisa de campo visou coletar dados a respeito da relação entre a 

avaliação externa (ENEM) e as metodologias pedagógicas utilizadas, e conteúdos 

desenvolvidos em sala no Ensino Médio. 

Para atender tal objetivo, o instrumento utilizado foi o questionário, por ser o 

instrumento que melhor se encaixou nos objetivos e abordagem da pesquisa. O 

mesmo se caracteriza como um conjunto de perguntas escritas e ordenadas, a 

serem respondidas espontaneamente pelo pesquisado, estas podem ser dirigidas de 

maneira aberta ou fechada (MARCONI; LAKATOS, 2003).   
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 As autoras levantam alguns aspectos a serem considerados durante a 

elaboração e aplicação do questionário, e explanam que é importante especificar a 

natureza e o objetivo da pesquisa, sua relevância e seus prazos de aplicação, com o 

intuito de despertar o interesse do pesquisado em responder ao instrumento e 

ressaltam a necessidade de atenção durante sua elaboração: 

O processo de elaboração é longo e complexo: exige cuidado na 
seleção das questões, levando em consideração a sua importância, 
isto é, se oferece condições para a obtenção de informações válidas. 
Os temas escolhidos devem estar de acordo com os objetivos geral e 
específico (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.200, 201). 

  

Marconi; Lakatos (2003) elencam alguns benefícios acerca da utilização de 

questionário como instrumento de pesquisa, e comentam que o mesmo economiza 

tempo e recursos durante sua aplicação. Destacam que é um método de coleta de 

grande quantidade de dados e que atinge a grandes amostras populacionais, obtém 

respostas rápidas, precisas e uniformes, as quais são confiáveis e seguras devido 

ao anonimato, além disso, devido à impessoalidade há menor influência do 

pesquisador nos resultados.  

 Após analisar tais características e ponderar todos os elementos discutidos, 

pode-se considerar que um questionário bem elaborado, atende ao objetivo da 

pesquisa, e fornece resultados confiáveis, que melhor demonstram como ocorre este 

impacto na realidade escolar, já que não há interferência externa da pesquisadora 

durante a aplicação do instrumento. 

 O questionário aplicado é composto por quatro perguntas referentes a 

informações pessoais dos professores, uma questão alternativa sobre as 

metodologias utilizadas em sala para abordagem do ENEM e 17 afirmativas sobre o 

exame, em que o respondente deve identificar seu grau de concordância em relação 

às mesmas. 

   

3.4 Procedimentos da Pesquisa 

 O instrumento utilizado para aplicação da pesquisa foi um questionário, 

respondido pelos professores do Ensino Médio nas instituições pesquisadas. O 

mesmo foi aplicado de diferentes maneiras, de acordo com a preferência e 

disponibilidade de horários dos professores de cada escola participante. 
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Na instituição A, o questionário foi distribuído pela pesquisadora durante o 

horário de intervalo dos professores, em dois dias diferentes, para possibilitar a 

aplicação do instrumento a todos os docentes do Ensino Médio. Nas instituições B e 

C, os questionários foram deixados pela pesquisadora, com a coordenação 

responsável pela etapa, a qual aplicou o mesmo aos docentes e retornou o material 

após duas semanas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para a aplicação da pesquisa de campo foi dirigido um questionário aos 

professores do Ensino Médio das instituições já citadas. Marconi, Lakatos (2003) 

ressaltam as desvantagens do emprego do mesmo, e comentam que muitas vezes o 

número de questionários que retornam ao pesquisador é pequeno em comparação à 

amostra investigada, além disso, algumas perguntas não são respondidas, o que 

dificulta a análise, e por fim a demora na devolução pode atrasar o trabalho.  

Estas características foram constatadas durante a pesquisa, já que o número 

de respondentes foi significativamente inferior ao público designado, alguns 

participantes não responderam a todas as questões presentes no questionário, além 

disso, a devolução do material não ocorreu no cronograma previsto. 

