
NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS SOBRE O ENEM DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Eixo temático 1: Educação e Políticas Públicas

RESUMO

Este artigo traz como objetivo entender o processo de percepção dos alunos do Ensino Médio com relação à
preparação e a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. O modo como esses alunos se sentem
inseridos nesse contexto seletivo e quais as finalidades que esses mesmos percebem da avaliação, foi uma
iniciativa importante no percurso investigativo. A metodologia adotada para esse trabalho, foi fundamentada
na pesquisa Qualitativa/Quantitativa utilizando o procedimento levantamento de campo Surveys de
informações e a Análise de Discurso francesa – Michel Pêcheux (2009) – para desvelar o que não está visível,
mas em silenciamento. A base empírica foi em duas escolas da rede privada, nos bairros X e Y da cidade de
Maceió no estado de Alagoas.

Palavras-chave: Capitalismo. Ensino Médio. ENEM.

RESUMEN

Este artículo presenta como objetivo entender el proceso de percepción de los alumnos de la Enseñanza Media
sobre la preparación y la evaluación del Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. El modo como esos
alumnos se sienten inseridos en ese contexto selectivo y cuales las finalidades que esos mismo perciben de la
evaluación, fue una iniciativa importante en el camino investigativo. La metodología adoptada para ese
trabajo, fue fundamentada en la pesquisa Cualitativa/Cuantitativa utilizando el procedimiento levantamiento
de capo Surveys de información y del Análisis de Discurso francesa – Michel Pêcheux (2009) – para desvelar
lo que no está visible, pero en silenciamiento. La base empírica fue en dos escuelas de la red privada en los
barrios de Maceió en el Estado de Alagoas.

Palabras-clave: Capitalismo. Enseñanza Media. ENEM.

“Um galo sozinho não tece uma manhã.
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; [...]”.
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Tecendo a Manhã – João Cabral de Melo Neto

1. TECENDO O FIO EDIFICADOR

A temática que nos permeia pelo título da investigação, faz-nos seguir acreditando e atuando para que
essas vozes sejam ouvidas e atendidas, uma vez que elas pedem mudanças reais, mudanças
efetivas.

Corroboramos a afirmativa acima, pois, a cada pesquisa realizada, esse sentimento de pedido
adjutório se apresenta constante, ora em algumas condições de um processo superado, ora em
outras não e como a nossa metodologia de educação deve ser dialógica e dialética, novas vozes
surgiram, surgem e surgirão.

Dividimos com o leitor uma parte da pesquisa sobre a rede particular de ensino e faço aqui uma analogia à
Teoria dos Clubes (1965) de James M. Buchanan, Prêmio Nobel de Economia (1986), aludido no livro de Jurjo
Torres Santomé A Educação em Tempos de Neoliberalismo (2003). Buchanan em seu trabalho A Teoria dos
Clubes, citado anteriormente, afirma existir um modelo que só pode ser aplicado a bens privados, e que esse
modelo se equipara ao processo de ensino aplicado as escolas privadas. Conforme Santomé

[...] trata-se de um bem desfrutado por um número limitado de indivíduos que
recorrem a diversos mecanismos e tecnologias que funcionam como estratégia de
exclusão. [...] Assim, tenta-se buscar o número ótimo de sujeitos que podem
desfrutar desses bens, [...] (SANTOMÉ, 2003, p. 138)

Parafraseando o autor, esta teoria é atraente para avaliar a pobreza, a exclusão social e o modo de
funcionamento dos sistemas educacionais neoliberais. É certo que uma escola difere de um clube, contudo se
o seu dirigente busca o seu funcionamento em interesse próprio sem considerar o interesse de outros grupos
sociais, principalmente dos menos favorecidos economicamente e intelectualmente, ela se aproxima dos
princípios do clube aqui referido. Santomé ainda afirma

Uma nova preocupação pode obcecar as escolas: atrair e selecionar apenas aqueles
estudantes capazes de serem bem sucedidos nesse tipo de testes, pois é assim que
as escolas e os professores e professoras tem maiores probabilidades de obter
prestígio e mais benefícios.

