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Resumo 

A partir de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais--INEP, são discutidos 

os resultados obtidos pelas escolas de ensino médio de São Carlos--SP no Exame Nacional do Ensino Médio--

ENEM do ano de 2010, envolvendo as disciplinas que compõem o quadro das Ciências da Natureza, em 

particular, a Física. Esta discussão pretende esclarecer e apontar as razões pelas quais os resultados do ENEM 

tiveram suas discrepâncias quanto à classe de ensino (escolas públicas ou privadas). Uma destas razões pode ser 

a metodologia empregada pelos professores atuantes no ensino médio sancarlense, e é este o foco do presente 

trabalho. Outras razões serão apontadas, porém não serão aprofundadas, ficando apenas como hipótese para um 

estudo futuro. 

 

Palavras-chave: Atuação dos Professores. ENEM-2010. São Carlos-SP. Ciências da Natureza. 

 

1.Introdução 

Os indicadores educacionais, numa definição simples, são dados que informam sobre 

a qualidade, quantidade e disponibilidade de uma determinada variável presente nas escolas 

de uma região. Eles permitem um levantamento de hipóteses e/ou teorias que verificam a 

qualidade do ensino, viabilizando uma definição e um monitoramento de metas de qualidade 

a serem atingidas, de problemas a serem corrigidos pelas políticas públicas educacionais 

dessa região ou da macrorregião na qual ela se insere, bem como expondo as necessidades do 

encaminhamento e distribuição de recursos às escolas. 

Desde 1993 o Brasil conta com um importante exame para a avaliação da educação 

básica, denominado SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e em 1996, a nova 

LDB faz a primeira referência sobre a coleta de dados. No artigo 9º, a lei determina que ”cabe 

à União a coleta, a análise e a disseminação de informações sobre educação (...) e assegurar 
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um processo nacional de avaliação do rendimento escolar nos dois níveis de ensino com o 

objetivo de definir prioridades para melhorar a qualidade do ensino” [Horta Neto, 2007] 

Em 1999 o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM foi introduzido como o 

processo pelo qual se avalia a qualidade de todas as escolas do ensino médio brasileiro. Nas 

primeiras edições, o Exame funcionava como uma prova de vestibular, consistindo de 

questões separadas em categorias que eram determinadas pelas disciplinas obrigatórias 

constantes nos currículos nacionais, como Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, 

Biologia, Língua Inglesa, Geografia e História, e mais uma redação com tema especificado na 

prova. Porém, nos anos posteriores, estas disciplinas fundiram-se em quatro áreas de maior 

abrangência, com exceção da matemática, que ainda possui uma área designada somente a 

ela. As outras áreas são Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências Naturais. 

 

2. Resultados 

Primeiramente, a fim de não permitir a utilização de tais resultados para fins 

comerciais, os nomes das escolas foram substituídos por números. Os números no intervalo 

de 1 a 15 representam escolas da rede pública, e os números de 16 a 28 representam escolas 

particulares. As tabelas abaixo foram produzidas de modo a visualizar de forma clara e rápida 

os resultados contidos nela, para comparação dentro de uma escala. A escala de cores, que vai 

do vermelho (resultado mais baixo) ao azul (resultado mais alto), passando pelo branco 

(resultado médio), permite que essa visualização e comparação se dêem imediatamente.  
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Tabela 1. Resutados do ENEM-2010 das escolas de São Carlos 
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Analisando a Tabela 1, pode-se notar à primeira vista a discrepância dos resultados entre as 

escolas públicas contra as escolas particulares. As cores dos resultados referentes às 15 

primeiras escolas (públicas) tendem muito para o vermelho, enquanto que para as escolas de 

números 16 a 28 (particulares), a tendência seja o resultado azul. Isto indica um 

distanciamento relativo do rendimento no ENEM entre os alunos da rede particular e da rede 

pública. Em resultados reais, a média geral das escolas públicas nas questões objetivas do 

exame foi de 506,06 pontos contra 607,12 pontos das privadas. Nas redações, 583,42 das 

públicas contra 661,17 das particulares. Na média entre questões objetivas juntamente às 

redações, a pontuação foi 544,74 para as públicas e 634,14 para as particulares. Em Ciências 

Naturais (CNs), foco deste trabalho, os valores médios são 481,17 para as públicas e 576,67. 

A diferença fica 95,50 pontos a favor da escola privada. 

 

A razão deste distanciamento é o que será explorado no decorrer deste trabalho. Algumas 

hipóteses são levantadas a seguir: 

 Ineficácia na atuação dos professores. 

 Número de aulas insuficiente. 

 Planejamento e Políticas Públicas (PPPs) ineficazes. 

 Infraestrutura (laboratórios, Tecnologias de Informação e Comunicação, etc.) e 

metodologias investigativas insuficientes/inexistentes. 