 Em relação aos participantes, observa-se que no colégio público 50% dos 

professores têm entre 31 a 40 anos de idade, 33% atuam de 6 a 10 anos e 33% 

atuam de 11 a 15 anos no Ensino Médio; enquanto nos colégios privados 46% dos 

respondentes possuem de 20 a 30 anos de idade, e o tempo de atuação na etapa de 

82% dos docentes varia de 1 a 10 anos. 

Sobre a afirmativa conheço as provas do ENEM, dentre os professores do 

colégio público, concordam totalmente (67%), nos colégios particulares concordam 

totalmente (82%), deste modo, percebe-se maior conhecimento do exame entre os 

professores do sistema privado de ensino.  

Machado; Lima (2015) explicam que o exame sintetiza os conteúdos 

aplicados durante toda a etapa de ensino, o mesmo é composto por 180 questões 

objetivas, divididas proporcionalmente em quatro áreas do conhecimento12, e uma 

redação, sobre conhecimentos gerais. As questões são dirigidas através de 

situações problema, nas quais é necessária a associação de conhecimentos 

interdisciplinares para resolução das questões (MORRONE; CEZANA, 2005). 

Em relação ao conhecimento dos professores à metodologia de designação 

de notas utilizada no ENEM – a Teoria de Resposta ao Item – TRI – metade dos 

professores da rede pública concordou parcialmente conhecer a teoria, já na rede 

 
12 Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. 
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privada 64% escolheram esta alternativa. Nota-se que em ambos os casos os 

professores não possuem total conhecimento sobre a TRI.  

 

Gráfico 1 – Foco de atuação do colégio: público  

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 2 – Foco de atuação do colégio: privado   

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

A respeito da proposição meu colégio atua com foco no ENEM, dentre os 

professores do colégio público concordam parcialmente (67%). Entre os 



58 
 

respondentes dos colégios particulares concordam totalmente (64%) e concordam 

parcialmente (36%). Com relação à afirmativa relativa currículo do colégio estar 

voltado ao ENEM, dos respondentes da rede pública concordam totalmente (20%) e 

concordam parcialmente (60%), já nos colégios particulares 50% dos respondentes 

concordam totalmente e 40% concordam parcialmente com a questão. 

Por meio da observação dos dados obtidos, percebe-se que embora nos dois 

setores de ensino o exame possua relevância, na rede privada o índice de 

concordância com as afirmativas foi expressivamente maior, demonstrando a ênfase 

creditada ao ENEM nestas instituições.   

Silveira; Ferron (2012) revelam que as avaliações externas têm como 

principal finalidade a verificação da aprendizagem do aluno, com o intuito de 

observar a situação do ensino ofertada em escala nacional e formular rankings 

comparativos entre as instituições. Entretanto, Alavarse; Bravo; Machado (2013) 

alertam que em alguns casos, o objetivo das mesmas se restringe à quantificação da 

qualidade da educação ofertada nas instituições e sistemas de ensino. 

Outro aspecto importante refere-se à solicitação de atividades específicas 

sobre o exame, por parte dos alunos, 40% dos participantes do colégio público 

concordam parcialmente que seus alunos solicitam tais atividades, enquanto 36% 

dos respondentes dos colégios particulares concordam totalmente e 46% concordam 

parcialmente com esta afirmativa. Verifica-se, maior interesse de abordagem do 

ENEM durante as aulas entre os alunos da rede particular de ensino. 

Esta preocupação pode ser decorrente da possibilidade de acesso ao ensino 

superior, por meio da nota obtida no ENEM; Thomaz (2016) explica que após a 

implementação dos mecanismos de ingresso às universidades, que utilizam como 

critério principal os resultados do ENEM, como por exemplo, o PROUNI e o SISU, o 

exame passou a receber maior ênfase entre os alunos, e se popularizou em escala 

nacional como ferramenta de democratização do Ensino Superior.  
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Gráfico 3 – Metodologias utilizadas para abordagem do ENEM: colégio público 
 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 4 – Metodologias utilizadas para abordagem do ENEM: colégio privado 
 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Sobre os métodos de abordagem do exame utilizados pelos pesquisados,  

43% dos professores do colégio público respoderam utilizar diferentes 

encaminhamentos para trabalhar o ENEM; enquanto na rede particular 29% 

disseram utilizar temas recorrentes nas provas do ENEM, 23% responderam que 

realizam simulados com questões retiradas do exame, 18% propõem resoluções de 

exercícios das provas anteriores e 24% disseram utilizar todas as metodologias 

acima como recurso de abordagem do exame.  