[...] Este é o caso, por exemplo, das escolas que, devido ao prestígio que desejam
alcançar, tentam selecionar os estudantes que têm maiores possibilidades de
deixá-las em uma boa posição, enquanto apresentam uma série de obstáculos para
impedir a admissão de alunos e alunas portadores de deficiências ou pertencentes a
minorias étnicas sem poder ou a grupos sociais desfavorecidos. (SANTOMÉ, 2003, p.
69 e 140)

De acordo com esse tipo de política adotada por essas escolas, está estabelecido que as famílias da classe
economicamente dominante sejam ouvidas e também possam influenciar nos projetos e conteúdos
trabalhados nesses estabelecimentos, para preservar e perpetuar o poder constituído. É inquietante observar
uma realidade escravizadora, sendo suportada e reproduzida pelo sistema de ensino. A partir da pesquisa e
de tantos desassossegos iniciamos um trabalho de análise sobre a referida conjuntura que instiga o
desrespeito aos professores, às escolas, aos alunos e aos demais envolvidos nesse ambiente de ensino e
aprendizagem.

Percebemos que há movimentos reformistas, contudo pensei que se existe de fato alguma tentativa na busca
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de solução aos devidos problemas, também nos inquietamos em observar que essas ações não eram
planejadas por nós professores e não eram cumpridas pela maioria dos governantes, por quê?

Fomos buscar a tentativa de desvelar com o auxílio da teoria francesa da Análise de Discurso (AD) que se
iniciou na década de 1960, na qual o filósofo Michel Pêcheux (1938-1983) é o fundador desse princípio que
teoriza como a linguagem está materializada na ideologia e como esta se manifesta na linguagem. Ele
concebe o discurso, enquanto efeito de sentidos, como um lugar particular em que esta relação ocorre. Pela
análise do funcionamento discursivo, ele, o autor, objetivou explicitar os mecanismos da determinação
histórica dos processos de significação. E nesse percurso procurei entender a trajetória das políticas públicas
voltadas à educação, com a finalidade de compreender o motivo de tantas “reformas” teóricas e práticas.

No Brasil, a Análise de Discurso, trazida da França pela professora da UNICAMP, Eni Puccinelli Orlandi e
tradutora oficial da obra de Pêcheux, somente teve repercussão a partir dos anos de 1980, quando da
abertura política, após o regime ditatorial. Daí em diante, essa metodologia vem ultrapassando fronteiras e
ganhando impulso na América Latina, realizando diferentes diálogos teóricos que deram lugar às suas
diferentes vertentes. Dentre estas, neste trabalho, estamos dialogando com a AD de matriz francesa e sua
interlocução com o Materialismo Histórico Dialético.

1. REFORMA DA EDUCAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Por toda essa reformulação na educação na década de 1990 surgem, as reformas, a LDB 9394/96, aparecem
DCNEM/1998 e PCNEM/1999, que alicerçaram toda a edificação das mudanças na educação brasileira, nesse
processo nasce o ENEM/1998 e assim o (novo) ENEM/2009, chegando ao mais atual processo de avaliador da
educação básica e de seleção para inserir aos que pretendem se candidatar ao ensino superior que a cada dia
vem se expandindo de modo vertiginoso (no sentido de perturbador, saqueador da serenidade), leva a
sociedade a acreditar que esse instrumento avaliativo também poderá modificar a estrutura da educação.

Inserimo-nos nesse contexto de análise com autonomia, pois já pesquisamos o propósito de entender o
problema da política educacional descrita no documento oficial intitulado como o (novo) ENEM: se essa
política proporciona uma aproximação do saber emancipado[1] ou se prepara trabalhadores para a
sustentação das bases dominantes da nova fase de acumulação do capital. Ressaltamos que a ideia central
em toda investigação discursiva é a de salientar as formas que a linguagem constrói e faz a mediação do
processo de conhecimento, as relações sociais e as instituições, e de examinar o modo pelo qual as pessoas
utilizam ativamente a linguagem na construção do significado da vida cotidiana.

Inovações materializadas na formação discursiva: reforma. Na última década do século XX se observou o
imperativo da implantação de reforma educacional, tanto em alguns países da América Latina, incluindo o
Brasil, como em países denominados centrais do comando do capital.

O termo “reforma” tem sido empregado com muita evidência no âmbito da educação. A palavra reforma traz
a conotação de melhoria, de mudança progressiva, mas no contexto neoliberal “reforma” adquiriu outra
acepção. Para melhor esclarecer este debate, trazemos Oliveira (2010, p. 35)

A palavra ‘reforma’ foi sempre organicamente ligada às lutas dos subalternos para
transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu na linguagem política uma
conotação claramente progressista e até mesmo de esquerda. O neoliberalismo
busca utilizar a seu favor a aura de simpatia que envolve a ideia de ‘reforma’. É por
isso que as medidas por ele propostas e implementadas são mistificadoramente
apresentadas como ‘reformas’, isto é, como algo progressista em face do ‘estatismo’
[...].

