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RESUMO

O contexto da investigação se dá em torno das edições do Exame Nacional  do
Ensino  Médio  (ENEM de  2009  a  2019)  que  é  aplicado  desde  1998  aos  alunos
concludentes e egressos da etapa final da educação básica. Forjado num contexto
de  reformas  no  qual  tendências  internacionais  apontavam  para  importância  da
formação geral de competências indispensáveis ao exercício pleno da cidadania, o
exame é norteado pelos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização,
considerados também pressupostos teóricos da abordagem CTS, que vêm desde a
década de sessenta orientando currículos e o ensino de ciências  no hemisfério
norte e América Latina, com o semelhante objetivo de preparar os sujeitos para o
exercício pleno da cidadania a partir de uma abordagem dos conteúdos científicos
no seu contexto social. Através de uma análise de conteúdo de Bardin, a pesquisa
investiga  os  itens  que  compõem  as  provas  de  Ciências  da  Natureza  e  suas
Tecnologias  (CNT),  bem como a  Matriz  de  Referência  teórico-metodológica  que
fundamenta  a  elaboração  dos  mesmos,  a  fim de  caracterizar  essa  aproximação
entre os pressupostos e expressar como e em que medida a abordagem CTS é
contemplada pelos itens de CNT nesta última década de aplicações do exame.

Palavras-chave: ENEM. CTS. Ensino de ciências.



ABSTRACT

The context of the investigation is around the editions of the National High School
Exam (ENEM  from 2009  to  2019),  which  has  been  applied  since  1998  to  final
students and graduates of the final stage of basic education. Forged in a context of
reforms  in  which  international  trends  pointed  to  the  importance  of  the  general
formation of competencies indispensable to the full exercise of citizenship, the exam
is guided by the principles of interdisciplinarity and contextualization, also considered
theoretical assumptions of the STS approach, which have been going on since the
1990s. sixty guiding curricula and science teaching in the northern hemisphere and
Latin America, with the same objective of preparing subjects for the full exercise of
citizenship from an approach to scientific content in their social context. Through a
content analysis of Bardin, the research investigates the items that make up the tests
of  Natural  Sciences  and  its  Technologies  (CNT),  as  well  as  the  theoretical-
methodological  Reference  Matrix  that  underlies  their  elaboration,  in  order  to
characterize this approximation between the assumptions and express how and to
what extent the STS approach is contemplated by the CNT items in this last decade
of exam applications.

Keywords: ENEM. STS. Science teaching.
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1 INTRODUÇÃO

Com pouco mais de duas décadas de sua primeira edição, o Novo ENEM1,

como passou a ser chamado o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2009,

tem sua origem ligada a uma série de reformas na política educacional brasileira

ocorridas  na  década  de  90.  A  ideologia  neoliberal  que  emergiu  da  crise  do

capitalismo  global  nos  anos  70,  especialmente  nos  EUA  e  Inglaterra,  chega

finalmente  aos  países  periféricos,  inclusive  os  da  América  Latina,  interferindo

diretamente em suas políticas nacionais  de educação. 

Capitaneado em sua grande maioria  por  associações de bancos e  outras

instituições,  o discurso das reformas neoliberais  defendido por  estes organismos

internacionais  acaba exercendo grande influência  nas políticas  educacionais  dos

países  de  economia  periférica,  muito  por  conta  de  seu  grande  poder  de

financiamento, que tornou assim mais fácil  a tarefa de persuadir governos latino-

americanos  a  empreender  reformas  que  visavam  atender  prioritariamente  às

exigências  do  “mercado”  que,  a  essa  altura,  na  esteira  do  desenvolvimento  da

internet  e  de  outras  tecnologias  de  telecomunicação,  constituía-se  em processo

crescente  e  acelerado  de  integração  global  das  economias  e  consequente

alterações das relações capital-trabalho, o que fatalmente viria a afetar as políticas

nacionais em várias áreas, em especial a Educação.

No contexto educacional brasileiro, essas políticas reformistas se efetivam a

partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96). Com as mudanças

chegando  ao  mercado  trabalho,  uma  das  reformas  centrais  trazidas  pela  lei  nº

9.394/96  diz  respeito  à  última  etapa  da  educação  básica,  a  partir  de  então

denominada Ensino Médio. Referindo-se à educação básica, o documento do ENEM

é claro em sua ênfase no mercado de trabalho ao preconizar uma formação geral

não exclusivamente propedêutica ao ensino superior:

As tendências internacionais, tanto em realidades mais próximas da nossa
como nas mais distantes,  acentuam a importância da formação geral  na
educação básica,  não só para a continuidade da vida acadêmica como,
também,  para  uma  atuação  autônoma  do  sujeito  na  vida  social,  com
destaque à sua inserção no mercado de trabalho, que se torna mais e mais
competitivo. (BRASIL, 2002) (grifo nosso)

1 Utilizou-se o termo “Novo ENEM” para se referir ao Exame Nacional do Ensino Médio realizado a partir do ano 
de 2009, em que se adotou nova proposta de avaliação.
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Ainda no âmbito dessas mudanças iniciadas em 1996, o ENEM surge então

dois anos depois, em 1998, atendendo ao texto da LDB que determina à União a

organização de “processo nacional de avaliação do rendimento escolar, para todos

os níveis de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade

do ensino” (BRASIL, 1996. Art. 9º, VI).  Vale ressaltar aqui que essa previsão legal

está em consonância com a premissa comum a todos os documentos oficiais dos

organismos internacionais fomentadores dessas reformas, qual seja aquela baseada

na bandeira  política  neoliberal  de  descentralização do Estado e nos critérios  de

eficiência e  qualidade,  complementadas  com  uma  paulatina  transferência  das

responsabilidades estatais para a comunidade. No Brasil, por exemplo, em especial

no caso da educação, destaca-se a implementação de programas de controle de

resultados  da  performance  de  alunos  e  instituições,  bem  como  incremento  de

parcerias entre Estado‐Sociedade (ALMEIDA JÚNIOR, 2001).