Observa-se que nos dois setores são utilizados encaminhamentos variados 

para trabalhar o ENEM em sala, os quais são definidos de acordo a metodologia de 

preferência do professor. Contudo, é perceptível que as provas e conteúdos do 

ENEM são frequentemente aproveitados em sala como recurso pedagógico. 

 

Gráfico 5 – Utilização de questões do ENEM como recurso pedagógico: colégio 
público  

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 6 – Utilização de questões do ENEM como recurso pedagógico: colégio 
privado   

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Ainda sobre as formas de abordagem do exame em sala, a maioria dos 

professores da rede pública de ensino concordam utilizar questões retiradas do 

ENEM como metodologia de ensino, além de pesquisar as provas anteriores para 

trabalhar em sala e empregar temas do exame para desenvolver atividades. Na rede 

particular, todos os participantes concordam utilizar questões do ENEM como 

recurso pedagógico, tal como pesquisar provas anteriores e utilizar temas 

recorrentes no exame. 

Percebe-se que os temas e questões do ENEM são recorrentemente 

aplicados em sala, o que demonstra sua relevância e interferência na ação didática. 

Silveira; Ferron (2012) explanam que em muitos casos os professores chegam a 

repensar suas metodologias de ensino, com o intuito de adaptá-las aos conteúdos e 

padrões de aplicação retirados do ENEM.  
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Gráfico 7 – Apresentação dos resultados do ENEM aos professores: colégio 
público 

 

 
Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 
 
 

Gráfico 8 – Apresentação dos resultados do ENEM aos professores: colégio 
privado   

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

O índice de apresentação dos resultados obtidos no exame pelos alunos aos 

professores é mais expressivo nos colégios particulares, sendo que 82% dos 

docentes concordam totalmente com a proposição em questão, enquanto no colégio 

público 50% concordam parcialmente com a afirmativa.  
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Gráfico 9 – Sentimento de cobrança dos professores em relação aos resultados 
do ENEM: colégio público 

 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 10 – Sentimento de cobrança dos professores em relação aos 
resultados do ENEM: colégio privado 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Quando indagados a respeito da cobrança em relação aos resultados do 

ENEM, metade dos professores da rede pública afirmou concordar parcialmente e 

metade respondeu ser indiferente à afirmativa. Em contrapartida, 27% dos 

professores da rede particular concordam totalmente com a questão e 37% 
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concordam parcialmente. Isto demonstra que os docentes do setor privado sentem 

maior cobrança  perante os resultados obtidos no ENEM. 

Santos; Gimenes; Mariano (2013) afirmam que os professores são 

frequentemente questionados sobre os resultados das avaliações externas, e com 

isso pressionados a desenvolver conteúdos específicos direcionados a atender a 

demanda das mesmas.   

 

Gráfico 11 – Influência do ENEM na ação docente: colégio público 

 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 
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Gráfico 12 – Influência do ENEM na ação docente: colégio privado 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Ao analisarmos a afirmativa a avaliação em larga escala, especificamente o 

ENEM, exerce influência em minha ação docente, percebe-se que na rede pública 

66% dos respondentes concordam parcial ou totalmente e na rede privada 81%  dos 

participantes da pesquisa disseram concordar parcial ou totalmente. Observa-se que 

a maioria dos professores concordam que de alguma forma o ENEM exerce 

influência na prática docente.  

