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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo compreender os discursos (de acordo com a
perspectiva de Stephen Ball) da integração curricular e da interdisciplinaridade como uma
de suas expressões, nas recentes políticas públicas curriculares. Tendo como referência o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a recente reformulação no formato e finalidade
sofrida por ele, investigamos como o discurso da integração curricular aparece nas
narrativas de docentes de escolas públicas e privadas, no caso das Ciências da Natureza.
Tendo como princípio metodológico a narrativa proposta por Walter Benjamin, foi constituído
um quadro empírico com as histórias de professores atuantes no Ensino Médio nas
disciplinas de Biologia, Física e Química. Como resultados, depreende-se que a
reformulação do ENEM parece não ter influenciado as práticas curriculares. Os professores
reconhecem e endossam a importância do diálogo entre as disciplinas, mas criticam as
interpelações advindas do trabalho interdisciplinar, sem que condições apropriadas sejam
garantidas para a realização de atividades integradas.
ABSTRACT
This research aims to understand the discourses (according to the perspective of Stephen
Ball) of curriculum integration and interdisciplinarity as one of its expressions, in recent
curricular policies. With reference to the National High School Exam (ENEM) and the recent
reformulation of the format and purpose experienced by it, we investigate how the discourse
of curriculum integration appears in the narratives of teachers from public and private
schools, in the case of Natural Sciences. Using as methodological principle the narrative
proposed by Walter Benjamin, we have made an empirical framework with the stories of
teachers working in secondary education in biology, physics and chemistry. As a result, it
appears that the recast of ENEM seems not to have influenced the curricular practices.
Teachers recognize and endorse the importance of dialogue between disciplines, but
criticize the resulting interpolations of interdisciplinary work, without appropriate conditions
guaranteed for the realization of integrated activities.
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INTRODUÇÃO
A preocupação com a qualidade da Educação talvez seja um dos motes principais
das pesquisas nesse campo. A tão almejada melhoria da Educação torna-se assim questão
central em muitas investigações que focalizam processos educativos, principalmente
escolares. empreendidas nas escolas e em outros espaços em que o processo educativo se
faça presente. Assim, ao nos voltarmos para as dinâmicas próprias do cotidiano escolar,
nos deparamos com um dos espaços mais tradicionais dessa instituição de ensino: a sala
de aula. Nesse espaço delimitado por quatro paredes, seria o lugar onde se desenrolam as
interações entre educador e educandos. Em outros termos, é o locus do processo ensinoaprendizagem, no qual alunos e professores desempenham o papel de atores principais,
valendo-se dos objetos desse processo: os conteúdos, recortes das Áreas do
Conhecimento humano.
Dessa forma, somos impelidos a questionar que conteúdos são estes? Eles foram
determinados por quê? Ou por quem? Em que contexto eles foram pensados? Quais
discursos, ideologias estavam em voga no momento da determinação desses saberes?
Tendo em vista a pluralidade de ideias/princípios/discursos sociais historicamente
construídos, é impossível encontrarmos uma única resposta para essas perguntas.
Entretanto, podemos remetê-las a um eixo comum, a noção de currículo.
Compreendemos o currículo numa perspectiva pós-estruturalista. Acreditamos que o
significado do currículo no mundo contemporâneo extrapole a sua origem latina (sentido,
caminho para se chegar em algum lugar) e a concepção de uma mera lista de conteúdos a
serem ensinados. O currículo é um lugar de luta, de embates de discursos, políticas que
acontecem em diversas esferas (BALL e BOWE, 1992) (instituições governamentais,
universidades,

escolas),

que

está

sujeito

a

constantes

ressignificações

e

recontextualizações (BERNSTEIN apud LOPES, 2008).
Dentro desta perspectiva, o papel do currículo torna-se central nas discussões sobre
a qualidade da Educação, em especial da escolarização básica (Ensinos Fundamental e
Médio). Nesse sentido, uma proposta para melhoria da Educação precisaria englobar
questões curriculares. Assim, o Estado, enquanto gestor macro de políticas públicas, seria o
responsável por mobilizá-las para atenderem determinado fim. Se aliarmos a esta premissa
1

o contexto do mundo globalizado que reconfigura as relações de mercado e de trabalho,
nas quais as demandas por qualidade pautam-se mais por referenciais quantitativos,
baseados em princípios econômicos, temos o cenário em que nascem os princípios que
ecoam nas recentes políticas públicas curriculares.
O Ensino Médio brasileiro como foco de interesse
O Ensino Médio, como a última etapa da escolarização básica, é um

segmento

crucial quando se pensa políticas públicas visando mudanças na Educação, tendo em vista
o caráter preparatório deste nível de ensino, que segundo a LDB/96, abrange desde “a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos”

1

até outras metas como “a compreensão dos

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a
2
prática, no ensino de cada disciplina”
, o “domínio dos conhecimentos de Filosofia e de

Sociologia necessários ao exercício da cidadania” 3 e “a preparação básica para o trabalho e
a cidadania do educando...” 4.
Estes excertos nos permitem justificar o ponto de partida de nossa argumentação
sobre políticas públicas curriculares, especialmente nos documentos que as representam.
Assim, dentro deste contexto, lançando o olhar sobre a escola e imbuído do discurso
neoliberal, o Estado brasileiro no final dos anos 90 publica os documentos conhecidos como
PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 1999),
produzidos sob influências dos contextos econômicos nacional e internacional, hibridizadas
com discursos em prol da melhoria da qualidade educacional (LOPES, 2008). Os PCNEM
trouxeram a ideia de um “currículo por áreas” em que as tradicionais disciplinas escolares
afins seriam agrupadas em grandes conjuntos, como p. ex. o caso da Biologia, Física,
Química e Matemática que constituíram a área de Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias.
Quase que concomitantemente, em 1998, o então governo de Fernando Henrique
Cardoso, através do Ministério da Educação, elaborou uma política de avaliação na forma
1

Art 35º, Inciso I.
Art 35º, Inciso IV.
3
Art 36º, §1º, Inciso III
4
Art 35º, Inciso II.
2

2

de um exame com o intuito de avaliar a qualidade do Ensino Médio brasileiro anualmente.
Assim, surgiu o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, prova que versava em 63
questões (mais uma redação), cujos conteúdos não se apoiavam sobre nenhuma disciplina
escolar especificamente.
Com a promulgação destas políticas, ganharam destaque nos debates curriculares os
conceitos de interdisciplinaridade, contextualização e as noções de competências e
habilidades. A partir desse cenário, o Ensino Médio brasileiro passou por uma ampla
reforma, no que diz respeito aos princípios que o norteiam, que se desenrolou e se
redesenhou ao longo da última década (início dos anos 2000)5.
Socialmente, tratando-se do Ensino Médio, há um marcante discurso presente em
torno dos exames vestibulares, processos seletivos que tradicionalmente configuram a porta
de entrada às Universidades brasileiras. Até recentemente, cada Universidade elaborava o
próprio exame vestibular, de acordo com princípios estabelecidos pela comunidade
acadêmica. Cada exame vestibular, através de suas provas, tem como objetivo “selecionar”
os estudantes que se adequem com o perfil exigido/esperado por cada Instituição de Ensino
Superior. Pois é nesta trama - em que os exames vestibulares são atores principais - que
houve um significativo redesenho na organização das políticas curriculares para o Ensino
Médio.
A reformulação do ENEM
Em 2009, dez anos após a publicação dos PCNEM, houve uma profunda mudança
na prova que tinha como propósito avaliar a qualidade do Ensino Médio brasileiro. O Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, que ocorreu pela primeira vez no ano de 1998, sofreu
alterações em sua estrutura e, principalmente, no seu objetivo central. A partir daquele ano,
a prova do ENEM passou a permitir, através dela, o ingresso em algumas Universidades
Federais. Sendo assim, a prova do ENEM alçou o status de exame vestibular,
consequentemente, a prova também passou por modificações.6

5

No contexto pós anos-90, a literatura brasileira produziu uma série de pesquisas sobre esses temas e seus
desdobramentos no Currículo. Dessa forma, não aprofundaremos uma argumentação sobre os significados desses
conceitos nesta introdução, o que deixamos para o primeiro capítulo.
6
No capítulo 2 trazemos uma análise detalhada sobre as alterações sofridas na estrutura da prova.
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Na ocasião da proposta de mudança no papel do ENEM, o Ministério da Educação
brasileiro produziu um documento endereçado à Andifes – Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, do qual extraímos dois excertos:
“Os exames de seleção para ingresso no ensino superior no Brasil (os vestibulares)
são um instrumento de estabelecimento de mérito, para definição daqueles que terão
direito a um recurso não disponível para todos (uma vaga específica em determinado
curso superior). O reconhecimento, por parte da sociedade, de que os vestibulares
são necessários, honestos, justos, imparciais e que diferenciam estudantes que
apresentam conhecimentos, saberes, competências e habilidades consideradas
importantes

é

a

fonte

de

sua

legitimidade.

Parte-se

aqui,

portanto,

do

reconhecimento da necessidade, importância e legitimidade do vestibular. O que se
quer discutir são os potenciais ganhos de um processo unificado de seleção, e a
possibilidade concreta de que essa nova prova única acene para a reestruturação de
currículos no Ensino Médio (grifo nosso).” (p. 1)
A nova prova do ENEM traria a possibilidade concreta do estabelecimento de uma
relação positiva entre o Ensino Médio e o ensino superior, por meio de um debate
focado nas diretrizes da prova. Nesse contexto, a proposta do Ministério da
Educação é um chamamento. Um chamamento às IFES para que assumam
necessário papel, como entidades autônomas, de protagonistas no processo de
repensar o Ensino Médio, discutindo a relação entre conteúdos exigidos para
ingresso na educação superior e habilidades que seriam fundamentais, tanto para o
desempenho acadêmico futuro, quanto para a formação humana.” (p. 3 - Disponível
em: portal.mec.gov.br)

Uma primeira análise sobre esse documento produzido pela Andifes nos mostra
claramente a intenção do Ministério da Educação em produzir melhorias no Ensino Médio
brasileiro através de uma reforma curricular que fosse motivada pelas mudanças no ENEM.
No mesmo ano de 2009, o Ministério da Educação divulgou outro documento que
consolidaria a reformulação do ENEM, intitulado “Matriz de Referência para o ENEM 2009”
que foi republicado nos anos posteriores com o mesmo conteúdo (anexo 2). Nele
encontramos as habilidades que os concluintes do Ensino Médio devem ser capazes de
utilizar em diversas situações e que se inter-relacionam em cinco eixos comuns a todas as
áreas: dominar linguagens; compreender fenômenos; enfrentar situações-problema;
construir argumentação e elaborar propostas.
4

Este documento, entretanto, guarda relações com as competências e habilidades
descritas nos PCNEM, que o precederam em dez anos. Assim, poderíamos compreender a
reformulação do ENEM como um processo de recontextualização motivado principalmente
por dois discursos: a integração curricular, tendo a interdisciplinaridade como uma
expressão, manifesta na organização estrutural da prova através das áreas 7 e a ideia de um
currículo nacional unificado, subjacente a utilização do exame como via de acesso a
universidades públicas, tendo como intuito a melhoria na Educação e a mobilidade social.
No entanto, este último discurso, dentro de uma perspectiva neoliberal, torna-se perigoso,
como nos aponta Michael Apple:
“Assim, muito embora os proponentes de um currículo nacional possam vê-lo como
meio de criar coesão social e de nos possibilitar melhorar nossas escolas avaliandoas segundo critérios ‘objetivos’, os seus efeitos serão justamente o oposto. Os
critérios até poderão parecer objetivos, mas os resultados não o serão, dadas as
diferenças de recursos, classe social e a segregação racial.” (Apple, 2011, p. 89).

À ideia de um currículo unificado nacional, estão subjacentes mecanismos de
avaliação e verificação mais rígidos, o que favorece uma maior padronização de políticas e
conteúdos, o que permitiria ao Estado averiguar mais precisamente os indicadores da
qualidade educacional. Todavia, ao ser tratada perante a lógica capitalista, a noção de
qualidade incorpora padrões que se adequam às necessidades mercantis, o que pode
provocar a recontextualização de conceitos previamente estabelecidos que visariam o bem
estar social num sentido amplo. Assim, a integração curricular pode surgir no currículo,
recontextualizada no discurso generalista propagado pelas políticas neoliberais. Nesse
sentido, Lopes ressalta que (2006a, p. 146-147) “em sintonia com essas ideias, já se
debate, no caso do Mercosul, a possibilidade de integração de propostas curriculares, em
virtude de uma suposta transnacionalização do capital e do trabalho”.
A mudança do ENEM foi motivada por um princípio recontextualizador (BERNSTEIN,
apud LOPES, 2002): a ideia de um currículo nacional (unificado) sustentada pelo discurso
da qualidade da Educação.

7

Um exame apurado das questões das provas recentes corrobora com essa análise.
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As políticas curriculares nacionais para o Ensino Médio, deflagradas a partir da
década de 90, vem sendo configuradas em diferentes contextos (BALL e BOWE, 1992): no
contexto de influência representado pelas demandas apresentadas pela globalização e por
agências internacionais; no contexto de produção de texto, com a publicação de
documentos como as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (1998; 2012); os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, 2000) e as Orientações Curriculares para o
Ensino Médio (2006) e, por fim, o contexto da prática, representado pelas escolas
brasileiras onde estão cerca de oito milhões de jovens matriculados.
No contexto de produção de textos, o documento que inaugura uma concepção
curricular calcada na noção de competências e habilidades e voltada para a formação de
um trabalhador eclético, versátil e generalista, é aquele denominado Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), (BRASIL, 1999). Em suas orientações, os Parâmetros
estabelecem dois eixos didáticos-metodológicos norteadores das práticas curriculares:
interdisciplinaridade e contextualização. Além disso, em relação à organização curricular, os
PCN já apontavam para uma configuração disciplinar nucleada em áreas, constituídas a
partir de disciplinas afins, com epistemologias similares e campos de atuação que
potencialmente dialogam entre si com certa compatibilidade. Essas competências com
propósitos e finalidades diversas também constituíram a base da formulação das provas do
ENEM, corroborando para um discurso de integração curricular associado a dimensão do
mundo do trabalho.
No contexto da prática, temos as diversas atividades que envolvem o âmbito da
escola, influenciadas em certa medida por essas políticas que são vozes de discursos
oriundos das mais diferentes matrizes. Dentre os diversos participantes da realidade
escolar, centramo-nos na figura do professor. Este profissional desempenha um papel ímpar
na sociedade, que transcende as concepções clássicas das relações de trabalho (GARCIA,
HYPOLITO, VIEIRA, 2005). O professor é o articulador entre as diretrizes curriculares e os
educandos. Consideramos que as

políticas públicas são produzidas,

pensadas,

ressignificadas, hibridizadas em diferentes contextos e por diferentes atores (LOPES, 2008),
no entanto, são os professores que estabelecem o diálogo com os alunos no contexto das
práticas curriculares. Estes atores sociais, com identidades plasmadas por suas histórias de
vida e formações acadêmicas notadamente disciplinares, são os responsáveis por
6

dinamizar discursos e, assim também produzir políticas. Pretendemos neste trabalho
reconhecer se há um elo entre os discursos que permeiam as diretrizes curriculares e a
prática docente.
Sendo assim, os objetivos desta pesquisa se voltam para uma análise reformulação
do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo em vista a marcante presença de princípios
integradores presentes nos documentos (PCNEM e OCNEM) que o influenciaram e o
precederam num cenário de reforma educacional. Tendo como base o discurso da
integração curricular, com uma de suas expressões na interdisciplinaridade, fortemente
marcado nas políticas públicas para o Ensino Médio e o recente processo de
recontextualização sofrido pelo ENEM, pretende-se investigar como este exame, enquanto
política pública curricular pode afetar/influenciar as práticas/concepções docentes de
professores do Ensino Médio que ministram disciplinas da área das Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química). Em outras palavras, pretende-se buscar pistas que mostrem
(ou não) se as práticas/concepções (acerca das disciplinas) dos docentes são norteadas por
uma busca de integração entre essas três disciplinas. Como identidades docentes
marcadas pela formação disciplinar se movimentam diante das interpelações vindas dos
discursos de integração curricular como interdisciplinaridade?
Nossa escolha pela área das Ciências da Natureza tem raízes em nossa formação
inicial como professores de Química e Física.
Voltamo-nos então à figura do professor: agente do cotidiano escolar e um dos
principais protagonistas do saber-fazer da escola, que vivencia o currículo, “consumindo-o”
e criando táticas de sobrevivência nas atividades rotineiras da escola (CARRERI, 2007). O
professor é um sujeito carregado de memórias e vivências que guardam os pormenores e
minúcias do cotidiano escolar. Em outras palavras, a experiência do professor, as suas
práticas, a sua formação inicial e continuada, os conflitos com os diferentes atores do
ambiente escolar, podem trazer elementos que se revelem cruciais na compreensão do
currículo em ação, ou seja, do dia-a-dia escolar, que poderão nos mostrar pistas sobre os
questionamentos dessa pesquisa.
No desenrolar do texto, organizamos no primeiro capítulo uma discussão sobre o
conceito de integração curricular. Nós o entendemos como uma composição de discursos
7

que se hibridizam para constituí-lo. Consideramos que as noções de competências, de
contextualização e de disciplina escolar podem formar, cada uma, um princípio integrador e
são unidades constituintes do discurso da integração curricular que influencia as políticas
públicas educacionais, especialmente no que tange ao ENEM.
No segundo capítulo, abordamos aspectos históricos do ENEM, mostrando o
contexto político-econômico em que ele surgiu e suas finalidades iniciais. Evidenciamos
também as formas como as instituições de ensino superior passaram a se valer desse
exame para integrá-lo aos tradicionais processos de seleção. Discutimos, inclusive, a sua
reformulação e ressignificação no cenário nacional, que são um dos motes desse trabalho.
Ainda nesse capítulo realizamos uma breve revisão bibliográfica sobre o tema o qual nos
propomos investigar.
No terceiro capítulo, nos concentramos em descrever os princípios metodológicos
que nortearam esse trabalho, definindo quem são os sujeitos dessa pesquisa com quem
dialogamos. Nesse processo, para constituirmos o nosso corpus empírico nos valemos da
ideia de narrativa, segundo os escritos de Walter Benjamin através do que denominamos
mônadas – as partes-todo – conforme

explicitaremos no capítulo, com as quais

estabelecemos conexões para tratarmos nossas questões de pesquisa (PETRUCCI-ROSA
e col., 2011)
No

capítulo

quatro,

apresentaremos

essas

mônadas,

que

serão

fragmentos/trechos/excertos das conversas com os professores, compondo o material
empírico da pesquisa. Faremos a seguir, uma análise destas a partir de todas as
considerações tecidas nos capítulos precedentes. E por fim, deixaremos nossas palavras
finais sobre o desenvolvimento da pesquisa.
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CAPÍTULO 1
Integração Curricular pelas disciplinas escolares: compreensões
teóricas para o Ensino Médio
Neste trabalho, ao elegermos como questão central uma prova que se propõe como
avaliadora de um nível de ensino da educação básica, estamos considerando-a como uma
política pública curricular. Como tal, ela não se apresenta isenta de discursos que
representam interesses e ideologias de setores da sociedade e da esfera governamental,
influenciados, por sua vez, por demandas de diferentes instituições como universidades,
comunidades científicas, organizações de classe, organismos nacionais e internacionais
que representam o setor econômico (LOPES, 2006a; 2012).
Dessa forma, quando consideramos o ENEM como política pública curricular, o
fazemos através de uma lente que nos permite visualizá-lo dentro de uma ambivalência
texto e discurso, dentro da perspectiva de Lopes ancorada nas teorizações de Stephen Ball:
Para esse autor (Ball, 1994), a própria política deve ser entendida, simultaneamente,
como discursos e como textos. Como já discuti em outro texto (Lopes, 2005a), Ball
entende os textos como representações que são codificadas e decodificadas de
formas complexas, sofrendo múltiplas influências, mais ou menos legítimas. (...)
Ancorando-se na concepção de prática discursiva de Foucault, Ball (1994) também
analisa as diferentes definições políticas como discursos: práticas que formam os
objetos dos quais falam e que se associam ao que pode ser dito, a quem pode dizer,
quando e com que autoridade. Nenhum discurso pode ser compreendido fora das
relações materiais que o constitui, ainda que tais relações materiais transcendam à
análise das circunstâncias externas ao discurso.(...)Assim, ao pensar as políticas
como discursos, Ball está salientando que os conhecimentos subjugados não são
completamente excluídos da arena política, mas certos discursos nos fazem pensar
e agir de forma diferente, limitando nossas respostas a mudanças. Os efeitos das
políticas

como

textos

e

como

discursos

são

contextuais

e

estabelecem

constrangimentos para as políticas. (LOPES, 2006b, p. 38)

Podemos, portanto, pensar o ENEM nessas duas dimensões – textual e discursiva –
que se reforçam para produzir não somente uma única concepção sobre este exame, mas
sim múltiplos significados. Essa premissa se sustenta nos pressupostos da constituição do
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ENEM como instrumento de avaliação, dentro do escopo das políticas públicas, que se
estabelece a partir dos documentos com os quais ele dialoga, com os discursos constantes
nestes e com ainda outros discursos externos, dentro da lógica do ciclo de políticas – de
produção de textos e de influência nesse caso – proposto por Ball. Tendo em vista que o
ENEM se consolidou com o objetivo de avaliar o Ensino Médio brasileiro, o que se manteve
após a reformulação, ele precisa fazê-lo através de um conjunto de informações
sistemáticas. Este conjunto é estabelecido pelos textos oficiais que regulam e determinam
que conhecimentos teórico-práticos um concluinte desse nível de ensino deve saber.
Logo, ao nos indagarmos sobre o quê é averiguado na prova do ENEM, somos
impelidos a examinar o conteúdo das propostas curriculares voltadas à referida etapa da
escolarização básica e como já mencionado, somos remetidos ao documento intitulado
Matriz de Referência para o novo ENEM . Este, por sua vez, é carregado de influências
advindas dos documentos que foram os eixos norteadores das políticas públicas
curriculares ao longo da última década no Brasil: os Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio – PCNEM e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio –
OCNEM. (BRASIL, 1999, 2004 e 2006). Podemos destacar, mais recentemente, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2012)
Esses textos, apesar de terem sido elaborados, redigidos e publicados em momentos
políticos distintos, trazem em si elementos, noções e princípios que contribuíram para a
inserção de discursos no cenário do Ensino Médio brasileiro. Dentre estes, aquele que
adquiriu certa notoriedade, estabilizou-se no currículo, propagou-se e que vamos nos
debruçar com maiores minúcias, sendo tema central deste trabalho associado ao ENEM, é
o discurso da integração curricular. Pode-se pensar essa constituição discursiva, a partir de
três linhas de pensamento: através da noção de competências; da ideia de contextualização
e da compreensão sobre o conceito de interdisciplinaridade. (LOPES e MACEDO, 2011)

I. 1. Competências
O discurso da integração curricular pode ser entendido por meio da noção de
competência. Dentro da teia que é o campo do currículo, pensamos a ideia de competência
relacionada com a habilidade que um indivíduo pode adquirir por meio da aquisição de um
conhecimento. Portanto, a competência, em última análise, se expressa num saber-fazer
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consubstanciado naquilo de novo que o aluno poderia realizar (LOPES e MACEDO, 2002).
Macedo (2002), em seu artigo Currículo e Competência, traz uma análise geral sobre a
presença do conceito de competência nos documentos curriculares oficiais:
Se é verdade que os atuais documentos curriculares para a educação fundamental
estão moldados por redefinições contemporâneas sobre o conhecimento e o saber, é
também verdade que herdam tradições pedagógicas modernas sobre a noção de
competência. Pelo menos duas dessas tradições pedagógicas sobre a noção de
competência vêm sendo mescladas nas atuais políticas curriculares. A primeira
origina-se nos trabalhos de Piaget e na concepção hegemônica na reforma curricular
francesa, popularizada para o campo da formação de professores no Brasil pelos
trabalhos de Perrenoud. A segunda, originária fundamentalmente da tradição
americana da eficiência social de cunho comportamental, surge em diversas
passagens do documento, embora não seja explicitamente aceita. (MACEDO, 2002,
p. 118)

Além dessa perspectiva com cunho pedagógico, considerando as relações entre
saberes e capital produtivo, a utilização do conceito de competência pode ser interpretada
como um resultado que se espera alcançar a partir de diretrizes e princípios previamente
estabelecidos com a organização curricular, que devem ser aplicados no transcorrer das
atividades escolares. Essa compreensão vem à tona quando lançamos mão da óptica do
sistema econômico em que estamos inseridos – o capitalismo. Assim, as necessidades do
mundo produtivo são determinantes quando se pensa a ideia de competência no currículo.
Conforme aponta Lopes (2008, p. 65): “A criança é entendida como um produto a ser
moldado pelo currículo, de maneira a garantir sua formação eficiente. O critério dessa
eficiência consiste no atendimento às demandas do modelo produtivo dominante”.
Dessa forma, as competências poderiam balizar um certo controle sobre o currículo,
pois possibilitam uma padronização do quê, em tese, deve ser praticado nas escolas, desde
a administração institucional até o trabalho docente. Assim, elas responderiam a supostos
anseios da sociedade, quando, de fato, estão subservientes ao mercado de trabalho 8. Elas
visam, portanto, a formação de um trabalhador comum, geral, que seja versátil e capaz de
8

Ao nos referirmos ao mercado de trabalho, estamos tratando dos diversos discursos impostos pelas dinâmicas do
capitalismo, como os princípios econômicos neoliberais, os ditos modelos de produção taylorista-fordista ou mesmo ao
modelo input – output, quando insere-se algo em um sistema e espera-se obter um resultado preciso, exato. O currículo
por competências pode ser interpretado nesse sentido quando consideramo-las um meio que propiciará a aquisição de
saberes-fazeres por parte dos educandos
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responder às necessidades do mundo produtivo. Para isso, se faz necessário que o aluno
(futuro trabalhador) seja detentor de certas habilidades, que são a manifestação do saberfazer proporcionado pela competência. Logo, a competência opera como a tradutora daquilo
que deve ser ensinado (conteúdos) numa determinada habilidade. Os conteúdos não
desempenham um papel central na organização curricular, mas sim um meio para que os
objetivos das competências, que são as habilidades, sejam atingidos. Dessa forma, a
centralidade das disciplinas não figura como protagonista na cena curricular das
competências, pois o desenvolvimento das habilidades almejadas requer conhecimentos de
não apenas uma área do saber. Isso porque as competências tem uma característica
generalista, tendo em vista seus propósitos, dentro da lógica econômico-produtivista, de
contribuir para a formação de pessoas com habilidades menos específicas para atender as
demandas do mundo do trabalho contemporâneo.
Assim sendo, as competências constituem-se como princípios de integração do
conhecimento: há necessidade de articular-se saberes disciplinares diversos, para o
desenvolvimento de um conjunto de habilidades e comportamentos e para a
aquisição de determinadas tecnologias. Trata-se porém, de um integração que
favorece o atendimento às exigências do mundo produtivo ou, ao menos, que
apresente um forte enfoque instrumental. (LOPES, 2008, p. 68)

