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RESUMO
 
Esta pesquisa tem como objetivo oferecer um incentivo e uma estimulação aos estudantes de Licenciatura,
principalmente os de Química, a se enveredar pela pesquisa no campo da Educação. Com isso, pretendemos mostrar a
importância do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tendo em vista que hoje ele vem sendo o principal ingresso
de muitas universidades públicas. Esta investigação teve como objetivo principal analisar o conteúdo e a estrutura das
questões de química do Enem, buscando analisar o contexto da interdisciplinaridade e contextualização de acordo com
as competências e habilidades dos documentos oficiais do Ensino Médio produzidos pelo Ministério da Educação e
Cultura – MEC. Para isto, foi feita uma pesquisa qualitativa pautada em uma investigação documental das questões e
relatórios técnicos do ENEM, relacionados à disciplina de Química.
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1.  
 
This research aims to provide an incentive and stimulation to students of Bachelor, especially the chemistry, embarking
on research in the field of education. We intend to show the importance of National Examination of Secondary Education
- ENEM, considering that today it has been the main entry of many public universities. This research aimed to analyze
the content and the structure of Enem chemistry issues, trying to analyze the context of interdisciplinarity and
contextualization according to the skills and abilities of the official documents of high school produced by the Ministry of
Education and Culture - MEC. For this, a qualitative research guided on a desk research the issues and technical reports
ENEM related to chemistry discipline was made.
 
Keywords: ENEM. Education. Chemistry.
 

INTRODUÇÃO
 
O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM surgiu a partir da LDB, que nos diz que “a União organize processo
nacional de avaliação do rendimento escolar, para todos os níveis de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino (art. 9º, VI)” (INEP, 2012); por isso ele é baseado nos documentos oficiais do ensino
médio: DCNEM, PCNEM e OCNEM.
O ENEM é baseado em uma matriz que se norteia em competências e habilidades; e traz a proposta dos PCNEM
(1999, p.93), a partir das três grandes competências: de representação e comunicação, investigação e compreensão,
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contextualização sociocultural.
O ENEM foi criado em 1998 com a função de avaliar a qualidade geral de aprendizado do ensino médio do país.
Trazendo a proposta dos PCN’S, a partir das três grandes competências de representação e comunicação, investigação
e compreensão, contextualização sociocultural, a química deve ser dividida em nove temas estruturadores, tomando
como foco de estudo as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos. Nos anos de
2006 a 2008, o exame foi caracterizado como antigo ENEM, pois, ainda não era ingresso nas universidades públicas.
Suas provas eram compostas de 63 questões objetivas e uma redação proposta. Onde as provas foram divididas em
quatro tipos: 1 – Amarela; 2 – Azul; 3 – Branca e 4 – Rosa; onde os tipos de provas diferiam na ordem das questões. O
tempo disponível para responder a prova era de cinco horas. Suas questões não eram separadas por disciplinas, eram
aleatórias. Em 2009, houve a passagem do antigo ENEM para o novo ENEM. E o exame ficou assim caracterizado, por
tornar-se ingresso para as universidades públicas.
Sendo o maior exame do país, o ENEM, foi à primeira prova unificada aplicada em todo o país. Com o grande sucesso
que teve, algumas instituições de ensino superior federais foram aos poucos aderindo o exame como forma de ingresso,
substituindo totalmente ou parcialmente as suas provas de admissão. E ao longo dos anos, mais instituições de ensino
superior federais foram admitindo o ENEM como seu principal ingresso.
A principal ideia do novo ENEM e o seu modelo é reformular o padrão do ensino médio. Transformar o ensino médio
voltado para fórmulas e aplicações para um Ensino Médio voltado para a solução de problemas, um ensino mais prático,
simples e próximo da realidade dos alunos. Além de, centralizar o acesso às faculdades do Brasil em uma prova única,
através do sistema Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Isto é interessante para a educação brasileira pois, possibilita
uma maior mobilidade para os alunos dentro do país: ao invés de precisar realizar várias provas em várias datas, o
aluno faz somente o novo ENEM, podendo depois escolher entre qualquer faculdade que o aceite, dentro do Brasil. Não
podendo deixar de mencionar que, o ENEM estimula um ensino unificado em todo o país, forçando as escolas a
melhorarem sua educação para que seus alunos consigam disputar uma vaga na universidade com alunos de todo o
país.
Esta pesquisa foi feita através de análises documentais. Analisou-o conteúdo e a estrutura das questões de química do
ENEM, buscando analisar o contexto da interdisciplinaridade e contextualização de acordo com as competências e
habilidades dos documentos oficiais do Ensino Médio produzidos pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. Com
esse estudo, pretendemos que tanto os professores, como os estudantes de licenciatura em química, percebam a
importância de investigar o ensino de química, suas dificuldades e limitações, para que possam formar um grupo ativo
no processo de reforma educacional do ensino, se envolvendo nas especulações e discussões da educação brasileira;
conseguindo assim que, a disciplina de química seja algo significativo para todos.
 