Coutinho (2012) comenta que as políticas de avaliação em larga escala 

podem interferir significativamente na ação docente e levar a alterações na aplicação 

curricular, além do emprego de metodologias voltadas designadamente ao sucesso 

dos discentes nos exames nacionais.  
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Gráfico 13 – Alteração das práticas docentes em função do ENEM: colégio 
público 

 

 
Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 14 – Alteração das práticas docentes em função do ENEM: colégio 
privado 

 

 
 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

A respeito da proposição o resultado de meus alunos/colégio, em relação ao 

ENEM, faz com que altere minha prática em sala de aula, observa-se distinções 

entre as redes de ensino. Enquanto na rede pública pouco mais da metade dos 

participantes concordam com a afirmativa, na rede particular o índice de 

concordância constatato é superior a 90%. Certifica-se que no setor privado, as 
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avaliações externas exercem maior influência na prática em comparação com o 

setor público de ensino.   

Coutinho (2012) relata que devido à imposição de um padrão mínimo de 

resultados nas avaliações em larga escala, o docente acaba perdendo sua 

autonomia profissional, já que ao invés de exercer sua prática de acordo com os 

conteúdos que considera de fato essenciais, é influenciado pelas exigências do 

ENEM, as quais possuem ligação direta com a definição do currículo. O autor conclui 

que os resultados das avaliações externas norteiam a elaboração de políticas 

públicas, além das discussões e definições da matriz curricular a ser seguida. Deste 

modo, a matriz referencial do exame orienta o currículo nacional, o qual direciona a 

prática docente.       

Verifica-se ainda que os professores procuram formular suas avaliações 

conforme o que se é cobrado no exame. Ao responder o enunciado elaboro as 

avaliações escritas de acordo com as questões do ENEM, dentre os pesquisados da 

rede pública corcordam parcialmente (83%), visto que na rede particular concordam 

totalmente (27%) e concordam parcialmente (46%). Observa-se que a maioria dos 

respondentes são influenciados pelo ENEM na elaboração das avaliações. 

Em relação à composição das avaliações escritas os dados obtidos foram 

genéricos, podendo-se constatar que em geral, tanto na rede pública, quanto na 

particular as avaliações são heterogêneas, compostas por questões objetivas e 

subjetivas em proporções semelhantes, variando de acordo com a metodologia do 

professor.     
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Gráfico 15 – Coerência dos conteúdos cobrados pelo ENEM em relação aos 
trabalhados durante o Ensino Médio: colégio público 

 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 16 – Coerência dos conteúdos cobrados pelo ENEM em relação aos 
trabalhados durante o Ensino Médio: colégio privado 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Conclui-se que os conteúdos presentes no ENEM são coerentes com os 

aplicados durante o Ensino Médio, sendo que no colégio público, 60% dos 

participantes concordam parcialmente e 20% concordam totalmente. Nas instituições 

da rede privada 64% dos respondentes concordam parcialmente e 36% concordam 
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parcialmente com o enunciado.  Com isto, percebe-se a visão dos docentes acerca 

do ENEM, visto que os mesmos compreendem a composição do exame como 

adequada à etapa, já que os conteúdos abrangidos pela prova correspondem aos 

aplicados durante o Ensino Médio. 

Este fato ocorre devido à interferência exercida pelas políticas de avaliação 

externa em relação à matriz curricular designada, segundo Coutinho (2012) o 

currículo nacional é padronizado a fim de formar um tipo específico de indivíduo, 

neste sentido as aptidões consideradas necessárias aos alunos são baseadas nas 

requisições dos referenciais curriculares da avaliação (COUTINHO, 2012). Deste 

modo, os índices e resultados fornecidos pelo ENEM norteiam a elaboração de 

políticas públicas voltadas à educação e orientam a elaboração do currículo nacional 

a ser desenvolvido.  

 

Gráfico 17 – Avaliação da aprendizagem por meio do ENEM: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 
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Gráfico 18 – Avaliação da aprendizagem por meio do ENEM: colégio privado  

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

Sobre a questão a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio pode ser 

avaliada por meio do ENEM, em relação aos pesquisados da rede pública 

concordaram totalmente (16%) e concordaram parcialmente (50%). Entre os 

docentes da rede particular concordam totalmente (18%) e concordaram 

parcialmente (82%). Conclui-se que os professores compreendem o ENEM como 

uma ferramenta eficaz de avaliação da etapa, visto que nas duas redes de ensino a 

maioria dos docentes concordam com esta afirmativa. 