E mesmo:
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Desta maneira, estamos diante da tentativa de modificar o significado da palavra
‘reforma’: o que antes da onda neoliberal queria dizer ampliação dos direitos,
proteção social, controle e limitação do mercado, etc., significa agora cortes,
restrições, supressão desses direitos e desse controle [...] (OLIVEIRA, 2010, p.35).

A própria reforma em si não pode ser considerada um movimento endógeno, mas, sim, uma intervenção
externa viabilizada por meio das orientações de organismos transnacionais como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que têm atuado
de forma homogênea no sentido de promover alterações no ordenamento educacional dos diferentes países
signatários dos pactos multilaterais que se construíram nas principais conferências internacionais como a de
Jomtien (LEITÃO, 2010).

Os enunciados vão se instalando no tecido social e ganham um desenho irretocável, a saber: o “velho” na lata
de lixo; o “novo” no panteão da glória. Como entender modificações sutis, mas contundentes?
Como se colocar diante dessa “enxurrada” de novidades no campo educacional?
Quais os aspectos ideológicos contidos no “novo”?
Quais os caminhos que é necessário trilhar para realizar as leituras analíticas dessa “nova” realidade?

Os questionamentos (muitos) se delineiam no horizonte, mas é necessário encontrar respostas. Assim o
nosso trabalho teceu uma incursão investigativa no interior do discurso para desvelar o seu silenciamento. Por
este motivo, tem, em si, uma representação muito especial. Ele simboliza o desejo de desvendar a prática e a
intenção das políticas públicas de educação que se expressavam no cenário brasileiro no período de 1995 em
diante, cujo foco se materializou no ENEM, que “[...] pretende acomodar a escola às exigências do mercado”
(CAVALCANTE, 2007, p. 9).

1. FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO (NOVO) ENEM NO CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO

A Formulação e implantação do ENEM na criação da primeira versão da avaliação se encontra no contexto da
Reforma do Ensino Médio, prevista nessa mesma Lei. De acordo com Diógenes (2010, p. 21)

As políticas de educação elaboradas e implantadas nesse contexto são funcionais a
essa nova ordem, dentre elas a Reforma do Ensino Médio (REM). Nesta nova
configuração educacional é conteúdo básico desta tese a dinâmica reformista “Novo
Ensino Médio: Educação Agora é para a Vida”, política social – de corte educacional –
constituída na conjuntura histórica da Reforma do Estado brasileiro no governo de
Fernando Henrique Cardoso.

Para entendimento de sua elaboração assim como do marco legal, explicamos as alterações que ocorreram,
desde a origem do ENEM (1998) às mudanças para o (novo) ENEM (2009). A presidente[2] do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no exercício de suas atribuições,
instituiu o ENEM[3].

Esse exame nacional foi (e tem sido) utilizado como avaliação para o acesso ao ensino superior em
universidades brasileiras e como ferramenta para avaliar o ensino médio no país. Segundo o MEC, tem como
objetivo o auxílio na elaboração de políticas pontuais e estruturais de melhoria da educação brasileira, através
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da educação básica, promovendo alterações neste nível de
ensino, por meio da indicação e do cruzamento de dados e pesquisas com base nos resultados encontrados.
Para as pessoas que desejam auferir pontos para o Programa Universidade para Todos (PROUNI). Por meio
dos resultados, o MEC utiliza o ENEM como critério para a distribuição de bolsas de ensino, parcial ou total,
em instituições privadas de ensino superior.

A partir de 2009, o ministro da educação Fernando Haddad apresentou a proposta para unificar o vestibular
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das universidades federais com o modelo de prova intitulado (novo) ENEM. O argumento do MEC para a
unificação do vestibular se baseou na questão da locomoção dos estudantes, possibilitando ao candidato a
escolha do lugar onde gostaria de estudar. Além disso, o MEC afiançou que este modelo de exame unificado,
desenvolvido com base em habilidades e competências dos estudantes, traria a possibilidade de consolidar no
currículo escolar conteúdos mais relevantes, e também seria importante para definir a política educacional e o
conteúdo a ser ministrado no ensino médio.

