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No contexto atual do processo ensino-aprendizagem, nada tem sido mais divulgado, debatido, 
analisado do que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As observações vão além da 
avaliação utilizada pelas instituições de ensino superior para o ingresso dos alunos nos cursos 
superiores, mas nas provas do Enem. O conhecimento não diz respeito apenas aos conteúdos 
das disciplinas no ensino médio; as provas solicitarão desenvolvimento das competências e 
habilidades apreendidas pelos alunos. A prova será composta por testes em quatro áreas do 
conhecimento: linguagem, código e suas tecnologias (incluindo a redação); ciências humanas 
e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.  
 
As provas do Enem levam em conta as disciplinas do ensino médio e o conjunto de 
competências e habilidades do aluno um conhecimento que é inter e multidisciplinar e exige 
compreensão e entendimento além do saber factual e objetivo. Nesse sentido, os alunos 
precisam de uma discussão e análise desse novo modelo de prova que será solicitado no 
Enem.  
 
É nesse momento que vemos uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação para, 
através do Projeto Reforço Novo Enem, utilizando a educação à distância, preparar melhor os 
alunos que cursam as séries finais das instituições educacionais de ensino médio.  
 
As aulas (quatro horas, de segunda a sexta-feira) estarão voltadas justamente para o conjunto 
de competências e habilidades. Os alunos poderão enviar as dúvidas que tiverem por e-mail 
para a Academia Brasileira de Educação e Cultura e Empregabilidade (Abece), parceira da 
Secretaria de Estado nesse projeto.  
 
Os alunos também poderão participar de provas simuladas, cujos resultados serão 
disponibilizados pela internet toda sexta-feira.  
 
Há necessidade de se trabalhar com o aluno para um novo modelo de prova que não exige 
“decoreba” ou apenas conhecimento dos conteúdos. Tenho enorme alegria e torço pelos 
resultados desse projeto que não se limita ao processo ensino, mais aprendizagem, mas que 
promove a formação do aluno como um todo, o que engloba o desenvolvimento das 
competências e habilidades. 
 
Minha torcida , porém, será maior se as escolas possuírem e devem possuir no seu corpo 
docente, orientadores educacionais para que eles também auxiliem os alunos, discutindo, 
trabalhando com eles e os ajudando, como sujeitos, como pessoas, nos processos de 
(in)formação, inclusive para as provas do Enem. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 31 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A16. 
 
 
 
 
 