Gomes (2010) explana que o método avaliativo proposto pelo ENEM 

considera principalmente a compreensão e aplicabilidade dos conteúdos, em 

oposição à simples memorização dos mesmos.  Esta perspectiva torna possível 

avaliar a real aprendizagem e aproveitamento do aluno (GOMES, 2010).  

Além disso, Santos; Gimenes; Mariano (2013) ressaltam que as metodologias 

de avaliação em larga escala fornecem resultados exclusivos sobre o processo de 

ensino e em relação aos conhecimentos teóricos aprendidos pelos alunos, além 

disso, lembram que ainda não existe outro método eficiente para obtenção de tais 

informações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos e análises realizados durante a elaboração desta pesquisa 

trouxeram grandes contribuições à formação da pesquisadora. Por meio destes foi 

possível agregar amplos conhecimentos sobre a área da educação e da avaliação 

em geral, promoveram uma visão crítica e reflexiva a respeito das políticas de 

avaliação em larga escala, aplicadas no Brasil e seus impactos no cotidiano escolar, 

no que se refere à aplicação curricular e metodologias de ensino utilizadas pelos 

professores do Ensino Médio.  

 Após a execução da pesquisa de campo e análise dos dados obtidos, foi 

possível corroborar ideias e informações levantadas na fundamentação teórica. 

Verificou-se que esta metodologia avaliativa promove diversas influências no 

ambiente escolar, seja na gestão pedagógica, na ação docente e nas metodologias 

de ensino designadas em sala.   

Deste modo, fica evidente a repercussão da avaliação externa nos 

professores da etapa, os quais demonstraram que o ENEM frequentemente 

influencia sua atuação, seja na aplicação de conteúdos referentes às provas do 

exame, na reprodução das questões presentes nas avaliações anteriores ou até 

mesmo na elaboração das avaliações escritas com base nos conteúdos propostos 

pelo mesmo. 

Além disso, é perceptível a cobrança creditada ao professor em relação aos 

resultados dos alunos nas provas, Santos; Gimenes; Mariano (2013) ressaltam que 

os professores são responsabilizados sobre os resultados das avaliações externas, 

e por isso questionados quando os índices alcançados são insatisfatórios. Neste 

sentido o docente é induzido a priorizar os conteúdos cobrados nas provas. 

Com base nos dados obtidos durante a pesquisa de campo, percebem-se 

distinções relevantes entre os colégios da rede pública e privada de ensino em 

alguns aspectos, dentre estes se destaca a alteração da prática docente em função 

do exame, em que o índice revelado pelos profissionais do setor privado é 

expressivamente maior do que os da rede pública. Além disso, nos colégios privados 

foi constatado que os resultados são apresentados regularmente aos docentes, 

enquanto no colégio público o índice revelado foi parcial.    
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Verifica-se que, embora as avaliações externas interfiram significativamente 

nos dois setores de ensino, na rede privada tal impacto é mais visível, já que os 

professores dos colégios particulares demonstraram sentir maior pressão por bons 

resultados, visto que é comum a adaptação da aplicação curricular com foco nos 

conteúdos e metodologias empregadas no ENEM.  

Coutinho (2012) expõe que a avaliação externa pode ser considerada um 

artifício de fiscalização e padronização do ensino em função dos interesses do 

Estado. É notável, portanto, o caráter normativo e gerencial das políticas 

educacionais de avaliação em larga escala, afinal elas exercem impactos na 

organização institucional e ação docente; devido à comparação das instituições, 

municípios e estados, a prática pedagógica é alterada em função dos mesmos, e 

com isso a educação diminui o foco na aprendizagem e desenvolvimento integral do 

aluno e se volta basicamente para o sucesso nos exames nacionais. 