A avaliação tem autonomia para certificar a conclusão do ensino médio em cursos de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), antigo supletivo, substituindo o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos
(Encceja) para pessoas maiores de 18 anos. Dá acesso ao ensino superior nas universidades brasileiras que
aderiram ao novo ENEM como forma parcial ou total de seleção. Cada universidade[4] também pode
aquiescer ao Sistema de Seleção Unificado (SISU). Além disso, o mesmo pode ser utilizado como referência
para uma auto avaliação sobre o ensino médio e a qualidade desse ensino.

As primeiras mudanças que ocorreram a partir da LDB 9394/96 vieram efetivar um processo formativo
inspirado em modelos pensados pelos intelectuais transnacionais e nacionais, como novo projeto de sociedade
que visa construir um saber técnico voltado para a formação de profissionais qualificados para a construção
capitalista e mercadológica (DIÓGENES, 2010; LEITÃO, 2010). Isto corrobora as intenções de órgãos
internacionais que desejam sancionar a cultura globalizada e capitalista.

A afirmação acima se dá como resultado de uma análise das posturas históricas, das influências globais e
econômicas ocorridas no Brasil. O certo é que a opção é política e aponta dois caminhos diversos: pode-se
construir uma sociedade pautada na igualdade de oportunidades, desenvolvida pelo conhecimento acessível a
todos de modo crítico; também se pode acentuar a desigualdade facilmente constatável nos sistemas de
ensino fundamental e médio.

É inquietante observar uma realidade alienante alimentada e reproduzida pelos sistemas de ensino. Esta é
reveladora, pois:

É nesse sentido que deverão ser implementadas as mudanças no campo de
educação, no sentido da adequação do sistema educacional à economia do mercado.
Para atender a essas mudanças a educação precisa ser reorientada – o papel da
escola redefinido, seus objetivos estabelecidos o processo de ensino aprendizagem
reorganizado. A quem interessa a (re) organização, reorientação do processo de
ensino – aprendizagem do país, propalada nos discursos oficiais?
Em que bases ele deverá ser reorganizado, reorientado?
(CAVALCANTE, 2007, p. 75).

Os políticos (neo) liberais acabam defendendo esse processo e incutem no imaginário social (muitas vezes por
meio de discursos alienadores) algumas metas e propostas almejadas pelo viés (neo) liberal. Existe, então, a
necessidade de persistir com um processo educacional organizado e orientado para manter o status quo. De
modo que é importante refletir sobre a situação de a escola pública ser o espaço social das crianças excluídas
socialmente e a universidade pública atender à elite econômica. Quem sai “ganhando” com as sucessivas
reformas educacionais realizadas no sistema de ensino?
Quais diretrizes apontam a postura governamental?

A reestruturação do modo de produção no Brasil, resultado do novo modo de acumulação do capital e das
relações econômicas internacionais, no final do século XX, foi fator incisivo para instituir os novos
direcionamentos que reformularam o ensino básico. O foco principal dessa reorganização foi o ensino
fundamental e o ensino médio. À medida que há uma abrangência pública desse documento, ele vai se
solidificando, com o auxílio de outros instrumentos oficiais, que facilitam ainda mais a sua expansão e a sua
consolidação.
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A partir das afirmações acima, iniciamos as práticas analíticas referentes ao RESULTADO DA PESQUISA –
ROTEIRO PERGUNTAS SOBRE OS SENTIDOS DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO
ATRIBUIDOS AO ENEM.

Para entender a metodologia de investigação utilizada para esse estudo, fundamentamos-nos na pesquisa
Qualitativa/Quantitativa utilizando o procedimento levantamento de campo Surveys[5] de informações e a
Análise de Discurso para desvelar o que não está visível, mas em silenciamento[6] ao qual descrevemos os
resultados abaixo:

As análises foram realizadas em duas escolas da rede privada, nos bairros X e Y da cidade de Maceió no
Estado de Alagoas, as quais nominamos respectivamente por escola A e por escola B.

RESULTADOS ESCOLA A:

Foram aplicados 12 questionários.

1. Qual a sua idade?
10 alunos com 17 anos e dois com 18 anos

2. Qual a idade do seu pai?
2 alunos não responderam a idade dos pais; 1 pai com 36;1 pai com 37; 2 pais com 40; 1 pai com 41;
1 pai com 42; 1 pai com 46; 1 pai com 47; 1 pai com 51; 1 pai com 64. Faixa etária do pai: entre 36
anos e 64 anos.

3. Qual a idade de sua mãe?
2 mãe com 35; 1 mãe com 36; 1 mãe com 39; 1 mãe com 35; 1 mãe com 41; 1 mãe com 42; 1 mãe
com 35; 1 mãe com 47; 1 mãe com 49; 2 mãe com 40; 2 mãe com 56. Faixa etária da mãe: entre 35
anos e 56 anos.