 
REVISÃO DE LITERATURA
 
A lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos artigos 26, 35 e 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Art. 1º
resolve as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM. De acordo com Menezes e Santos (2002), as
DCNEM são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e
sistemas de ensino fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). As DCN têm origem na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da União:
Estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar a formação básica comum (LDB, 1996, p.4, apud MENEZES e SANTOS, 2002).
 
 
            A proposta das DCNEM é dá autonomia à escola e a sua proposta pedagógica a incentivar as instituições
escolares a montarem seu currículo, recortando, dentro das áreas de conhecimento, os conteúdos que lhe convêm para
a formação daquelas competências que estão explicitadas nas diretrizes curriculares nacionais. Dessa forma, a escola
deve trabalhar esse conteúdo nos contextos que lhe parecerem necessários, considerando o tipo de pessoas que
atende, a região em que está inserida e outros aspectos locais relevantes (MENEZES e SANTOS, 2002).
Segundo Ramal (1999, p.1), na LDB o ensino médio passa a ser uma das etapas da educação básica. Sendo uma
continuação da educação básica, o ensino médio, tem a função de aprofundar e consolidar os conhecimentos
adquiridos nos anos anteriores. Além de preparar o aluno para o “futuro”, seja o ensino superior, ou educação
profissional.
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Umas das propostas da LDB 9.394/96 é fazer com que a educação profissional seja executada durante o ensino médio,
porém com carga horária extra, e que tenha um currículo próprio, não comprometendo o ensino médio “normal”. De
acordo com a lei, “aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico” (RAMAL, 1999, p.1).
Essa intenção é comentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que sugerem “conciliar
humanismo e tecnologia, conhecimento dos princípios científicos que presidem a produção moderna e exercício da
cidadania plena, formação ética e autonomia intelectual”. Tal equilíbrio entre as “finalidades personalistas e
produtivistas” requer, segundo a relatora do documento, Guiomar Namo de Mello, “um esforço para superar os
dualismos e, ao mesmo tempo, diversificar as oportunidades de formação” (DCNEM, 1998, p.5).
Ramal (1999, p.5), indaga que as DCNEM expressam, enfim, um novo currículo, no qual trabalho e cidadania estão
como fundamentos básicos presentes em todos os momentos da educação do discente.
Segundo Pena (2007, p.1), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio (PCNEM) constituem um projeto
governamental de reforma curricular aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e de acordo com os princípios
definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96). Ou seja, para expressar as
intenções legais e os pressupostos pedagógicos e filosóficos da LDB foram elaboradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para este nível de ensino (DCNEM) e, para oferecer aos docentes subsídios que possam contribuir para a
implementação da reforma de ensino pretendida pelo MEC foram elaborados os PCNEM.
Os PCN+ (2000, p.8) abordam que a nova lei é proposta pela a ideia de reformulação do ensino médio, com o objetivo
de transformá-lo em etapa conclusiva da educação básica. Isso faz com que o antigo ensino médio deixe sua antiga
formação: pré-universitária (para passar no vestibular) e profissionalizante (para o trabalho). O ensino médio com
formação pré-universitária possui um sistema de natureza propedêutica; onde os alunos são preparados apenas para
ingressar na universidade. Sua matriz curricular é desvinculada de qualquer natureza real do aluno. Seus conteúdos são
“os que caem na prova do vestibular”. Os alunos não interferem na matriz curricular da disciplina e nem compreendem
de que forma aquele conteúdo vai contribuir para sua vida.
Em contrapartida, os PCN+ (2000, p.8) caracteriza o ensino médio com formação profissionalizante por treinamentos
práticos, agrupados com algumas disciplinas de caráter geral, porém, voltadas para atividades produtivas. Então, nesta
versão, o aluno põe em prática a teoria vista na sala de aula. É importante a existência de escolas que possuam este
tipo de formação, mas, essa especialização não deve ser única. O cidadão não pode ser formado apenas para sua vida
profissional. Ele deve ter uma formação geral para sua vida pessoal, e deve ser formado como sujeito crítico, como
cidadão capaz de exercer a cidadania e capacitado para o aprendizado permanente.
Silva (2003, p.182) conclui que os PCN não têm a intenção de indicar um único caminho a ser seguido pelos
profissionais, mas propor de maneira objetiva, formas de atuação que proporcionarão desenvolvimento da totalidade
dos alunos e não só dos mais habilidosos.
Os PCNEM apresentam uma nova proposta para o ensino de Química que:
 