Este trabalho contemplou conhecimentos e informações pertinentes às 

políticas nacionais de avaliação em larga escala, com ênfase no ENEM. As 

considerações presentes no mesmo permitem observar a percepção dos 

professores da etapa sobre a avaliação externa. Além disso, a pesquisa contribuirá 

para a continuidade dos estudos da acadêmica na área da avaliação educacional. 
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APÊNDICE A – Termo de Autorização Institucional 

 

TEMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Apucarana, 01 de março de 2017. 
 

AO:  
A/C:  
 

Eu, Thais Vieira da Silva Caldeira, acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Apucarana (FAP), tenho como requisito, apresentar o Trabalho de Curso (TC) com o 

seguinte tema – O impacto da avaliação em larga escala nos professores do ensino médio.  

Assim, venho por meio deste, solicitar a permissão para realizar esta pesquisa que 

tem por objetivo: Analisar o impacto do ENEM no âmbito escolar, no que se refere à 

aplicação do currículo e às metodologias utilizadas pelos professores do Ensino Médio.  

 O estudo será realizado através da aplicação de questionário com os professores, 

por meio do qual, obteremos as informações que se fizerem necessárias.   

A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a qualquer 

momento. Pela participação no estudo, a Instituição e o participante da pesquisa não se 

responsabilizarão por quaisquer ônus, bem como não será ofertado qualquer bônus. 

Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de estudo e o nome da 

instituição e dos participantes será resguardado.    

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

 

 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
       Thais Vieira da Silva Caldeira                                            Marlene Mariotto Gaspar                                                          

              Acadêmica                                                                                        Pesquisadora Responsável 
Rua: Conrado Martinez Sanches, 128, Pq. Da Raposa                                                        Rua: Lapa, 596, Centro 
 
 
 
 
                                   

Diretor da Instituição 
Direção  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
 

Eu, Thais Vieira da Silva Caldeira acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade 

de Apucarana (FAP), matriculada sob o nº 405868, e orientação da professora Marlene 

Mariotto Gaspar, venho através deste, solicitar a sua participação na pesquisa científica que 

tem como tema – O impacto da avaliação em larga escala nos professores do ensino médio. 

E tem por objetivo: Analisar o impacto do ENEM no âmbito escolar, no que se refere 

à aplicação do currículo e às metodologias utilizadas pelos professores do Ensino Médio.  

Para obtenção dos dados necessários será utilizado um instrumento de coleta de 

dados questionário. Solicito que as respostas sejam de acordo com sua realidade. A 

autonomia do sujeito de pesquisa será assegurada, podendo desistir ou interromper a 

colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 

explicação. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, somente 

com a divulgação em publicações científicas, sem a menção dos dados pessoais.  

Os participantes não obterão nenhum privilégio ou ônus na participação desta 

pesquisa.   

 

 

Apucarana: 01/03/17. 
 
 
 
 
Thais Vieira da Silva Caldeira                                                             Marlene Mariotto Gaspar                                                                      

Acadêmica                                                                                                                               Orientadora 
 
 
 

 

 

 

APÊNDICE C – Modelo de questionário 
 
 

 
 
 
 

 

 

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar do 
projeto de pesquisa acima identificado, bem como autorizo o uso das minhas respostas para a 
pesquisa. 
 
Apucarana, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 
Nome: _____________________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Assinatura: _________________________________ 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário aplicado 

 

Prezado(a)  professor(a), 

  

Gostaria de contar com sua colaboração para responder a este questionário, como 

parte de uma pesquisa, cujo objetivo é analisar o impacto do ENEM no âmbito 

escolar, no que se refere à aplicação do currículo e às metodologias utilizadas pelos 

professores do Ensino Médio. Obrigada! 

 

1 Identificação: 

Idade: ____________ 

Sexo: (   ) feminino                         (    ) masculino 

Quanto tempo atua no Ensino Médio? ______________________ 

Qual sua disciplina _____________________________________ 

 

2 Responda a questão abaixo com uma única alternativa:  

Qual encaminhamento utiliza em sala de aula para trabalhar a avaliação em 

larga escala, especificamente o ENEM? 