Diante dessas considerações, podemos inferir que as competências podem constituir
a base de um discurso de integração curricular por serem pontos de partida na
reorganização de conhecimentos de diversas disciplinas para atingirem o seu fim. Uma
organização curricular por competências não assume, portanto, um caráter disciplinar, mas
sim constituem um princípio integrador que, em última instância, pode também atender a
demandas mercadológicas contemporâneas. Conforme nos diz Lopes:
Em função dessa organização curricular não-disciplinar, o currículo por competências
pode ser considerado um currículo integrado, pois estas por si expressam uma
integração de conteúdos necessários à realização da competência. (LOPES, 2008, p.
135)

Vemos que as competências constituem, portanto, uma forma de corroborar um
princípio integrador para políticas curriculares que nascem justamente da confluência de
discursos, sendo a integração curricular um destes. Entretanto, essa perspectiva de
currículo integrado é objeto de críticas por grupos que acreditam que as metas almejadas
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pelas competências encontram correspondência em princípios do eficientismo social por
todos os aspectos econômicos que elas envolvem. Ainda no bojo dessas críticas, assumese que uma competência, ou os objetivos pretendidos a partir dela, pode ser mensurável
devido ao seu caráter instrumentalista e, portanto, pode permitir a criação e articulação de
mecanismos de controle sobre as diversas instâncias e espaços escolares. Dessa forma,
pode-se verificar a atuação de uma organização curricular por competências através de
meios de verificação das habilidades que estas deveriam desenvolver nos sujeitos
envolvidos na relação ensino-aprendizagem, os estudantes.
Tais teorias interpretam a escola a partir de princípios derivados do modelo de
organização do mundo fabril. A ideia dominante é de que a escola pode educar de
maneira mais eficiente se reproduzir os procedimentos de administração científica
das fábricas (na época, o modelo taylorista-fordista) e se executar um planejamento
muito preciso dos objetivos a serem alcançados. (LOPES, 2008, p. 66)

Um contraponto a esta crítica seria uma argumentação a outras finalidades de uma
competência, que não as voltadas ao mundo contemporâneo do capital. Esta poderia, por
sua vez, permitir o desenvolvimento de características ao indivíduo que sejam socialmente
consideradas como desejáveis a um ser humano que precisa aprender a viver dentro de
uma coletividade. Assim sendo, o aprendizado de uma competência poderia incorporar um
conjunto de princípios naqueles que se submetem a ela. Todavia, a apropriação do conceito
de competência nesse sentido torna-se ambiciosa e arriscada, não somente pela
complexidade de se desejar atingir aspirações de caráter mais humanístico e assumir a
possibilidade de um esvaziamento dos objetivos, mas também pela relação competênciahabilidades, conforme discutimos anteriormente. De acordo com Lopes:
Mesmo quando a competência expressa uma meta social mais complexa, capaz de
articular saberes, valores, disposições sociais e individuais, sua complexidade é
dissolvida ao ser traduzida em um conjunto de habilidades passíveis de serem
avaliadas de forma isolada. Afinal, ainda que, para a expressão de uma
competência, seja necessário o domínio de habilidades, o domínio de habilidades
isoladas não garante a incorporação da complexidade de uma competência.
(LOPES, 2008, p. 67)

Diante dessas considerações, é possível perceber que a noção de integração
curricular via competências é alvo de questionamentos por apresentar um certo
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distanciamento de finalidades sociais concretas, próprias das necessidades e aspirações
dos educandos. Há, no entanto, outra forma discursiva de integração curricular, que toma
como ponto central a ideia de contextualização, sobre a qual dissertaremos na próxima
seção.
Contudo, cabe salientar que nos documentos curriculares mais recentes para o
ensino médio, DCNEM de 2012, a ideia sobre as competências desaparece. Por outro lado,
a matriz de referência para o Enem (anexo 2) que é a mesma desde a reformulação do
exame em 2009, conserva as noções sobre competências e habilidades que estão no
cenário curricular desde a publicação dos PCNEM. Este documento apresenta o seu
conteúdo organizado a partir das quatro áreas e das competências próprias de cada uma.
As Diretrizes Nacionais para o ensino médio mantém a organização do currículo nas
mesmas quatro áreas que compõe o Enem.
Nos documentos das Diretrizes há uma clara defesa em prol da integração curricular.
Ao longo do texto notamos várias sugestões como se deve tratar o conhecimento e executar
as práticas de sala de aula. A maioria delas apresenta formas de se buscar sempre diálogo
entre áreas/saberes/experiências. Os conceitos de interdisciplinaridade e contextualização
permanecem.9
Apesar da dissonância entre a matriz de referência do Enem e as DCNEM, não
podemos olvidar a vasta literatura no campo do currículo sobre a noção de competências e
as possíveis relações com a prova do Enem. Por este exame se tratar dos objetivos centrais
de nossa pesquisa, engendramos a presente argumentação.

I. 2. Contextualização
Ainda no cenário das políticas públicas curriculares, o conceito de contextualização
se faz presente nos documentos oficiais aliado ao discurso da interdisciplinaridade, que
discorreremos na próxima seção. Assim como a noção de competência pode contribuir para
se pensar a ideia de integração curricular, pode-se pensar também uma forma de
compreendê-la por meio da ideia de contextualização, que constitui-se, de maneira geral,
9

Art 8º, §1º: O currículo deve contemplar as quatro áreas do conhecimento, com tratamento
metodológico que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de
interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos.
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numa forma de trazer, de aproximar os conteúdos a serem ensinados à realidade dos
alunos, nos contextos micro e macro que acompanham a sua vida. Assim, uma proposta
curricular contextualizada visa não somente propiciar uma aprendizagem significativa e o
bem estar de um indivíduo, mas também e principalmente trazer ganhos para a coletividade,
para a comunidade da qual os alunos e a escola fazem parte. Essas ideias, de cunho
progressivista, têm o seu cerne no pensamento de vários autores, dos quais se destaca,
mais notadamente, John Dewey. Como diz Lopes (2008, p. 73), “A posição central do
pensamento de Dewey é de que o currículo não pode ser um anexo externo a vida da
criança”. Este autor faz ainda uma defesa clara em prol da democracia e aponta a escola
como uma instituição chave para o fortalecimento de uma sociedade justa e igualitária, pois
para Dewey a democracia é suprema, e a escola deve ser democrática para que a
sociedade seja democrática. Em virtude desse princípio, Dewey acredita ser possível
a solução dos problemas sociais por um maior foco no currículo. (LOPES, 2008, p.
74)

A autora, no entanto, nos alerta quanto aos riscos da apropriação indevida desse
discurso deweyiano voltado para a democracia, principalmente quando se trata das redes
discursivas próprias das políticas neoliberais.
De qualquer forma, a ideia de contextualização presente nos documentos
curriculares parece valorizar a vida cotidiana, nos aspectos pessoais, sociais e laborais. Por
isso, uma educação contextualizada seria aquela que traria elementos que dialogassem
com as dimensões do trabalho e da cidadania do indivíduo. Outrossim, uma organização
curricular calcada em princípios contextualizadores elenca os saberes que pretende
transmitir a partir de situações (contextos) que se refiram diretamente às experiências
vividas pelos sujeitos ou àquelas que ainda podem ser vivenciadas dentro das comunidades
e relações que participam.
Esse raciocínio nos permite inferir que a essência de um currículo baseado na ideia
de contextualização não reside numa marca científica intensa. Ou seja, as diretrizes que o
governam não têm seus alicerces em conjuntos delimitados de conhecimentos, em outras
palavras, não se apoiam diretamente nas diferentes disciplinas que se referem aos campos
científicos de produção solidamente consolidados ao longo do processo histórico. Assim, a
tradição do currículo determinadamente disciplinar situa-se subjacente as possibilidades de
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contextualização dos saberes. O potencial de um currículo integrado por meio da ideia de
contextualização surge, portanto, a partir das características e demandas dos grupos que
irão vivenciá-lo, e das finalidades sociais que se pretende conseguir ao tangenciar a
experiência/cotidiano com o conhecimento científico. Entendemos então que os saberes
mobilizados na escola pelas tradicionais disciplinas ou “matérias” podem ser garantidores
desses objetivos, desde que pensados respeitando as marcas locais. De acordo com Lopes:
“A integração das disciplinas escolares precisa então ser estabelecida a partir dos
interesses dessa comunidade, visando à formação de uma sociedade democrática.”
(LOPES, 2008, p. 77) Ainda nos dizeres de Lopes:
A escola de Dewey torna-se um lugar no qual o currículo é composto de atividades
que visam desenvolver a vida social e comunitária. Atividades e problemas
curriculares são construídos e apresentados de forma que a criança seja encorajada
a utilizar a criatividade e a adquirir, simultaneamente, habilidades acadêmicas
básicas. A disciplina escolar torna-se um recurso para isso. As disciplinas
necessárias para cumprir essa finalidade do currículo são aquelas que desenvolvem
(e lidam com) problemas de saúde, cidadania e meios de comunicação. Essa
compreensão indica como a disciplina escolar não tem por base a disciplina
científica. (LOPES, 2008, p. 74)

Este excerto pode nos levar a duas problematizações. A primeira está na positividade
conferida a uma organização curricular quando pensada a partir da ideia de
contextualização. Conforme já mencionamos, essa forma de se pensar o ensino encontra
respaldo em considerável parcela da comunidade acadêmica, uma vez que ela permite
compreender os conteúdos sem um excesso de cientificidade. No caso das Ciências da
Natureza, a cientificidade exarcebada no ensino, por vezes, pode deixar a atividade escolar
desconexa do universo do aluno (ABREU, 2012). Nesse sentido, o discurso da integração
curricular via competências, que se vale da premissa de que os conteúdos científicos
podem proporcionar o desenvolvimento de habilidades aos educados, conforme discutido
alhures, entrelaça-se ao discurso da integração curricular via contextualização, com fortes
influências da matriz de pensamento de Dewey, assumindo consequentemente um caráter
progressivista, o que eleva o status desse discurso dentro do cenário das políticas públicas
curriculares (LOPES, 2002). Dessa maneira, o conceito sobre contextualização pode ser
capturado por documentos oficiais, dentro da lógica dos contextos de influência e de
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produção de textos propostos por Ball e Bowe, como o foi na consolidação dos ditos
PCNEMs. Conforme explicitamos na introdução, estes documentos se baseiam em dois
pilares, justamente a contextualização e a interdisciplinaridade, associados à noção de
competências e habilidades.
A segunda problematização tem seu fundamento na ideia de que o conhecimento
escolar não é uma mera reprodução do conhecimento científico. Epistemologicamente, o
campo escolar é diferente do campo científico. Os interesses, as aspirações, os
protagonistas de cada um situam-se em culturas diferentes (LOPES, 2007). Ou seja, eles
apresentam finalidades distintas de acordo com os princípios que os influenciam.
O conhecimento científico, por sua vez, pode ser relativizado por algumas lentes. De
acordo com uma interpretação empírico-positivista da atividade científica, ele se presta a
encontrar a resposta que desvendaria com objetividade as dinâmicas do mundo em que
vivemos. Essa concepção trata o conhecimento científico isento de influências que
direcionariam sua atividade a certos interesses. Portanto, a neutralidade seria inerente a
Ciência, colocando-a como anterior a existência da própria natureza, o que atribuiria o
status de científico as ditas Ciências Exatas/Ciências da Natureza que se apropriam
estritamente do método científico. Entretanto, essa interpretação não é a única e se
enfraquece quando nos valemos da lente das ditas Ciências Humanas, ampliando a
compreensão sobre o tema. A produção do conhecimento é uma atividade humana, e como
tal, traz consigo uma série de questões que englobam interesses, ideologias, culturas e
aspirações diversas (LOPES, 2007). A exemplo disso, temos o episódio lamentável que
decretou o final da chamada Segunda Guerra Mundial – as bombas de Hiroshima e
Nagasaki. Ademais, a produção científica foi fortemente influenciada ao longo do século XX
pelas demandas da tecnologia, subserviente aos desmandos do capitalismo em nossa
sociedade (LYOTARD, 2000). Em uma dimensão mais epistemológica, a atividade científica
caminha mediante a formulação de problemas sobre o universo em que vivemos. Há a
motivação para se encontrar a resolução do problema, a resposta para uma pergunta. A
produção do conhecimento adquire forma quando se elabora uma questão e busca-se
meios para respondê-la. Como nos aponta o filósofo da Ciência, Gaston Bachelard:
Antes de tudo o mais, é preciso saber formular problemas. E seja o que for que
digam, na vida científica, os problemas não se apresentam por si mesmos. É
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precisamente nesse sentido do problema que dá a característica do genuíno espírito
científico. Para um espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma questão.
Se não houver questão, não pode haver conhecimento científico. Nada ocorre por si
mesmo. (BACHELARD, 1977, p. 148)

O conhecimento escolar, por outro lado, não se configura apenas como uma
simplificação dos conteúdos da disciplina de referência. Da mesma maneira que a produção
do conhecimento científico pode atender a diferentes finalidades, a constituição do
conhecimento escolar visa a objetivos com finalidades outras que não se aplicam ao campo
científico. Diferentes instâncias sociais e discursos atuam na composição desse
conhecimento.
As esferas governamentais, as associações científicas que congregam diferentes
pesquisadores, as universidades, atividades culturais, os exames vestibulares brasileiros, os
propósitos sociais que a instituição escola deve cumprir, dentre outros, colaboram na
formação do conhecimento escolar de maneira que o conhecimento científico é
ressignificado nesse cenário e transformado no conhecimento escolar, em um processo
denominado transposição didática (CHEVALARD; DEVELAY apud LOPES, 2007). Cabe
salientarmos que esse processo não ocorre com exclusividade nas instituições e órgãos que
determinam as políticas públicas educacionais, que estão além da delimitação da escola.
Ela também é protagonista das dinâmicas que envolvem a decisão sobre o quê deve ser
ensinado aos jovens do país. Nas palavras de Lopes:
Esse processo de seleção de conteúdos não se limita ao exterior da escola. Ao
contrário, é no interior da instituição escolar que esse processo adquire sua
concretude. A atuação da escola não é isolada do contexto político-social e cultural
mais amplo, mas há especificidades próprias desses processos de seleção em
diferentes instituições escolares. (LOPES, 2005a, p. 196)

Dessa forma, podemos dizer que o conhecimento escolar está inserido em um campo
mais amplo que é a própria cultura escolar em seus diversos aspectos. Paralelamente, o
conhecimento científico também encontra correspondência em uma cultura científica. Essas
diferentes culturas, com suas características inerentes a si, emanam práticas que definem
os contornos do conhecimento escolar e do científico. Pelo exposto, podemos tratar o
conhecimento científico como produtor de um novo saber dentro de uma complexa rede de
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interesses, enquanto o conhecimento escolar, além de também produzir saberes dentro do
escopo da educação básica, calcados em bases epistemológicas distintas da cientificidade
acadêmica, dinamiza e transforma os saberes advindos do conhecimento científico no
cenário de uma difusa rede que é a cultura escolar. Tendo em vista que a nossa tradição
organiza os saberes em disciplinas, essas considerações ecoam, portanto, na diferenciação
entre a disciplina escolar e a disciplina acadêmica, o que nos possibilita duas formas de
pensarmos a interdisciplinaridade dentro desses campos e nos leva às bases da concepção
de integração curricular através dela, que passou a figurar nos discursos das políticas
públicas e sobre a qual discutiremos a seguir.

I. 3. Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade é um tema que pode ser abordado e entendido sob diferentes
ópticas10. Mas de maneira geral, ela pressupõe uma integração entre as diferentes áreas do
saber. É importante frisar que quando se trata do termo interdisciplinar, não se considera
que haja um esfacelamento das fronteiras disciplinares. Pelo contrário, essa forma de
integração pressupõe a existência das disciplinas com suas características epistemológicas
e culturais, mas salienta-se que existem inter-relações entre elas que se estabelecem por
interesses comuns e formas distintas de estudar um dado fenômeno/problema.
Por conseguinte, podemos pensar a interdisciplinaridade dentro das quatro grandes
áreas consagradas do conhecimento, as ditas Ciências Humanas, Ciências Biológicas;
Ciências Exatas e as Artes, tendo em vista os pontos em que elas se tangenciam e se
sobrepõem. Essa assunção reside na premissa de que a produção do conhecimento não
obedece uma linearidade e não está isolada da demarcação temporal, estando inserida em

10

No Brasil, podemos citar dois nomes que contribuíram para as discussões sobre o tema: Hilton Japiassu e Ivani
Fazenda. O primeiro a problematiza numa perspectiva mais filosófica, dentro da dimensão epistemológica das disciplinas
que constituem o conhecimento produzido pelo homem. A segunda, se apropria do pensamento do primeiro,
transportando-o para o campo da Educação. Entretanto, ela trata a interdisciplinaridade mais com um olhar
antropológico, quando deposita na figura do professor a disposição para realizar o despertar de si e do aluno para a
realidade que se constitui por diversas entradas, onde os acessos estão nas diferentes disciplinas constantes do currículo.
No campo do currículo, podemos citar trabalhos de Veiga-Neto (apud LOPES e MACEDO, 2011) que se baseia no
pensamento de Michel de Foucault e Lopes que aborda a questão interdisciplinar nas políticas de currículo, sendo uma
das principais interlocutoras deste trabalho. A título de exemplo, na produção francesa, podemos citar ainda trabalhos
de Jean Piaget (1972) sobre relações epistemológicas interdisciplinares. [Epistemologie des rélations interdiscplinaires. In
Ceri (eds). LÍnterdisciplinarité. Problèmes d’enseignement et de recherche dans les Universités, pp. 131-144, Paris:
Unesco/ocde.
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um determinado contexto. Dessa forma, podemos dizer que as áreas do conhecimento
humano guardam relações de interdependência. Pode-se pensa-las como setores de uma
circunferência, todos equidistantes do centro, revelando um caráter de igualdade de cada
uma delas na composição dos saberes construídos pela humanidade. (DELEUZE e
GUATARRI, 2010, RIVAS NETO, 2012). Paralelamente, estreita-se esse conceito na
estrutura organizacional do conhecimento escolar, o que nos permite pensar a
interdisciplinaridade no âmbito das disciplinas escolares nas suas instâncias regulatórias
(órgãos governamentais, documentos oficiais) e cotidianas. Sobre essas duas formas de
compreender a integração via interdisciplinaridade que discorreremos brevemente a seguir.

I. 3.1 Integração do Conhecimento
Tecer considerações sobre este assunto é uma atividade um tanto quanto complexa,
talvez árdua e instigante. Isso porque um leque de possibilidades se abre diante dos olhos e
da mente para mostrar diversos caminhos que podem ser escolhidos, tendo em vista o
espectro de produção do pensamento humano, alertando para diversas possibilidades de
incursões; sejam elas no terreno das Artes, no dual sólido estável/instável das Ciências
Naturais ou no fértil campo da Filosofia e de suas ramificações. Fazemos nossa escolha a
partir do nosso percurso de formação na Física e na Química...
Voltando-se para a gênese da tradição ocidental do conhecimento, focalizamos a
produção da Grécia antiga. A compartimentalização do saber em disciplinas é alheia à
Antiguidade Clássica e à Idade Média, sendo um traço marcante da época, não interpretada
necessariamente dentro de uma linearidade na escala cronológica, que vários autores
denominam Modernidade. O conhecimento acelerou seu processo de fragmentação mais
notadamente a partir do século XV d.C., quando as ditas revoluções científicas começaram
a se desencadear. A astronomia liderou esse movimento a partir dos trabalhos de Nicolau
Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei. Todos estes
foram determinantes para que o célebre “cientista” inglês Isaac Newton formulasse as leis
que possibilitaram o entendimento de movimentos dos corpos celestes e dos objetos
próximos a superfície terrestre (CONOR, 2005; PEDUZZI, 2006 ;CREASE, 2011).
O ponto central de nossa argumentação está no título da obra publicada por Newton:
“Princípios Matemáticos de Filosofia Natural”. A Física, tal qual é conhecida, tem suas
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raízes atribuídas a diversos personagens da História, apesar de ser creditada
especialmente aos trabalhos de Newton. Essa revolução científica iniciada na Astronomia
culminou com a inauguração da Física como ciência moderna nos meandros do século XVII.
Aquilo que se conhecia de maneira mais ampla, que dizia respeito ao que se observava no
mundo natural, foi adquirindo traços de especialização. Foi assim com a Química, que tem
em Antoine Lavoisier seu grande nome pela controvérsia “descoberta” do gás oxigênio, que
é considerado um dos marcos na constituição da Química moderna junto com outros
trabalhos do inglês Robert Boyle. De maneira análoga, a Biologia incorpora suas “fronteiras”
com os trabalhos de Charles Darwin, sobre a teoria das espécies, e de Gregor Mendel
sobre a transmissão de características hereditárias em plantas. (CHASSOT, 2008; CECON,
2011)
Dessa forma, as Ciências da Natureza apresentam um potencial integrativo entre si
desde as definições da tríade Biologia-Física-Química. Ao propiciarem maneiras de se olhar
os fenômenos da natureza, elas permeiam as demarcações de cada uma delas levando ao
estabelecimento de disciplinas mais acadêmicas e científicas como a Físico-Química, a
Bioquímica e a Biofísica. O entendimento das características e estruturas do material
genético ilustra muito bem as intrínsecas relações entre essas áreas do conhecimento.
Levando-se em consideração que a produção de documentos curriculares é
influenciada pelas comunidades disciplinares de cada área, essa dimensão epistemológica
das ciências pode ecoar nos discursos que são incorporados as definições dos textos
(LOPES, 2002). Exemplificamos sucintamente o caso das Ciências da Natureza, mas uma
discussão semelhante poderia ser engendrada à luz das Ciências Humanas, ao comentarse sobre campos como a Política, a Economia ou mesmo o caso das Geociências/Geografia
(Costa e Lopes, 2012).
Para encerrarmos essa seção, deixamos uma citação de Gilles Deleuze, um dos
notórios teóricos da escola francesa do século XX, que expressa uma outra perspectiva de
integração das áreas do saber humano.
É aí que os conceitos (criados pela Filosofia), as sensações (criação das Artes), as
funções (objeto de criação da Ciência) se tornam indecidíveis, ao mesmo tempo que
a Filosofia, a Arte e a Ciência, indiscerníveis, como se partilhassem a mesma
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sombra, que se estende através de sua natureza diferentes e não cessa de
acompanha-los. (Destaque nos parênteses nosso) (DELEUZE e GUATARRI,

2010, p. 257).

Vemos, portanto, que na tradição acadêmica há múltiplos olhares para se entender a
integração das áreas do conhecimento. Não é nosso objetivo neste trabalho esmiúça-las, o
que é justificado pela própria complexidade do tema em si. Nosso intuito foi de mostrar que
essas formas podem, mesmo que sutilmente, influenciar o discurso da integração curricular.

I. 3.2 Integração das Disciplinas escolares
Tendo em vista que as diretrizes orientadoras do currículo da escola básica, para o
Ensino Médio, carregam as marcas das diferentes disciplinas, pensar a interdisciplinaridade
no contexto dessas políticas públicas e da escola implica em trazermos o foco da análise
para os elos que podem ser constituídos entre as disciplinas escolares. Cabe salientar que
estas são diferentes das respectivas disciplinas acadêmicas e científicas, devido as
especificidades do contexto escolar. Então pensar a noção de integração curricular via
interdisciplinaridade na escola básica exige uma compreensão do que é a disciplina escolar.
Dentro do escopo da discussão sobre disciplina escolar, para corroborar com nossa
argumentação, algumas considerações sobre a permanência de disciplinas no currículo,
assim como a organização deste, são necessárias para adensarmos o tema deste trabalho.
Para um campo disciplinar ser detentor de uma posição numa organização curricular,
é fundamental que certo status seja atribuído a ele. Esse status pode ser adquirido/atingido
através de processos e práticas que legitimem o conhecimento a que se refere uma dada
disciplina. Ao nos voltarmos para a literatura sobre currículo, podemos citar duas
investigações desenvolvidas por Ivor Goodson sobre a permanência e consolidação de
disciplinas no currículo. Em um desses estudos, Goodson se foca na situação das Ciências
na Grã-Bretanha, no início do século XX, relatando fatos envolvendo a Biologia. Esse
trabalho parece possibilitar reflexões que sejam relevantes, ao assumirmos a construção
sócio-histórica das disciplinas da área das Ciências da Natureza. Segundo esse autor, a
análise de acontecimentos envolvendo a Biologia desvela uma transição
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“consistente de uma marginalidade de baixo status, dentro do currículo, passando
por uma etapa utilitária, até chegar, em última instância, à definição da disciplina
como um corpo rígido e rigoroso de conhecimento” (GOODSON, 2001, p. 101)

Dentro dessa perspectiva, Goodson defende que a permanência da disciplina
Ciências no currículo da escola básica foi possível somente a partir do status acadêmico
alçado por ela. Esse status dá notoriedade ao campo do conhecimento relacionado à
disciplina, atribuindo-o um caráter científico, superior e universal.
Além desse estudo, Goodson também relata como a Geografia incorporou um status
de disciplina acadêmica. Esses trabalhos de Goodson nos fazem pensar que o status de
uma disciplina no currículo da escola básica pode estar associado ao conhecimento
científico representado por ela, como discute Lopes, (2005a). Se uma área do
conhecimento, como p. ex, a Física, detém um grau de importância no meio acadêmico, a
correspondente disciplina escolar se estabelece como um campo fixo no currículo do Ensino
Médio, respeitando as diferenças entre o conhecimento escolar e o conhecimento científico
(LOPES, 2005a e 2007; PETRUCCI-ROSA, 2007). Nesse aspecto, podemos citar alguns
trabalhos desenvolvidos em grupos de pesquisa da Faculdade de Educação da Unicamp,
que tratam da disciplina escolar Química e suas dinâmicas no currículo quanto ao status,
seu papel e a incorporação de políticas educacionais por parte dos agentes da escola
(PETRUCCI-ROSA e TOSTA, 2005; RAMOS e PETRUCCI-ROSA, 2006; RAMOS, 2008).
Uma outra faceta da disciplina escolar que deve ser destacada são os
propósitos/finalidades da disciplina no currículo. O que se deve ensinar? A que/quem se
destinam os conteúdos trabalhados por uma disciplina? A disciplina escolar deve ser
apenas uma transposição didática de seus respectivos conhecimentos científicos? As
respostas para essas perguntas são importantes na concepção de um currículo e, na
tentativa de encontrarmos uma mesma resposta para elas, podemos citar o pesquisador
francês André Chervel:
Os grandes objetivos da sociedade, que podem ser, segundo as épocas, a
restauração da antiga ordem a formação deliberada de uma classe média pelo
ensino secundário, o desenvolvimento do espírito patriótico, etc.; não deixam de
determinar os conteúdos do ensino tanto quanto as grandes orientações estruturais.
(CHERVEL 1990, p.187).
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Nesse contexto, podemos citar um trabalho de Lopes (2005a), no qual ela faz uma
clara discussão sobre a concepção de disciplina escolar, salientando que “as disciplinas
escolares atendem a finalidades sociais decorrentes do projeto social da escolarização, não
se constituindo em simples reprodução de divisões de saberes do campo científico.”
(LOPES 2005a, p. 265)
A partir dessa premissa, Lopes estabelece quatro princípios norteadores para a
concepção de disciplina escolar, a saber: 1) uma construção sócio-histórica; 2) uma
tecnologia de organização curricular; 3) um produto da re-contextualização de discursos e 4)
um híbrido de discursos curriculares. Se focalizarmos uma disciplina escolar, como História,
Física ou Química, tendo em vista essas quatro ideias apontadas por Lopes, podemos
perceber que cada disciplina se vale de métodos/práticas/valores/discursos próprios de si.
Se olharmos para a Química, por exemplo, vemos que, dentro da perspectiva teórica
apresentada, sua permanência no currículo está associada a vários fatores, como o status
acadêmico que ela tem, os estudos históricos para produção de fármacos, as diretrizes
curriculares das recentes políticas públicas, os livros didáticos, os concursos vestibulares,
etc. Assim, cada disciplina terá um conjunto próprio de características atribuídas a ela. Essa
nossa conclusão baseia-se na ideia de um currículo-loteamento, proposta por Petrucci-Rosa
(2007). Esse currículo-loteamento se constrói no pressuposto de que cada disciplina ocupa
um espaço no currículo, que seria o seu “território”, onde encontraríamos todos os aspectos
da disciplina escolar. Uma das representações desse território apontada por Rosa é o
quadro de horários.
“O currículo como loteamento estabilizou-se na escola básica onde a especialização
– traço mais forte de sua fonte inspiradora: a ciência moderna – é o que prepondera.
Nesse loteamento, a disputa dentro do “tempoespaço” da semana torna-se dinâmica,
inventando ‘vencedores’ e ‘perdedores’, mais merecedores ou menos dignos de
atenção, no processo de formação que a escola se propõe a fazer”. (PETRUCCIROSA 2007, p. 55).
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Nesse mesmo artigo, Petrucci-Rosa propõe uma outra ideia: o currículo-diáspora