A partir do objetivo fundamental de avaliar o desempenho do aluno ao término

da  escolaridade  básica,  para  aferir  o  desenvolvimento  das  competências

fundamentais  ao  exercício  pleno  da  cidadania  (BRASIL,  2002),  o  ENEM  então

assume papel de destaque na política nacional de educação ao incorporar em sua

fundamentação  teórico-metodológica  pressupostos  oriundos  de  tendências  e

diretrizes curriculares que tentam responder às novas demandas surgidas no mundo

pós-guerra e que se avolumaram com a crise do Estado de bem-estar social iniciada

na década de 70. Dentre elas, ganha destaque a abordagem Ciência-Tecnologia-

Sociedade  (CTS),  ao  surgir  como  reação  crítica  aos  pilares  fundamentais  do

cientificismo de base positivista e cujo os principais pressupostos se alinham aos

dos  documentos  norteadores  do  ensino  médio,  tais  quais  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM’s), que propõe um currículo

capaz  de  oferecer  significado  ao  conhecimento  escolar,  mediante  a

contextualização; promover um diálogo entre os conhecimentos de diferentes áreas,

mediante  a  interdisciplinaridade;  e  incentivar  o  raciocínio  e  a  capacidade  de

aprender (BRASIL, 2000).

Diante desse quadro, a pesquisa tem por objeto de análise os itens referentes

à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT) de todas as edições do

ENEM desde 2009 até 2019, partindo da análise da Matriz de Referência (MR) da
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área e de outros documentos oficiais que permitam compreender a estrutura teórico-

metodológica de construção dos itens, sua aproximação com os pressupostos de

uma abordagem CTS e, por fim, a adoção de categorias de análise capazes de

fornecer um panorama consistente de como e em que medida o exame contempla

uma abordagem que  leve  em conta  as  inter-relações  entre  ciência  e  tecnologia

(C&T) e as demais dimensões e dilemas da sociedade.

Embora os resultados confirmem uma importante ruptura com o formato e

concepção dos exames tradicionais, diante da qual se pode até mesmo considerar o

ENEM uma avaliação construtivista onde a memorização irrefletida dos conteúdos e

os raciocínios automatizados não são fundamentais para a resolução das situações-

problema propostas pelos itens  (GOMES; BORGES, 2009). No que diz respeito às

relações  CTS  eles  mostram  uma  presença  ainda  discreta,  apontando  para  a

necessidade  de  evoluir  no  sentido  do  exame  contemplar  cada  vez  mais  temas

sociocientíficos, muito embora seja importante ressaltar que sua configuração em

questões  exclusivamente  de  múltipla  escolha  oferece  poucas  oportunidades  do

candidato expressar suas competências relativas à um posicionamento crítico frente

aos  problemas  socioambientais  e  à  tomada  de  decisões  responsáveis  sobre

questões de ciência e tecnologia na sociedade (MAIA; JUSTI, 2008).

Os  registros  para  cada  uma  das  categorias  de  análise  dos  itens  foram

tabulados em planilha Excel e expressos por meio de gráficos (estilo pizza), com a

apresentação dos respectivos percentuais de distribuição nos 495 itens analisados.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Movimento CTS

2.1.1 Contexto histórico

Nos últimos 60 anos, a comunidade científica mundial, mais especificamente

aquela  voltada  à  Educação  em Ciências,  vem sendo  permeada  por  um debate

crescente no âmbito da perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Para

BAZZO  et  al. (2003),  a  expressão designa um campo de estudos cujo  objeto é

constituído pelas inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade, tanto no que

diz  respeito  aos  fatores  sociais  que  influenciam  nas  inovações  científico-

tecnológicas,  como  em  relação  aos  seus  impactos  socioambientais.  Segundo

AULER  &  BAZZO  (2001),  os  estudos  nesse  campo  surgem  como  uma  reação

acadêmica contra o assim denominado por LUJÁN LÓPES, J. L. et al. (1996) apud

AULER  &  BAZZO  (2001,  p.  2),  “modelo  linear/tradicional  de

progresso/desenvolvimento”, que se baseia na crença positivista – questionada ao

longo  das  últimas  décadas  –  de  que  o  desenvolvimento  científico  (DC)  gera,

inexoravelmente, o desenvolvimento tecnológico (DT) e este gera o desenvolvimento

econômico (DE) que,  por  sua vez,  determinaria  o desenvolvimento social  (DS –

bem-estar social), conforme ilustração abaixo:

Figura 1 - Modelo linear de desenvolvimento

Fonte: LUJÁN LÓPES, J. L. et al. (1996) apud AULER & BAZZO (2001, p. 2)

De acordo  com esses  autores,  isso  se  deu  a  partir  de  um somatório  de

fatores. Para SCHWARTZMAN (1989), a origem de boa parte deles se dá com o

advento da Segunda Guerra Mundial, que deu início a um aumento crescente da

área  de  intersecção  entre  a  atividade  tecnológica  e  a  pesquisa  científica,

DS
(ampliação do bem-estar social)

DT
(mais tecnologia)

DE
(mais riqueza)

DC
(mais Ciência)
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anteriormente caracterizada em grande parte pela tecnologia industrial de um lado,

com o  conhecimento  que  havia  se  desenvolvido  e  permanecia  restrito  no  setor

industrial,  e do outro por uma ciência predominantemente acadêmica, organizada

nas áreas de astronomia, física, botânica, etc. das Academias de Ciências ou nas

Universidades.  Essa  situação  começa  a  se  alterar  antes  mesmo  da  Segunda

Guerra, com um debate acerca das relações entre atividade científica e o Estado,

originado nas primeiras décadas do séc. XX na União Soviética e que logo chega às

principais nações europeias, especialmente à Alemanha nazista que logo põe seus

cientistas a serviço de suas atividades militares. O avanço das tropas Hitler, por sua

vez, faz ecoar toda essa discussão além do Atlântico, chegando de forma dramática

aos  Estados  Unidos  que,  com  o  envolvimento  na  guerra  contra  os  alemães,

lideraram  o  famoso  programa  de  pesquisa  e  desenvolvimento  que  produziu  as

primeiras  bombas  atômicas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  o  Projeto

Manhattan.  Empolgados  com  a  possibilidade  sem  precedentes  de  contar  com

recursos ilimitados para ampliar as fronteiras do conhecimento, embora a par do

significado militar do projeto, os cientistas se deparam então com ao fato de terem

que acompanhar impotentes, sem nenhum controle ou poder de decisão sobre o uso

do  artefato  recém-criado,  a  devastação  causada  pelos  bombardeios  às  cidades

japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Acende-se então rapidamente o alerta sobre a

necessidade  de  se  questionar  o  uso  dos  conhecimentos  que  possuem,

principalmente nos contextos dos pactos realizados entre comunidade científica e

Estado.

Ainda como resultado de avanços científicos e tecnológicos alcançados com a

Segunda Guerra, inicia-se logo em seguida o uso de pesticidas como o DDT2, que

logo  se  vincularam,  nas  décadas  de  1960  e  1970,  à  degradação  ambiental

brilhantemente denunciada em  Silent Spring  ou “Primavera silenciosa” (CARSON,

2010), livro publicado em 1962 pela bióloga norte-americana Rachel Carson  e que é

comumente associado ao lançamento do movimento ambientalista. Outra obra de

2 O Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) se tornou um dos mais conhecidos inseticidas de baixo custo. Começou a
ser utilizado na Segunda Guerra Mundial para eliminar insetos e combater as doenças emitidas por eles como a
Malária, Tifo e Febre amarela, era usado também por fazendeiros para controlar pestes agrícolas. Demorando de
4 a 30 anos para se degradar, o principal problema é sua ação indiscriminada, que atinge tanto as pragas quanto
o resto  da  fauna e flora da área  afetada,  além de se  infiltrar  na  água contaminando os  mananciais,  esse
inseticida interrompe o equilíbrio natural no meio ambiente. Teve seu uso proibido por volta dos anos 70 em
virtude de seu efeito acumulativo no organismo, dentre os malefícios causados por ele está o enfraquecimento
das cascas de ovos das aves, envenenamento de alimentos como carnes e peixes. Alguns estudos sugeriram
que é cancerígeno, provoca partos prematuros, causa danos neurológicos, respiratórios e cardiovasculares.
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mesma envergadura é “A estrutura das revoluções científicas” (KUHN, 2001),  do

físico  e  filósofo  da  ciência  Thomas  Kuhn.  Publicadas  no  mesmo  ano,  juntas

potencializaram ainda mais as discussões em torno das consequências da C&T na

sociedade.

Em  plena  ascensão  dos  movimentos  de  contracultura3,  entre  eles  o

movimento ambientalista, o movimento CTS surge como tendência que, saindo da

esfera  puramente  científico-tecnológica-industrial,  invade esferas  mais  amplas  da

sociedade,  trazendo  à  tona  não  só  questões  ligadas  aos  impactos  do  uso  dos

artefatos científico-tecnológicos no ser humano, seu ambiente e sua cultura, mas

também na educação e formação das futuras gerações e, de modo geral, na nossa

cosmovisão enquanto projeto de sociedade civilizada.