4. Qual a formação de seu pai?
1 pai sem formação identificada; 1 pai com ensino fundamental II; 2 pais com ensino médio; 5 pais
com graduação; 2 pais com especialização; 1 pai com mestrado.

5. Qual a formação de sua mãe?
1 mãe com ensino médio; 6 mães com graduação; 5 mães com especialização.

6. Você participará do ENEM de 2013?
( )Sim ( )Não Por quais razões?

Os 12 alunos foram unânimes pelo sim.

Razões para participar do ENEM/2013: 1 aluno declarou que vai se submeter à avaliação “por
experiência, para analisar o grau de dificuldade das questões e para fazer uma boa prova para no próximo
ano”. 8 alunos alegaram apenas o motivo de ingressar na universidade. 2 alegaram que além de ingressar na
universidade desejaria testar os conhecimentos. E 1 “Para ingressar na universidade federal, onde não precisa
pagar para estudar”. Desse resultado do levantamento acima deduzimos que os alunos ainda percebem que a
essência do instrumento avaliativo estudado é desconhecida para eles, em sua maioria, esse instrumento
avaliativo é o único meio de inserção para a universidade, outro aluno traz no imaginário, como uma
significativa parte da sociedade mesmo informada, acredita que por não se contribuir mensalmente com uma
parcela monetária a universidade é gratuita para a população, silenciando assim a carga excessiva de tributos
que o contribuinte brasileiro paga que é em torno de 41,82% da renda bruta do trabalhador em 2013,
segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).

1. A escola faz algum tipo de atividade ou ação especificamente para a preparação para o
ENEM?
Os 12 entrevistados responderam que sim.

Cite exemplos: 9 alunos responderam que as escolas utilizam “simulado[7]”. 2 alunos que utilizam
“simulado e revisão de assuntos”. E 2 alunos apontaram só “revisão de assuntos”.
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1. Você se sente satisfeito com a formação que recebe/recebeu nesta escola?
Por quê?
11 os alunos entrevistados disseram que sim, porém um aluno destacou que necessita melhorar, eis a
transcrição: “Acredito que pelo nível de professores e estrutural era possível ter um melhor
desempenho porém existem muitas lacunas que deixam a desejar no ensino”. Nesse contexto
socioeconômico, há muita obscuridade para uma sociedade carente de conhecimento e de
reconhecimento, uma coletividade ávida por inclusão social. Esse embrulho de fios descontextualizados
da realidade na qual habita uma caravana de estudantes esperançosos por acreditar nas promessas de
melhorias não está longe de empacotar e amarrar a dignidade desse grupo errante. Os confiantes
estudantes esperam e acreditam em uma mudança para melhor, em algo que transforme o momento
deles e que este não vivam a repetição do outro.

2. Fale-nos de sua opinião sobre o ENEM. As respostas foram diversas, 7 dos entrevistados afirmaram
que o exame é o meio de se ingressar na universidade, outros 4 expuseram sua preocupação com as
cotas para negros e alunos vindouras da rede pública, nivelamento dos alunos, correção das redações,
competição com candidatos interestaduais, facilidade de optarem por outras instituições fora do estado
de origem e 1 aluno relatou que “Não tenho nenhuma opinião. Ele é normal. Seguem algumas citações:
“Considero como uma forma de tentar nivelar os alunos, porém é ineficaz. É uma prova que funciona
como teste de resistência física e psicológica o que prejudica o desempenho dos alunos em um ano tão
decisivo como o 3º ano E.M.”. Outra citação: “O ENEM, na minha opinião busca nivelar o ensino e
diminuir a grande diferença entre a escola pública e privada”. Outra: “Exame de nível duvidoso, com
algumas seleções feitas de forma errada, mas que num futuro próximo pode se torna indispensável e
justo”. Outra: “Avalia as habilidades dos alunos, para analisar se são suficientes para ingressar na
universidade”. A análise feita dessas afirmações acima é em princípio que pouco os alunos têm
conhecimento do que é e do que representa o exame, eles apenas se colocam pelas falas midiáticas.
Salientamos que acontece na prática o que os governantes desejam, a mídia se encarrega de repassar
o que aqueles escolhem e a população não se preocupa em averiguar o que está sendo feito com a
própria realidade, há uma passividade explícita por parte de um determinado grupo da sociedade.
Existe um aluno que constata a discrepância que há entre o ensino repassado à escola pública e à
escola privada, mas não consegue perceber nas entrelinhas que essa nova estratégia de avaliação
apenas tenta encobrir a ineficácia dos governantes em trabalhar para a construção da melhoria
educacional. A aplicação de determinadas palavras em determinados contextos
sócio-histórico-político-econômico vai atuar no imaginário coletivo de modo muito eficaz, fazendo com
que essa sociedade conceba determinadas palavras com o poder que se deseja que elas atuem. É o
que Florencio (2009) afirma que o interdiscurso são os “discursos já constituídos que entram na
produção discursiva ressignificando o já-dito antes, noutro lugar; como espaço de confrontos
ideológicos das relações de dominação/subordinação” (FLORENCIO et al., 2009, p. 76). O interdiscurso
é a historicidade, pois se constitui de discursos outros já produzidos anteriormente. E o interdiscurso
pode ser compreendido como memória histórica, reconhecida por Pêcheux como lugar do
“pré-construído”, ou seja, do que é anterior/exterior ao enunciado, pela identificação do sujeito com as
formações discursivas, num constante movimento de significação/ressignificação. Nessa perspectiva
pode ser entendido como esses discursos funcionam na sociedade.