11

,

em referência ao trabalho docente interdisciplinar, em que um professor pode “abandonar”
sua terra natal (disciplina) e ir em direção a outra, o que significa que professores de
diferentes disciplinas podem dialogar. Essa defesa da interdisciplinaridade engendrada por
Petrucci-Rosa tem embasamento empírico em dois trabalhos – que tinham a
interdisciplinaridade como pano de fundo – desenvolvidos na escola básica que culminaram
em dissertações de mestrado (QUINTINO, 2005 e PINHEIRO, 2006).
Para endossar essa proposta de integração entre as disciplinas, e estabelecendo um
diálogo com a discussão presente na seção anterior, citamos um artigo do Prof. Attico
Chassot, intitulado “Da Química as Ciências – um caminho ao avesso”, no qual ele faz uma
crítica à excessiva demarcação disciplinar da nossa estrutura curricular e as implicações
disso no ensino das Ciências. Chassot (2008) defende que “deveríamos ensinar menos
Química, Física ou Biologia e mais Ciências”, destacando os aspectos históricos dessas
para uma alfabetização científica significativa. Acerca do conhecimento, Chassot ainda nos
diz que:
“No ‘mundo real’, nenhum conhecimento ocorre com uma autonomia ou uma
independência, exige-se uma interdependência total. Isso parece valer tanto para as
ciências humanas como para aquelas tidas como ciências exatas” (CHASSOT 2008,
p. 221)

I. 4. A Integração Curricular como discurso hibridizado e recontextualizado nas
políticas públicas
Mostramos até o momento três formas que nos levam a diferentes leituras do
conceito de integração curricular. A legitimação dessa escolha vem do pressuposto de que
o entendimento desta não se encerra numa possibilidade unívoca e num conceito fechado,
impassível de outras interpretações, dentro dos princípios pós-estruturalistas.
Acreditamos que o discurso da integração curricular pode ser configurado a partir de
permeabilidades entre os três eixos integradores expostos, por meio de processos de
11

Em seu artigo, a autora faz a referente nota: “Entendo a diáspora como expressão que significa o deslocamento de
grandes grupos étnicos originários de determinadas regiões em direção a outras áreas distintas de acolhimento. Diáspora
pode significar a dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo”.
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hibridização. A ideia de híbrido é utilizada por diferentes áreas, como a Linguística, a
Química, a Biologia. Mas a sua apropriação para o campo do currículo origina-se na
perspectiva da cultura, principalmente a partir dos trabalhos de Garcia Canclini (LOPES,
2005b, 2006b). Mas a ideia de híbrido traz em si uma propriedade fundamental, inerente a
todas essas áreas, que seria a mescla de duas ou mais “coisas”, no sentido abstrato e
concreto,

que

resultam

em

um

“novo”,

mas

não

inédito.

O

objeto/coisa/ideia/palavra/ser/discurso/... que surge guarda relações, mais ou menos
estreitas, com os “antigos” componentes que existiam separadamente. Dessa forma, o
híbrido pode ser pensado como um “novo-velho”. Nos dizeres de Matos e Paiva (2007, p
.188) “Esse novo híbrido é uma ruptura e uma associação ao mesmo tempo, uma
simultaneidade impossível do mesmo e do outro.”
A recontextualização por mecanismos de hibridização não expressa um sentido de
adulterar textos supostamente originais. A própria ideia de originalidade se modifica,
pois, dada a rapidez com que novos textos são incorporados e com que suas marcas
são perdidas, não se tem precisão do que se defende como original. (LOPES, 2008:
p. 32)

Sendo assim, a ideia do híbrido pode ser incorporada nas pesquisas de currículo,
constituindo como uma grande potencialidade para se pensar as dinâmicas sofridas por
discursos dentro de distintos contextos, que envolvem as políticas públicas curriculares, em
que são produzidos, apropriados, reelaborados, ressignificados, refocalizados e são
detentores, portanto, da possibilidade de se constituírem no “novo-velho”.
O conceito de hibridismo permite vislumbrar novas perspectivas de análise para a
compreensão dos processos de reconhecimento, de legitimação, de interpretação e
de apropriação das políticas curriculares nas diferentes instâncias pelas quais
transitam até à sua efetiva implementação na instância da prática. (MATOS e PAIVA,
2007, p. 187)

Ao analisarmos esses processos de hibridismo, evidenciam-se movimentos
migratórios de um lugar para o outro, para que as novas características se manifestem.
Dessa forma, há um desprendimento dos sentidos iniciais e uma aglutinação de novos. Ao
tratarmos de políticas públicas curriculares, que são expressas em diferentes documentos e
influenciadas por diversos discursos, muitas vezes consubstanciados em textos de origens
diversas, torna-se promissor estudá-las nessa perspectiva.
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Esse processo, de deslocamento de um contexto e relocalização noutro, pode ser
entendido à luz da ideia de recontextualização desenvolvida por Basil Bernstein, que nasceu
do conceito de dispositivo pedagógico oriundo de seus diversos trabalhos sobre a
Educação, envolvendo questões sobre o currículo, sua organização e os conhecimentos
subjacentes a ele (MAINARDES e STREMEL, 2010). Nas palavras desses autores,
A teoria do dispositivo pedagógico foi elaborada como um modelo para analisar o
processo pelo qual uma disciplina ou um campo específico de conhecimento é
transformado ou “pedagogizado” para constituir o conhecimento escolar, o currículo,
conteúdos e relações a serem transmitidas. (MAINARDES e STREMEL, 2010, p. 11)

Dentro deste dispositivo pedagógico, Bernstein elabora algumas regras que
envolvem os diversos fatores que explicam a “pedagogização” de um conhecimento. Entre
elas está a recontextualizadora que caracterizaria o que ele chama de discurso pedagógico,
que não se constitui como um discurso próprio em si. Este seria, de certa forma, um híbrido
de outros dois discursos: o instrucional e o regulativo: o primeiro diz respeito ao conjunto de
normas, métodos e conhecimentos relativos aos campos científicos que se pretende levar
ao universo escolar; o segundo está relacionado com as finalidades mais amplas de se
transmitir um conhecimento na escola, ou seja, que valores se pretende construir com
determinados saberes. Dessa maneira, os textos que compõe esses dois discursos são
retirados de seus contextos iniciais para constituir o discurso pedagógico, que por sua vez
constitui um princípio recontextualizador. Nas palavras de Lopes:
Para Bernstein, a recontextualização constitui-se a partir da transferência de textos
de um contexto a outro, como da academia ao contexto oficial de um Estado
nacional, ou do contexto oficial ao escolar. (...) Na recontextualização, inicialmente
há uma descontextualização: textos são selecionados em detrimento de outros e são
deslocados para questões, práticas e relações sociais distintas. (LOPES, 2008; p. 27
e 28)

Podemos assim dizer que um processo de hibridismo pode determinar a
recontextualização de um texto, de um discurso. Em articulação, estabelece-se uma “via de
mão dupla”, em que ressignificações a partir de diferentes contextos podem ser construídas
por meio do deslocamento de discursos de seu locus original para outro território ou por
meio da confluência destes, pois “é a partir da ideia de uma mistura de lógicas globais,
27

locais e distantes, sempre recontextualizadas, que o hibridismo se configura.” (LOPES,
2005, p. 56)
Dessa forma, podemos dizer que a integração curricular se constitui como um
amálgama dos discursos da interdisciplinaridade, contextualização e competências, que
circulam nos documentos oficiais, após serem recontextualizados,

uma vez que eles

originam-se em matrizes distintas e são apropriados pelas políticas públicas curriculares.
Como nos aponta Lopes:
“O discurso sobre a organização do conhecimento escolar das Diretrizes Curriculares
Nacionais

para

o

Ensino

Médio

(DCNem)

estrutura-se

nos

conceitos:

interdisciplinaridade (que inclui também a concepção de disciplina), contextualização
e tecnologias – hibridizados à lógica do currículo por competências.”(LOPES, 2008,
p. 104)

Esse híbrido recontextualizado, que é a integração curricular, está presente nas
proposições mais recentes para o Ensino Médio, as Orientações Curriculares Nacionais –
OCNEM (BRASIL, 2004 e 2006). A mudança na organização da prova do ENEM e de seus
atributos, no bojo dos discursos das políticas curriculares, se desenrola sob diversas
influências como a presença da integração curricular. Dissertaremos sobre essa questão no
próximo capítulo.

28

CAPÍTULO 2
O Exame Nacional do Ensino Médio - a política curricular e os
discursos a favor da integração curricular.
II. 1 – o ENEM na relação com o Ensino Médio e com a universidade:
O ENEM foi criado no ano de 1997, tendo sua primeira prova aplicada em 1998, com
o objetivo de servir como um meio de avaliação da qualidade do Ensino Médio brasileiro e
ao mesmo tempo permitir ao concluinte desse nível da escolarização básica ter uma noção
do seu desempenho em vinte e uma habilidades que correspondem a um conjunto de cinco
competências, numa trama que discutimos alhures.

A prova era constituída por uma

redação e por sessenta e três questões que avaliavam justamente se o aluno tinha
desenvolvido as habilidades. Cada habilidade correspondia a três questões da prova.
Ressalta-se que essa prova não tinha em si pressupostos disciplinares, não havendo
divisão na prova entre questões relacionadas a determinada disciplina. Sendo assim, os
órgãos ligados ao Estado teriam um instrumento para avaliar o que se espera que os jovens
saibam ao finalizar a escola básica. Aliado a isso, em tese, a qualidade do Ensino Médio
poderia ser melhorada via medidas a serem adotadas com base nos resultados das
performances dos concluintes.
Desde seu lançamento, o ENEM guarda a intenção de ser mais do que
simplesmente uma avaliação diagnóstica do quadro educacional brasileiro. Ele
pretende se construir como uma avaliação que seja, ao mesmo tempo, de
diagnóstico individual, possibilitando que o ‘cidadão’ faça suas escolhas de acordo
com suas competências, e como uma avaliação com características complementares
e (ou) substituta de outros exames existentes para admissão ao mercado de trabalho
e (ou) pós-médios e superiores. O ENEM, nesse caso, já nasce como um projeto de
ambição extremamente dilatada. (SANTOS, 2011: p. 197)

Ao analisar a prova do ENEM, não se pode negligenciar o momento político e
econômico que o país e o mundo viviam na época (contexto de influência). Na década de
90, o Brasil estava com uma economia menos sólida, reflexo principalmente dos altos
índices inflacionários, taxas de juros e as trocas da moeda vigente. Dessa forma, o país
dependia em maior grau de organismos financeiros internacionais, que exigem
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contrapartidas por parte do adquirente de empréstimos, deixando o país mais suscetível a
discursos multilaterais econômicos carregados do discurso neoliberal. Dessa forma,
princípios que norteiam a regulação de setores, como a Educação, especialmente aqueles
que envolvem “indicadores” de qualidade, são capturados pela lógica de mercado e por
critérios de eficiência visando obter o máximo, a partir do mínimo. É nesse contexto que a
noção de competências e habilidades ingressam nos discursos das políticas educacionais.
Elas podem ser garantidoras de maneiras de se averiguar e quantificar as finalidades da
Educação. Nesse cenário, o ENEM desponta como política pública avaliadora do ensino
médio brasileiro.
Devido ao propósito máximo do ENEM de avaliar os conhecimentos apropriados por
aqueles que concluem o Ensino Médio, ele passou a ser utilizado como uma espécie de
complemento às notas que os candidatos poderiam obter nos tradicionais vestibulares. A
Unicamp, por meio de sua organização para o vestibular, a COMVEST, passou a utilizar os
resultados obtidos pelos candidatos aos cursos de Medicina e Licenciatura em Matemática
(noturno) no ano 2000, sendo posteriormente estendida a medida aos demais cursos de
graduação (LIMA, 2005). A FUVEST, fundação que organiza o ingresso à USP, considerado
um dos vestibulares mais tradicionais do país também passou a utilizar nota do ENEM para
o cômputo geral do desempenho dos candidatos. Universidades e faculdades privadas
também começaram a utilizar as notas do ENEM como parte do processo seletivo ou
mesmo integral. Cabe salientar, que a prova do ENEM não foi criada como obrigatória,
sendo facultativa a sua realização, apesar da Universidade Federal do Ceará

tornar

obrigatória a realização do exame para os alunos que desejassem ingressar nessa
instituição, o que levou a disputas judiciais no ano de 2002 (SANTOS, 2011).
A atribuição de uma porcentagem equivalente à nota do ENEM ao desempenho dos
candidatos dos tradicionais vestibulares, responsáveis únicos até então pelo ingresso no
ensino superior, demonstra o discurso propalado pelo governo Fernando Henrique e
reforçado pelo governo Lula de que o ENEM poderia trazer mobilidade social, propiciando
uma maior democratização do acesso aos cursos de ensino superior, especialmente das
instituições públicas (FELIPE, 2004). Porém, citando o caso da Unicamp

nos primeiros

anos da utilização do ENEM (LIMA, 2005), é possível constatar que não houve mudanças
no perfil socioeconômico dos alunos ingressantes. A porcentagem de alunos advindos de
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escola privada entre os anos 2000 (quando a nota do ENEM passou a ser utilizada no
cômputo da nota do candidato) e 2004 permaneceu em torno de 62%, de acordo com dados
disponíveis no portal12 da COMVEST – Comissão Permanente para os Vestibulares da
Unicamp. O que se percebe é um aumento na porcentagem de alunos ingressantes com
renda familiar inferior a cinco salários mínimos a partir do Vestibular de 2003, o que coincide
com o início da concessão de isenção na taxa de inscrição. Outro dado interessante é que o
número de matriculados que estudaram em escola pública no Ensino Médio sofreu um
pequeno aumento no Vestibular de 2005, o que pode ser creditado ao início do Programa
PAAIS – Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social destinado àqueles que cursaram a
escolarização básica em escolas públicas. No ano de inauguração, os inscritos nesse
programa comprovando a sua condição, tiveram 30 pontos acrescidos a nota final da
segunda fase do vestibular tradicional. Notamos portanto que o ENEM teve pouco ou quase
nenhum impacto para aqueles que se submeteram ao processo vestibular da Unicamp.
Examinando as informações dos vestibulares seguintes a 2005 nota-se pequenas
variações, mas nenhuma alteração significativa no perfil dos ingressantes que possa ser
atribuída a prova do ENEM.
É nesse contexto que o ENEM é alçado a um patamar mais significativo em relação
ao processo de entrada no Ensino Superior. Em 2005, o governo federal cria o Programa
Universidade para Todos – PROUNI – que concederia bolsas de estudo em instituições
privadas, através de renúncia fiscal, de ensino superior a jovens que comprovassem sua
situação socioeconômica como merecedores de tal benefício. O critério escolhido para ser
admitido no programa e selecionado para determinado curso foi justamente a nota obtida
pelo candidato no ENEM. Assim, essa prova incorporou um maior status no cenário
nacional, pois firmou-se como uma alternativa para se cursar uma faculdade àqueles que
por diversas razões não conseguiam ingressar nas instituições públicas.
Ainda neste contexto, a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, propôs no
ano de 2011 um programa inovador para o cenário brasileiro no que diz respeito ao ingresso
para o ensino superior, utilizando o desempenho de alunos na prova do ENEM. Trata-se do
PROFIS – Programa de Formação Interdisciplinar Superior. Ele destina 120 vagas no ano
de 2014 para os alunos de escolas públicas da cidade de Campinas que apresentarem os
12
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melhores desempenhos nas escolas onde estudam. Os estudantes que ingressarem nesse
programa devem cursar disciplinas das quatro grandes áreas do conhecimento em um
período de dois anos. Ao término desse ciclo, os alunos podem ingressar em um dos cursos
de graduação da Unicamp, sem passarem pelo tradicional vestibular.

II. 2. A reformulação – o novo ENEM
Conforme aludido anteriormente, o ENEM foi se aproximando dos processos de
ingresso ao ensino superior nos anos que sucederam sua criação. A ideia de que o ENEM
pudesse substituir as provas regulares dos meios de seleção das universidades não é nova
e circula desde sua criação, sendo que o então ministro da Educação, Sr. Paulo Renato de
Souza (in memoriam), fazia claras defesas e inclusive apelos às universidades para que
adotassem a prova do ENEM como exame vestibular (SANTOS, 2011).
Entretanto, foi no segundo mandato do governo Lula que a reformulação do ENEM foi
proposta, precisamente no ano de 2009. Antes de continuarmos a falar sobre a prova, cabe
destacar que essa mudança veio à tona no ano véspera as eleições presidenciais que
culminaram com a eleição de Dilma Roussef.
No curso da reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio, foi redigido um
documento pelo Ministério da Educação endereçado à Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior (anexo 1), do qual extraímos dois excertos que
deixamos na introdução desse trabalho. Nessa “carta” é construída a argumentação em
prol das mudanças no ENEM em torno da temática do vestibular. É discutida a necessidade
de processos de seleção, mas questiona-se a validade destes nos moldes que são
elaborados e aplicados. Nota-se nesse documento uma clara preocupação com a ampliação
de oportunidades justas e igualitárias para o acesso a cursos de graduação, especialmente
para as instituições públicas. Assim que se propõe o ENEM como uma forma de seleção
unificada para as vagas no ensino superior. Argumenta-se também que a mobilidade de
estudantes no país é baixa, tendo em vista que “0,04% residem no estado onde estudam há
menos de um ano, (...) contra aproximadamente 20% nos EUA” (dados constantes no
documento encaminhado a Andifes sobre a reformulação do ENEM - anexo 1), apesar dos
fluxos migratórios, o que acenaria para a seleção unificada, aumentando as possibilidades
de se conseguir um lugar em uma universidade/faculdade pública federal. A reformulação
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do ENEM poderia ainda, segundo o documento, exercer um efeito indutor de mudanças nos
currículos do Ensino Médio, tendo em vista a forte influência dos exames vestibulares nos
conteúdos e práticas adotadas por escolas e docentes deste nível de ensino.
Portanto, a partir de 2009, o ENEM passou por um processo de recontextualização
que o levou a ser um meio obrigatório para aqueles que almejam ingressar numa instituição
federal de ensino superior. É importante deixar claro que essa proposta sofreu resistências
em diversas instituições federais de ensino superior (IFES). Somente em 2012 que todas as
IFES passaram a utilizar o ENEM, seja como única prova de seleção, atribuindo pesos
diferentes as áreas correlatas aos seus cursos, seja como primeira fase do processo,
complementando-o com uma segunda prova, geralmente de questões abertas. A estrutura
do exame também se modificou. Antes aplicada em um único dia, sempre em um domingo,
a prova foi ampliada para acontecer em dois dias, um sábado e um domingo. O número de
questões foi ampliado de 63 para 180, sendo que a prova é subdividida em quatro partes,
além da redação. Essas partes estão associadas aos saberes das áreas delimitadas nas
OCNEM de 2006, que teve como marco a separação da Matemática das Ciências da
Natureza, compondo uma nova área.
Assim, no que se refere ao seu calendário, primeiramente são realizadas as provas
das Ciências da Natureza e suas Tecnologias e das Ciências Humanas e suas Tecnologias,
com 90 questões no total, 45 de cada área. No segundo dia, são 45 questões de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias
mais a redação. Para efetivarem sua inscrição a uma vaga, os candidatos tem que se
inscrever, num período oportunamente divulgado pelo MEC após a realização da prova, no
SISU – Sistema de Seleção Unificado, em que eles podem marcar até cinco instituições
para concorrer. A partir de suas notas e da concorrência por determinado curso, os
candidatos podem pleitear, portanto, o acesso ao ensino superior.
O SISU pode ser compreendido como uma das principais marcas da reformulação do
ENEM. Um dos exemplos da força deste exame, foi a adesão de todas as universidades
federais a ele, utilizando-o como processo único ou parcial para selecionar os ingressantes.
Antes dele, as diversas universidades federais espalhadas ao longo do país realizavam
independentemente seus processos de seleção. Isso implicava em certas dificuldades para
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estudantes que almejassem uma vaga em uma instituição fora do seu estado de origem
devido aos problemas de mobilidade que surgiriam para participar de um vestibular fora da
sua região. Com o advento do SISU e o ENEM desempenhando o papel de exame de
seleção, um aluno de qualquer lugar do país pode concorrer a vagas em cursos que sejam
de sua escolha, alocados em qualquer universidade federal do país, respeitados os critérios
de pontuação e a quantidade de cursos em que o estudante pode se inscrever. Além disso,
o SISU permite ao aluno uma maior flexibilidade na escolha da carreira profissional, uma
vez que no ato da inscrição para o ENEM, que tem ocorrido no mês de maio, não é preciso
indicar qual o curso pretendido. O estudante só o fará no mês de janeiro, quando o MEC
disponibiliza o sistema.
Além de possibilitar o ingresso em cursos de graduação, o ENEM permite ainda que
os cidadãos que já adquiriram a maioridade e não tenham concluído o Ensino Médio, o
façam mediante uma pontuação mínima atingida no exame. Ademais, ele adquire uma
dimensão tão central nas políticas públicas educacionais que a partir de 2013 ele integra
parte dos pré-requisitos a serem cumpridos pelos já universitários que desejam participar do
programa Ciência sem Fronteiras do governo federal, conforme consta no portal on-line:
“Ter sido classificado com nota do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - com no
mínimo

600

pontos

considerando

os

testes

aplicados

a

partir

de

2009”

(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br - acessado em 07/07/2013 ). Ademais, a Universidade de
Coimbra, em Portugal, utilizará o desempenho no Enem dos candidatos brasileiros a partir
de 2014 que almejam uma vaga nesta instituição.
A reformulação do ENEM, além de reafirmar o discurso da integração curricular, não
delimitando espaços disciplinares na constituição da prova e mantendo a noção de
competências e de contextualização na sua matriz de referência (anexo 2), ela sinaliza uma
defesa pela consolidação do que poderíamos chamar de padrão nacional para a Educação,
o que já está em voga, de maneira mais sutil, desde a publicação dos PCNEM, mas ganha
forças com a ressignificação do ENEM. Uma prova de caráter nacional traz, subjacente a si,
a ideia de que os cidadãos devam ser conhecedores de um conjunto de saberes,
habilidades, competências que são imprescindíveis para o exercício da convivência em
sociedade nos seus diversos aspectos, constituindo o que se chamaria de uma cultura
comum. Não obstante, um exame nacional poderia indicar eventuais êxitos e fracassos das
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políticas educacionais e apontar soluções para sanar as falhas. Entretanto, isso pode se
tornar um mecanismo perigoso de controle para o Estado que esteja sob fortes influências
de discursos neoliberais e neoconservadores (APPLE, 2011), pois ao mesmo tempo que
diferenças culturais e regionais tem a chance de aflorarem, podem ser ofuscadas por
tentativas de homogeneização e hegemonização, pois
ao mesmo tempo em que o currículo nacional serve parcialmente para reconhecer
diferenças, serve também para resgatá-las, dentro do suposto consenso em torno do
que deveríamos ensinar. É parte de uma tentativa de reinstituir o poder hegemônico
que foi abalado pelos movimentos sociais. (APPLE, 2011, p. 91)

Ainda nas palavras de Apple,
Existindo ou não tal currículo nacional disfarçado, há, entretanto, um sentimento
crescente de que um conjunto padronizado de diretrizes

e metas curriculares

nacionais é indispensável para “elevar o nível” e fazer com que as escolas sejam
responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso dos alunos. (APPLE, 2011, p. 76)

Essa questão de uma padronização inerente a ideia de um currículo nacional é
complexa em si, pois pode ser interpretada por diversos ângulos, conforme mencionado
acima. Esse trabalho não se aprofundará nessa problemática, pois nosso foco reside na
dimensão do discurso da Integração Curricular no ENEM. Nosso intuito foi aludir outra face
da reformulação desse exame que não pode ser negligenciada nos debates empreendidos
sobre ele no cenário nacional e que também ecoa na configuração do mesmo como prova
avaliadora e política curricular.