O ponto central e mais inovador desse enfoque diz respeito à dimensão social

dos fatores que determinam os avanços tecno-científicos. Trata-se de entender C&T

não como um processo ou atividade autônoma, desvinculado dos demais setores da

sociedade, mas sim como um processo intrinsecamente social,  isto é, guiado por

elementos  externos  ao  campo  estritamente  científico,  tais  como  valores  morais,

interesses político-econômicos etc.,  que exercem papel  decisivo  na origem e na

consolidação  das  “verdades”  científicas,  sua  divulgação  e  seus  produtos

tecnológicos. Desse modo, estudos CTS vêm ao longo dos anos se organizando em

três frentes delineadas em torno da pesquisa, das políticas públicas e, obviamente,

da educação. Neste último segmento tem se consolidado a reforma e elaboração de

currículos, programas e materiais de ensino com ênfase em CTS, tanto na educação

básica quanto no ensino superior. Nas palavras de Simões e Paixão (2004, apud

Yager, 1996, apud Araújo et al., 2008):  

O ensino CTS assume-se como uma forma estruturada de ensinar ciência e
tecnologia, como um esforço de reforma no sentido de se atingirem níveis
aceitáveis de educação científica por parte da população em geral.

3 “De um lado,  o termo  contracultura pode se referir  ao conjunto  de movimentos de rebelião da
juventude  [...]  que  marcaram  os  anos  60:  o  movimento  hippie,  a  música  rock,  uma  certa
movimentação nas universidades, viagens de mochila, drogas e assim por diante. [...] Trata-se, então,
de um fenômeno datado e situado historicamente e que, embora muito próximo de nós, já faz parte
do passado. [...] De outro lado, o mesmo termo pode também se referir a alguma coisa mais geral,
mais abstrata, um certo espírito, um certo modo de contestação, de enfrentamento diante da ordem
vigente, de caráter profundamente radical e bastante estranho às forças mais tradicionais de oposição
a esta mesma ordem dominante. Um tipo de crítica anárquica – esta parece ser a palavra-chave –
que, de certa maneira, 'rompe com as regras do jogo' em termos de modo de se fazer oposição a
uma  determinada  situação.  [...]  Uma  contracultura,  entendida  assim,  reaparece  de  tempos  em
tempos, em diferentes épocas e situações, e costuma ter um papel fortemente revigorador da crítica
social (PEREIRA, 1992). 
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Desde a década de sessenta, currículos de ensino de ciências com ênfase

em CTS – ciência, tecnologia e sociedade – vêm sendo desenvolvidos no mundo

inteiro. Tais currículos apresentam como objetivo central preparar os alunos para o

exercício  da  cidadania  e  caracterizam-se  por  uma  abordagem  dos  conteúdos

científicos no seu contexto social (SANTOS & MORTIMER, 2002). Essa dinâmica

repercute inicialmente em países capitalistas centrais do hemisfério norte, onde as

condições materiais da população razoavelmente satisfeitas permitiram o surgimento

de um clima de desconfiança para  com a concepção linear  de desenvolvimento

mencionada  acima,  que  compreendia  a  ciência  como  processo  contínuo  e

cumulativo de desvelamento da realidade por meio de leis que a regem desde o

ponto de vista natural ao social.

2.1.2  Pensamento  Latino-Americano  de  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade

(PLACTS) e o contexto educacional brasileiro

Na América latina a realidade é obviamente bem distinta do hemisfério norte e

seus países protagonistas na ordem econômica global. Marcados por um histórico

de passado colonial e com uma parcela significativa de seu povo vivendo abaixo da

linha da pobreza,  os país latino-americanos têm que lidar com aquilo que Paulo

Freire  (1987)  chamou  de  “cultura  do  silêncio”,  na  qual  a  grande  maioria  da

sociedade  é  privada  de  participar  dos  processos  e  decisões  que  definem  suas

condições  de  existência.  Nesse  contexto,  LINSINGEN  (2007)  nos  alerta  para  a

necessidade de abordar questões relacionadas ao que Dagnino, Thomas e Davyt

(1996)  denominaram  “Pensamento  Latino-Americano  de  Ciência,  Tecnologia  e

Sociedade” (PLACTS) que se inicia em meados dos anos 1960 e 1970. O autor

argumenta  em  favor  dos  assim  denominados  “estudos  de  ciência,  tecnologia  e

sociedade” (ECTS) latino-americanos pois estes, ao considerarem as peculiaridades

do movimento CTS na região, abrem caminho para uma compreensão mais rigorosa

do que seja  ciência e  tecnologia na conjuntura específica da América Latina. Isto,

por sua vez, permite que os desdobramentos desses estudos sejam referência na
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criação e desenvolvimento de linhas de trabalho para a abordagem de CTS por

parte da educação (VACCAREZZA, 1998). Assim sendo, é coerente e necessário

reconhecer  a  importância  dos  achados  ECTS  para  o  campo  da  pesquisa  em

educação no Brasil, já que suas peculiaridades e resultados são fundamentais para

explicitar ”as especificidades socioculturais e socioeconômicas regionais que podem

ser  úteis  para  uma  abordagem  educacional  contextualizada,  socialmente

referenciada e comprometida em termos curriculares”.

Para o contexto específico desta pesquisa, os desdobramentos do movimento

CTS relevantes à questão do ensino, avaliação e currículo de ciências, são relativos

a uma postura crítica frente ao  cientificismo, descrito por SANTOS & MORTIMER

(apud  BERNARD & CROMMELINCK, 2002) como uma espécie de “autonomização

da razão científica em todas as esferas do comportamento humano” e que “resultou

em uma verdadeira fé no homem, na ciência, na razão, enfim, uma fé no progresso”.