(     ) Resolução de exercícios das provas anteriores. 

(    ) Realização de simulados compostos por questões retiradas dos exames 

originais. 

(     ) Utilização dos temas abordados pelas provas em discussões ou sugestão de 

atividades em sala. 

(      ) Todas as alternativas acima. 

(    ) Não utilizo as provas das avaliações externas como referência para meu 

trabalho em sala de aula. 

(       ) Outro(s): __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 Responda as afirmativas abaixo, de acordo com os graus de concordância, 

marcando com um X, em relação à avaliação em larga escala, especificamente o 

ENEM. 

 

 Concordo Concordo Sou Discordo Discordo 
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Totalmente Parcialmente Indiferente Parcialmente Totalmente 

1) Conheço as provas do ENEM.      

2) Conheço a TRI – Teoria da Resposta ao 

Item. 

     

3) Meu Colégio atua com foco no ENEM.      

4) O currículo do Colégio em que atuo está 

voltado para o ENEM. 

     

5) Meu Colégio apresenta, aos professores, os 

resultados dos alunos em relação ao ENEM. 

     

6) Sinto-me cobrado em relação ao resultado – 

ENEM.  

     

7) Meus alunos solicitam atividades 

específicas para o ENEM. 

     

8) Pesquiso provas anteriores de sistemas de 

avaliações em larga escala – ENEM, para 

trabalhar com meus alunos. 

     

9) Utilizo questões aplicadas no ENEM como 

recurso pedagógico. 

     

10) Utilizo temas recorrentes no ENEM, em 

relação a minha disciplina, para atividades 

em sala de aula. 

     

11) A avaliação em larga escala, 

especificamente o ENEM, exerce influência 

em minha ação docente. 

     

12) Elaboro as avaliações escritas de acordo 

com as questões do ENEM. 

     

13) Minhas avaliações possuem mais questões 

objetivas. 

     

14) Minhas avaliações possuem mais questões 

subjetivas.  

     

15) Os conteúdos presentes no ENEM são 

coerentes com os trabalhados realizados 

durante o Ensino Médio. 

     

16) A aprendizagem dos alunos do Ensino 

Médio pode ser avaliada por meio do 

ENEM. 

     

17) O resultado de meus alunos/colégio, em 

relação ao ENEM, faz com que altere minha 

prática em sala de aula.  
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APÊNDICE D – Gráficos: pesquisa de campo 
 
 

Gráfico 19 – Idade dos participantes: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 20 – Idade dos participantes: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 21 – Tempo de atuação dos participantes no Ensino Médio: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 22 – Tempo de atuação dos participantes no Ensino Médio: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 23 – Conhecimento sobre as provas do ENEM: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 24 – Conhecimento sobre as provas do ENEM: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 25 – Conhecimento sobre a Teoria de Resposta ao Item: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 26 – Conhecimento sobre a Teoria de Resposta ao Item: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 27 – Relação entre o currículo da instituição e o ENEM: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 28 – Relação entre o currículo da instituição e o ENEM: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 29 – Solicitação de atividades referentes ao ENEM pelos alunos: colégio 
público 

 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 30 – Solicitação de atividades referentes ao ENEM pelos alunos: colégio 
privado 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 31 – Análise de provas anteriores do ENEM: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 32 – Análise de provas anteriores do ENEM: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 33 – Utilização de temas do ENEM em sala: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 34 – Utilização de temas do ENEM em sala: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 35 – influência do ENEM na elaboração das avaliações: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 36 – influência do ENEM na elaboração das avaliações: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 37 – Predominância de questões objetivas nas avaliações: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 38 – Predominância de questões objetivas nas avaliações: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 39 – Predominância de questões subjetivas nas avaliações: colégio público 

 

Fonte: Autora da Pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 40 – Predominância de questões subjetivas nas avaliações: colégio privado 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 

 

 

 

 

 

 