II. 3. Produções acadêmicas que dialogam com esta pesquisa
Ao se buscar trabalhos que tratam do ENEM no portal CAPES, é notável o número
de trabalhos concluídos em 2011 e em 2012, que trazem um foco, mesmo que por lentes
diferentes, na reformulação da prova. Enquanto encontramos 10 trabalhos entre
dissertações e teses que guardam alguma relação com o nosso trabalho publicados entre
2002 e 2009, identificamos 13 dissertações, uma de mestrado profissionalizante,
cadastradas nos anos de 2011 e 2012, sem considerarmos aqueles que julgamos
destoantes de nossa pesquisa.
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É interessante mencionarmos que há vários trabalhos sobre questões que envolvem
a produção escrita no ENEM antes da reformulação, sendo que o termo redação aparece
em diversos títulos. Não os citamos por não se relacionarem diretamente com nossos
objetivos. Explicitamos ainda que pesquisas sobre as disciplinas das ciências humanas na
prova do ENEM ou sobre relações e abordagens das questões destas não foram trazidas,
pois nossa preocupação é lançar o olhar sobre as ciências na natureza.
Dentre os trabalhos que identificamos, a maioria trata sobre influências, impactos e
repercussões que o ENEM pode causar nas dinâmicas da escola e principalmente na
prática docente (SILVA e CUNHA, 2009); (MAGGIO e CAPPELLETTI, 2006); (LOCCO e
CAPPALLETTI, 2005); (ZANCHET e CUNHA, 2003); (PERAZZO e DURAN, 2002). Alguns
deles atribuem um efeito indutor de mudanças ao ENEM (BEBER e MALDANER, 2012),
outros, mais recentes dão um enfoque na educação matemática

(SAMPAIO e TEIXEIRA,

2012); (REIS e NEHRING, 2012); (FARIA e LIMA, 2011) e ainda temos uma pesquisa com o
enfoque CTS sobre o discurso dos professores das disciplinas das Ciências da Natureza
sobre o novo ENEM, sendo que passaram a valorizá-lo mais após a reformulação (ALVES e
ZUIN, 2011).
Temos outros trabalhos que podem ser agrupados por se dedicarem a estudar o
ENEM dentro do escopo das políticas públicas e os discursos que a compõe (LIMA e
MESQUITA, 2005); (FELIPE e ABRAMOWICZ, 2004), desde a história do Ensino Médio
brasileiro até os princípios neoliberais, evidenciando seu aspecto de avaliação de
monitoramento (SPINELLI e SANFELICE, 2004), passando pela LDB, colocando-o como
parte de uma reforma educacional maior iniciada por ela (MACHADO e LIMA, 2012).
Outro eixo para alguns trabalhos é a investigação na prova do ENEM nas Ciências da
Natureza sobre os conceitos de competência (SILVA e CARVALHO, 2011) e
contextualização, com destaque para esse tópico nas questões de Química (FERNANDES
E MARQUES, 2011) e na abordagem CTS (MASCIO e ZUIN, 2009). Há ainda um trabalho
sobre a influência na prática de professores de Biologia, que afirmam sentir a necessidade
de estudarem mais para conseguirem trabalhar de maneira integrada (CAVALCANTE e
LIMA, 2011). Sobre questões envolvendo o ensino de Física, não trouxemos nenhum
trabalho, pois os que encontramos registrados no portal CAPES versavam sobremaneira
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nos conteúdos presentes nas provas, num tom prescritivo, como de identificar quais
questões são interdisciplinares ou não, o que foge das delimitações em que nossa pesquisa
está inserida.
Destacamos também um trabalho de cunho documental que pesquisou as produções
acadêmicas no portal da Capes sobre o ENEM entre 1999-2007 (REIS e MARTINS, 2009).
Na mesma linha, encontramos uma pesquisa que se debruçou sobre os arquivos da revista
Veja da Editora Abril entre 1998 e 2011 para estudar as representações divulgadas sobre o
ENEM (PRESSOTI e LEITE, 2012). Há uma pesquisa, realizada no contexto da
reformulação, que estabeleceu relações entre o ENEM e como ele interfere na escolha
profissional. Ela foi feita com alunos ingressantes da UFMA – universidade federal do
Maranhão (HALABE e DIAS, 2012). Ainda trazemos uma pesquisa realizada com duas
escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, sendo que uma apresentava ótimos
resultados no ENEM e a outra não, e essa questão foi problematizada da óptica das
ciências da natureza através de diálogos com os professores de Biologia, Física e Químicas
dessas escolas (CARVALHO e SANTOS, 2011).
Na análise dos anais do último ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino
de Ciências – nos deparamos com dezessete trabalhos que abordam questões relacionadas
à interdisciplinaridade, a integração curricular e ao ENEM.

II. 4. O ENEM, a Integração Curricular e As Ciências da Natureza
O ENEM, em sua gênese, trazia as concepções de competências e habilidades como
alicerce da prova que se pretendia avaliar o ensino médio brasileiro. Originalmente, as
questões do exame tinham como base cinco competências e vinte e uma habilidades. Com
a reformulação, elas passaram a ser chamadas de eixos cognitivos comuns a todas as
áreas do conhecimento. Entretanto, o conteúdo descritivo delas é essencialmente o mesmo
(anexo 02). O Novo ENEM diferencia-se do seu antecessor por estar organizado em relação
as quatro áreas, conforme indicado alhures. A cada uma das áreas foi atribuída uma matriz
de referência, que elenca as competências e habilidades que os jovens devem desenvolver.
Essas competências e habilidades são marcadas por características e perfis
abrangentes. Numa primeira análise dessas matrizes, pode-se inferir que elas são
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detentoras de um status comparável ao das disciplinas. Em seus descritivos, elas
demandam elementos que supõe uma integração entre as disciplinas, compondo esse
importante discurso das políticas curriculares, conforme discutimos no capítulo 01.
A integração curricular tem se tornado um discurso mais potente nas políticas
educacionais brasileiras da contemporaneidade. A substituição do modo de produção
tayloriano-fordista pelo modelo toyotista, o advento da globalização na economia, a
facilidade de troca de informações através de novas mídias trouxeram para o mercado de
trabalho a demanda por trabalhadores com perfil profissional mais generalista. Esse "novo"
trabalhador precisa ser corresponsável por processos, de maneira que uma lógica
verticalizada de funções e produção se transforme numa atividade horizontalizada, com
atribuições partilhadas (PINAR et al, 1996).
Essa necessidade por um trabalhador versátil acaba-se aliando ao discurso da
integração curricular por intermédio das políticas educacionais. Estas, por sua vez, não são
isentas de pressões internas (governamentais) e externas (agências de financiamento
internacional, por exemplo, Banco Internacional de Desenvolvimento), que acabam por
influenciá-las de uma maneira ou de outra.
Ao discurso da integração curricular, juntam-se outros como a integração a partir de
elementos comuns das disciplinas acadêmicas correspondentes e a ideia de que o currículo
deve ser centrado na figura do educando, de maneira que os conteúdos assumam
significados que detenham uma relevância dentro do contexto social em que o aluno está
inserido. (DEWEY, POPKEWITZ apud LOPES, 2008; LOPES e MACEDO, 2011), conforme
discutimos anteriormente.
Resgatamos essas considerações devido às fortes influências que o ENEM recebe
desses pressupostos através dos documentos oficiais e dos discursos que carregam
diferentes ideologias. Ao nos remetermos a constituição da prova do ENEM em suas quatro
áreas, notamos que todas carregam em si o termo

Tecnologia, que acrescenta aos

conhecimentos “acadêmicos” uma dimensão utilitarista, o que estabelece elos entre o
mundo do trabalho e as políticas curriculares.
Desse modo, a hibridização entre os princípios do currículo por competências, a
valorização das experiências dos alunos, a resolução de problemas e a
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interdisciplinaridade constitui um discurso regulativo capaz de projetar identidades
pedagógicas associadas às novas formas de organização do trabalho (LOPES, 2008,
p. 113)

As tecnologias, entendidas como formas do conhecimento aplicado, encontram
maiores correspondências nas disciplinas das ciências da natureza, de onde veio o seu
berço. Inovações tecnológicas são comumente associadas à ciência de maneira geral,
interpretada como produtora de valiosos bens que propiciam melhores condições de vida e
consequentemente, de trabalho.
Tendo em vista a dimensão do trabalho, delimitemos o trabalho docente, pois é
através da figura e do papel do professor que discursos podem ser mobilizados no cotidiano
escolar, compondo uma complexa rede entre as políticas curriculares (contextos de
influência, de produção de textos e da prática de Ball). Se se pretende analisar que
movimentos a reformulação do ENEM pode provocar na escola básica, três caminhos
descortinam-se: analisá-la por meio do entendimento dos diretores/coordenadores, por meio
da concepção dos alunos ou pela perspectiva dos professores, esta última constituindo foco
de nosso interesse. Diante de todo o exposto, retomamos nossa questão de investigação:
Considerando o discurso da integração curricular nas políticas públicas e sua
influência sobre a prova do novo ENEM, que mudanças a reformulação deste exame, em
suas finalidades e constituição, pôde causar na prática de docentes das disciplinas das
Ciências da Natureza, considerando a potencialidade integradora que há entre elas?
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CAPÍTULO 3
O Percurso de investigação e a constituição do campo empírico
“A gente não conversa mais. As pessoas só querem saber de assistir TV”.
(Dona “Júlia” 13, falando sobre os hábitos de sua família)
“Professor, olha o que eu achei! Um livro sobre a Marie Curie na forma de narrativa (...) Achei na biblioteca
de Inconfidentes. Estava lá num canto”
(“Luana”14, falando para um professor sobre um livro encontrado...)
“E assim pude vivenciar como triunfou sobre a humilhação dos primeiros tempos de sua carreira briosa. Pois
quando lustres, guarda-fogos e palmeiras decorativas, consoles, mesinhas de centro e parapeitos, que então
cintilavam nos salões frontais, já estavam há muito estragados e mortos, tal qual um herói lendário, que ficara
enjeitado numa garganta entre montanhas, o aparelho, deixando atrás de si o corredor escuro, fez sua entrada
real nos aposentos iluminados e mais claros, agora habitados por uma geração mais jovem. Foi para esta o
consolo da solidão”
(Walter Benjamin, O Telefone – Infância em Berlim por volta de 1900, Obras Escolhidas II)

III. 1. Procedimentos Metodológicos.
Conforme mencionamos na introdução e nos capítulos anteriores, nossas questões
investigativas partem das políticas públicas curriculares e da relação que os professores
constroem com elas, direta ou indiretamente. Como nos propomos a investigar que
movimentos atingem a identidade docente a partir do discurso da integração curricular,
tendo como uma de suas expressões a interdisciplinaridade, presente na reformulação do
ENEM, como foco nas Ciências da Natureza, nosso campo empírico se configura nos
professores do Ensino Médio das disciplinas Biologia, Física e Química.

13

Nome fictício de uma senhora, na faixa etária dos 60 anos, que trabalha como faxineira autônoma em residências
estudantis, que deu vida a essas palavras em um diálogo com um dos estudantes de uma das residências em que
trabalhou.
14
Quando proferiu a frase, Luana (nome também fictício) era aluna da segunda série do Ensino Médio e pesquisava
elementos para compor um trabalho sobre Radioatividade pedido pelo então professor de Física. Desejava cursar Física,
mas acabou enveredando para a Engenharia Química. Inconfidentes é um munícipio localizado no sul do estado de
Minas Gerais, distante 140 km de Campinas. Tornou-se independente de Ouro Fino no início do século XX. Conta com
cerca de 11 mil habitantes e um Instituto Federal de Ensino Técnico e Superior.
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Um segundo aspecto da escolha metodológica de nossa pesquisa é que elegemos
uma abordagem qualitativa para dialogarmos com as questões investigativas que
propusemos. Foge do escopo deste trabalho a produção de dados sistemáticos, gráficos,
indicadores estatísticos ou outro meio que promova a quantificação do material empírico.
Dessa forma, não nos preocupamos em contatar um grande número de professores e
requisitar que eles respondessem questionários previamente elaborados com perguntas
fechadas. Ao contrário, nossa metodologia está centrada num diálogo entre nós e o
professor através de uma conversa que se desenrole naturalmente. Ao interpelá-los, não
seguimos metodologias tradicionais como a entrevista estruturada ou semiestruturada para
constituirmos nosso material empírico. Estamos interessados nas histórias, experiências,
vivências que esse sujeito tem para nos contar. Nossa inspiração metodológica para realizar
as “entrevistas” com os professores nasce dos escritos de Walter Benjamin sobre a ideia de
narrativa, sobre a qual discorreremos com mais minúcias na próxima seção. Sendo assim, o
material empírico deste trabalho adquire forma com as falas dos professores que
entrevistamos.
Decidimos, portanto, estabelecer contato com dez docentes que atuassem no Ensino
Médio. Dentre eles, cinco atuam na escola pública e os outros cinco com a vivência
profissional em escolas particulares. Entre estes dez professores, três são de Biologia, três
de Física e quatro de Química. Mantivemos um certo equilíbrio entre o número de docentes
por disciplina para, além de enriquecer nosso material empírico, nos possibilitar eventuais
relações e contrapontos entre as falas. A esses professores vamos atribuir nomes fictícios,
a fim de resguardar suas identidades, dentro dos princípios éticos da pesquisa.
Denominamo-los assim: Prof.ª Maria Amélia, Prof.ª Isabel e Prof. Humberto de Biologia;
Prof. Olavo, Prof.ª Ana e Prof. Isaías de Física; Prof.ª Viviane, Prof.ª Constância, Prof.ª
Rafaela e Prof. Heitor de Química. Falaremos um pouco mais sobre eles no capítulo
seguinte em conjunto com a apresentação do material empírico.
Nós os entrevistamos e gravamos em áudio o conteúdo das entrevistas que foram
posteriormente transcritas. Na realização das entrevistas, expúnhamos num primeiro
momento o tema de nossa pesquisa e a motivação para tal. Num segundo momento,
pedíamos ao professor que nos contasse sua trajetória profissional, incluindo motivos da
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escolha em ser professor de Biologia, Física ou Química. A partir das respostas que cada
um dos professores nos falava, colocávamos questões sobre a interdisciplinaridade no
trabalho docente, sobre a interdisciplinaridade no ENEM e se isso se relacionava com as
atividades desempenhadas por ele, sobre a disciplina que ele leciona, sobre a importância
do ENEM como um todo, enfim, não seguimos roteiros fechados e estruturados nos
diálogos com os professores. Cada uma das entrevistas teve uma própria dinâmica,
respeitadas as diferenças entre os professores inerentes a todos seres humanos.
A análise desse material foi norteada pelos princípios descritos na próxima seção e
encontra-se detalhada na seção seguinte. Nossa escolha por dialogarmos com professores
que exerçam suas atividades nos setores público e privado do Ensino Médio se deve a
relevância adquirida pelo Enem no cenário nacional. Ele desempenha papel fundamental no
processo de ingresso ao ensino superior, como discutimos no capítulo anterior. E os
colégios de ensino médio são os intermediários do Enem, tanto públicos como privados,
guardadas as minúcias de cada um, mas apresentando em comum os impactos que as
notas médias dos alunos de uma escola pode apresentar frente a grande mídia e a
população. Ainda no caso das escolas privadas, a posição que elas ocupam no ranking
divulgado pelo MEC transformou-se em um importante fator mercadológico. Essa escolha
também se deu pela nossa experiência também com colégios privados exatamente desde o
ano de reformulação do ENEM (2009).

III. 2 – A narrativa como princípio metodológico
Um dos pontos de partida na construção da ideia de um currículo narrativo está nos
trabalhos de Ivor Goodson sobre as histórias de vida dos professores: “Segundo o autor,
fica claro em suas pesquisas que os professores, ao discutirem sobre currículo e sobre
decisões que toma, fazem uso constante de suas experiências pessoais, de sua história de
vida” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 156).
Em um outro trabalho, Petrucci-Rosa et al. (2011) discutem e questionam, apoiados
em Goodson, o modelo de um currículo prescritivo que tem certa primazia na história da
organização do conhecimento escolar. Esta concepção de currículo engloba uma
perspectiva linear que é uma expressão da ideia de que o “pensado” (políticas, diretrizes) é
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simplesmente implementado no cotidiano da escola, desprezando quaisquer possibilidades
de mudança, de reinvenção que fogem da rigidez da prescrição.
A organização linear traz a impressão de ser “natural” por denotar uma ordem
aparente. No entanto, tal arranjo exclui outras possibilidades de articulação entre os
elementos do vivido, elementos que, embora não estejam contíguos numa visão
linear, podem ter outros pontos de contato. Isso potencializa ainda mais a
possibilidade de pensarmos em outras formas de produção de currículo, que se
afastem de uma concepção linear e evolutiva. (PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p.
201)

Nesse momento que a narrativa, com todas suas potencialidades, ganha forças na
proposição de um novo olhar para as dinâmicas curriculares, levando em consideração as
histórias de vida dos sujeitos:
Considerar narrativas como formas de tecer currículos pode ser esboçada a partir
das inspirações teóricas advindas da leitura da obra de Walter Benjamin. Para ele, a
narrativa de vida possibilita a ressignificação da própria experiência no seu fazer do
cotidiano, na relação entre o eu e o outro, nos acontecimentos que nos deixam
marcas de experiências vividas e não apenas vivências sem experiências, através de
memórias conscientes e inconscientes cheias de significados, sentimentos e sonhos.
Enfatizar a potencialidade de um currículo tecido pela e nas narrativas torna-se
promissor quando pensamos, juntamente com Benjamin, que o narrar está atrelado
ao saber aconselhar, sendo este aconselhamento entendido menos como uma forma
de saber responder perguntas e mais como uma maneira de se dar sugestões.
(PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 202)

Como enfatiza-se acima, a narrativa se expressa através de memórias que vem à
tona por processos que envolvem uma rememoração de algo vivido, de uma emoção, de
uma experiência que podem ser ressignificadas e consubstanciadas numa história contada.
Assim, a narrativa se constituiu num saber artesanal que foge do imediatismo da informação
e se modela no diálogo, na fala de quem tem algo a dizer e no âmago daquele que está
preparado para ouvir.
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no campo, no
mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada,
como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para
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em seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como
a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN 2012, p. 221)

Retomando a motivação para nossa pesquisa, escolhemos o professor como nosso
interlocutor no processo de busca por pistas sobre a dinamização da noção de integração
curricular no ENEM. Nossa escolha se justifica pelo fato de ser o professor, um dos agentes
do cotidiano escolar e um dos principais protagonistas do saber-fazer da escola, que
vivencia o currículo, “consumindo-o” e criando táticas de sobrevivência nas atividades
rotineiras da escola. O professor é um sujeito carregado de memórias e vivências que
guardam os pormenores e minúcias do cotidiano escolar (ROSA, 2012). Em outras
palavras, a experiência do professor, as suas práticas, a sua formação inicial e continuada,
os conflitos com os diferentes atores do ambiente escolar são alguns elementos da história
de vida desse sujeito que é por vezes culpado pelo fracasso da escola.
Ao ouvirmos os professores, nos voltamos atentamente às suas palavras, como se
eles fossem verdadeiros oleiros que através de suas narrativas, de suas histórias de vida
carregadas de vivências dentro e fora do contexto escolar que se imiscuem nos seus
relatos, nos mobilizam sentidos e formas de compreender a Escola, o currículo e suas
interfaces. Portanto, de acordo com a perspectiva benjaminiana em que nos apoiamos, os
professores são sujeitos da experiência que trazem no seu arcabouço histórias para contar
que carregam múltiplos sentidos a espera de um ouvinte para adensá-los.
[...] a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às vezes de forma
latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja num ensinamento
moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de
qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. (BENJAMIN
2012, p. 216)

Vemos, portanto, que um dos pontos centrais da arte de narrar é a experiência que o
narrador carrega consigo e que pode trazer uma mensagem que toque o seu ouvinte, que
desperte algum aprendizado. Ou seja, a narrativa pode desnudar-se num conselho que
pode ser entendido de acordo com as vivências, experiências, expectativas, conhecimentos
daquele que ouve. É o ouvinte que interpreta a narrativa e não o narrador que a traduz por
meio de uma explicação lógica.
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Assim, a narrativa constitui-se como parte de nós, que pode ser externada nessa
interação narrador-ouvinte. Na perspectiva deste trabalho, nós, na figura do pesquisador,
nos posicionamos na condição de ouvinte perante a experiência do professor que se abre
diante de nossos olhos e ouvidos.
A obra de Walter Benjamin nos é cara nesse sentido e nos propicia uma grande
potencialidade metodológica para compor nossas pesquisas e também se pensar o
currículo para além de perspectivas “cartesianas”/puramente racionalistas. A narrativa
resgata uma certa humanidade perdida com o advento da ciência moderna e de correntes
filosóficas mais racionalistas. Dentro do próprio campo do currículo, conforme citado
anteriormente, Goodson também nos acena formas outras de se perceber a docência:
Para Goodson, as histórias de vida, as narrativas representam mais do que
memórias de tempos passados, por revelarem o poder atualizador da memória, bem
como a possibilidade de se reconhecer no docente a consciência de seu potencial e
a presença de sonhos que inspirem suas práticas e a construção de sua identidade
profissional (MOREIRA, 2008, p.10).

Resgatando os excertos da abertura desse capítulo, citações de uma senhora e de
uma jovem sobre a narrativa, mesmo que em diferentes contextos do proposto por
Benjamin, nos despertam para realidades em que podemos pensar a produção de
conhecimento em diferentes perspectivas. A senhora, Dona Júlia, no alto de sua
simplicidade externa um sentimento já na forma de constatação sobre o esvaziamento das
relações pessoais na modernidade, muitas vezes imposto a nós pelas dinâmicas do
cotidiano de grandes centros e da cultura digital, da informação. Em outro extremo, temos a
jovem, Luana, fruto da geração dos computadores, celulares e redes sociais, que se enche
de alegria por ter encontrado um livro, aparentemente esquecido, nos meandros de uma
prateleira da biblioteca de sua cidade. Essas duas situações podem ser catalisadoras para
essa outra forma de se pensar o currículo, que inclui seus participantes ativamente nas suas
dinâmicas.
Para Benjamin, o mundo atual encontra-se pobre no narrar de experiências,
possuindo apenas vivências, individuais e fragmentadas. Segundo Goodson, um
currículo que se preocupe em ouvir as paixões, buscas, sonhos e vontades dos que
nele estão incluídos tem a potencialidade de trazer novamente o narrar de
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experiências, e não apenas de vivências. Isso possibilitaria que se repensasse o
presenteísmo e o individualismo, propiciando a busca por um futuro coletivo e social.
(PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 202)

Mas de que forma a narrativa pode se tornar uma forma mais concreta e dialogar
com uma pesquisa em que sujeitos são protagonistas? O terceiro excerto da abertura deste
capítulo foi retirado de uma das historietas da obra Infância em Berlim por volta de 1900, de
Walter Benjamin. Nela, o autor recria a sua infância através de vários fragmentos, que são
as mônadas, constituindo diversas historietas. Essas mônadas são representações de um
todo, porém não são meras partes desconexas da unidade que representam, carregando
em si a própria unidade. Elas não são, portanto, parte de um todo, mas sim Partes-todo
“que são centelhas de sentidos que tornam as narrativas mais do que comunicáveis:
tornam-nas experienciáveis.” (PETRUCCI-PROSA et al., 2011, p. 203) Ainda em seus
dizeres:
A imagem da mônada, utilizada por Walter Benjamin em seus escritos, é inspirada,
segundo referências do próprio autor, na “Monadologia” de Leibniz. As mônadas são
conceituadas como os elementos das coisas, indivisíveis e indissolúveis, substâncias
simples e sem partes, que conformam o real em sua totalidade. Sendo a realidade
múltipla e diferenciada, tais elementos mínimos diferem entre si e estão sujeitos a
mudanças naturais. (PETRUCCI-ROSA et al., 2011, p. 204)

Logo, as mônadas tornam-se um fio condutor muito longo, com um comprimento que
se pode assumir “infinito”. Sabe-se que esse fio tem um início e tem um fim. Mas devido a
sua extensão, esses limites se perdem na dimensão local e, ao se cortar esse fio, teremos
um fragmento com um outro começo e um outro término, aparentemente idênticos as
extremidades do fio inteiro, que apesar de não as serem, representam-nas. Assim, as
mônadas tem a potencialidade em si de mostrar, recriar, elucidar um contexto, local, época,
ideia, acontecimento por meio da interface entre o fragmento e a totalidade. Esse é o caso
da obra que citamos – Infância em Berlim por volta de 1900 – em que as diversas “partestodo” são portais que levam o leitor para uma experiência vivida por Benjamin em um certo
locus da Berlim do início do século XX.
Em nosso trabalho, as mônadas foram produzidas através das narrativas dos
professores. Ao nos apropriarmos delas como aparato metodológico, nos posicionamos no
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lugar do ouvinte da narrativa e nós a adensamos num processo que se inicia no diálogo
com o professor (narrador) e se finaliza com a confecção de uma mônada. Nesse sentido, a
narrativa é uma arte de se intercambiar experiências através da rememoração. Antes de se
contar, é necessário lembrar, resgatando uma memória repleta de experiências individuais
mescladas com o coletivo em que se está inserido. Assim, a narrativa se configura como um
dispositivo imagético, que se consubstancia na interação narrador-ouvinte a partir daquilo
que se depreende por quem escuta.
As falas dos professores constituem o nosso todo que é minuciosamente
transformado nos fragmentos pululantes de sentidos e significados. Ao contar um fato,
narrar uma experiência, o professor traz à tona suas memórias que representam não
somente o experienciado por ele, mas também contextos macros em que essa lembrança
se consolidou. Dessa forma, quando recortamos uma mônada não encerramos nela mesma
um único sentido passível de ser transmitido. Ao contrário, uma mônada pode guardar
brechas em si que levem aquele diante dela para diferentes fragmentos do todo, indicando
distintos elementos que o compõe. Em nosso caso, p. ex., a uma situação envolvendo o
professor perante uma prova ou um determinado contexto político-social mais amplo.
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CAPÍTULO 4
As Mônadas e os Caminhos do pesquisador
IV. 1 – Os Sujeitos da Pesquisa
Na perspectiva benjaminiana em nosso trabalho, os professores são os verdadeiros
sujeitos da experiência, com suas histórias de vida para contar que podem conter diversos
elementos que corroborem com nossas questões de investigação. Antes de apresentarmos
as mônadas, descrevemos brevemente os professores com quem dialogamos.
Professora Isabel – Biologia: Natural do estado de Minas Gerais, graduou-se numa
universidade em Ribeirão Preto-SP onde também fez o mestrado em gestão ambiental.
Iniciou a carreira em escolas públicas de Ribeirão Preto a partir dos estágios da graduação.
Após o término do mestrado voltou para Jacutinga, no sul de Minas Gerais, cidade que faz
divisa com o estado de São Paulo. Trabalha em colégios privados em Jacutinga e Ouro Fino
e em uma universidade privada nesta última. É professora há 12 anos.
Professor Heitor – Química: Natural de Jundiaí-SP, onde também reside. Graduou-se em
Campinas-SP onde também faz seu mestrado com temática no ensino de Química. É
professor há 11 anos de cursos pré-vestibulares e de colégios da rede privada em Jundiaí,
Campinas e Limeira no estado de São Paulo.
Professora Ana – Física: Natural de Guarulhos-SP, onde se graduou em Matemática com
habilitação em Física e Desenho Geométrico. Lecionou em colégios públicos e privados em
Guarulhos, São Paulo e São Bernardo do Campo-SP. Há 4 anos mudou-se para Jundiaí
onde também leciona em escolas públicas e privadas. É professora há 17 anos.
Professor Humberto – Biologia: Natural de Paraguaçu Paulista-SP. Graduou-se em
Campinas-SP, onde iniciou a carreira docente em um colégio privado. Trabalhou por um
ano em Pouso Alegre-MG. É professor há 8 anos.
Professora Rafaela – Química: Natural de Valinhos-SP. Graduou-se em Bragança Paulista.
Iniciou a carreira num colégio privado em Valinhos. É professora há 7 anos e leciona em
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colégios particulares nas cidades de Vinhedo, Valinhos e Sumaré-SP, e em um curso prévestibular em Campinas.
Professor Isaías – Física: Natural de São Paulo-capital. Graduou-se em Campinas-SP, onde
também iniciou a carreira docente em colégios privados. Lecionou nas cidades de Valinhos,
São José do Rio Preto e Mirassol-SP em colégios privados. É professor há 9 anos e leciona
em colégios particulares na cidade de Campinas e em um curso pré-vestibular também em
Campinas.
Professor Olavo – Física: Nascido na França, mas naturalizou-se brasileiro. Vive no país há
mais de 30 anos, tempo que leciona. Graduou-se em Londrina-PR. Professor na rede
pública e em um colégio que apresenta proposta pedagógica diferenciada.
Professora Viviane – Química: Natural de Ribeirão Preto-SP, graduou-se em Campinas-SP,
onde fez sua carreira docente. Professora há 23 anos. Lecionou principalmente em escolas
públicas, tendo exonerado do cargo de professora no primeiro semestre de 2014 para se
dedicar a atividades de orientadora pedagógica na rede municipal.
Professora Maria Amélia – Biologia: Natural de Pirassununga-SP, também se graduou em
Campinas. É professora há 19 anos. Iniciou a carreira em colégios públicos. Já foi também
professora de um cursinho pré-Vestibular e de colégios privados. Leciona em duas escolas
públicas.
Professora Constância – Química: Natural de Campinas-SP, onde também se graduou.
Iniciou a carreira como professora de um cursinho popular e plantonista de dúvidas em um
cursinho privado. Leciona em um colégio privado além do colégio público. É professora há
12 anos, estando há 8 nas escolas públicas.
Para o processo de realização das entrevistas em si, os professores foram abordados
primeiramente se poderiam participar de nossa pesquisa. Em caso afirmativo, agendamos
um horário. Antes de proceder com a entrevista, foi explicada as questões de pesquisa e
como elas surgiram. As conversas eram iniciadas com um pedido aos professores para que
contassem sobre sua formação, enfatizando o porquê pela disciplina escolhida (Biologia,
Física ou Química). A partir de então, pedíamos que os professores falassem sobre suas
experiências, vivências que envolvessem de alguma forma o trabalho interdisciplinar e a
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interrompíamos os professores para lhes fazer algum questionamento que fosse pertinente
ao tema de nosso trabalho.