Se contrapõe à velha ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como fragmentos
desligados da realidade dos alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e compreenda, de forma
integrada e significativa, as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos em diferentes
contextos, encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com os sistemas produtivo,
industrial e agrícola (PCN+, 2000, p.87).
 
O aprendizado de Química no ensino médio “[...] deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos
químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações
tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” (PCN+, 2000, p.87).
 
 
Dessa forma, os estudantes podem, “[...] julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia
e da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos” (PCN+, 2000, p.87).
De acordo com os PCN+ (2000, p.87), a Química deve ser apresentada estruturada sobre o tripé: transformações
químicas, materiais e suas propriedades e modelos explicativos. Um ensino baseado harmonicamente nesses três
pilares poderá dar uma estrutura de sustentação ao conhecimento de química do estudante especialmente se, ao tripé
de conhecimentos químicos, se agregar uma trilogia de adequação pedagógica fundada em:
•          contextualização, que dê significado aos conteúdos e que facilite o estabelecimento de ligações com outros
campos de conhecimento;
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•          respeito ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, que garanta ao estudante tratamento atento a sua formação e
seus interesses;
•          desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com os temas e conteúdos do ensino.
Assim, as escolhas sobre o que ensinar devem se pautar pela seleção de conteúdos e temas relevantes que favoreçam
a compreensão do mundo natural, social, político e econômico (PCN+, 2000, p.88).
Para Paulo Freire (2006), o aluno não consegue criar conhecimento algum, e apenas recriar o conhecimento já
existente. E isto se dá porque em nossa educação, apenas o professor tem o poder do conhecimento, fazendo assim
com que o aluno seja apenas um depositário do conhecimento. Ou seja, o professor é quem constrói o conhecimento do
aluno. E com isso, o aluno torna-se um sujeito incapaz de criar conhecimento e tomar decisões.
 
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, parece que nos podemos convencer e que estas relações
apresentam um caráter especial e marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras.
Narração ou dissertação que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os educandos. A tônica
dos educandos é sempre – narrar, sempre narrar” (FREIRE, 2006, p. 65).
 