Essa elaboração é o que está na base do mito da neutralidade científica (JAPIASSU,

1999), no sentido de que, ao desvendar as leis universais capazes de transformar a

realidade com a aplicação das mesmas na produção de artefatos (tecnologia),  a

ciência  estaria  isenta  de  valores,  interesses  e  opiniões,  com  seus  agentes

funcionando independentes de sua condição humana, quase como se a ciência, ela

mesma, fosse um ser autômato, e não uma produção cultural humana. Neste ser,

uma vez neutro, todos os seus achados seriam colocados à disposição do restante

da sociedade, cabendo a esta não só a discussão acerca de seus melhores usos e

aplicações, mas também a inteira responsabilidade por suas consequências. Deste

modo,  restaria  tão  somente  à  comunidade  científica  a  busca  por  mais  e  mais

conhecimentos sobre a realidade natural e social, desvelando cada vez mais suas

leis de funcionamento, transferindo as discussões no plano ético para um momento

secundário  à  produção  científica.  Ficaria  então  a  cargo  da  ética,  deslocada

inteiramente para fora do meio científico, lidar com as decisões acerca do uso e

impactos da C&T. 

A abordagem CTS vem, portanto, na contramão dessa lógica tradicional em

C&T – tomada como atividade autônoma cujo funcionamento segue exclusivamente

uma lógica interna, imune a fatores externos – uma vez que desloca 

o  centro  de  responsabilidade  da  mudança  científico-tecnológica  para  os
fatores  sociais,  ou  seja,  o  fenômeno  científico-tecnológico  passa  a  ser
entendido  como  “processo  ou  produto  inerentemente  social  onde  os
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elementos não epistêmicos ou técnicos (como valores morais, convicções
religiosas,  interesses  profissionais,  pressões  econômicas  etc.)
desempenham um papel  decisivo  na  gênese  e  consolidação  das  ideias
científicas e dos artefatos tecnológicos” (LINSINGEN, 2007,  apud BAZZO,
von LINSINGEN, PEREIRA, 2003, p. 126).

No que se refere ao ensino de ciências e ao contexto de uma avaliação como

o ENEM, essa mudança de enfoque pode significar uma transformação radical dos

princípios  norteadores do  currículo  da  educação básica  e  consequentemente  de

seus exames, tanto em relação ao que avaliar, quanto em relação a como avaliar.

.

2.2 ENEM

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996

(LDB/96), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) surge no ano de 1998 como

uma avaliação de larga escala que se fundamenta na articulação entre o conceito de

educação básica e o de cidadania (JALOTO & MARTINS, 2014),  voltada para  o

universo de alunos concluintes e de egressos da última etapa da educação básica.

Esta etapa, antes denominada “segundo grau”, passa a ser o atual ensino médio e,

dentre outras profundas transformações, a nova LDB determinaria também que a

União  organizasse  processo  nacional  de  avaliação  do  rendimento  escolar,  para

todos os níveis de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da

qualidade do ensino  (art.  9º,  VI).  Proposto e realizado até  os  dias de hoje pelo

Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),

autarquia  vinculada  ao  Ministério  da  Educação  e  Desporto  (MEC),  o  ENEM  foi

concebido  com  o  “objetivo  fundamental  de  avaliar  o  desempenho  do  aluno  ao

término da escolaridade básica,  para aferir  o desenvolvimento das competências

fundamentais  ao  exercício  pleno da cidadania”  (ENEM: documento  básico  2000,

1999, p. 5). 

Outra  função  conferida  ao  ENEM  era  o  de  influenciar  mudanças  nos

currículos de ensino médio. Para isso, buscou-se aumentar a importância do exame,

e, já na segunda edição, foi  utilizado como modalidade de acesso alternativa ao

vestibular tradicional de 93 instituições de ensino superior. Em 2009, na gestão do

então ministro  Fernando Haddad, foi introduzido um novo modelo de prova para o

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Haddad
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ENEM, com a proposta de unificar o concurso vestibular das universidades federais

brasileiras.  O Novo Enem, cujas  onze edições realizadas até  o  momento  são o

objeto de investigação geral deste estudo, passou a ser realizado em dois dias de

prova, contendo ao todo 180 questões objetivas, das quais 45 seriam de Ciências da

Natureza e suas Tecnologias, e uma redação. Além disso, foi adotada a Teoria da

Resposta ao Item4 (TRI)5 na formulação da prova, o  que permitiria que as notas

obtidas em edições diferentes do exame fossem comparadas e até mesmo utilizadas

para ingresso nas instituições de ensino superior, tornando-se uma das principais

avaliações no atual contexto da educação brasileira. 

Conforme  Miranda  et  al.  (2010),  o  ENEM  emerge  como  um  importante

elemento no âmbito de uma série de reformas curriculares para o ensino médio,

inicialmente estruturadas sob a forma das Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Ensino Médio - DCNEM (BRASIL, 1999-c), dos Parâmetros Curriculares Nacionais

para  o  Ensino  Médio  -  PCNEM (BRASIL,  1999-b)  e  seguidas por  uma série  de

propostas e ações norteadas pelos mesmos princípios desses documentos oficiais.