IV. 2 – As partes-todo repletas de sentidos
Cada uma das mônadas que produzimos não é apenas um fragmento textual. Para
compô-las, lemos e relemos as transcrições das entrevistas realizadas com nossa
perspectiva de pesquisador. Dentro de nossa inspiração metodológica, na condição de
ouvintes, somos o sujeito que é tocado pelas experiências, histórias contadas pelos
professores. Ao elaborarmos uma mônada, após lê-la, atribuímos um título que expresse
um caminho para um dos sentidos que ela pode provocar. Esse título não é estanque e
constitui o entendimento que a mônada tem o potencial de transmitir.
Como discutimos anteriormente, cada um desses fragmentos – mônadas – carrega
em si significados que nos permitem pintar um quadro com seus diversos elementos,
individualmente contribuindo para a construção do todo. Da mesma forma que as peças de
um mosaico se combinam harmoniosamente para compor uma figura, as mônadas
singelamente se interligam para tecer sentidos que dialogam com nossas questões de
investigação.
Cada uma das mônadas tem suas próprias características, revelando marcas das
histórias de vida, das experiências dos sujeitos de nossa pesquisa – os professores. Ao
mesmo tempo em que se mostram diferentes, elas exibem similitudes que são próprias do
ofício da docência e aparecem impressas na identidade do professor desde a sua
constituição como tal até os anos que sucedem sua formação oficial acadêmica. Essas
marcas, que ficam plasmadas nos professores em um primeiro momento pela construção da
sua identidade como professor de uma disciplina específica – Biologia, Física ou Química
para nós – o acompanham ao longo de sua carreira e tornam-se suscetíveis a modificações
diversas, motivadas pelos estímulos externos e internos que esse professor possa receber.
Assim, essas marcas podem se transformar em rastros ou em selos de acordo com as
vivências profissionais desses sujeitos.
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Dessa forma, o professor se pauta pelos diversos acontecimentos diários que cruzam
o seu caminho, influenciando sua prática. Os fazeres docentes são, portanto, expressões
das marcas, mais ou menos fortes, da constituição e transformação de suas identidades.
A análise das mônadas nos leva, por conseguinte, a algumas pistas sobre que
movimentos, estabilizações, desestabilizações são provocados nos professores, tendo em
vista os discursos propalados pelas políticas públicas sobre integração curricular e sua
influência no ENEM. Ao nos voltarmos para nossas questões de pesquisa, se a ideia de
integração curricular subjacente ao Enem e sua reformulação pode provocar ecos nas
concepções e práticas de professores das Ciências da Natureza, aliando-as às falas dos
nossos entrevistados, elegemos alguns eixos que acreditamos nos mostrar alguns
caminhos para compreendermos o pequeno recorte da realidade que nos propomos a fazer.
Estes são norteados por questões que envolvem a interdisciplinaridade, entendida como
uma expressão de se pensar integração curricular, e os atributos e consequências
suscitados pela prova do Enem.
Apresentamos a seguir as mônadas de acordo com esses eixos organizados em
sete. Consideramos que cada um deles nos proporciona um pilar para desenvolvermos
nossa análise e compreensão do material empírico em consonância com os problemas da
pesquisa. Vamos atribuir um conjunto de mônadas a cada um desses eixos e chamá-los
primeiramente de caminhos para se percorrer. Após mostrarmos nossos fragmentos de
sentido, justificaremos o porquê de temo-las escolhidas para compor um dos eixos de
nossas questões investigativas.
Primeiro Caminho percorrido
Não somos interdisciplinares
O professor coloca um texto sobre história no meio de um curso de física, ou de
química, ou de biologia e fala que está fazendo interdisciplinaridade. Isso não é
interdisciplinaridade! Então eu acho que para a nossa realidade, com o número de aulas
que temos, por exemplo, química tem duas aulas, eu tenho (Física) duas aulas, biologia tem
duas aulas. Com essa quantidade de aulas semanais, você com dificuldade, consegue
trabalhar o que você precisa da tua área, então o tempo que os professores dispõem é
pequeno. Eu acho que nessas condições dificilmente conseguiríamos fazer um trabalho
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interdisciplinar. Dentro dessa realidade, a única maneira que eu vejo seria trabalhar a
interdisciplinaridade com uma disciplina, por exemplo, isolada durante um ano e ainda
assim eu acho que ela exige do professor um conhecimento muito amplo. Quando você se
predispõe

a

trabalhar

com

interdisciplinaridade,

você

tem

que

ter,

acho

que

necessariamente, um conhecimento que está além da tua área. E ai, as pessoas estão
dispostas a se dedicar a isso? Isso é uma outra questão. Eu acho que com todos os
problemas que nós temos, nós não trabalhamos com interdisciplinaridade.
Prof. Olavo
Os assuntos não se encontram
Mas se olharmos para o currículo, para o quê tem de Biologia, o quê tem de Química
e o quê tem de Física, ou qualquer outra matéria, se vamos conversar, não conseguimos.
Estou trabalhando gráfico no primeiro ano em ecologia, aí eu vou conversar com o outro
professor para ver o que eu posso fazer na minha aula e ele não está trabalhando com
gráfico! Só no segundo semestre ele vai entrar nisso, então o conteúdo não cruza.
Profª Maria Amélia
O ideal e o possível
Será que dentro do Ensino Médio é adequado ser específico em uma área? Não
estou dizendo que não é, mas será que é? Vamos pensar, vamos frear um pouco, diminuir a
quantidade de assuntos, pegar esses assuntos e abrir mais, porque aí dá tempo de você
falar melhor da interdisciplinaridade, já que a gente está falando de ENEM, dá pra você
tentar usar mais essa proposta, porque eu acho que o grande problema disso é em relação
ao que é o ideal e ao que é possível.
Prof. Heitor
Frustração
Então eu não digo que eu dou aulas interdisciplinares, eu tenho momentos
interdisciplinares. Sempre momentos, às vezes você encontra algum assunto interessante,
você está vendo alguma coisa na mídia e relaciona com alguma coisa. A Química tem uma
relação muito próxima com a Geologia, com a Biologia, com a Física, tem muita coisa de
Química de Ensino Médio que na verdade é Física, certo? O que acontece é que no sentido
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que o curso superior passa, você acaba ficando algemado e leva isso quando começa a dar
aulas. Quando o ENEM mudou e virou esse novo exame que tem uma importância muito
maior, a proposta interdisciplinar dele ficou frustrada, então a gente continua preparando os
alunos pensando em FUVEST e UNICAMP e o ENEM vai junto.
Prof. Heitor
Falta tempo para conversar
Se nós tivéssemos tempo e possibilidade, eu acho que seria possível até conseguir
trabalhar com interdisciplinaridade. No dia a dia, na aula, a gente tenta fazer isso! Quando
eu vou trabalhar alguns assuntos em Física, muitas vezes eu começo na verdade com um
curso de história, não de física, para contextualizar o aluno, para ele saber que as coisas
não aparecem do nada e que existe todo um empenho intelectual muito grande para você
poder chegar onde nós estamos. Só que isso é feito esporadicamente, no tempo que a
gente tem e sozinho, porque nós não temos tempo para dialogar, nem eu com a prof.ª de
Química, nem com a prof.ª de Biologia.
Prof. Olavo
Pouco tempo fora do seu galho
Eu não me importo na verdade como docente em ter cada um no seu galho, só que a
quantidade, o volume de conteúdo que você tem, não permite que você olhe ao seu redor,
que tenha momentos, que faça trocas. Tudo bem, tem a disciplina, não precisa fazer tudo
junto, mas se houvesse folego para ter momentos interdisciplinares seria muito interessante,
só que tem esse grande problema e montar uma aula interdisciplinar requer muito tempo.
Então você precisa juntar dois profissionais de disciplinas diferentes, pensar numa situação
problema, ou mais de uma e criar essa aula. Só que infelizmente professor é renumerado
pelo tempo que fica em sala de aula. Então para o professor ter um salário digno ele tem
que ter completas suas manhãs, suas tardes, suas noites, na preferência de cada um.
Então não há tempo hábil para o profissional se habilitar, fazer um curso. Não há como ter
esses momentos interdisciplinares. Então não adianta ter um exame interdisciplinar, uma
prova interdisciplinar, aulas interdisciplinares se você não tem momentos entre esses
profissionais. Falta isso, falta muito isso.
Prof. Heitor
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É preciso ter troca
Agora, se você quer ter momentos interdisciplinares você deve propiciar isso entre os
docentes, porque essa é a semente que vai gerar os frutos para ter essas aulas. Os
professores não precisam estar presentes fisicamente no mesmo lugar, na mesma aula,
mas precisa desse feedback, porque um profissional tem uma visão completamente
diferente de outro. Não tem como não ser assim, é formação de cada um, tem as
preferências, tem a história dele na graduação como estudante, não é a mesma visão.
Então se não houve troca fica aquela coisa boba, na aula de interdisciplinaridade você vai lá
cita a molécula, o outro fala do aminoácido e pronto é interdisciplinar com Biologia?
Prof. Heitor
A transposição do muro disciplinar
Se existe um muro entre as disciplinas, para os professores esse muro é de vidro,
mas transpor o muro são outros quinhentos. Para o aluno, o muro é de concreto, ele até vê
umas janelinhas. Para o professor que teve um bom preparo, uma boa formação ele vê
esse muro de vidro, então ele está dentro do quadrado, do muro dele, ele enxerga o outro,
mas ele não tem muitas oportunidades de transpor. Se não tem incentivos para se olhar do
outro lado do muro todos os dias não vai funcionar. Tem que virar rotina. O que não é rotina,
desaparece.
Prof. Heitor
Tem que ter conflito
Teve uma aula de anticoncepcionais que eu trabalhei uma vez e a escola gostou da
ideia e quis expandir. Eu falei da parte química das estruturas, o de Biologia falou da parte
biológica, claro, tem algo que se relaciona, mas não houve diálogo, entendeu? Até um
pouco de conflito tem que ter, porque senão fica aquela coisa mais do mesmo. A minha
relação com o ENEM nesse sentido de conhecer como ele é, é bem informal, não teve uma
adequação

profissional,

nunca

teve

necessidade

disso.

Acabei

vendo

algumas

oportunidades, mas dentro do dia a dia da escola não é bem assim, de questionar ainda.
Faz cinco anos da mudança e eu não vejo grandes mudanças no ambiente escolar em
relação ao ENEM, não vejo mesmo.
Prof. Heitor
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É preciso fazer para valer
Não mudou nada em relação à rotina de trabalho, das disciplinas. Falar coisas
diferentes, mostrar coisas diferentes, isso não é mudar a rotina. Mudar rotina é quando eu
deixo de dar tal aula desse jeito, isso é mudança! Acho que a gente fala sobre ENEM, só
isso.
Prof. Heitor
Interdisciplinaridade e Solidão não combinam
Eu acho que podemos pensar num trabalho interdisciplinar, como umas estagiárias
da Química, da Unicamp fizeram uma vez aqui na escola sobre um desses seriados
investigativos. Falaram sobre um envenenamento e outras coisas, mas tem que saber
Biologia e Química. E se falarmos da grande maioria das situações, os professores estão
sempre sozinhos na sala de aula. Se ele não foi formado pensando interdisciplinaridade, ele
vai realmente trabalhar com o interdisciplinar, estando totalmente sozinho? É o que
acontece com a disciplina de ciências. Se você é um biólogo ensinando ciências, você puxa
para a biologia; se você é um químico ensinando ciências, você puxa para a química e se
você é um físico, você puxa para a física. Claro que você consegue trabalhar as três, mas
você vai tender para a tua formação. Se você está sozinho ali, por que você vai tornar sua
vida mais complicada? Então assim é questionável essa coisa de você ser interdisciplinar
sozinho em todo o seu tempo.
Prof.ª Viviane
Interdisciplinaridade e afinidade
Não é fácil você trabalhar com outro. O ENEM forçou a interdisciplinaridade? Eu acho
que sim. Eu acredito que a gente começou a trabalhar na época que ele apareceu, que foi
quando o diretor começou a forçar, até então era cada um por si. O problema de se
trabalhar junto é que você precisa ter afinidade com o outro. Lá em São Bernardo eu
trabalhava com Matemática no 1º ano. Eu cheguei fazer um trabalho interdisciplinar com a
professora de português para você ter uma ideia. Nós fizemos um trabalho juntas porque
nossa afinidade era boa. Só que também não era difícil trabalhar com professor de Química
e de Física, gente trabalhava bem. Quando eu vim para cá (Jundiaí), o maior problema foi
com o professor de Biologia, porque a gente não conseguia trabalhar junto, não só
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pedagogicamente, mas pessoalmente e a direção não cobrava, então tem isso também, até
que ponto você vai trabalhar junto se a pessoa se nega a fazer isso.
Prof.ª Ana
Tem que ter resultado
O professor tem que ver um resultado, porque, por exemplo, quando se deu início a
interdisciplinaridade eles jogavam um assunto nada a ver na sua área e aquilo não iria
acrescentar nada na sua aula. Se você tem que trabalhar com Fulano, então esse assunto
tem que ter um objetivo. Se for trabalhar junto por causa do ENEM, então é esse o objetivo?
Tem que ficar claro. Para mim não tem lógica nenhuma. Então eu vou ter que trabalhar com
alguém para falar de um assunto que não vai gerar um bom resultado. Assim fica difícil se
envolver.
Prof.ª Ana
Como fazer?
Não somos ensinados a trabalhar com a interdisciplinaridade, nem no nosso ensino
fundamental nem no médio e nem na faculdade. Como funcionar então? E dá pra fazer isso,
Física e Química e Biologia, pode pegar uma questão de voo de passarinho por exemplo e
brincar com isso.
Prof. Humberto
Integração entre disciplinas e professores
A gente pode pensar o seguinte: você assistindo aulas de Biologia e eu de Química
como assisti sua aula uma vez, porque assistindo as suas aulas tem coisa que você fala
que eu não faço a mínima ideia e que eu deveria saber também. Naquela aula eu pensei:
“Nossa, se eu soubesse isso aqui, enriqueceria a minha aula.” Acho que isso seria
interdisciplinar, você conhecer a visão das outras matérias, a gente não tem isso, não temos
tempo nem preparo para isso. O professor da matéria de Física na faculdade era professor
de Física e falava besteiras de Biologia. Se colocasse um biólogo para dar essa aula para
você talvez falaria besteiras da Química. Então são poucas pessoas que realmente
transitam entre as áreas para poder dar uma coisa interdisciplinar de verdade, porque o
resto finge. Colocam um texto lá e fingem. Devia existir mais aula de Física, de Química
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voltada para a Biologia para poder aprender, ver coisas, por exemplo, como transmissão
nervosa. É completamente Físico.
Prof. Humberto
Água mole em pedra dura...
Eu abraçaria, mas eu precisaria me preparar bastante em termos de aula, porque até
entrar nesse ritmo... Por exemplo, uma aula de radioatividade hoje não tem como eu não
falar o que acontece no organismo. Vai dar uma aula de propriedades coligativas, o cara vai
pensar na salada que está lá murchando, o que acontece dentro da célula, então eu acho
que a gente tem que falar. Se souber Geografia em uma aula de óxidos e falar onde tem
mais disso no Brasil acho que enriquece completamente e vai ajudando o aluno a fazer as
correlações. Mas a gente tem a mania de ainda falar setorizado. Acho que para o aluno o
aprendizado seria mais fácil, só que isso vai quebrar uma maneira de ensinar que vem de
anos.
Prof.ª Rafaela
Para além da escola
Mas eu acho que a interdisciplinaridade é também uma questão da vivência que você
tem no seu dia a dia, da questão acho que um pouco cultural também. Não é só o que as
matérias falam ou mesmo o que falamos em sala de aula que vai dar uma formação
integrada para o aluno. Mesmo que a gente conversasse mais, fosse mais interdisciplinar,
não depende só do que ensinamos. O aluno precisa viver isso em casa, na família...
Profª Maria Amélia
Ninguém é contra, mas...
Se você sair perguntando para os professores, eu acho que ninguém vai se colocar
contra a interdisciplinaridade, eles vão falar que não acontece, que não acreditam aqui, mas
ninguém vai ser contra. Agora o que eu acho que falta é que esse lugar (a escola) seja
melhor entendida pelas pessoas que não são diretamente da nossa área. Infelizmente as
pessoas acham que ensinar não é um processo complexo, que educação é igual futebol
que todos podem dar palpite. Mas para as pessoas conhecerem, entenderem, leva tempo.
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Somos obrigados a engolir um material e temos só duas aulas por semana para trabalhar.
Acho que por isso não acontece a interdisciplinaridade na escola.
Prof.ª Viviane
Nesse primeiro caminho que trilhamos, nos deparamos com vários elementos nas
falas dos professores que podem se relacionar a um eixo comum. Considerando o discurso
da integração curricular que se consubstancia na prova do Enem no contexto da
reformulação, notamos que os professores acenam para as condições que circundam a
realização de um trabalho interdisciplinar, que é suscitado, direta ou indiretamente pelo
Enem e pelas políticas que ele carrega.
As mônadas nos evidenciam que a questão temporal parece ser crucial para se
conseguir desenvolver um trabalho interdisciplinar. Os professores fazem críticas, algumas
sutis e outras mais contundentes, sobre a falta de tempo para se executar atividades que
envolvam a integração entre as disciplinas. As colocações dos docentes se referem ao
próprio tempo disponível na sala de aula, principalmente pelos professores que atuam na
escola pública, como nas mônadas Não somos interdisciplinares, em que o prof. Olavo diz:
“Com essa quantidade de aulas semanais, você com dificuldade, consegue trabalhar o que
você precisa da tua área, então o tempo que os professores dispõem é pequeno” e
Ninguém é contra, mas..., nas palavras da prof.ª Viviane: “temos só duas aulas por semana
para trabalhar”. Mas é quase um consenso de que é necessário mais oportunidades de
conversas entre os professores para que se possa ter condições de se pensar e planejar a
execução de propostas interdisciplinares, como percebe-se principalmente nas mônadas
Falta tempo para conversar, Pouco tempo no seu galho, É preciso ter troca, Integração
entre disciplinas e professores. Como diz o prof. Olavo: “porque nós não temos tempo para
dialogar, nem eu com a prof.ª de Química, nem com a prof.ª de Biologia”. O prof. Humberto
fala de como seria importante se um professor conseguisse assistir a aula do outro: “Acho
que isso seria interdisciplinar, você conhecer a visão das outras matérias, a gente não tem
isso, não temos tempo nem preparo para isso”. O prof. Heitor também nos ajuda a pensar
essas questões quando problematiza as condições para se ter aulas menos enquadradas
nos padrões disciplinares: “montar uma aula interdisciplinar requer muito tempo”, na
mônada Pouco tempo fora do seu galho.
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As mônadas acima também nos mostram que o trabalho interdisciplinar em si
apresenta dificuldades para ser colocado em prática. Uma das razões para tal é a formação
inicial dos professores que é notadamente disciplinar. Esse fator alia-se as dificuldades
temporais, pois o professor precisa conhecer além da sua área para ingressar em atividades
que envolvam integração, conforme vemos na mônada Não somos interdisciplinares. Isso
requer tempo para estudo, como nos aponta a mônada Água mole em pedra dura...As
mônadas Frustração, Transposição do muro disciplinar e Como fazer? tocam diretamente
nos entreveros que existem para ir além da disciplina. Elas frisam que não somos formados,
nem ensinados a trabalhar com a interdisciplinaridade. Nas palavras da prof. Rafaela: “Mas
a gente ainda tem mania de falar setorizado”. E do prof. Heitor: “Para o professor que teve
um bom preparo, uma boa formação ele vê esse muro (entre as disciplinas) de vidro, então
ele está dentro do quadrado, do muro dele, ele enxerga o outro, mas ele não tem muitas
oportunidades de transpor”. O prof. Humberto na mônada Como fazer? traz uma angústia
perante as interpelações de se trabalhar interdisciplinaridade: “Não somos ensinados a
trabalhar com a interdisciplinaridade, nem no nosso ensino fundamental nem no médio e
nem na faculdade”.
As mônadas É preciso ter troca e Tem que ter conflito nos levam a tecer fios entre as
dificuldades próprias do trabalho interdisciplinar oriundas da formação específica e a não
disponibilidade de tempo. Nelas o prof. Heitor considera que é indispensável um diálogo
efetivo entre os professores para que realmente se conquiste um ganho com o trabalho
interdisciplinar. É preciso que haja um conflito para impulsionar um momentâneo abandono
do conforto da disciplina de cada um em direção a experiências realmente interdisciplinares
– “Até um pouco de conflito tem que ter, porque senão fica aquela coisa mais do mesmo”.
Para isso os professores necessitam dispor de tempo e não apenas se encontrarem parcas
vezes ou simplesmente ministrarem uma aula juntos. Nas palavras do prof. Heitor: “Agora,
se você quer ter momentos interdisciplinares você deve propiciar isso entre os docentes (...)
Os professores não precisam estar presentes fisicamente no mesmo lugar, na mesma aula,
mas precisa desse feedback, porque um profissional tem uma visão completamente
diferente de outro”.
Dentro do escopo das discussões do parágrafo anterior, relacionadas com os
conteúdos a serem ensinados e, portanto, às disciplinas escolares. A partir de nossas
60

considerações teóricas no capítulo 01, entendemos a disciplina escolar não apenas como
um simples conjunto de assuntos referendado pela correspondente disciplina científica. Os
conteúdos elencados por determinada disciplina não são escolhidos de forma lógica e
neutra. Disputas por interesses, finalidades sociais, contextos políticos influenciam a
produção de um currículo. O estudo da história das disciplinas escolares, de Ivor Goodson,
embasa nossa análise (GOODSON, 2001). As condições envolvendo as disciplinas
escolares das ciências da natureza e os seus conteúdos na relação com o trabalho
interdisciplinar contadas pelos professores, dialogam com essa perspectiva.
Nas narrativas do prof. Heitor, portanto, percebemos uma intensa preocupação com
as questões interdisciplinares. Nas mônadas dele há uma defesa enfática pelo trabalho
integrado entre os docentes de diferentes disciplinas. No entanto, ele reconhece que há
dificuldades para se cumprir metas de atividades interdisciplinares. Ele aponta que a falta de
tempo é uma das principais culpadas por esses objetivos não serem atingidos. Ele também
critica a maneira que se trabalha a interdisciplinaridade nos moldes atuais tendo como base
a experiência dele. Ele frisa que não basta juntar conteúdos de matérias diferentes e
trabalhar com os alunos se os professores não conseguem dialogar entre si. Ele argumentar
que sem interação entre os professores torna-se difícil para o aluno perceber e entender as
conexões entre as áreas do saber expressas pelas diferentes disciplinas do Ensino Médio.
Ainda sobre essas problematizações o prof. Heitor diz que não vivemos essa
interdisciplinaridade proposta pelo ENEM, tendo em vista que as atividades cotidianas do
professor não mudaram. Essa preocupação situa-se apenas no campo teórico e não na
prática conforme ele aponta na mônada É preciso fazer para valer e na Tem que ter conflito,
onde ele coloca que: “eu não vejo grandes mudanças no ambiente escolar em relação ao
ENEM, não vejo mesmo”. E também na mônada Pouco tempo fora do seu galho: “Então
não adianta ter um exame interdisciplinar, uma prova interdisciplinar, aulas interdisciplinares
se você não tem momentos entre esses profissionais. Falta isso, falta muito isso”.
Outro aspecto privilegiado nas falas dos docentes é a organização e quantidade de
conteúdos que se exige cumprir. Além das questões supracitadas, não é suficiente juntar
conteúdos de disciplinas diferentes sem uma devida problematização e tempo para se
trabalhar com eles, como também percebemos na mônada É preciso ter troca e O ideal e o
possível, novamente na fala do prof. Heitor: “vamos frear um pouco, diminuir a quantidade
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de assuntos, pegar esses assuntos e abrir mais, porque aí dá tempo de você falar melhor
da interdisciplinaridade”. E o prof. Olavo, na mônada Não somos interdisciplinares, traz esse
debate para a simples junção de textos em provas: “O professor coloca um texto sobre
história no meio de um curso de física, ou de química, ou de biologia e fala que está
fazendo interdisciplinaridade. Isso não é interdisciplinaridade!”. A prof.ª Maria Amélia foi
também direto a este ponto na mônada Os conteúdos não se cruzam.
Já a prof.ª Ana toca em outras questões que poderíamos indicá-las como mais
psicológicas e menos pragmáticas em relação as falas do prof. Heitor e Olavo. Ela se
preocupa menos com as condições temporais para o trabalho integrado e mais com as
questões

que

envolvem

o

desenrolar

do

trabalho

interdisciplinar.