Garcia (2015) afirma que mudar o foco para o conhecimento de competências e habilidades, significa mudar o projeto
pedagógico da escola e o projeto pedagógico do professor, além de uma mudança de postura da escola e do professor.
Não é fácil para a escola lidar com este tipo de mudança, e nem mesmo para o professor que não foi formado para tal.
Para isto é preciso de um trabalho pedagógico integrado com o apoio dos professores nesta difícil tarefa. A proposta
curricular dos PCNEM tem por eixos a contextualização e a interdisciplinaridade. “Os PCNs apresentam, portanto, o
currículo como princípios e metas do projeto educativo, deixando um amplo espaço para a criatividade do professor. Na
verdade pode (e deve) haver outros responsáveis, como a secretaria de educação local e a escola, que muitas vezes
detalham mais o exposto nos PCN’s. Mas isso, se eles forem utilizados tal como se espera”.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p.05) foram elaboradas a partir de ampla discussão com as
equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e representantes da
comunidade acadêmica. O objetivo deste material é contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática
docente.
Para garantir a democratização do acesso e as condições de permanência na escola durante as três etapas da
educação básica – educação infantil, ensino fundamental e médio –, o governo federal elaborou a proposta do Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). A
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Fundeb foi construída com a participação dos dirigentes das redes de
ensino e de diversos segmentos da sociedade. Entre as várias ações de fortalecimento do ensino médio destacam-se o
Prodeb (Programa de Equalização das Oportunidades de Acesso à Educação Básica) e a implementação do PNLEM
(Programa Nacional do Livro do Ensino Médio). A Secretaria de Educação Básica do MEC passou a publicar ainda livros
para o professor, a fim de apoiar o trabalho científico e pedagógico do docente em sala de aula. A institucionalização do
ensino médio integrado à educação profissional rompeu com a dualidade que historicamente separou os estudos
preparatórios para a educação superior da formação profissional no Brasil e deverá contribuir com a melhoria da
qualidade nessa etapa final da educação básica (OCNEM, 2006, p. 05).
A educação básica tem como objetivo, “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Artigo 22, LDB
9394/96, apud PCNEM, 2000, p.11).
Lodi (2006, p.10) ressalta que, o desafio consiste em efetivar, no Ensino Médio, a perspectiva interdisciplinar. É
necessário que cada escola faça um retrato de si mesma, dos sujeitos que a tornam viva e do meio social em que se
insere, no sentido de compreender sua própria cultura e de identificar as dimensões da realidade motivadora em favor
de uma proposta curricular coerente com os interesses e as necessidades de seus alunos e de sua comunidade.
As Orientações Curriculares Nacionais (2006) estão divididas em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,
que abrange as disciplinas de: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Arte e Educação Física,
compreendem o significado das letras e das artes; desenvolve a capacidade de comunicação, e o acesso ao
conhecimento e exercício da cidadania. Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias abrange as
disciplinas: Física, Biologia, Química e Matemática, destaca a educação tecnológica básica e a compreensão do
significado da ciência. E a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias que abrange a História, Geografia, Sociologia
e Filosofia, onde sua compreensão se torna a partir do processo histórico de transformação da sociedade e da cultura,
podendo ser organizada em torno do eixo da cidadania e dos processos de socialização, na perspectiva sócio histórica.
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Contextualização e Interdisciplinaridade
A contextualização e a interdisciplinaridade são os fundamentos principais dos PCN e DCNEM. Segundo o dicionário
Melhoramentos (Minidicionário Escolar da Língua Portuguesa, São Paulo, 2015, p.150), contextualizar é o conjunto de
circunstâncias em que se produz uma mensagem referida a lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor, etc. Ou
seja, contextualizar é problematizar. É uma forma de abordar o conteúdo ou mesmo situar tal fato no tempo e no
espaço, do universo em que está envolvido.
Para Menezes e Santos (2002), a ideia de contextualização entrou em pauta com a reforma do ensino médio, a partir da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que orienta para a compreensão dos conhecimentos para uso
cotidiano. Tem origem nas diretrizes que estão definidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que são guias
para orientar a escola e os professores na aplicação do novo modelo. De acordo com esses documentos, orienta-se
para uma organização curricular que, entre outras coisas, trate os conteúdos de ensino de modo contextualizado,
aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o
protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual.
Portanto, Menezes e Santos (2002) adverte que, o novo currículo, segundo orientação do Ministério da Educação
(MEC), está estruturado sobre os eixos da interdisciplinaridade e da contextualização, sendo que esta última vai exigir
que “todo conhecimento tenha como ponto de partida a experiência do estudante, o contexto onde está inserido e onde
ele vai atuar como trabalhador, cidadão, um agente ativo de sua comunidade”. A contextualização também pode ser
entendida como um tipo de interdisciplinaridade, na medida em que aponta para o tratamento de certos conteúdos como
contexto de outros. Então, a ideia da contextualização requer a intervenção do estudante em todo o processo de
aprendizagem, fazendo as conexões entre os conhecimentos.
A interdisciplinaridade se constitui por um aglomerado de disciplinas com a função de contextualizar um determinado
conteúdo em diversas áreas. Seu objetivo é propor uma dimensão didática que proporcione uma forma ampla de tratar
de um determinado contexto.
A contextualização e a interdisciplinaridade têm grande importância na educação do estudante, pois dá ao educando a
capacidade de relacionar o conteúdo com seu cotidiano, possibilitando assim, uma maneira mais fácil de compreensão
do conteúdo. A interdisciplinaridade traz uma relação entre disciplinas que habilita ao educando a compreender o
conteúdo ultrapassando os limites de uma só disciplina.
A interdisciplinaridade traz a transversalidade dos conteúdos de uma forma multidisciplinar. A contextualização e a
interdisciplinaridade têm como principal função formar o educando como um cidadão consciente dos problemas
ambientais, políticos, econômicos e sociais, propiciando-o a capacidade do aluno associar o conteúdo da disciplina com
os acontecimentos gerais que acontecem em seu meio.
 