Somados a  estes  documentos,  o  documento  básico  do ENEM estabelece como

referência do exame a LDB e a Reforma do Ensino Médio, bem como os textos que

sustentam  sua  organização  curricular  em Áreas  de  Conhecimento,  e,  ainda,  as

Matrizes  Curriculares  de  Referência  para  o  Sistema  de  Avaliação  da  Educação

Básica (SAEB)6. 

Passados dezoito anos da publicação de seu documento básico, atualmente o

ENEM tem sua fundamentação  teórico-metodológica  desenhando  um modelo  de

avaliação  centrado  na  aferição  das  estruturas  mentais  por  meio  das  quais  se

constrói continuamente o conhecimento, indo além da memorização de conteúdos

que, embora indispensáveis para a constituição dessas estruturas, sozinha tem se

4 Item consiste  na  unidade  básica  de  um instrumento  de  coleta  de  dados,  que  pode  ser  uma  prova,  um
questionário etc. (Brasil. Inep, 2006). Nos testes educacionais, item pode ser considerado sinônimo de questão,
termo mais popular e utilizado com frequência nas escolas. (BRASIL, 2010) (grifo nosso)
5 A TRI é um conjunto de modelos matemáticos no qual a probabilidade de resposta a um item é modelada como
função da proficiência (habilidade) do aluno (variável latente, não observável) e de parâmetros que expressam
certas propriedades dos itens. Quanto maior a proficiência do aluno, maior a probabilidade de ele acertar o item.
Uma das propriedades importantes da TRI é o fato dos parâmetros dos itens e as proficiências dos indivíduos
serem invariantes. Tanto os parâmetros dos itens obtidos de grupos diferentes de alunos testados quanto os
parâmetros de proficiência baseados em grupos diferentes de itens são invariantes,  exceto pela escolha de
origem e escala.  Graças a essa propriedade, a TRI, associada a outros procedimentos estatísticos,  permite
comparar alunos, estimar a distribuição de proficiências da população e subpopulações e ainda monitorar os
progressos de um sistema educacional” (KLEIN, 2009, p. 127). Outras informações podem ser observadas em
Andrade, Tavares e Valle (2000).
6 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala que
permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir  no
desempenho do estudante.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Resposta_ao_Item
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Resposta_ao_Item
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestibular
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mostrado  insuficiente  para  compreender  a  complexidade  do  mundo  atual  e

responder aos seus desafios nos mais diversos aspectos (BRASIL, 2005). Desse

modo, o objetivo mais específico das provas é avaliar as competências e habilidades

dos estudantes do Ensino Médio através de itens elaborados de modo a apresentar

situações-problemas que, para sua solução, devem exigir do estudante o domínio de

uma das trinta  habilidades listadas na Matriz  de Referência do exame (BRASIL,

2019a)  para  cada área  do  conhecimento.  Estas  habilidades,  por  sua  vez,  estão

associadas  a  um  ou  mais  objetos  de  conhecimento que  compõem  o  Conteúdo

Programático do ENEM, que nada mais é do que uma lista com todos os assuntos e

matérias que podem ser cobrados no exame, contida em documento anexo à Matriz

de Referência (MR) e organizadas em quatro áreas do conhecimento, sendo elas:

1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  ,  que abrange o conteúdo de
Língua  Portuguesa  (Gramática  e  Interpretação  de  Texto),  Língua
Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da
Informação;
2) Matemática e suas Tecnologias  , que abrange o conteúdo de Matemática;
3) Ciências  da  Natureza  e  suas  Tecnologias  (CNT)  ,  que  abrange  os
conteúdos de Química, Física e Biologia;
4) Ciências Humanas e suas Tecnologias  ,  que abrange os conteúdos de
Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Conhecimentos Gerais;

Como  exposto  acima,  a  Matriz  de  Referência  do  ENEM  descreve  as

competências  e  habilidades  exigidas  dos  alunos.  De  acordo  com  o  Documento

Básico do ENEM (BRASIL, 2002)

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor,
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre
objetos,  situações,  fenômenos  e  pessoas  que  desejamos  conhecer.  As
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano
imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades
aperfeiçoam-se  e  articulam-se,  possibilitando  nova  reorganização  das
competências. (BRASIL, 2000, p.5)

O mesmo documento, em versão mais recente, explica:

A  diferença  entre  competência e  habilidade,  em  uma  primeira
aproximação, depende do recorte. Resolver problemas, por exemplo, é uma
competência  que  supõe  o  domínio  de  várias  habilidades.  Calcular,  ler,
interpretar,  tomar decisões,  responder por escrito,  etc.,  são exemplos de
habilidades requeridas para a solução de problemas de aritmética. Mas, se
saímos  do  contexto  de  problema  e  se  consideramos  a  complexidade
envolvida no desenvolvimento de cada uma dessas habilidades, podemos
valorizá-las como competências que, por sua vez, requerem outras tantas
habilidades. (BRASIL, 2005, p.19)
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Vale ressaltar aqui que o presente estudo adota o entendimento de CASTRO

&  BRITO  (2019),  onde  o  termo  competência  é  tomado  como  a  capacidade  de

mobilizar  um  ou  mais  objetos  de  conhecimento  de  forma  articulada,  a  fim  de

solucionar uma determinada situação-problema, assim como o termo “habilidade” foi

compreendido  como  uma  “competência  específica”,  diferenciando-se  da

competência  simplesmente  por  ter  uma  abrangência  menor.  Neste  sentido,  um

conjunto de habilidades articuladas entre si compõe cada uma das competências da

matriz de referência das áreas do conhecimento enumeradas acima. 