A

mônada

Interdisciplinaridade e afinidade, por exemplo, nos mostra, nos dizeres dela, que, a relação
com o outro é importante na constituição do trabalho interdisciplinar. Além das disciplinas
precisarem demonstrar uma certa afinidade, mais ou menos evidente, como a Física e a
Matemática; Biologia e a Química ou Física e Biologia, os professores também necessitam
mostrar uma predisposição a trabalhar com seus colegas. Mas se a afinidade com o outro
existir, o peso das fronteiras disciplinares pode ser reduzido. A prof.ª Viviane também
sinaliza para a importância do trabalho conjunto para se ter sucesso em propostas
interdisciplinares de ação docente, conforme notamos na mônada Interdisciplinaridade e
Solidão não combinam: “Se ele não foi formado pensando interdisciplinaridade, ele vai
realmente trabalhar com o interdisciplinar, estando totalmente sozinho?”.
A prof.ª Ana também defende que para o trabalho interdisciplinar adquirir concretude,
ele não pode ser vago nos seus propósitos e finalidades. A mônada Tem que ter resultado
evidencia que os professores precisam notar que as atividades desempenhadas por eles
realmente atinjam objetivos bem definidos que coroem o empenho dos envolvidos no
trabalho conjunto. Além disso, encontramos em algumas mônadas a menção à disposição
que os docentes precisam demonstrar para interagir com o outro, o que é explícito na
mônada Não somos interdisciplinares: “E ai, as pessoas estão dispostas a se dedicar a
isso? Isso é uma outra questão”.
Ainda nas condições para que se consiga bons frutos com experiências integradoras,
nos deparamos na fala da prof.ª Maria Amélia questionamentos que remetem ao papel da
62

família a efetivação do que seria trabalhado na escola. Na mônada Para além da escola,
temos apontamentos que aliviam a cobrança pelo pleno desenvolvimento do trabalho
interdisciplinar dos professores. Pelo conjunto das mônadas apresentadas depreendemos
que todos não se opõem a dialogar com o outro, mas relatam diversas condições que não
favorecem novas práticas que seriam demandadas pela reformulação do Enem que carrega
o discurso da integração curricular. Dessa forma, esta mônada emana uma preocupação
que estaria além do alcance dos professores.
Uma ramificação do primeiro caminho
É difícil ser interdisciplinar
Mas é uma coisa difícil (trabalhar com outras disciplinas), se você não tem uma
política, uma prática constante desse diálogo com os professores, de todo mundo aceitar a
interdisciplinaridade mesmo que ela não esteja no papel, mesmo que ela não esteja no
nosso caderninho que temos que seguir, dá para fazer. Mas eu acho que é bem difícil.
Profª Constância
Os professores são esquecidos
Para que seja possível avançar com o trabalho interdisciplinar, acredito que
precisamos estar em permanente capacitação. Então se realmente nós tivéssemos tempo e
um apoio do próprio governo, já que é ele que sugere isso, deveria vir um suporte não só
financeiro, mas de capacitação também.

Eu acho que falta isso para nós professores,

capacitação, a gente é meio que largado. O próprio material do estado de São Paulo ainda
está muito longe de ser interdisciplinar. Até na nossa formação como docentes, antes de
entrar na sala de aula, a gente não tem isso.
Profª Constância
Muitas coisas para um professor
Essa proposta de formar um cidadão global, completo eu acho que é a proposta de
todo mundo, não é? Mesmo a proposta do estado de São Paulo, no papel. Mas quando
você pensa nela e vemos um material tão quadradinho nas nossas mãos (...) a gente
percebe que eles vão fechando o cerco. Temos um planejamento semanal em cima do
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caderninho e se a proposta é formar uma pessoa, como fazemos se só podemos trabalhar
com um tipo de material? É complicado! E se for pensar no Enem, que todo mundo agora
fala por causa de cota, por causa dos alunos de escola pública em universidade pública, do
PROFIS, se for pensar em tudo isso, os cadernos do estado estão... Em Química não tem
uma questão do Enem, não tem nada que remeta a isso.
Prof.ª Viviane
Ainda no escopo do primeiro caminho escolhido por nós, selecionamos três mônadas
que também nos trazem elementos sobre as condições, dificuldades, limitações do trabalho
interdisciplinar que eventualmente são suscitados pela prova do Enem e acompanham os
professores nessa empreitada. A prof.ª Constância na primeira mônada ressalta, como os
colegas também o fizeram, que não é simples o caminho para se pensar a
interdisciplinaridade dentro da escola se não há reais incentivos e possibilidades
significativas de interação entre os docentes. Na segunda mônada ela sinaliza que a
formação inicial do professor, dentro dos limites de cada disciplina, é preponderante no
entendimento das dificuldades de se integrar as práticas docentes quando ela afirma ser
necessária a contínua capacitação dos professores. Ela ainda salienta que isso não é uma
preocupação das políticas públicas.
Ao nos voltarmos para os relatos da prof.ª Viviane, delineamos nossa justificativa por
termos construído esta ramificação do primeiro conjunto de mônadas. Em Muitas coisas
para um professor, nossa interlocutora expõe a carga de fatores que são atribuídos aos
docentes para a realização das atividades. Contudo, ela o faz partindo da referência aos
“caderninhos”, que constituem o material didático próprio das escolas estaduais paulistas,
que foram confeccionados por docentes das universidades públicas do estado de São
Paulo. Assim como a prof.ª Constância também os cita, percebemos que eles englobam as
dificuldades que os professores da rede pública enfrentam para que conseguissem levar às
suas práticas elementos que as tornariam mais próximas de um conceito de integração.
Notamos que a prof.ª Viviane é enfática ao dizer que eles exercem uma espécie de
engessamento do que o professor poderia propor: “a gente percebe que eles vão fechando
o cerco”. Ela também critica o conteúdo deste material: “Em Química não tem uma questão
do Enem, não tem nada que remeta a isso”.
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Um segundo caminho percorrido
Nós podemos fazer a integração
Às vezes eu misturo filosofia, lógica, matemática. Eu estava com dois estagiários de
Biologia, nós conseguimos dar uma aula super legal sobre pH. Precisa de diálogo, não é
fácil, mas isso não é a regra. Eu acho que o Enem está também um pouco fora do que
trabalhamos em sala de aula: o estilo de prova que preparamos, o estilo de aula que
trabalhamos. Acho que muitas vezes os alunos que saem da escola pública acabam se
sentindo um pouco deslocados fazendo uma prova do Enem por conta disso! Culpa nossa,
dos professores, que muitas vezes não juntamos as coisas. Eu lembro que na faculdade eu
tive uma professora de estatística, numa turma que haviam pessoas de diversos cursos que
faziam essa disciplina. Em toda aula e em toda questão de prova ela conseguia, dentro
daquela matéria que estudávamos, relacionar as áreas. Então tinha uma questão que
relacionava estatística com a química, uma com a engenharia, uma com outra Área...acho
que também falta um pouco disso para gente no ensino médio.
Profª Constância
A mudança
Acho que nós mudamos em relação ao que fazemos na sala de aula, só que aí vem a
questão, será que é só por causa do ENEM? Com certeza a aula que eu dava em 96 não é
a mesma aula que eu tenho hoje, você tem ai uma mudança enorme, correto? Por conta da
idade, da experiência e por conta dos fatores externos. Muda, muda, porque quando eu
comecei a trabalhar eu era individual, quando eu comecei era tudo separado. Querendo ou
não com o passar do tempo você muda. Hoje em dia na pública você é obrigado a trabalhar
com outro cara e tem que mudar.
Profª Ana
A Física é muito forte
Eu gosto de Física. Quem gosta de Física por definição gosta de estudar, de
aprender, de se envolver, de mergulhar de cabeça no que estiver estudando. Quando eu
preparo uma aula eu preciso saber tudo que tem nela e tudo que tenho que saber para dar
essa aula. Não me importo se tem questão da Fuvest, da Unicamp, do Ita, da Unesp ou do
ENEM, eu tenho que saber a Física que está lá. Se a questão é interdisciplinar ou do ENEM
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antigo não importa, eu vou estudar o que tem nela porque tenho que saber o que está lá
para mostrar a Física para os alunos. Isso não muda com a nova prova do ENEM. Pode
mudar quantas vezes quiser que eu vou continuar dessa maneira. Prof. Isaías
Preconceito ou reconhecimento?
Existe um preconceito por você ser químico, ainda mais professor. Quantas vezes
não ouvimos: “Ah, o que você faz, qual curso? Ah eu faço Química. Engenharia Química?
Não, é Química. Ah, você é professor de Química?”. O professor é tipo um herói, sabe?
Parece que algumas pessoas nos olham dizendo “nossa, eu te admiro por fazer isso,
alguém tinha que fazer isso”.
Prof. Heitor
Desde antes
É geralmente assim: esse cara que só fez Matemática, como que ele vai entrar na
sala de aula para trabalhar com alguém? Ele vai ter muita dificuldade. Então ele já está
despreparado ali, na formação, e não porque ele queira estar despreparado. Eu vejo que já
não tem ligação unicamente com o ENEM. Então teria que primeiro mudar os cursos
superiores para depois a gente pensar nessa fase. Aí o cara faz Química e não tem só
Química no curso.
Profª Ana
Eu quero saber mais
Não tenho que saber precisamente outros assuntos de outras disciplinas, mas eu
gostaria de ter uma noção, porque senão cai naquilo: “Ah, ela só sabe Química, se
perguntar qualquer outra coisa ela não vai saber responder.” Então eu sentia necessidade
de enriquecer minha aula. O ENEM ajudou com certeza porque a gente fala mais, a gente
contextualiza mais e mostra que não é só a Química que está lá é tudo junto que faz parte
da resolução, que é o que eles mais querem, que vá além da resposta dada pela Química e
que falemos de outras áreas.
Profª Rafaela
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A gente tem que falar
Eu já pus uma questão em uma prova que falava de jogador de futebol, porque muda
o rendimento com altitude e tal. Eles me respondem coisas de Biologia, eles enxergam isso,
aí como eu estava dando a prova de Química eles se tocaram que o equilíbrio iria ser
deslocado para tal lado porque eu dei a reação, mas muitos justificaram biologicamente.
Então a gente tem que falar, porque eles estão enxergando e são alunos, a gente professor
tem que ter o olhar que eles estão tendo daquele assunto.
Profª Rafaela
Não precisa ter vergonha
É, mas é só Química: “Eu vou dominar a Química”, vou estudar um pouco de
Biologia, um negócio da Geografia, alguma coisa da Física, mas o forte é a Química e até,
de repente, se o aluno me perguntar e eu não souber, não vou ter vergonha de falar que eu
não sei.
Profª Rafaela
Ao dirigirmos nosso foco para estas oito

mônadas apresentadas acima,

consideramos um outro fator comum a elas, que não se dissocia do primeiro conjunto
mostrado. Pelo contrário, vemos que elas suscitam discussões que partem do quadro
constituído pelas análises anteriores. Este segundo eixo se materializa num movimento das
questões externas aos professores aludidas no primeiro, para aquilo que nos parece ser
mais do universo individual de cada docente: a relação que é construída com a disciplina
que leciona, ou seja, a identidade docente, e as influências das demandas das atividades
interdisciplinares sobre ela.
Consideramos, portanto, que as práticas dos professores e as concepções deles
sobre a tarefa interdisciplinar são permeadas pelas maneiras que a identidade docente se
movimenta perante as questões que envolvem a integração curricular.
Acreditamos que os professores, ao longo de sua formação, vão se identificando
como tal principalmente por meio das relações de pertença que paulatinamente se
consolidam com a disciplina que chancelará o seu diploma como professor de um saber
específico. Essa marca identitária eclode quando o docente se vê diante de interpelações
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para sair da sua terra-natal (PETRUCCI-ROSA, 2007). Percebemos ao longo das mônadas
já expostas diversos elementos que fazem referência a “origem” do professor quando estes
evocam saberes próprios da disciplina que leciona. Entretanto, na mônada A Física é muito
forte, o prof. Isaías nos parecem bem enfático sobre esse ponto, quando ele nos diz: “eu
tenho que saber a Física que está lá”.
Sendo assim, concluímos que essas relações são importantes para entendermos
como as práticas docentes se desenrolam nesse cenário em que a presença da
interdisciplinaridade é constante. A identidade docente desempenha um relevante papel
nesse processo, pois o que fazemos depende, em certo grau, do que acreditamos. Logo, o
trabalho interdisciplinar pode encontrar uma barreira nas relações de pertença com a
disciplina. Retomando as discussões anteriores, podemos dizer que é importante que haja
tempo para se trabalhar de maneira integrada, de forma que o estranhamento com a outra
terra não leve a um conflito negativo entre as disciplinas.
Dentro deste contexto, a mônada Nós podemos fazer a integração contribui para
fazer um elo do primeiro eixo com este segundo, pois a prof.ª Constância começa
reconhecendo a dificuldade de se estabelecer o diálogo para atividades interdisciplinares e
vereda para caminhos que mostram a figura do professor como central para se trabalhar de
maneira integrada. Ela credita aos docentes uma maior responsabilidade por mostrar
interfaces entre diferentes áreas do conhecimento ao lembrar-se de uma disciplina cursada
na graduação. Ela aproxima do professor a necessidade de mostrar as relações
interdisciplinares aos alunos. Neste ponto acreditamos que a identidade docente adquire um
maior destaque.
Percebemos também nas outras mônadas, a consolidação da condição de ser
professor. Esse processo não é único, nem linear e se configura de diferentes formas que
dependem da própria disciplina em que o sujeito se especializa, da sua relação com os
outros e das dinâmicas que acompanham a formação inicial de cada um. Como o prof.
Heitor nos aponta na mônada Preconceito ou reconhecimento: “Quantas vezes não
ouvimos: ‘Ah, o que você faz, qual curso? Ah eu faço Química. Engenharia Química? Não, é
Química. Ah, você é professor de Química?’”. Na mônada A mudança a prof.ª Ana toca nas
questões que envolvem a disposição do professor enquanto indivíduo para estar aberto a
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mudanças e considera que o passar dos anos influencia a percepção dos docentes em
relação a trabalhar com o outro: “Com certeza a aula que eu dava em 96 não é a mesma
aula que eu tenho hoje, você tem ai uma mudança enorme”. Através da mônada Desde
antes, a prof.ª Ana salienta que as possibilidades para o sucesso de ações integradas entre
os docentes seria maior se a formação inicial do professor possibilitasse o contato com
perspectivas interdisciplinares, o que de acordo com nossa argumentação favoreceria a
formação de uma identidade com marcas menos disciplinares. Ela ainda isenta o Enem da
responsabilidade de incentivar atividades integradas, considerando que não o somos na
formação universitária.
O prof. Isaías, por sua vez, na mônada A Física é muito forte, ele eleva a Física e o
trabalho dele como superior a reformulação da prova por acreditar que é um dever dele,
enquanto professor, ensinar os conteúdos da Física independentemente da forma que eles
se apresentem: isolados ou integrados. Notamos a forte presença da marcação de um
campo do conhecimento na formação e identidade deste professor. Interessante notarmos
que o prof. Olavo, também de Física, não se mostra muito afeto as questões de integração,
como percebemos nas mônadas do eixo anterior Não somos interdisciplinares e Falta
tempo para conversar.
Contrapondo-se aos dois professores de Física, estão as falas da prof.ª Rafaela. Nas
mônadas Eu quero saber mais e A gente tem que falar ela reconhece que sentiu a
necessidade de ter conhecimentos de outras disciplinas e se mostra aberta a receber
elementos de outras disciplinas na sua terra natal. Percebemos uma preocupação dela
sobre os olhares que ela poderia receber de outros por ficar restrita a sua área, o que nos
mostra uma maneira que o discurso da integração pode influenciar a identidade docente:
“Ah, ela só sabe Química, se perguntar qualquer outra coisa ela não vai saber responder”.
Ainda sobre elementos que marcam a identidade docente, a mônada Não precisa ter
vergonha em sua simplicidade suscita uma importante discussão sobre o professor como
transmissor do conhecimento. Apesar de representar a voz de um campo científico na sala
de aula, o professor precisa disputar espaço com as tecnologias, sobretudo com a internet
(CHASSOT, 2010). Trabalhar interdisciplinarmente em contato com o outro exige que o
professor se apodere mais intensamente dos elementos de sua terra natal (PETRUCI69

ROSA, 2007). A necessidade de se estudar mais aumenta no indivíduo para discutir o seu
conhecimento com o outro, conforme as mônadas da prof.ª Rafaela nos sinaliza.
Nas junções desses dois eixos, das condições necessárias para se trabalhar de
maneira interdisciplinar e da relação que cada docente estabelece com a disciplina que
leciona, entendemos que está subjacente o quê possibilitará uma concretude a propostas
de atividades integradoras: as características e conhecimentos que cada área do saber
carrega dentro do contexto do ensino médio. Em outras palavras, as disciplinas escolares
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em si e , o que nos leva a próxima trilha...
Terceiro caminho percorrido
Disciplinas Unidas I
Houve uma vez, eu estava dando aula no segundo ano sobre respiração e
fotossíntese. Em um determinado momento da aula eu coloco a equação química. Quando
eu a escrevi, eu falei para os alunos: vamos balancear? Daí eles me responderam: como
assim balancear? Eu respondi: como assim balancear? Eu sei que vocês já tiveram
balanceamento em química, mas não é a mesma coisa? Eu falei que são fórmulas, os
mesmo símbolos para os átomos. Mas quando eu comecei a fazer, eu vi que começou a dar
nó na cabeça deles. Eu falei: parou gente! Segundo eles eu não podia estar fazendo isso
em Biologia.
Profª Maria Amélia
Disciplinas Unidas II
Em uma aula num segundo ano fui falar sobre água. Acabou surgindo o assunto
energia e os diversos tipos. Algum aluno falou da nuclear, termoelétrica e a hidrelétrica!
Aproveitei a deixa e fui questionando-os se a água gera energia sozinha, parada num copo,
por exemplo. Ela consegue acender uma lâmpada? E na conversa fui perguntando para
eles até chegarmos no funcionamento de uma usina hidrelétrica. Eles foram me falando
sobre o represamento da água, a queda e fui falando de energia, perguntando o que eles
sabiam da Física até que um aluno falou sobre cinética e potencial. Eles ficaram curiosos e
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perguntaram: o que tem a ver? Eu falei: então gente, Química, Física, Biologia é tudo uma
coisa só!
Profª Constância

Conhecimento Básico ou Interdisciplinar?
Se a ideia é formar um cidadão que consiga relacionar as coisas entre as áreas, não
necessariamente precisa haver esse nome interdisciplinaridade. Eu me questiono o quê o
aluno percebe, ou consegue perceber, da escola no dia-a-dia dele quando deixa esse
ambiente. Então, qual o porquê de termos uma prova como o Enem, por exemplo, se desde
o ensino infantil até o ensino médio é tudo separado. Chegando na faculdade também é. E
as disciplinas lá são mais ainda. Nesse ponto vários alunos questionam: “Ah eu vou fazer
Direito, por que eu preciso de Química, Física...?”. Aí eu falo, “olha você precisa dessas
matérias, elas te ajudam a raciocinar”. Às vezes você está na cozinha fazendo uma comida,
você não pensa diretamente no que aprende na escola, mas é Química, é Física, tem a ver
com Biologia, você precisa ter um conhecimento básico.
Profª Constância
Revolução na Integração
Banalizou, banalizou é uma palavra boa para explicar o que aconteceu com a
interdisciplinaridade! Porque eu acho que vai ser uma novidade quando chegar um cara de
Geografia, de História, Ciência Sociais, Sociologia, Filosofia e falar: vamos

fazer um

trabalho juntos, aí eu acho que vai ser integração de verdade. Já pensou? Sociologia junto
com Filosofia trabalhar Física, Química, Biologia pensando na história da humanidade,
nessas guerras, na dominação. Quando acontecer isso, eu acho que vai ser uma revolução
mesmo. Sair da área e ir para outra...
Prof.ª Viviane
Integração do Conhecimento
Eu sempre dei aula de Química apesar de ser formada em Biologia. Em muitas
partes elas são bem próximas e na graduação a gente tem que ver muita Bioquímica. Eu
também gosto de Química pela influência do meu pai que é professor de Matemática,
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Química e Física e é formado nas três. Claro que eu não me atrevi a pegar a parte de
Físico-Química para ensinar porque com certeza eu iria balançar na frente de um terceiro
ano. Mas aqui em Jacutinga, além da Biologia, eu me arriscava com o setor de Química
Orgânica, que é de uma aula por semana, do nosso material apostilado já que ela não tem
cálculos. E ela e a Biologia têm que ser amigas – não tem como entender o DNA sem a
Química Orgânica. E para gente também não é tão fácil arrumar professor, principalmente
das exatas. Não tem muita gente formada na área. Mas sempre preparava minha aula
tranquila, perguntava para o meu pai se eu tivesse qualquer dúvida e tocava o barco. Mas
por alguma razão depois do ENEM (da reformulação) eu senti a necessidade de estudar
mais Química para continuar com as aulas. Acho que talvez por ter uma prova só e não
mais uma só de Biologia ou só de Química. E também porque a maioria dos alunos passou
a depender mais do ENEM para conseguir uma faculdade. Acho que a responsabilidade
nossa aumentou. Antes era aquela coisa conteudista da Fuvest e agora ninguém sabe
muito bem o que pode vir na prova do ENEM, se vai vir mais Biologia na Química ou viceversa.
Prof.ª Isabel
Para o físico é mais fácil ser interdisciplinar
Eu consigo ver a Química e a Biologia próximas. Acho mais natural pensar a
interdisciplinaridade com elas por todos os conceitos da Biologia que precisam da Química
de um jeito ou de outro. Até nas aulas a gente usa diversos termos que vem da Química
principalmente quando falamos de metabolismo, fisiologia, síntese proteica, genética...mas
quando penso na Física e em como eu vou pensar a relação da Biologia com ela eu me
sinto meio travada. Não flui naturalmente como pensar Biologia com Química. Tenho
dificuldades em pensar conteúdos comuns a Física e a Biologia. Mas acho que para o
professor de Física isso acontece mais fácil, principalmente nos conteúdos mais teóricos
como as dinâmicas das proteínas. Eu vejo a Física com um lado teórico mais forte que a
Biologia e talvez por isso a abstração do físico possa facilitar a aproximação com certas
áreas da Biologia.
Prof.ª Isabel
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Integrando a Química e Biologia
Fisiologia é basicamente estudar a Química no âmbito de um organismo inteiro,
Fisiologia é isso. Em uma aula de Fisiologia para você estudar sobre hormônio, como que o
hormônio vai chegar e reagir com o receptor de uma célula, é Química isso, mas não sei
como acontece quimicamente direito, e o Químico talvez saiba aquilo, mas não exatamente
como. Eu acho que nós biólogos estamos mais preparados por causa de nossa formação.
Para

ensinar

Fisiologia

eu

tenho

que

saber

um

pouco

de

Química.

Prof. Humberto
Biologia X Humanidades
É uma briga eterna da Biologia com as disciplinas de Humanas do que com Física e
Química. Porque as Humanas veem os seres humanos como superiores aos outros seres
vivos, mas muitas pessoas, muitos biólogos veem como um animal que consegue
raciocinar. Existe, por exemplo, essa visão, que não é uma visão de qualquer cara, Richard
Dawkins falou isso. Como que a abelha, por exemplo, ela se mata para escolher a rainha
dela, é amor à mãe dela? Não, é o instinto dela para preservar a espécie. A questão do
cuidado parental de nós seres humanos é só antropológica? Não, também é biológica, essa
é a visão por causa de minha formação, eu tenho essa visão mais interdisciplinar da coisa,
também não é muito, mas é um pouquinho mais, ver coisas de Geografia, de Geologia,
você consegue transitar.
Prof. Humberto
Entre as extremidades
A Biologia é um meio termo, você pode ser um biólogo e ter uma visão mais
“exatóide”: vamos matar os animais lá porque vamos usá-los para pesquisa. E tem o lado
mais humano também, antropológico, de cuidar deles e não sei o quê. Tem a visão mais
amorosa da Biologia, de cuidar dos animais porque eles precisam de cuidados e tem a outra
visão, vamos pegar os animais e fazer experimentos para curar os seres humanos, e aí? E
de vez em quando eu falo para os alunos um pouco disso com eles, preciso mostrar a
Biologia nua e crua, mas não mostrar a Biologia “exatóide”. Na escola eu gosto de falar isso,
as vezes não dá, mas eu falo daquela coisa do homem e da mulher. Aí algum aluno fala que
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o professor de Humanas falou que essas coisas acontecem porque a sociedade manda.
Não é só isso, todo reflexo social tem um viés evolutivo que talvez a gente não saiba.
Quando você olha uma mulher bonita, por exemplo, as vezes você não quer olhar para ela,
mas você olha, é estímulo isso, ação e reação, princípio físico, exatóide, agora se você vai
fazer alguma coisa ou não, vai trair sua parceira ou não, isso é o que? Humano, vale a pena
fazer isso? Desistir de um relacionamento de anos e anos? Isso é antropológico.
Prof. Humberto
Física mais humana
A gente fala bastante das Ciências da Natureza, e eu até vejo que faz sentido em
colocar lá a nossa Física, a sua Química e a Biologia. No mundo a gente fala muito de
alfabetizar, de saber ler e escrever. Mas eu não ouço por aí pessoas falando sobre
alfabetizar os seres humanos para o universo. Isso para mim é o pulo do gato da nossa
profissão de professores de Física. E eu acho que tem que ir além dessa integração do
ENEM, que nem é tão integrada, para conseguirmos essa alfabetização. Tem que colocar
Ciências Humanas no meio. O que eu sei de Filosofia? De Sociologia? De História e
Geografia eu quase nem lembro o que vi na escola e no cursinho. Nossa formação
precisava ter humanidades porque integrar com a Química é fácil, dá um pouco de trabalho
imaginar essas moléculas, mas dá! Com a Biologia eu já acho mais difícil, mas se usar o
corpo humano, por exemplo, a gente consegue conversar. Agora, com as Ciências
Humanas é difícil. Para alfabetizar para o universo temos que ver a Física mais do que essa
divisão do ENEM.
Prof. Isaías
Interdisciplinaridade no espaço
Ultimamente eu venho estudando muitas coisas de Astrofísica. Você começa a
perceber e entender para valer por que a Física surgiu dos céus com os gregos. Eu fui
lembrar daquelas integrais triplas para tentar calcular o campo gravitacional de um
asteroide. Mas a gente conversando sobre integração das disciplinas eu lembrei daquela lua
de saturno que tem metano. E também dos raios cósmicos e da influência deles na
formação dos elementos químicos e também da fusão nuclear nas estrelas. Se a gente
pensar que a vida surgiu a partir de átomos juntos e que esses átomos vieram do espaço, lá
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é um bom lugar para ver Química e Física juntas e quem sabe a Biologia se descobrirem
que existe vida em outros lugares.
Prof. Isaías
As mônadas expostas anteriormente nos permitem encontrar em cada uma delas
elementos, relações, indícios e possibilidades que nos remetem a diferentes maneiras de se
pensar a (não) integração entre as disciplinas do ensino médio. Podemos,

portanto,

configurar o terceiro eixo de nossa análise em torno de questões epistemológicas das
disciplinas que podem ou não ser suscitadas pelos professores, mediante a exposição
destes ao discurso de integração curricular imiscuído na reformulação do Enem.
Desta forma, nos parece razoável considerarmos a premissa de que as práticas
cotidianas dos professores encontram inspiração na maneira como eles compreendem a
epistemologia de sua disciplina. Não se pode pensar a interdisciplinaridade sem negar a
existência das disciplinas e dos limites que as definem. Mas estes últimos não são
intransponíveis. Se a integração curricular é admitida como possível, isso se deve a um
certo consenso de que as fronteiras disciplinares são permeáveis e seus conjuntos de
conhecimentos apresentam intersecções entre si.
Ampliando as discussões dos últimos dois eixos, e apoiados neste conjunto de
mônadas recém-apresentado, percebemos que os professores reconhecem que as
disciplinas constituintes das Ciências da Natureza apresentam possibilidades de se
integrarem, ressaltando diversas limitações e facilidades que os conteúdos encontram para
se interligar. Nas mônadas Disciplinas unidas I e II vemos relatos de situações de aula em
que as professoras evocaram conhecimentos advindos das outras disciplinas das Ciências
da Natureza, tratando como natural a integração delas. Elas ainda nos relatam uma certa
perplexidade por parte dos alunos ao presenciá-las tecendo relações com outros campos do
saber. Nas palavras da Prof.ª Maria Amélia: “Segundo eles eu não podia estar fazendo isso
em Biologia”. A prof.ª

