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Introdução 

Na década de 90 do século passado, fatos 

importantes concorreram para a Reforma do Ensino 

Médio: criação de documentos (LDB 9394/96, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio – DCNEM, Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM) e o 

processo avaliativo (Exame Nacional do Ensino 

Médio – Enem).  

Inserido nesta reforma, o Enem tinha como 

objetivo inicial avaliar o desempenho do aluno ao 

término da escolaridade básica, para aferir o 

desenvolvimento das competências fundamentais 

ao exercício pleno da cidadania. Tal objetivo vem 

sofrendo alterações devido à crescente adoção dos 

resultados do exame como forma de ingresso em 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES.  

Assim, a Matriz de Referência do Enem também 

foi reestruturada em 2009 para atender aos novos 

objetivos do exame. Possuindo um anexo que 

funciona como uma espécie de lista de conteúdos 

programáticos, sugerido pela Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior, tal anexo destoa bastante das orientações 

contidas na matriz, norteadas pelos princípios da 

contextualização e interdisciplinaridade. 

Maceno e Cols. (2011) alertam que uma vez 

fixados conteúdos para Biologia, Física e Química, o 

anexo possui uma perspectiva monodisciplinar, 

inviabiliza a abordagem temático-conceitual e ceifa a 

autonomia dos professores de desenvolver o 

currículo e os programas de suas disciplinas. 

Este trabalho apresenta parte dos resultados de 

uma pesquisa realizada durante o curso de 

mestrado de um dos autores. Nesta pesquisa, 

professores de Química discutiram as adequações 

de suas práticas às orientações do Enem. Para 

tanto, discorreram sobre as orientações do exame e, 

consequentemente, sobre a Matriz de Referência 

reformulada em 2009 e suas implicações. 

Resultados e Discussão 

Por possuir um histórico de maior adequação às 

orientações que envolvessem processos de 

ingresso em cursos de nível superior em IFES, as 

escolas particulares foram optadas por esta 

pesquisa. Desse modo, este trabalho apresenta as 

opiniões de quatorze professores da rede particular 

de ensino de uma cidade cearense. 

 

 

Questionados se conheciam os documentos que 

regulamentam a educação básica brasileira (LDB, 

PCNEM, DCNEM, Matriz de Referência do Enem) e 

se norteavam suas práticas pelas orientações 

contidas neles, os professores, em sua totalidade, 

responderam que conhecem parcialmente os 

documentos e que não conseguem adequar suas 

práticas às sugestões contidas neles.  

Contudo, quanto ao anexo da matriz de 

referência, todos responderam que as escolas 

fornecem o “conteúdo” de Química sugerido no 

anexo e oferecem “treinamentos” para a construção 

de questões no “formato” Enem. Esta afirmativa 

evidencia que o ensino de Química na educação 

básica, principalmente em escolas privadas, 

mantém um caráter propedêutico, anulando, assim, 

a viabilidade da construção do ensino de Química 

sugerido nos documentos legais e pesquisas sobre 

ensino de ciências/química. Estas sugestões 

alertam para a importância do ensino desvincular-se 

da missão única de subsidiar acesso ao ensino 

superior e possuir um caráter próprio, de 

significados amplos, que podem ser utilizados na 

vida do educando, sendo este último capaz de 

enxergar as aplicações diversas deste ensino. 

Outro aspecto importante é que o anexo contribui 

para o “inchaço” do currículo de Química na 

educação básica. De olho na aprovação de alunos 

no Enem, os gestores escolares utilizam-se daquele 

documento para pressionar os professores, ao 

cobrar deles que cubram o maior número possível 

de conteúdos em sala de aula. Sem dúvida, isso 

dificulta a possibilidade de contextualização e 

interdisciplinaridade, princípios amplamente 

abordados na Matriz de Referência onde se 

encontra o anexo. 

Considerações Finais 

Embora sejam indiscutíveis as contribuições do 

Enem para a Educação Básica, muitos equívocos 

devem ser reparados de modo a possibilitar avanços 

mais significativos. Ter um anexo sugerido por 

instituições que organizavam e desenvolviam os tão 

criticados vestibulares de IFES, imprime certa 

consolidação de um ensino desconexo e sem 

significados maiores do que o ingresso em cursos 

de nível superior. 
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