Além  de  competências  e  habilidades,  os  documentos  oficiais  que

fundamentam  o  exame  apontam  também  para  a  interdisciplinaridade,

contextualização e situações-problemas como princípios norteadores na concepção

de  suas  provas.  A  própria  organização  das  provas  do  exame  em  áreas  do

conhecimento,  bem  diferente  dos  vestibulares  tradicionais  organizados  por

disciplina, traduz a ideia de disciplinas que se interpenetram, apontando para uma

concepção cujos  pressupostos,  tal  qual  a  interdisciplinaridade,  se  aproximam de

uma abordagem que leva em conta as assim denominadas inter-relações CTS. 

Em recente estudo centrado no ensino de Ciências no Ensino Médio, todos os

documentos relativos ao ensino de Biologia, Física e Química desse nível de ensino,

publicados após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nº 9.394/96), foram

analisados por STRIEDER et al. (2016), entre eles aquele que nos interessa mais

especificamente neste estudo, qual seja a Matriz de Referência do Exame Nacional

do Ensino Médio (BRASIL, 2016a). Os autores ressaltam inicialmente que já existem

muitos trabalhos baseados no enfoque CTS conclusivos no sentido de “que essa

perspectiva  encontra  respaldo  nos  documentos  oficiais  brasileiros  (PINHEIRO;

WESTPHAL;  PINHEIRO,  2005;  PINHEIRO;  SILVEIRA;  BAZZO,  2007)”,  muito

embora haja outros “que apontam que há uma série de questões presentes nesses

documentos que merecem atenção, a exemplo dos conceitos de cidadania (CUNHA,

2005; ORIANI, 2007; MOEHLECKE, 2012; TOTI, 2011), competências (RICARDO,

2005;  PAIVA;  KAWAMURA,  2016),  interdisciplinaridade  e  contextualização

(RICARDO, 2005) e relações entre desenvolvimento tecnológico e os processos de

produção da sociedade (LOPES, 2004; LEODORO, 2008)”. Posteriormente, já em

tom  conclusivo,  afirmam  os  autores  que  “a  análise  dos  documentos  oficiais

brasileiros para o ensino médio, publicados a partir da década de 1990, indica que
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há  uma  proposição  curricular  que  aponta  para  a  abordagem  CTS”.  Contudo,

pesquisas recentes vêm mostrando que os conteúdos (itens) das provas de CNT de

edições do ENEM posteriores às novas orientações curriculares (a partir de 2009),

não têm contemplado a abordagem CTS na mesma proporção e rigor previstos nos

documentos oficiais que balizam o exame. É o que aponta, por exemplo, estudo de

Castro e Brito (2019) acerca dos itens de Física presentes na edição do ENEM de

2017:

O resultado da análise das habilidades nos mostrou que, das 13 que foram
utilizadas nas questões de Física, sete apresentaram aproximação com a
abordagem CTS [...]
Contudo, olhando para as questões, das 17 identificadas como relacionadas
à  Física,  apenas  três  apresentaram  a  contextualização  e  a
interdisciplinaridade, como concebidas na abordagem CTS.

Diante deste cenário, a proposta de pesquisa aqui apresentada entende que

dar continuidade a estudos que, como o citado acima, vêm mapeando as provas de

CNT das últimas edições do ENEM com o intuito de avaliar em que medida e a partir

de  quais  pressupostos  o  exame  contempla  as  relações  CTS,  servirá  como

instrumento de diagnóstico para avaliar como este campo de pesquisa, no âmbito da

educação em ciências, tem se concretizado no sentido de promover a alfabetização

científica  necessária  para  lidarmos  com  a  complexidade  das  questões

contemporâneas discutidas a partir do movimento CTS.

Além disso,  as  mudanças trazidas pelo  Novo ENEM fizeram com que  se

atingisse a incrível  média  de 6.327.493 de inscritos por  edição,  desde 2009 até

2019. Além disso, até o ano de 2017, cerca de  1.434 instituições de ensino superior

de todo o Brasil para selecionar candidatos para as suas vagas utilizando as notas

do  exame.  Estes  números  consolidam nosso  exame como o  segundo  maior  do

mundo,  perdendo  em  participantes  apenas  para  o  GaoKao,  exame  chinês  que

seleciona alunos para o ensino superior. No entanto, como na China não temos uma

única prova aplicada para os cerca de 10 milhões de participantes, em virtude das

limitações logísticas dadas pela extensão territorial daquele país, podemos dizer que

se considerarmos uma prova que seja aplicada a todos os seus participantes,  o

ENEM desponta como a maior avaliação realizada no planeta.
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3 METODOLOGIA

Com o objetivo de identificar a presença de pressupostos CTS na elaboração

dos itens de CNT das edições 2018 e 2019 do ENEM, a pesquisa aqui descrita se

deu  primeiramente  no  sentido  de  compreender  a  fundamentação  teórico-

metodológica que estrutura a elaboração de cada um dos itens, objeto central dessa

investigação. Para tanto, o trabalho se desenvolveu basicamente em dois contextos

essencialmente qualitativos: a análise da Matriz de Referência do exame (BRASIL,

2019),  mais especificamente a parte  que contém as competências e habilidades

esperadas dos estudantes egressos do Ensino Médio e que devem ser  aferidas

pelos itens; e a análise de cada um dos 90 itens de CNT das duas edições do

exame delimitadas para essa investigação.