Competências e Habilidades
Garcia (2015), comenta em seu artigo
 
As diretrizes curriculares nacionais, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) dos diferentes níveis de ensino e uma
série de outros documentos oficiais referentes à educação no Brasil têm colocado - em consonância com uma tendência
mundial - a necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por
parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. Isso implica em uma mudança não pequena por parte da
escola, que sem dúvida tem que ser preparada para ela.
 
A avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio é feita por critérios de competências e habilidades. De acordo com o
MEC (2015), competências são as modalidades da inteligência que usamos para estabelecer relações a o que
desejamos conhecer. Já as habilidades são competências adquiridas e estão ligadas ao “saber fazer”.
Para MASCIO (2009, p.28) competências são qualificações gerais ou capacidades operativas articuladas. E habilidades
é a verificação das competências que se estabelecem em diferentes capacidades operativas chamadas habilidades
exercitadas ao tratar de situações-problema, apresentadas nas questões em contextos sociais.
No Art 10° (DCNEM, 1998), que descreve habilidades e competências ligadas às áreas do conhecimento, há um recorte
para a área em que a Química pertence, ou seja, habilidades a serem desenvolvidas pelas disciplinas ligadas às
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Este orienta que a aprendizagem deve permitir a compreensão
das ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou
ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade (MASCIO, 2009,
p. 43).
A elaboração do projeto pedagógico do professor tem grande relevância na construção da personalidade e do

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_contextualizacao_e_a_interdisciplinaridade_nas_questoes_de_quim.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