Constância partiu de uma fala sobre a água para mostrar aos

estudantes relações entre as três disciplinas, deixando-os curiosos com uma professora de
Química falando sobre Física: “Eles ficaram curiosos e perguntaram: o que tem a ver? Eu
falei: então gente, Química, Física, Biologia é tudo uma coisa só!”.
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Ainda sobre os relatos da prof.ª Constância, na mônada Conhecimento básico ou
interdisciplinar, destacamos um interessante questionamento levantado por ela a partir da
inquietude que muitos alunos apresentam sobre a real necessidade de se estudar os
conteúdos de Biologia, Física e Química. Ela enfatiza a importância de estudá-las para a
formação de um cidadão, elevando-as ao patamar de indispensáveis e traz a indagação se
o corpo de conhecimentos que elas juntas constitui não poderia receber a denominação de
conhecimento básico, eximindo o rótulo de interdisciplinar para o que se ensina
separadamente.
Neste conjunto de mônadas que compõe este eixo, conseguimos também salientar
constatações e reflexões nos relatos dos professores sobre aspectos das disciplinas que
corroboram os diálogos que elas, através de seus conteúdos, podem estabelecer,
mormente na relação da Biologia com a Química nas mônadas Integração do
Conhecimento, Para o físico é mais fácil ser interdisciplinar e Integrando Química e Biologia.
Na primeira delas A prof.ª Isabel nos traz que “E ela (Química) e a Biologia têm que ser
amigas – não tem como entender o DNA sem a Química Orgânica”. Ela relata também que
diante as suas práticas costumeiras sentiu necessidade de saber mais Química pela junção
das questões de sua disciplina, Biologia, com a Química e a Física na área das Ciências da
Natureza. Muito embora ela lecione Química, mesmo apenas com formação em Biologia, o
que possivelmente despertou nela uma certa insegurança em relação ao conteúdo que não
se sabia exatamente como seria cobrado na prova do ENEM. Dialogando com nossa
análise, a prof.ª Isabel na mônada Para o físico é mais fácil ser interdisciplinar traz da sua
lente de bióloga um impedimento conceitual de aproximar a Biologia da Física por parte de
um biólogo. Ela admite o potencial integrativo que existe entre as três disciplinas, mas
ressalta que a dimensão mais abstrata da Física pode favorecer que os professores dessas
disciplinas pensem de maneira interdisciplinar. Nos dizeres dela: “Eu consigo ver a Química
e a Biologia próximas (...) mas quando penso na Física e em como eu vou pensar a relação
da Biologia com ela eu me sinto meio travada”.
Já o prof. Humberto defende claramente que a Biologia apresenta um considerável
potencial integrativo não apenas com a Química, mas também com a Física e as Ciências
Humanas, conforme as mônadas Integrando a Química e a Biologia, Biologia X
Humanidade e Entre as extremidades. Também resgatamos a mônada do primeiro eixo
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Integração entre disciplinas e professores na qual ele acredita ser possível a aproximação
da Biologia com a Física: “Devia existir mais aula de Física, de Química voltada para a
Biologia para poder aprender, ver coisas, por exemplo, como transmissão nervosa. É
completamente Físico”. Assim como sua colega prof.ª Isabel, ele também acredita,
conforme percebemos através da mônada Integrando a Química e a Biologia, que elas
encontram menos barreiras para estabelecer diálogos e defende que alguns conhecimentos
químicos são intrínsecos a certas áreas da Biologia como a Fisiologia.
Notamos a partir das discussões anteriores que a integração se configura de maneira
mais natural e possível para os professores de Biologia e Química, tendo em vista que a
primeira se apropria de conhecimentos produzidos pela última para compor o seu modus
operandi. Entretanto, nas palavras do prof. Isaías reconhecemos elementos que remetem a
realidade ultraterrena uma possibilidade de se firmar conexões principalmente entre a Física
e a Química, mas acreditando ser possível tratar do domínio da Biologia Nos dizeres dele
na mônada Interdisciplinaridade no espaço: “Se a gente pensar que a vida surgiu a partir de
átomos juntos e que esses átomos vieram do espaço, lá é um bom lugar para ver Química e
Física juntas e quem sabe a Biologia se descobrirem que existe vida em outros lugares”.
Ainda inseridos neste eixo, destacamos a mônada Revolução na Integração. Nela, a
prof.ª Viviane se mostra indiferente as possibilidades de integração entre as Ciências da
Natureza e acredita que presenciaremos uma mudança significativa quando conseguirmos
tornar exequível uma conversa entre esta Área e as Humanidades. Nos dizeres dela:
“banalizou é uma palavra boa para explicar o que aconteceu com a interdisciplinaridade! (...)
Já pensou? Sociologia junto com Filosofia trabalhar Física, Química, Biologia pensando na
história da humanidade, nessas guerras, na dominação”. Interessante notarmos que esta
percepção também está nas palavras do prof. Isaías na mônada Física mais humana: “Tem
que colocar Ciências Humanas no meio. O que eu sei de Filosofia? De Sociologia? De
História e Geografia eu quase nem lembro o que vi na escola e no cursinho. Nossa
formação precisava ter humanidades porque integrar com a Química é fácil”.
O prof. Humberto nas mônadas Biologia X Humanidades e Entre as extremidades
também disserta sobre assuntos inerentes a Biologia e os problematiza trazendo um conflito
que explicações biológicas estabelecem com paradigmas das Ciências Humanas. Essas
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duas mônadas também nos mostram uma preocupação dele com questões epistemológicas
da Biologia, ao cunhar a expressão biologia exatóide, se referindo a duas faces possíveis
que ela pode assumir; e ao enfatizar um contraponto das explicações biológicas e
antropológicas para a maneira como elas compreendem o ser humano. Vemos assim como
a relação com a disciplina de referência se faz presente na identidade docente e como ela
mobiliza o professor. Na mônada Biologia x Humanidades resgatamos as discussões dos
eixos anteriores na fala “essa é a visão por causa de minha formação, eu tenho essa visão
mais interdisciplinar da coisa, também não é muito, mas é um pouquinho mais”.
Nesta perspectiva, consideramos que as ideias desenvolvidas neste terceiro eixo
incorporam sentidos que são mais claros se vistos à luz das análises anteriores. Pensando
sobre as possíveis influências da ideia de integração curricular presente no contexto da
reformulação da prova do Enem, trilhamos estes três caminhos que formam uma tríade,
cujos pontos se intercomunicam, para nos mostrar pistas sobre nossas questões de
pesquisa.
Dentro de nossa proposta investigativa, escolhemos conversar com professores que
atuam tanto nos espações públicos e privados do ensino médio, por acreditarmos que as
especificidades de cada um poderiam nos mostrar facetas dos ecos da reformulação do
Enem. O que nos leva a mais uma caminho.

Quarto caminho percorrido
Interdisciplinaridade lá e cá I
Na escola particular, chegavam muitas vezes e nos colocavam que teríamos que
trabalhar interdisciplinaridade e a gente ficava olhando e perguntávamos: Como? Como é
que a gente vai fazer? Acontecia aquela cobrança de que tem que trabalhar, tem que
trabalhar, mas a gente nunca sabia como e ficava mais do mesmo.
Prof.ª Viviane
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Interdisciplinaridade lá e cá II
Agora, eu não vi essa mudança na escola pública, esse desespero em vamos mudar
o currículo para adequar ao Enem. A gente não tem esse compromisso entre aspas né com
as mudanças...
Profª Constância
Deixado de lado
Por mais criticado que seja o Saresp, há um momento em que você tem que parar
para falar sobre aquilo. Já o Enem, eu como professora de química, se eu quiser ignorálo...os resultados dele não são discutidos. Se pensarmos que as questões do Enem são
interdisciplinares e os alunos não estão conseguindo resolver, o que está acontecendo? O
que aconteceu com os professores que os estão ensinando? Será que temos que trabalhar
mais o interdisciplinar ou não? Talvez não dê para ignorar cem por cento porque o aluno
vem com uma prova para tirar dúvidas com a gente, mas é o máximo, não tem mais que
isso.
Prof.ª Viviane
Não é obrigatório trabalhar com ele
Usamos algumas atividades do Enem nas aulas que estão no livro didático, pegamos
da internet, mas não existe obrigatoriedade. É até bom saber que não existe essa cobrança.
E eu acho que não ia acrescentar nada em termo de formação para os alunos.
Profª Constância
Talvez tenha mudado antes
Eu não acho que houve mudança no que fazemos com a reformulação do Enem. Se
alguma mudança em termos de currículo aconteceu, talvez tenha sido depois da
implementação dos PCNs e tudo que veio depois. Começou-se a pensar em mudar alguma
coisa no currículo. Mas eu não acho que o Enem tenha surtido algum efeito significativo.
Profª Constância
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Mudança para valer
Para nós da escola pública, a mudança que a gente percebeu mesmo foi a proposta
curricular do estado de SP. Porque assim, a coisa foi se fechando, foi se fechando, foi se
fechando até o ponto que não dá para ser ignorada, então se você é contra ou a favor, não
dá para ignorar essa proposta. Agora o Enem, os PCNs...
Prof.ª Viviane
Funcionamentos diferentes
Mas em 2009 eu acho que o ENEM não afetou tanto o nosso trabalho, eu acho que
ele afetou depois. Eu vejo no estado (escolas) isso. Ele só funciona depois que a água está
no pescoço, ou seja, depois que aquilo deu um resultado e aí eles falam que tem que fazer
assim. Então por exemplo: “Estão falando que vai sair uma prova”. O Estado espera a prova
sair e lançar o resultado e aí ele começa a trabalhar. A particular não: “Estão falando que
vai sair uma prova. As sim, que organização vai fazer a prova, como será que é? É
fundação tal? Fundação tal tem essa característica.”
Profª Ana
Esse conjunto de mônadas foi produzido a partir dos relatos de professores que
trabalham em escolas públicas, mas que também acumulam experiências do setor privado.
Essa condição nos permitiu aglutinar essas mônadas em um eixo que tem como ideia
central a não reverberação da mudança na prova e propósitos do Enem nas dinâmicas e
nas práticas docentes. Essas mônadas suscitam questionamentos sobre as finalidades
sociais da escola pública e privada.
Nas mônadas Interdisciplinaridade lá e cá I e Funcionamentos diferentes percebemos
as diferenças que a reformulação do Enem foi tratada nas escolas. Mas as professoras
Viviane e Ana tem impressões diferentes sobre como esse acontecimento foi tratado nas
escolas particulares.
A prof.ª Constância, fazendo um retrato apenas da escola pública, nos relata que não
foi imposta uma obrigatoriedade para se trabalhar assuntos mais pertinentes e relacionados
a prova do Enem, como notamos nas mônadas Interdisciplinaridade lá e cá II e Não é
obrigatório trabalhar com ele. Ela também nos aponta acreditar que uma mudança mais
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efetiva tenha sido propiciada pelo advento dos PCNs, na mônada Talvez tenha mudado
antes.
A prof.ª Viviane menciona dois aspectos que julgamos importantes nas mônadas
Deixado de lado e Mudança para valer. Na primeira, apesar de concordar com os problemas
da prova do Saresp, ela destaca que pelo menos a escola recebe uma posição do governo
estadual, enquanto que o Enem acaba por perder uma função avaliativa, pois não se
discute os resultados que ele poderia mostrar a partir dos desempenhos dos alunos. Após a
realização dele e o cômputo das notas, a escola apenas ocupará uma posição em um
ranking. Ela nos diz que “talvez não dê para ignorar cem por cento porque o aluno vem com
uma prova para tirar dúvidas com a gente”, o que reduziria o potencial do Enem a apenas
questões para serem resolvidas.
Retomando a ramificação do primeiro caminho em que trouxemos a questão do
material didático para o ensino médio utilizado nas escolas públicas paulistas, a mônada
Mudança para valer está em plena consonância com aquela discussão. A prof.ª Viviane nos
traz em seus relatos a crença de que a reformulação do Enem não provocou significativos
abalos na dinâmica escolar e nas práticas curriculares de docentes. Nos dizeres dela: “Para
nós da escola pública, a mudança que a gente percebeu mesmo foi a proposta curricular do
estado de SP”.
Mas dentro desses caminhos que escolhemos percorrer, nos deparamos com outras
situações em nossa coletânea de entrevistas com os professores. Elas não se relacionam
diretamente com as questões de integração curricular, mas estão associadas às
consequências provocadas pela reformulação do Enem em suas finalidades. Admitimos que
elas são importantes e podem contribuir para a elucidação de nossos questionamentos, pois
não podemos dissociar a prova do Enem em si, com os conteúdos, que ilustra o discurso da
integração curricular, da função que ele passou a desempenhar como processo de seleção
para universidades federais.
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Quinto caminho percorrido
Pressão do Ranking
Um problema que surgiu com a mudança no ENEM foi a valorização das notas das
escolas e daí o aumento com a preocupação do desempenho dos alunos. A nota da escola
no ENEM virou marketing para as escolas particulares. Em Ouro Fino-MG, ficamos em
primeiro lugar na cidade em 2010 e terceiro na região. Depois disso a pressão da escola
para intensificarmos a preparação para o ENEM aumentou.
Prof.ª Isabel
O que queremos
Então o cara precisa de uma nota alta, como é incentivado isso? Eu não sei, eu vejo
várias faces, vários objetivos, mas eu não vejo uma linha clara, talvez nem exista uma linha
clara, porque os interesses se conflitam, tanto de esferas superiores como de inferiores
dentro vamos dizer assim de uma escola. Até onde para escola é interessante incentivar os
alunos a fazerem ENEM ou não, mas está pensando no que? Aprovação? Ranking?
Resultado? No que está pensando?
Prof. Heitor
Foco diferente
Então lá o foco deles é diferente, tanto é que eu era um ponto fora da reta por trazer
coisas de universidades públicas paulistas. Alguns alunos queriam vir para essas
universidades, agora o foco principal era o ENEM. Já aqui em São Paulo o ENEM não é
muito forte, tirando algumas escolas que usam como marketing, é como um padrão de
qualidade. O colégio que trabalhei em Pouso Alegre-MG tinha ficado em 19º lugar no
ranking estadual em 2011. A cobrança era enorme para manter a posição e trabalharmos
para subir.
Prof. Humberto
Essas três mônadas nos remetem a um outro fator que ganhou força a partir da
reformulação do Enem: o ranqueamento das escolas considerando a média das notas dos
seus alunos que participaram da prova do Enem. Assim temos nosso quinto eixo definido. A
posição que um colégio ocupa no ranking acaba por tornar-se um indicador de qualidade
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educacional, dentro de padrões que recebem influências de setores políticos e econômicos.
Nas palavras de Michel Apple
O currículo nacional possibilita a criação de um procedimento que pode
supostamente dar aos consumidores escolas com “selos de qualidade” para que as
“forças de livre mercado” possam operar em sua máxima abrangência. (APPLE,
2011, p. 91)

O ranking dos colégios em relação a suas classificações é objeto de apropriação
mercadológica por meio das escolas que integram a rede particular de ensino, pois este
passa a compor um critério com relativo peso na escolha do mercado consumidor desse
nicho. Os relatos presentes nas mônadas acima são de professores que atuam em escolas
privadas, em que a cobrança para se obter bons resultados no Enem torna-se um dos
principais objetivos da escola, se não o central, como nos conta a prof.ª Isabel na mônada
Pressão do Ranking e problematiza o prof. Heitor na mônada O que queremos.
É interessante notarmos que a prof.ª Isabel e o prof. Heitor têm experiências no
estado de Minas Gerais, onde o número de universidades federais é bem maior do que no
estado de São Paulo. Destacamos essa fato, pois o ENEM possibilita o acesso a essas
universidades, por meio do SISU, conforme elucidamos no capítulo 02. Consequentemente,
ele adquire uma maior importância para os alunos e escolas de Minas Gerais, o que
também exercerá influências sobre o trabalho docente, conforme evidenciado pelas
mônadas Foco diferente do prof. Humberto.
Nesse contexto, as cobranças interdisciplinares talvez não sejam protagonistas nas
influências que podem ecoar sobre a prática docente. Se considerarmos a performance dos
alunos como fator primordial, apenas dentro das dinâmicas de uma escola privada, os
conteúdos em si da prova do Enem adquirem importante papel no cenário. Entretanto, esse
não é um dos objetivos de nossa pesquisa, uma vez que não nos focamos em analisar as
questões da prova e se os assuntos abordados por ela são apresentados de maneira
interdisciplinar ou isolados nas disciplinas estanques. Mas, no próximo caminho, que será
curto, comentaremos brevemente sobre dois aspectos da prova do Enem que foram
ressaltados por dois professores.
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Sexto Caminho percorrido
Você não fala delas
Você vai lá e faz uma apostila com exercícios modelo ENEM, mas eu não vejo nada
diferente de outras questões, às vezes eu acho que o modelo ENEM é uma questão óbvia,
fácil, onde a resposta está num gráfico, numa tabela e o aluno tem que ter essa capacidade
técnico-científica para responder. Mas eu acho que isso não é o ENEM, mas é como alguns
autores estão tentando colocar. Então você pega uma apostila, que para mim não tem muita
diferença, você resolve um monte de exercícios e faz o simulado, mas você não fala de
competências nem de habilidades.
Prof. Heitor
As Listas
Uma das coisas que mais me irritou foi a neurose de uma hora para a outra com o
ENEM. Parece que antes disso a gente não fazia nada na sala de aula. O material
apostilado que as escolas compram, e pagam caro por ele, de repente pareceu incompleto
como se as aulas ali presentes não fossem dar conta do que poderia “cair” no ENEM. Se o
aluno já estuda, para mim ele já está desenvolvendo as tais habilidades e competências,
não precisa ficar falando para ele que tal exercício trabalha a competência x e outro a y. Daí
os próprios autores dos materiais apostilados passaram a mandar um caderninho separado
com exercícios dos anos anteriores do ENEM. E a escola simplesmente exigia

que

trabalhássemos esse conteúdo em algum momento junto com as aulas regulares da
apostila e normalmente em outubro (quando acontece o ENEM). Não é uma lista que vai
fazer o aluno ir bem no ENEM.
Prof.ª Isabel
Integração de Mentira
Esse lance da interdisciplinaridade é para mim um pouco confuso. Quando mudou o
ENEM eu estava num colégio particular em Campinas que tinha um coordenador e uma
diretora que não entendiam nada de escola. Ficaram desesperados com a mudança e
mandaram a gente ler todas aquelas coisas dos documentos que tinham o que a gente tinha
que ensinar e quais habilidades e competências a gente tinha que atingir nos alunos. Eu li e
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achei que tinha entendido alguma coisa. Quando vi a prova de 2009 e depois as outras eu
não conseguia ver na prova o que eu tinha lido. Uma ou outra questão parecia estar
integrada de verdade com mais de uma disciplina, mas a maioria delas dependiam de
interpretação simples de informações. Não via nada de Física, de Química, de Matemática
misturadas para valer numa mesma questão e que fizesse o menino ou a menina pensar
para valer no que estudou das disciplinas e usar para resolver. E para falar a verdade eu
ainda estou procurando essa tal de interdisciplinaridade.
Prof. Isaías
Um aspecto fundamental do discurso de integração curricular associado ao ENEM,
muito pouco comentado pelos professores, que clarifica nosso sexto eixo, é a presença do
conceito das competências, que discutimos no capítulo 01. Apesar dele não constar nas
DCNEM de 2012, ele é importante na constituição da prova do ENEM como um todo e um
princípio norteador das políticas públicas curriculares nacionais. Entretanto, percebemos
que essa noção aparece diluída no trabalho dos professores. As mônadas acima nos
indicam uma certa artificialidade desse conceito nas ações dos professores, como se
fossem únicas e exclusivas do ENEM e não apresentassem validade fora do contexto da
prova, como vemos nas falas da prof.ª Isabel. Na mesma linha dela, o prof. Heitor também
nos conta sobre a utilização de apostilas e listas de exercícios específicas para o ENEM que
atendem superficialmente a preparação para esse exame que as escolas privadas desejam.
As competências perdem seu valor original e transformam-se em detalhes subjacentes aos
conteúdos das questões da prova. O prof. Isaías se mostra mais categórico ao criticar a
relação entre as diretrizes expressas na matriz de referência para o novo ENEM (anexo 2) e
aos elementos presentes na prova que casam os conteúdos as competências e habilidades
avaliadas.
Depreende-se, portanto, que a presença do conceito de competências nas políticas
curriculares não se faz clara. Mesmo elas não terem sido um dos temas mais mencionados
pelos professores, a noção de um currículo por competências permite se pensar uma forma
de integração curricular que é suscitada pela organização da prova do ENEM, quando se é
proposto avaliar, através dos conteúdos das disciplinas das áreas, conhecimentos práticos
desenvolvidos pelos alunos a partir de habilidades e competências genéricas. Dessa forma,
se estabelece uma ambivalência nas políticas curriculares, considerando-se a extinção das
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competências nas DCNEM de 2012 e a matriz de referência do novo ENEM que vigora
desde 2009.
Tendo trilhado esses últimos seis caminhos que nos mostraram algumas sendas do
trabalho interdisciplinar na relação com o Enem, nos deparamos diante talvez do que a
reformulação dele apresenta de mais nobre: a possibilidade do acesso ao ensino superior.
Sétimo Caminho percorrido
Uma universidade em cada canto
Aqui em Minas acho que foi bastante significativa (a reformulação do ENEM).
Usamos um material apostilado que vem de São Paulo e prepara os alunos para a Fuvest e
estamos na divisa com São Paulo, mas mesmo assim o ENEM passou a ter um peso
grande para nós. Alguns alunos continuam se interessando pela Unicamp, já que é mais
perto para eles, e outros menos pela Usp e Unesp, mas o interesse por fazer o ENEM sem
dúvida ficou maior depois que ele passou a ser a porta de entrada para as Universidades
Federais que aqui em Minas estão em todo canto. Então a chance de eles entrarem numa
faculdade direto do terceiro ano ficou maior.
Prof.ª Isabel
O Enem e a escola pública
Eu não vejo a escola pública querendo preparar o aluno para o vestibular. Eu acharia
muito legal fazer um sábado com simulado, aulas com o quê pode cair no vestibular, dicas
como muitas escolas fazem. Só que na escola pública não vai funcionar. Não é o foco da
escola pública, não é o vestibular, não é o Enem.
Profª Maria Amélia
Um outro vestibular
Não é mais o exame nacional do ensino médio. Eu não percebo mais o Enem como o
princípio, quando era para avaliar o ensino médio, eu não vejo mais isso. Eu percebo o
Enem agora só assim: com essa pontuação que eu vou fazer eu entro ou não naquele curso
daquela universidade.
Prof.ª Viviane
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Enem, Profis, Universidade
Eu dou aula há 23 anos e eu não percebo que a reformulação do Enem trouxe
mudanças. Antes ele não era nada e agora ele serve como uma porta para as universidades
federais. Mas eu acho que a chegada do PROFIS que é uma porta de entrada pra Unicamp,
teve um pouco de eco aqui na escola. Um de nossos alunos, que se eu não me engano
entrou na primeira turma do Profis, veio aqui falar o que era esse Profis para os outros
alunos. Aí isso começou a ter ruído, mas não entre nós os profissionais, mas entre os
alunos, mas só no terceiro ano. Então eu acho que aqui a gente percebe o Enem pelo
PROFIS. A mãe desse aluno demorou a acreditar que o filho estava na Unicamp. Os outros
que entraram também voltam e contam aos alunos do terceiro. Colocaram até cartazes
sobre o Profis nos corredores. Eles estão achando o máximo.
Prof.ª Viviane
Nosso derradeiro eixo se constitui ao encontrar-se com o novo propósito atribuído ao
Enem com a sua recontextualização em 2009: via de acesso ao ensino superior para
universidades públicas federais e privadas. Assim, as práticas docentes também sofrem
influências da relação do Enem como exame que possibilita o ingresso em cursos de
graduação e o ensino médio.
Na mônada Uma universidade em cada canto, a prof.ª Isabel deixa evidente o status
ao qual o Enem foi elevado. Ele tornou-se merecedor de mais atenção por parte daqueles
alunos que almejam uma vaga em uma universidade pública federal. O relato dela traz a
exaltação para um fato que merece uma análise mais apurada por estar fora das nossas
aspirações neste trabalho, o grande número de universidades federais no estado de Minas
Gerais. Em seus dizeres: “mas o interesse por fazer o ENEM sem dúvida ficou maior depois
que ele passou a ser a porta de entrada para as Universidades Federais que aqui em Minas
estão em todo canto. Então a chance de eles entrarem numa faculdade direto do terceiro
ano ficou maior”.
As narrativas docentes sinalizam através dos relatos que a percepção do Enem está
intimamente associada a ideia de um vestibular, levando-o para um lugar-comum, como as
tradicionais provas, associando a ele apenas a pontuação que um aluno pode atingir para
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pleitear o acesso à faculdade, como destacamos nos dizeres da prof.ª Viviane na mônada
Um outro vestibular.
A mônada O Enem e a escola pública foi produzida a partir da conversa entre os
professores que nela são citados. Estes são docentes de uma mesma escola e as
entrevistas com eles foram realizadas quase que na totalidade com todos presentes. A
prof.ª Maria Amélia é enfática ao dizer que a escola pública não tem como objetivo prover
condições para que o aluno seja aprovado em um exame vestibular ou mesmo no Enem.
Esta fala dela deve ser entendida não como uma crítica com viés negativo, mas como uma
constatação perante outros fatores que, dentro do escopo de nossa pesquisa, pode ser
entendida através, por exemplo, das condições e dificuldades para se executar um trabalho
disciplinar, de acordo com nosso primeiro eixo. O prof. Olavo problematiza a finalidade do
ensino médio visando apenas a aprovação do adolescente em algum exame vestibular, o
que evidencia uma preocupação com os rumos que o Enem pode seguir.
Por fim, deixamos a mônada Enem, Profis, Universidade. Ela nos ilustra uma
situação que mobiliza as escolas públicas estaduais de Campinas. É inegável a dimensão
que o Enem adquiriu como parte crucial no caminho para a universidade. Neste aspecto que
esta mônada nos traz um elemento para se pensar em relação a cidade de Campinas.
Parece ser um consenso entre os professores que a reformulação do Enem em si não
ocasionou significativas mudanças para a realidade dos docentes, mormente as suas
práticas e concepções sobre o desenvolvimento de atividades interdisciplinares. Todavia, o
Profis, que o explicamos em detalhes no capítulo 02, trouxe mais um incremento para o
espectro de atuação do Enem, tornando possível aos melhores alunos das escolas públicas
estaduais do ensino médio que conseguissem uma vaga na Unicamp, sem enfrentarem o
vestibular tradicional, se valendo apenas da nota do Enem para que o estudante esteja
entre os melhores alunos da rede pública. Dessa maneira, dentro de nossa singela e restrita
análise, acreditarmos poder perceber o Enem contribuindo para o rompimento dos
tradicionais exames vestibulares que há muito vigoram entre a passagem do ensino médio
para a universidade. Este talvez seja o efeito indutor mais latente do Enem sobre o Ensino
Médio brasileiro.
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Salientamos que todas inferências que fizemos a partir das mônadas não são e nem
pretendem se configurar como definitivas ou verdades inquestionáveis. Reiteramos que
nossa pesquisa na abordagem metodológica considera a dimensão qualitativa também
portadora de legitimidade para que possamos nos valer dela como uma forte abordagem
para se tecer relações entre questões investigativas e o material empírico. Apresentamos
possibilidades de se compreender questões curriculares pela perspectiva de um currículo
narrativo, conforme discutimos no capítulo 03.
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Chegando ao fim do caminho
O percurso de investigação nos leva do cenário da composição das políticas públicas
curriculares para a maestria da atividade docente. Procurar nos relatos dos professores
elementos, pistas, evidências que possam de alguma maneira construir pontes com os
objetivos da pesquisa torna-se o principal desafio do pesquisador. Pois assim, ele terá que
criar vínculos entre as linhas já escritas e as que estão por vir.
Nossa assunção inicial, de que o discurso da integração curricular é um híbrido de
outros, como as noções de contextualização, competências e interdisciplinaridade, foi
sustentada pela argumentação teórica que engendramos e se fortaleceu pelo conceito da
interdisciplinaridade. Os professores em suas falas, que, reforçamos, não foram guiadas por
perguntas fixas pré-estabelecidas, de acordo com a nossa metodologia proposta, trouxeram
diferentes percepções sobre interdisciplinaridade. Umas mais próximas das condições,
limitações e dificuldades para se pensa-la e praticá-la na atividade diária deles e outras
mais alinhadas com a dimensão epistemológica das disciplinas e das marcas identitárias
que se formam na relação dos docentes com a própria disciplina.
Percebemos através das mônadas, principalmente naquelas dos três primeiros eixos,
certa concordância entre os professores de que a interdisciplinaridade é necessária e pode
contribuir para se melhorar a qualidade das aulas como um reflexo de novas propostas de
trabalho que a presença do discurso integrador poderia sugerir. Notamos que os apelos
interdisciplinares entre a Biologia, Física e Química no contexto da reformulação do Enem
podem influenciar e estar presentes nas concepções dos professores, mas não seriam o
principal eixo norteador das práticas curriculares dos docentes. Para endossar nossas
considerações, trazemos uma análise sobre a presença da integração curricular em
políticas públicas de formação de professores:
Não parece haver oposição à organização curricular interdisciplinar, o que pode ser
concluído como um discurso que constrói uma ideia hegemônica em torno desse
conceito para a formação de professores. Essa posição é favorecida pelo
antagonismo existente ao currículo disciplinar, entendido como depositário dos
aspectos que se desejam ver superados: desvinculação com a prática, a rigidez em
relação à chamada mutação do conhecimento, entre outras justificativas. Há,
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portanto, um discurso aglutinador em torno da interdisciplinaridade. (DIAS 2011, p.
233)