Cada uma destas hipóteses, individualmente ou em conjunto, pode ser responsável pelos 

baixos resultados. O enfoque, neste trabalho, é dado à investigação da primeira hipótese. 

 

2.1 Atuação dos Professores 

Não é difícil deduzir que uma atuação mal executada, seja por qualquer tipo profissional terá 

consequências negativas em seu trabalho. No ensino, não é diferente. Uma atuação mal 

planejada ou executada, ou mesmo desinteressada do professor nos resultados dos alunos 

acabará com as perspectivas de que estes obtenham resultados satisfatórios, quer seja nos 

exames do Ministério da Educação, quer seja nos vestibulares, ou até mesmo nos exames 
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aplicados pela própria escola. É desejável então que o professor assuma uma postura de fazer 

o melhor que puder, olhando para si criticamente no intuito de tentar melhorar pontos 

deficientes em sua formação e atuação, crescendo como profissional e promovendo o ensino 

de forma que os alunos aprendam com mais eficiência.  

Para atuar como docente nas escolas públicas, o professor do ensino médio deve ter 

concluído um curso de licenciatura na área em que pretende lecionar. Cursos superiores 

quaisquer configuram a formação mínima para quem quer atuar no ensino fundamental. Os 

cursos de bacharelado não são considerados como capacitadores para a atividade de educador 

no ensino médio, sendo necessário que o bacharel conclua curso de complementação 

pedagógica, oferecido pelo Governo Federal. Esta medida deveria acabar, em teoria, com 

uma prática em que, por exemplo, um profissional da área de engenharia ministrava as aulas 

de física, matemática ou química. No entanto, em 2002 nem todos os professores atuavam 

cumprindo esta exigência2
. 

Se deixarmos de comparar os resultados das duas classes de escolas e inserir os  dados das 

escolas públicas numa escala própria, podemos obter uma maior sensibilidade na tabela. Isso 

nos permite identificar a discrepância entre as escolas públicas somente. Fazendo isso, 

obtemos a tabela 2, para as escolas públicas e a tabela 3 para as escolas particulares.  
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Tabela 2. Resultados das escolas públicas em escala própria. 

Na tabela 2 podemos ver que a área das Ciências da Natureza é a que obteve a pior 

classificação dentre as áreas avaliadas pelo ENEM, nas escolas públicas. 
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Tabela 2. Resultados das escolas particulares em escala própria. 

Na tabela 3, a situação se repetiu, mas desta vez nas escolas particulares. 

Em breve conversa com uma professora que atuou em duas das escolas públicas, uma delas 

obtendo pontuação elevada e a outra, mediana (sem identificações por motivos de 

privacidade), após mostrá-la os resultados acima, e perguntar-lhe a que ela atribuía as 

discrepâncias, a resposta foi a seguinte: 

 “Existe um sério problema com a forma com que o material de apoio é utilizado pelos 

professores do ensino médio. Desde que os ‘cadernos do Estado’ foram implantados como 

único material que os professores deveriam utilizar em suas aulas, e aliando-se a eles o fato 

de haver a ‘progressão continuada’, impedindo que os alunos sejam reprovados, o processo 

de avaliação dos alunos ficou muito prejudicado. Alguns professores já sequer aplicam 

avaliações, apenas passam “visto” nas atividades dos alunos nos cadernos e atribuem-lhes as 

notas de acordo com o número de lições/atividades que constam nos cadernos desses alunos. 

Isto causa nos alunos mais aplicados a ilusão de que eles estão aprendendo o conteúdo, 

enquanto os menos aplicados apenas copiam as atividades que os outros alunos realizam. No 

final, nada foi realmente ensinado nem aprendido, e os alunos acabam sem preparação 
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adequada para enfrentar um exame nos moldes do ENEM. Tivemos um caso de um aluno que 

foi transferido de escola durante o ano letivo, e contou-me que suas notas caíram muito desde 

a transferência. Ele me disse que sempre tirava notas entre oito e nove, e  na nova escola, seis 

foi sua maior nota. Isto não quer dizer que a nossa escola seja mais “puxada”, mas que 

provavelmente o ensino que ele estava tendo anteriormente era profundamente ineficiente.” 

 

3. Conclusão Parcial 

Embora o estudo esteja ainda em andamento, já podemos ter um vislumbre de que a atuação 

mal executada dos professores seja um dos fatores determinantes nos baixos resultados 

obtidos em avaliações do porte do ENEM, por exemplo. No entanto, em vista dos resultados 

mostrados nas tabelas, e do depoimento da professora, podemos apontar outros aspectos que 

podem interferir negativamente no desempenho dos alunos, tais como o uso de unicamente 

uma fonte de material didático, e as políticas públicas envolvidas, como a progressão 

continuada. 

 