conhecimento do aluno. Por isso, para que ele seja elaborado é necessário que antes seja feita na turma uma avaliação
formativa, para que o professor saiba antes de fazer seu planejamento, quais as habilidades que esta turma possui,
para que a partir disto sejam escolhidos os conteúdos para aquela determinada turma, e com isso sejam adquiridas as
competências.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
            O princípio fundamental do Enem, é fazer com que o aluno ao compreender um conteúdo, obtenha habilidades e
competências. As questões de Química estão dentro do grupo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Neste
grupo contém questões referentes tanto a Química quanto Física e Biologia. O primeiro procedimento foi identificar
quais questões se referem à disciplina de Química dentro do grupo, após isto, foi resolvida cada questão e atribuída
sua(s) competência(s) (uma ou mais) e sua habilidade (apenas uma). O próximo passo foi a categorização de cada
questão em relação aos nove temas estruturadores do ensino médio. Por último, foi feito uma análise entre as questões
que mais foram abordadas.
            Entre as questões analisadas, o maior número de habilidades encontradas no antigo ENEM foi às de número (8)
Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações ambientais, sociais e econômicas dos
processos de utilização dos recursos naturais, materiais ou energéticos; e (16): forma o aluno para analisar
situações-problemas referentes a perturbações ambientais e identifica a produção de materiais e insumos energéticos.
Já no Novo ENEM as habilidades mais encontradas foram às de número (1): forma o aluno para analisar uma descrição
discursiva através de uma ilustração, experimento ou fenômeno; identificar valores e variáveis em um gráfico cartesiano;
(12) trabalha o aluno para analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, às condições
de vida e saúde de populações humanas, por meio da interpretação de diferentes indicadores; e (16).
E as competências mais encontradas no antigo ENEM foram: Competência: (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. E no Novo ENEM: Competência: (V) Recorrer aos conhecimentos
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os direitos
humanos e considerando a diversidade sociocultural.
            Os conteúdos mais encontrados nas provas de química do antigo Enem se referiam a problemas ambientais
como, efeito estufa, aquecimento global, inversão térmica, poluição das águas. Onde o aluno, para responder a questão
tinha que ter um conhecimento geral desses temas. Já no novo Enem, as questões, apesar de englobarem esses
temas, traziam sempre conteúdos de química acoplados.
Percebeu-se que em 2011 foi o ano em que as questões de química foram mais diversas. Uma vez que, todas as
categorias foram preenchidas com questões. Portanto, observa-se que a teoria das provas do ENEM está de acordo
com a teoria dos documentos oficiais do MEC estudados.
Os principais temas abordados nas disciplinas de química são: problemas ambientais, energia, lixo/poluição,
combustíveis/biocombustíveis, água e nos últimos anos as questões vêm sendo desenvolvidas a partir dos
conceitos/conteúdos da disciplina de química.
Observa-se, que de 2006 a 2009, a maioria das questões envolviam apenas temas de acontecimentos gerais no
planeta. A partir de 2010, as questões foram mais voltadas para os conceitos de química, porém, contextualizadas a
esses temas. No entanto, para o aluno responder as questões, ele precisa entender um pouco do tema geral, mas
principalmente, entender do conteúdo de química que está sendo abordado.
De um modo em geral, percebeu-se que a teoria das questões do Exame Nacional e dos parâmetros encontrados nos
documentos oficiais do MEC tem uma grande proximidade. E que a contextualização e a interdisciplinaridade estão
presentes em todas as questões do exame, porém observou-se que há questões que são contextualizadas, porém, de
uma maneira superficial, ou seja, apenas de forma ilustrativa para simular uma situação-problema, quando na verdade
não ocorre.
Ao comparar o antigo ENEM com novo ENEM em relação às competências e habilidades, observou-se que no antigo
ENEM 36% de suas questões compreenderam a competência II que trata de 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. Já no Novo ENEM 32% das questões se referiam a competência V que
recorre aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na
realidade, respeitando os direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Em relação às habilidades, o
antigo ENEM obteve 35% da habilidade 8 que analisa criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações
ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos naturais, materiais ou energéticos. O novo
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ENEM ficou caracterizado por conter uma matriz diversificada com questões tratando de várias habilidades diferentes.
21% caracterizou a habilidade 9 que busca compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a
manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo quantificar variações de temperatura e
mudanças de fase em processos naturais e de intervenção humana.     Os temas mais abordados no antigo ENEM com
31% foi energia e combustíveis, e no novo ENEM 48% de suas questões foram relacionadas à área de Química.
Fazendo uma análise entre o ensino de química nas escolas de ensino médio e as provas de química analisadas do
Enem, percebe-se uma grande discrepância entre o que está sendo visto na sala de aula e o que está sendo abordado
nas provas do Enem. Os documentos oficiais do MEC, propôs que um conteúdo precisa ser iniciado uma base
experimental, onde o aluno pode observar o que aconteceu e criar seu próprio conhecimento. E a partir disto, o
professor vai introduzir o conteúdo teórico, para que o aluno solidifique o conteúdo já criado por ele. Com isso, será
formado um cidadão crítico a fim de criar suas próprias ideias e tomar suas próprias decisões. Porém, isto está
acontecendo de maneira contrária nas escolas. Pois, nestas, é observado que o conhecimento teórico vem primeiro,
depositado apenas pelo professor, e depois vem o experimento químico, provando as palavras do professor. Ou seja, o
ensino médio ainda se encontra voltado para o professor como dono de todo o conhecimento, assim como diz Paulo
Freire (2006), “o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é
encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação”. A narração de que o educador é sujeito,
conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Desta maneira, a educação se torna um ato de
depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Porém, quanto mais se exercitem os
educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitas, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica
de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele (FREIRE, 2006).
 
 
conSIDERAÇÕES FINAIS
 
Contudo, esta pesquisa nos possibilitou a compreender a matriz do Enem, visando compreender seus pressupostos.
Observou-se que os documentos oficiais ditos pelo MEC estão em comum com os pressupostos que norteiam a matriz
curricular do Enem. Esta sintonia nos dá uma visão ampla dos caminhos que precisamos seguir para melhorar a
qualidade da educação em nosso país. No entanto, quando visualizamos o nosso ensino médio e comparamos com a
prática do Enem, percebemos que esta sintonia não ocorre. Pois, o ensino médio ainda se encontra na base da
educação “mecânica”. 
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