Entretanto, todos eles apontam em suas narrativas obstáculos de diversas naturezas
que se antepõem entre uma disciplina e outra, ou entre várias, para que se estabeleça um
diálogo interdisciplinar efetivo, motivado ou não, mediado ou não, pela prova do ENEM e o
contexto de sua reformulação.
As mônadas também nos evidenciam que a identidade profissional do professor
parece ser fortemente delineada pela sua relação com a disciplina a que pertence. Isso
transmite uma segurança para o indivíduo prestes a se lançar além das fronteiras da
universidade. O campo científico de referência se arma como um escudo para o professor e
reforça a autoridade de quem está representando um setor da Ciência. Essas relações
podem ser determinantes para que se concretizem possíveis integrações entre disciplinas.
Ficou notável nas mônadas o grande potencial de diálogo existente no binômio BiologiaQuímica, devido principalmente as interfaces epistemológicas entre elas.
O Enem, dentro de todo seu espectro de significação, ecoa nos professores de
diferentes maneiras, tendo em vista a dimensão da integração curricular. O seu formato,
principalmente, com uma única prova com as questões que englobam Biologia, Química e
Física talvez seja uma das expressões materiais da integração curricular mais relevantes.
Através do contato com as questões da prova é que os professores se comunicam com as
políticas curriculares, como sujeitos ativos que participam da contínua produção de saberes
engendrada pelos discursos que circulam entre os contextos de produção, de influência e
da prática (BALL, 1992). O Enem, portanto, acaba por constituir um currículo.
Além disso, podemos pensar, em tese, que a relevância nacional adquirida pelo
Enem poderia enaltecer a proposta da interdisciplinaridade na constituição da prova e no
longo prazo talvez se configurasse como um discurso que nortearia as práticas curriculares
dos docentes. Entretanto, consideramos que uma análise sobre essa premissa deve ser
acompanhada de pesquisas que se dediquem a entender as regras e relações entre os
conteúdos na prova do Enem. Se as questões presentes nos exames se mostrarem
realmente interdisciplinares, integradas, essa talvez seja uma forma de desafiar os
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professores a realmente trabalharem de maneira integrada, desde que eles pudessem
dispor de condições temporais e materiais para se dedicarem.
Caminhando para além das proposições interdisciplinares deste trabalho, ainda
nesse papel que o Enem desempenha de “novo” vestibular, vemos que ele ampliou o
conceito de democracia no acesso ao ensino superior. Acreditamos que a condição do
Enem como via de acesso ao ensino superior é merecedora de atenção por outras
pesquisas, mormente a questão do programa da Unicamp – Profis – para as escolas
públicas estaduais de Campinas. No curto prazo, ele pode se configurar como um indutor de
mudanças mais efetivo que o discurso da integração curricular para motivar abalos nas
dinâmicas escolares. Os professores reconhecem que o Enem passou a ser considerado
apenas como um outro vestibular após a sua formulação, não desempenhando, num
primeiro momento, o papel de indutor de mudanças para o ensino médio, conforme indicava
o MEC no documento de divulgação do Nono Enem (Anexo 1). Talvez não
compreendamos, no contexto do estado de São Paulo, em que os ditos vestibulares
tradicionais constituem uma realidade quase que inquestionável, as potencialidades do
contexto em que está imerso o Enem e sua parte concreta, que são as questões.
Para a cultura das escolas particulares talvez o Enem tenha produzido mais ecos aos
professores no que tange as práticas curriculares. Muitos colégios desse setor sobrevivem
no mercado vendendo seus serviços que seriam garantidores da aprovação nos
vestibulares. Ao ser alçado a este nível, o Enem se afastou da posição periférica que
ocupava e tornou-se mais valorizado por essas escolas. Além disso, o ranking que mostra a
posição de uma escola no cenário nacional, estadual e principalmente municipal tornou-se
central para estes estabelecimentos. Os veículos de comunicação também contribuíram
para reduzir o Enem a um indicador.
Outra dimensão do trabalho/prática/identidade docente na dinâmica do ensino
privado que consideramos relevante destacar é sobre a figura docente enquanto um
trabalhador dentro da lógica do sistema capitalista, que impera no ensino privado. As ditas
escolas particulares são, em sua essência, empresas. Logo, estão submetidas a estrutura
de funcionamento dessas instituições que visam ao fim e a cabo o lucro. Portanto, os
professores são funcionários da empresa e, nessa condição, estão sujeitos a conjuntos de
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regras cujo intuito é atender aos interesses daqueles que são responsáveis pelos seus
salários.
Além de todas essas considerações, julgamos que uma outra ideia em órbita na
prova do Enem não pode ser olvidada. A ideia de um currículo nacional ao se exigir que um
país de dimensões continentais como o Brasil proponha que todos os cidadãos que
desejem ingressar no ensino superior se submetam a uma mesma prova. A defesa por
padronização encontra argumentos que se valem da melhoria da educação quando se
dispõe de dados sobre todo o país. Entretanto, esses princípios podem ser perigosos ao
encontrarem respaldo em políticas neoliberais.
Quando consideramos todo o conjunto apresentado, destacamos que a reformulação
do Enem parece não ter influenciado significativamente as práticas curriculares nas falas
dos professores. Mas se pensarmos o ciclo de políticas proposto por Ball, mencionado no
início do trabalho, e o movimento dos discursos entre os contextos, pode-se inferir que a
reformulação do Enem produz ecos na escola (contexto da prática), mesmo que estes não
sejam representados por notáveis mudanças. Às demandas de integração em suas práticas,
os professores apresentam disposição e não oposição, ressaltando que seria interessante
desenvolver trabalhos interdisciplinares, mas desde que condições para tal sejam
garantidas.
Chegamos ao final do caminho, mas não ao término da jornada...
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ANEXO 02

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIOTEIXEIRA

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM
2009
EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento)

I. 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.
II. 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.
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar
dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões
e enfrentar situações-problema.
IV. Construir

argumentação

(CA):

relacionar

informações,

representadas

em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas,
para construir argumentação consistente.
V. 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.
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Matriz de Referência
Tecnologias

de

Linguagens,

Códigos

e

suas

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação
na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos
de caracterização dos sistemas de comunicação.
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de
comunicação e informação para resolver problemas sociais.
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e
informação, considerando a função social desses sistemas.
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens
e dos sistemas de comunicação e informação.
Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s)
como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais*.
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar
as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso
social. H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como
representação da diversidade cultural e linguística.

*A área 2 será incluída apenas a partir de 2010
Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como
relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.
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H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias
de necessidades cotidianas de um grupo social.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função
das necessidades cinestésicas.
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando
os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.
Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético
gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria
identidade.
H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas
em seus meios culturais.
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes
culturas, padrões de beleza e preconceitos.
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que
se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos.
Competência de área 5 - 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
produção e recepção.
H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de
construção do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes
no patrimônio literário nacional.
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Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das
diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela
constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a
organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações
específicas de interlocução.
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da
memória e da identidade nacional.
Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações específicas.
H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais
utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos. H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é
seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem,
entre outras.
Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua
materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da
própria identidade.
H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que
singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades lingüísticas a situações específicas de uso
social.
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H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes
situações de comunicação.
Competência de área 9 - 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.
H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e
informação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das
sociedades e ao conhecimento que elas produzem.

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias
Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais.
H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos
números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos
sobre afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.
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Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a
leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.
H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no
espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de
espaço e forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de
argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano.
Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para
a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos
geométricos relacionados a grandezas e medidas.

Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para
a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.
H15 - Identificar a relação de dependência entre
grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta
ou inversamente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso
para a construção de argumentação.
112

H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de
grandezas.
Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem
variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações
algébricas.
H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre
grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre
grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos
algébricos.
H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção
de argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos
algébricos.
Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência,
extrapolação, interpolação e interpretação.
H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer
inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou
gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para
a construção de argumentos.
Competência de área 7 - 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

informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.
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interpretar

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados
expressos em uma tabela de freqüências de dados agrupados (não em classes) ou em
gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e
probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a
construção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de
estatística e probabilidade.

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Competência de área 1 – 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.
H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou
oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com
o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso
comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida
humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável
da biodiversidade.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias
associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
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H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso
cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de
aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação
de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador
ou a qualidade de vida.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou
conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações
científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou
reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando
processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia
para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses
processos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino
dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia,
considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou
econômicas, considerando interesses contraditórios.
Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente,
em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos
científicos, aspectos culturais e características individuais.
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H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a
manifestação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como
manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre
outros.
H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos
biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos
biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das
ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e
representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto
discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que
contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou
ambiental.
Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias,
objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou
tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
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H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria
em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em
ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou
econômicas.
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais,
substâncias ou transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos
ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou
produção. H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na
produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos
químicos, observando riscos ou benefícios.

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em
situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.
H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou
com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes
brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando
implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou
produtos industriais.
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H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que
visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas
Tecnologias
Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as
identidades
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de
aspectos da cultura.
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades
humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos
históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado
aspecto da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio
cultural e artístico em diferentes sociedades.
Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços
geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.
H6 -

Interpretar

diferentes

representações

gráficas

e

cartográficas

dos

espaços geográficos.
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as
nações
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos
populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
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H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância
da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais.
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no
espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das
sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças
ou rupturas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e
interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das
instituições sociais, políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou
ambientais ao longo da história.
Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e
seu

impacto

nos

processos

de

produção,

no

desenvolvimento

do

conhecimento e na vida social.
H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do
trabalho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de
territorialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas
implicações sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias
formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
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H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas
novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.
Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e
valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação
consciente do indivíduo na sociedade.
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida
social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas
legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das
sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão
social.
Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo
suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e
as relações da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico,
levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.
H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em
diferentes contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço
geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta
nas diferentes escalas.
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ANEXO
Objetos de conhecimento associados às Matrizes deReferência

1. Linguagem, Códigos e suas Tecnologias
• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema
de comunicação e informação - modos de organização da composição textual;
atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas
sociais - públicas e privadas.
• Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social
e formadora de identidade - performance corporal e identidades juvenis;
possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer; mitos e verdades sobre os
corpos masculino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e
a expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção
da cultura; práticas corporais e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o
esporte;. a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras.
• Produção e recepção de textos artísticos: interpretação e representação do
mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania - Artes
Visuais: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da
comunidade. Teatro: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o
contexto da comunidade, as fontes de criação. Música: estrutura morfológica,
sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de
criação. Dança: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o
contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes das
linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de
suas estruturas morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade:
a valorização da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das
minorias sociais e dos portadores de necessidades especiais educacionais.
• Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social,
concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos produção literária e processo social; processos de formação literária e de formação
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nacional; produção de textos literários, sua recepção e a constituição do patrimônio
literário nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a produção
literária nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos momentos
da literatura brasileira; associações entre concepções artísticas e procedimentos de
construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) e
formas diversas.; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto
literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção;
representação literária: natureza, função, organização e estrutura do texto literário;
relações entre literatura, outras artes e outros saberes.
• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos
da língua, procedimentos de construção e recepção de textos - organização da
macroestrutura semântica e a articulação entre idéias e proposições (relações
lógico-semânticas).
• Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos:
argumentação: tipo, gêneros e usos em língua portuguesa - formas de
apresentação de diferentes pontos de vista; organização e progressão textual;
papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos
comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaçotemporal em que se produz o texto.
• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua:
norma culta e variação lingüística - uso dos recursos linguísticos em relação ao
contexto em que o texto é constituído: elementos de referência pessoal, temporal,
espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos
verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de
articulação das sequências dos textos ou à construção da micro estrutura do texto.
• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação:
impacto e função social - o texto literário típico da cultura de massa: o suporte
textual em gêneros digitais; a caracterização dos interlocutores na comunicação
tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das
novas tecnologias.

2. Matemática e suas Tecnologias

•

Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções,
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porcentagem e juros, relações de dependência
progressões, princípios de contagem.

entre grandezas, sequências e

•

Conhecimentos geométricos: características das figuras geométricas planas e
espaciais; grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e
volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais;
congruência e semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos
triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.

•

Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e análise de
dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e
variância; noções de probabilidade.

•

Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º
graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações;
relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas.

•

Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; circunferências;
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações.

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias
3.1 Física
• Conhecimentos básicos e fundamentais - Noções de ordem de
grandeza.
Notação Científica. Sistema Internacional de Unidades. Metodologia de
investigação: a procura de regularidades e de sinais na interpretação física
do mundo. Observações e mensurações: representação de grandezas físicas
como grandezas mensuráveis. Ferramentas básicas: gráficos e vetores.
Conceituação de grandezas vetoriais e escalares. Operações básicas com
vetores.
• O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração.
Relação histórica entre força e movimento. Descrições do movimento e sua
interpretação: quantificação do movimento e sua descrição matemática e gráfica.
Casos especiais de movimentos e suas regularidades observáveis. Conceito de
inércia. Noção de sistemas de referência inerciais e não inerciais. Noção dinâmica
de massa e quantidade de movimento (momento linear). Força e variação da
123

quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro de massa e a idéia de ponto
material. Conceito de forças externas e internas. Lei da conservação da
quantidade de movimento (momento linear) e teorema do impulso. Momento de
uma força (torque). Condições de equilíbrio estático de ponto material e de corpos
rígidos. Força de atrito, força peso, força normal de contato e tração.
Diagramas de forças. Identificação das forças que atuam nos movimentos
circulares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. A hidrostática: aspectos
históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes e
Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de nível e pressão
hidrostática.
• Energia, trabalho e potência - Conceituação de trabalho, energia e
potência.
Conceito de energia potencial e de energia cinética. Conservação de energia
mecânica e dissipação de energia. Trabalho da força gravitacional e energia
potencial gravitacional. Forças conservativas e dissipativas.
• A Mecânica e o funcionamento do Universo - Força peso.
Aceleração gravitacional. Lei da Gravitação Universal. Leis de Kepler.
Movimentos de corpos celestes. Influência na Terra: marés e variações climáticas.
Concepções históricas sobre a origem do universo e sua evolução.
• Fenômenos Elétricos e Magnéticos - Carga elétrica e corrente elétrica. Lei
de Coulomb. Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. Superfícies
equipotenciais. Poder das pontas. Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei
de Ohm. Resistência elétrica e resistividade. Relações entre grandezas elétricas:
tensão, corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples. Correntes
contínua e alternada. Medidores elétricos. Representação gráfica de circuitos.
Símbolos convencionais. Potência e consumo de energia em dispositivos
elétricos. Campo magnético. Imãs permanentes. Linhas de campo magnético.
Campo magnético terrestre.

• Oscilações, ondas, óptica e radiação - Feixes e frentes de ondas. Reflexão
e refração. Óptica geométrica: lentes e espelhos. Formação de imagens.
Instrumentos ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. Pulsos e ondas.
Período, freqüência, ciclo. Propagação: relação entre velocidade, frequência e
comprimento de onda. Ondas em diferentes meios de propagação.

• O calor e os fenômenos térmicos - Conceitos de calor e de temperatura.
Escalas termométricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade
calorífica e calor específico. Condução do calor. Dilatação térmica. Mudanças de
estado físico e calor latente de transformação. Comportamento de Gases
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ideais. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica.
Aplicações e fenômenos térmicos de uso cotidiano. Compreensão de fenômenos
climáticos relacionados ao ciclo da água.

3.2 Química
• Transformações
químicas.

Químicas

-

Evidências

de

transformações

Interpretando transformações químicas. Sistemas Gasosos: Lei dos gases.
Equação geral dos gases ideais, Princípio de Avogadro, conceito de molécula;
massa molar, volume molar dos gases. Teoria cinética dos gases. Misturas
gasosas. Modelo corpuscular da matéria. Modelo atômico de Dalton. Natureza
elétrica da matéria: Modelo Atômico de Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr.
Átomos e sua estrutura. Número atômico, número de massa, isótopos, massa
atômica. Elementos químicos
e Tabela
químicas.

Periódica.

• Representação
químicas.

das

Reações
transformações

químicas

-

Fórmulas

Balanceamento de equações químicas. Aspectos quantitativos das
transformações químicas.
Leis
ponderais
das
reações
químicas.
Determinação de fórmulas químicas. Grandezas Químicas: massa, volume, mol,
massa molar, constante de Avogadro. Cálculos estequiométricos.
• Materiais, suas propriedades e usos - Propriedades de materiais. Estados
físicos de materiais. Mudanças de estado. Misturas: tipos e métodos de
separação. Substâncias químicas: classificação e características gerais. Metais e
Ligas metálicas. Ferro, cobre e alumínio. Ligações metálicas. Substâncias iônicas:
características e propriedades. Substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbonato,
nitrato e sulfato. Ligação iônica. Substâncias moleculares: características e
propriedades. Substâncias moleculares: H 2, O 2, N 2, Cl 2, NH 3, H 2O, HCl,
CH4. Ligação Covalente. Polaridade de moléculas. Forças intermoleculares.
Relação entre estruturas, propriedade e aplicação das substâncias.
• Água - Ocorrência e importância na vida animal e vegetal. Ligação, estrutura e
propriedades. Sistemas em Solução Aquosa: Soluções verdadeiras, soluções
coloidais e suspensões. Solubilidade. Concentração das soluções. Aspectos
qualitativos das propriedades coligativas das soluções. Ácidos, Bases, Sais e
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Óxidos: definição, classificação, propriedades, formulação e nomenclatura.
Conceitos de ácidos e base. Principais propriedades dos ácidos e bases:
indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais, reação de neutralização.
• Transformações Químicas e Energia - Transformações químicas e energia
calorífica. Calor de reação. Entalpia. Equações termoquímicas. Lei de Hess.
Transformações químicas e energia elétrica. Reação de oxirredução. Potenciais
padrão de redução. Pilha. Eletrólise. Leis de Faraday. Transformações nucleares.
Conceitos fundamentais da radioatividade. Reações de fissão e fusão nuclear.
Desintegração radioativa e radioisótopos.
• Dinâmica das Transformações Químicas - Transformações Químicas e
velocidade. Velocidade de reação. Energia de ativação. Fatores que alteram a
velocidade de reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador.
• Transformação Química e Equilíbrio - Caracterização do sistema em equilíbrio.
Constante de equilíbrio. Produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH.
Solubilidade dos sais e hidrólise. Fatores que alteram o sistema em equilíbrio.
Aplicação da velocidade e do equilíbrio químico no cotidiano.
• Compostos de Carbono - Características gerais dos compostos orgânicos.
Principais funções orgânicas. Estrutura e propriedades de Hidrocarbonetos.
Estrutura e propriedades de compostos orgânicos oxigenados. Fermentação.
Estrutura e propriedades de compostos orgânicos nitrogenados. Macromoléculas
naturais e sintéticas. Noções básicas sobre polímeros. Amido, glicogênio e celulose.
Borracha natural e sintética. Polietileno, poliestireno, PVC, Teflon, náilon. Óleos e
gorduras, sabões e detergentes sintéticos. Proteínas e enzimas.
• Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente Química no cotidiano. Química na agricultura e na saúde. Química nos alimentos.
Química e ambiente. Aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e
ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. Indústria
Química: obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia
e ácido nítrico. Mineração e Metalurgia. Poluição e tratamento de água. Poluição
atmosférica. Contaminação e proteção do ambiente.
• Energias Químicas no Cotidiano - Petróleo, gás natural e carvão. Madeira e hulha.
Biomassa. Biocombustíveis. Impactos ambientais de combustíveis fosseis. Energia
nuclear. Lixo atômico. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear.

3.3 Biologia
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• Moléculas, células e tecidos - Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma
e núcleo. Divisão celular. Aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos
gerais do metabolismo celular. Metabolismo energético: fotossíntese e respiração.
Codificação da informação genética. Síntese protéica. Diferenciação celular.
Principais tecidos animais e vegetais. Origem e evolução das células. Noções sobre
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicações de
biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos.
Aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações científicas,
determinação da paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos.
Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e
sustentabilidade.
• Hereditariedade e diversidade da vida - Princípios básicos que regem a
transmissão de características hereditárias. Concepções pré-mendelianas sobre a
hereditariedade. Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano. Antígenos
e anticorpos. Grupos sangüíneos, transplantes e doenças auto-imunes. Neoplasias
e a influência de fatores ambientais. Mutações gênicas e cromossômicas.
Aconselhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. Aspectos genéticos
da formação e manutenção da diversidade biológica.
• Identidade dos seres vivos - Níveis de organização dos seres vivos. Vírus,
procariontes e eucariontes. Autótrofos e heterótrofos. Seres unicelulares e
pluricelulares. Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Tipos
de ciclo de vida. Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos
seres vivos. Funções vitais dos seres vivos e sua relação com a adaptação desses
organismos a diferentes ambientes. Embriologia, anatomia e fisiologia humana.
Evolução humana. Biotecnologia e sistemática.
•

Ecologia e ciências ambientais - Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos.
Habitat e nicho ecológico. A comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e
comunidade clímax. Dinâmica de populações. Interações entre os seres vivos.
Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no ecossistema. Biogeografia. Biomas
brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. Problemas ambientais:
mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do
solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. Conservação da
biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de
legislação ambiental: água, florestas, unidades de conservação; biodiversidade.

• Origem e evolução da vida - A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e
experimentação. Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos.
Teorias de evolução. Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies.
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A teoria evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da evolução. Seleção artificial
e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas.
• Qualidade de vida das populações humanas - Aspectos biológicos da pobreza e
do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice
de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população brasileira:
caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. Doenças
sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas;
gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios
físicos e vida saudável. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável.
Legislação e cidadania.

4. Ciências Humanas e suas Tecnologias
•

Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade
o Cultura Material e imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil.
o A Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América
colonial. A escravidão e formas de resistência indígena e africana na América.
o História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na
formação da sociedade brasileira.
o História dos povos indígenas e a formação sócio-cultural brasileira.
o Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e
social.

• Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e
ação do Estado
o Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da
Idade Moderna; democracia direta, indireta e representativa.
o Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna.
o Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas de reordenamento
territorial.
o As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.
o Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação.
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o O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus
críticos nos séculos XIX e XX.
o Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos
XIX e XX.
o A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século
XX: Revolução Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana.
o Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da
Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.
o Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-fascista, franquismo,
salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no
Brasil e ditaduras na América.
o Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e
os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI.
o A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos
e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas.
o Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.
•

Características e transformações das estruturas produtivas
o Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo,
capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências.
o Economia agro-exportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no
período colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazônia.
o Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações
no processo de produção. Formação do espaço urbano-industrial.
Transformações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as
novas técnicas de produção e seus impactos.
o A industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e
trabalhistas.
o A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas
conseqüências econômicas, políticas e sociais.
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o Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e
estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os
assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade.
•

Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente
o Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades
ao longo do tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil.
Recursos minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos;
bacias hidrográficas e seus aproveitamentos.
o As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor,
efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem
ambiental internacional; políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos
recursos naturais, unidades de conservação, corredores ecológicos, zoneamento
ecológico e econômico.
o Origem e evolução do conceito de sustentabilidade.
o Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e
externos modeladores do relevo.
o Situação geral da atmosfera e classificação climática. As características climáticas
do território brasileiro.
o Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo.

•

Representação espacial

o Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos;
tecnologias modernas aplicadas à cartografia.
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