3. Quais seriam, em sua opinião, as finalidades desse exame?
As respostam foram: 7 alunos veem como finalidade apenas um canal de ingresso na universidade. 2
alunos afirmaram que beneficia os alunos da escola pública. 1 aluno afirmou que tem por finalidade
“Identificar o grau de ensino das escolas brasileiras, analisando o desempenho dos alunos (de diversas
realidades educacionais, estados...) na prova que contempla todas as matérias”. E outros dois alunos
afirmaram respectivamente que serve para “Medir a capacidade e conhecimento de cada aluno”;
“Nivelar os alunos e direcionar os estudos tanto de colégios públicos como particulares”. Mais uma vez
verificamos através das respostas a superficialidade de entendimento que os alunos têm ao que se
propõe a avaliação. Sobre a proposta de “medir a capacidade de conhecimento de cada aluno” seria
improvável pelos diferentes fatores que a avaliação engloba, como o próprio nível de conhecimento,
fator psicológico, fator social, econômico entre outros. O que se mede é quantitativo do aluno e não o
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qualitativo.

RESULTADOS ESCOLA B:

Foram aplicados 10 questionários.

1. Qual a sua idade?
9 alunos com 17 anos e 1 aluno com 16 anos.

2. Qual a idade de seu pai?
1 pai com 33;1 pai com 38; 1 pais com 39; 1 pai com 45; 2 pai com 49; 2 pai com 50; 1 pai com 59; 1
pai com 63. Faixa etária do pai: entre 33 anos e 63 anos.

3. Qual a idade de sua mãe?
1 mãe com 36; 2 mãe com 37; 1 mãe com 38; 1 mãe com 40; 1 mãe com 43; 1 mãe com 44; 1 mãe
com 45; 1 mãe com 53; 1 mãe com 61. Faixa etária da mãe: entre 36 anos e 61 anos.

4. Qual a formação de seu pai?
1 aluno respondeu: “Meu pai não estudou. Apenas aprendeu o básico em casa”. 4 pais com ensino
médio; 3 pais com graduação; 2 pais com especialização.

5. Qual a formação de sua mãe?
2 mãe com ensino médio; 3 mães com graduação; 2 mães com especialização; 2 mães com mestrado;
1 mãe com outros (contabilidade).

1. Você participará do ENEM de 2013?
Os 10 alunos foram unânimes pelo sim.

Por quais razões?
6 alunos desejam ingressar na universidade pública; 2 alunos além do ingresso na universidade, afirmam que
desejam medir os conhecimentos adquiridos; 1 aluno pretende ingressar na universidade e ajudar aos pais
depois de concluído os seus estudos nessa instituição; 1 aluno descreveu: “Ter garantido um emprego melhor
no futuro”; e outro aluno: “Participarei para obtenção da nota para inscrição no SISU”. Nessa etapa os alunos
percebem que o instrumento avaliativo os ajuda a ingressar na universidade no curso pretendido e também
com esse acesso terão trabalhos garantidos em seus referentes futuros. Desconhecem qual o mercado de
trabalho que os espera, em quais condições. A sociedade nesse contexto de práticas de poder se encontra
estruturada em imperativas divisões de classes nas suas respectivas funções sociais. Segundo Mészáros
(2009), essa divisão social foi imposta para articulação do controle político e da “divisão hierárquica do
trabalho”. Mészáros (2010, p. 57) esclarece como a ideologia é identificada em nossa sociedade

[...] a verdade é que em nossas sociedades tudo está “impregnado de ideologia”,
quer a percebamos, quer não. [...] em nossa cultura liberal conservadora o sistema
ideológico socialmente estabelecido e dominante funciona de modo a apresentar – ou
desvirtuar – suas próprias regras de seletividade, preconceito, discriminação e até
distorção sistemática como “normalidade”, “objetividade” e “imparcialidade
científica”.

Nas sociedades capitalistas (neo) liberais o discurso nos absorve tão intensamente que nem percebemos o
poder de dominação e o aceitamos de forma não refletida, em alguns casos, sem nenhum questionamento,
em outras situações, mesmo questionando, não somos capazes de sobressair da trama da prática do discurso.
Somos induzidos a pensar que todas as situações que nos são postas fazem parte da normalidade
padronizada dos grupos sociais.

1. A escola faz algum tipo de atividade ou ação especificamente para a preparação para o
ENEM?
Dos 10 entrevistados, 9 responderam que sim e 1 aluno não respondeu.
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Cite exemplos: 9 alunos responderam que as escolas utilizam “simulado e revisão de assuntos”. E 1 aluno
não respondeu. Desse resultado do levantamento acima podemos deduzir que os alunos ainda percebem que
a essência do instrumento avaliativo estudado é desconhecida para eles, em sua maioria, esse instrumento
avaliativo é o único meio de inserção para a universidade. Por essa prática, deduzimos que as escolas treinam
os alunos através de exames semelhantes ao modelo do ENEM, é verificado se o aprendiz consegue efetuar os
ensinamentos técnicos como tempo de resposta a cada questão, marcação correta do cartão resposta, no
qual será feita a leitura ótica do resultado de cada avaliação e com isso constatar dos alunos a possibilidade
de aquisição de pontuação na referida avaliação, também como em caso de dúvida do aluno, este aprenda a
eliminar as questões menos prováveis para só então observar a condição de aprendizagem.

1. Você se sente satisfeito com a formação que recebe/recebeu nesta escola?

Os 10 entrevistados optaram pelo sim. Por quê?
Todos respondem que concordam com o método e a metodologia aplicada pela escola e os professores, que
estes são aptos em suas respectivas áreas, há responsabilidade com o trabalho desempenhado, há amizade
entre professores e alunos, há respeito dos profissionais para com os alunos. Alguns reivindicaram mais
atenção à preparação para o ENEM. Uma declaração: “Pois além da formação acadêmica, houve também
minha formação pessoal. Não fui para competir, fui educada para ajudar e chegar ao meu objetivo não
importando a colocação”. Nesse contexto socioeconômico, há muita obscuridade para uma sociedade carente
de conhecimento e de reconhecimento, uma coletividade ávida por inclusão social. Esse embrulho de fios
descontextualizados da realidade na qual habita uma caravana de estudantes esperançosos por acreditar nas
promessas de melhorias não está longe de empacotar e amarrar a dignidade desse grupo errante. Os
confiantes estudantes esperam e acreditam em uma mudança para melhor, em algo que transforme o
momento deles e que estes não vivam a repetição do outro.

1. Fale-nos de sua opinião sobre o ENEM. Os alunos afirmaram que o exame é o meio de se ingressar
na universidade, alguns se preocuparam com as cotas para negros, acreditam no nivelamento dos
alunos, preocuparam-se pela falta de seriedade no processo de correção das provas, competição com
candidatos interestaduais, facilidade de optarem por outras instituições fora do estado de origem, a
distância dos locais que vão fazer as provas, os aprendizes acreditam que esse deslocamento prejudica
a alguns candidatos e facilita para outros candidatos. Constatamos através das afirmações acima que
os alunos têm pouco conhecimento do que é e do que representa a avaliação, eles apenas se colocam
pelas falas midiáticas. Salientamos que o acontece na prática é o que os governantes desejam, a mídia
se encarrega de repassar o que aqueles indicam e a sociedade não se preocupa em apurar o que está
sendo feito com a própria realidade, há uma passividade explícita por alguns componentes da
coletividade.

2. Quais seriam, em sua opinião, as finalidades desse exame?
6 alunos percebem que a finalidade do ENEM está na possibilidade de aquisição de conhecimento,
dentre esses 6 alunos 1 ressalta a seleção e outro ressalta a igualdade de “chances”, também a
inserção na universidade. 2 alunos destacam a garantia de empregos no futuro, eis a transcrição de
cada declaração: “Ter boa vida profissional e fazer um bom curso”. Outra: “Garantir o emprego de
muitas pessoas, principalmente dos jovens”. E os outros 2 alunos destacam respectivamente: “Para
mim o ENEM tem como finalidade fazer com que o aluno tenha um pensamento crítico e global, e não
apenas específico como nos vestibulares tradicionais, além de estar sempre atualizado”. O próximo:
“Ele testaria a resistência do candidato, a paciência e o raciocínio rápido, sem falar que exige também
que o candidato organize bem seu tempo e se dedique mais durante sua formação média”. Pela
imaturidade da própria idade desses jovens é constatado as percepções superficiais que são feitas a
respeito do exame seletivo, as contradições de pensamento que foram colocadas pelo motivo de não
entenderem na íntegra o motivo de sua constituição, de onde se originou, ao que a referida avaliação
se destina e muito menos a essência de seu propósito. Por esses e demais equívocos os candidatos à
seleção se encontram apenas na aparência da realidade. São esses mesmos seres que formam a
estrutura social e o Estado, em determinadas condições de produção. Marx (2010, p. 21) afirma que “o
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Estado encontra a sua razão última de ser, a sua essência, na sociedade civil e expressa essa razão de
ser. E que, nesse sentido, nenhuma inversão é possível”. Não é a consciência que determina a vida em
sociedade, porém a vida é que determina a consciência, daí a linguagem perpassa a consciência, e o
grau de consciência corresponde ao desenvolvimento social de uma dada civilização.

O Estado no qual os indivíduos estão inseridos é o Estado neoliberal e essa doutrina traz em sua elaboração
um conjunto de ideias políticas e econômicas a favor dos grandes capitalistas e que retira do Estado o seu
poder governamental direto sobre a sociedade, tornando o Estado gerenciador das crises que ele próprio
atravessa.

Indagamos aos leitores, até quando a sociedade viverá essa brincadeira de faz de conta. Faz de conta que eu
ensino, faz de conta que eu aprendo. Desde seus primórdios, não houve educação emancipada para a classe
trabalhadora, a quem só restou a fantasia de liberdade, pois continuava se mantendo em um sistema de
controle, vigiada por um Estado coercitivo. Nos meandros do sistema do capital, até mesmo a classe
dominadora viveu e vive sob determinada coerção, ao retomarmos o pensamento de Mészáros (2009),
quando afirmou que nem mesmo o mais poderoso capitalista domina o próprio sistema, este se auto
reestrutura. Não houve autonomia para a escolha do melhor modelo educacional que se integrasse ao
contexto sócio-histórico brasileiro. Desse modo, a experiência vivida pela sociedade brasileira no âmbito da
educação sempre se respaldou em amargura de pensamento e de ações concretas para sua emancipação.

Por fim, deixamos ao leitor a reflexão sobre o motivo pelo qual as reformas na educação nacional foram
edificadas, a partir dos órgãos internacionais – nesse caso, em específico, o objeto de estudo, o (novo) ENEM
–, e também sobre as condições materiais que levaram o Estado a consentir que determinadas reformas na
educação fossem implantadas.
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[1] No sentido imprimido por Marx (1993), em que o conceito de emancipação tem relação simbiótica com a
noção de liberdade (espiritual, política e econômica).
[2] Maria Helena Guimarães de Castro ficou à frente do INEP no período de 1995 a 2002.
[3] Conferir com o estabelecido no inciso VI, do art. 16, do Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007,
e tendo em vista o disposto na Portaria MEC nº 438, de 28 de maio de 1998, que instituiu o ENEM, alterada
pela Portaria MEC nº 318, de 22 de fevereiro de 2001, e, ainda, tendo em vista o disposto na Portaria MEC
nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, e Portaria MEC nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, com todas estas
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modificações e alterada pela Portaria MEC nº 462, de 27 de maio de 2009.
[4] Criado pelo MEC em 2009 no sentido de promover a seleção unificada dos candidatos às vagas das
instituições públicas de ensino superior com base na nota do ENEM.

[5] É a coleta de dados feita com questionário.
[6] Eni Puccinelli Orlandi define “Silenciamento” como a “política do silêncio”, ou seja, é onde se dá a relação
entre o dito, o poder dizer, ou não poder dizer.
[7] É a simulação da avaliação oficial do ENEM e de outras formas de vestibular.
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