A  Matriz  de  Referência  do  ENEM,  além das  competências  e  habilidades,

apresenta outros elementos que ficaram de fora da análise aqui descrita. Eles são o

conteúdo programático do ENEM, ou seja, os objetos do conhecimento relacionados

às habilidades e competências da matriz,  e os cinco Eixos Cognitivos comuns a

todas  as  áreas  do  conhecimento,  os  quais  são  relacionados  à  capacidade  dos

estudantes de mobilizar o conhecimento que possuem. É importante ainda reforçar

que  o  documento  é  dividido  em quatro  Matrizes  de  Referência,  uma para  cada

grande  área  do  conhecimento.  Destas,  obviamente,  somente  as  30  habilidades,

organizadas em 8 competências, da grande área de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias foram objetos de análise neste trabalho.

A  metodologia  aqui  utilizada  foi  a  análise  de  conteúdo  de  Bardin  e  está

referenciada  em  semelhante  pesquisa  realizada  por  RAAD  et  al.  (2018)  apud

BARDIN (2011). A referência à obra desses autores e a adesão à mesma opção

metodológica se dá pela proximidade entre os objetos e enfoques das pesquisas,

bem como pelo fato, apresentado pelos autores, da obra de Bardin ser considerada

uma “referência em metodologia de análise de conteúdo na área da educação”.

3.1 A relação habilidade – item no ENEM

Antes da análise dos itens propriamente dita,  é importante ressaltar que a

decisão pelo caminho metodológico de analisar as competências e habilidades da
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MR se  deu  pela  forma como a  relação  habilidade-item estrutura  e  determina  a

elaboração dos mesmos, conforme descrito pelo  Guia de elaboração e revisão de

itens (BRASIL, 2010), segundo o qual “o item deve ser estruturado de modo que se

configure uma unidade de proposição e contemple uma única habilidade da Matriz

de  Referência”,  o  que  tecnicamente  denomina-se  unidimensionalidade  do  item

(CASTRO e BRITO, 2019).

3.2 Estrutura de construção das habilidades na MR

Além disso, a que se considerar também a estrutura de construção geral das

habilidades da Matriz. Tradicionalmente, os processos seletivos de um modo geral

utilizavam uma lógica centrada na simples memorização conteudista. Já o ENEM

adota uma lógica baseada no uso/aplicação dos conteúdos, onde o foco, para além

de nos conteúdos pura e simplesmente, está naquilo que o candidato pode fazer

com eles, isto é, naquilo que o exame entende como habilidade. Esta, por sua vez, é

construída com base numa estrutura única, esquematizada na figura a seguir:

Figura 2 - Estrutura básica de composição das habilidades listadas na MR do ENEM

VERBO + CONTEÚDO + CONTEXTO

Fonte: CASTRO, G. A. M. O ENEM e a Abordagem CTSA - Vídeo 1. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=cvge9kC9uoM>. Acesso em: 05 set. 2020.

Esta  estrutura  pode ser  exemplificada ao analisarmos a habilidade H1 da

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (BRASIL, 2019a):

H1  –  Reconhecer  características  ou  propriedades  de  fenômenos
ondulatórios  ou  oscilatórios,  relacionando-os  a  seus  usos  em diferentes
contextos.

 Observa-se  aqui  a  estrutura  esquematizada  acima.  Como  verbo:

“reconhecer”;  como  conteúdo:  “características ou propriedades de fenômenos

ondulatórios ou oscilatórios”;  e  como  contexto:  “diferentes contextos”.  Outra

habilidade que exemplifica bem essa estrutura é a H5 

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
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Neste caso teríamos, como verbo: “dimensionar”; como conteúdo: “circuitos

ou dispositivos elétricos”; e como contexto: “uso cotidiano”. 

 Diante  do  exposto,  o  destaque  dado  à  habilidade e  sua  estrutura  de

construção, no âmbito desta pesquisa, se dá porque é aquilo que é objetivamente

avaliado por um item do ENEM. No entanto, ao se avaliar um certo conjunto de

habilidades,  está  se  avaliando  também  uma  competência,  embora  de  maneira

indireta.  Nesse contexto específico do ENEM,  (CASTRO e BRITO, 2019) alertam

para  a  necessidade  de  diferenciar  habilidade de  competência apenas  por  uma

questão  de  abrangência,  na  qual  uma  habilidade  pode  ser  tomada  como  uma

competência específica que, por sua vez, pode ser entendida como a capacidade de

mobilizar conhecimento para uma finalidade específica, isto é, no caso do ENEM,

resolver situações-problema. Sobre este tema, o documento de referência para a

elaboração dos itens (BRASIL, 2010) complementa:

Competência é  a  capacidade  de  mobilização  de  recursos  cognitivos,
socioafetivos  ou  psicomotores,  estruturados  em  rede,  com  vistas  a
estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas
para  resolver,  encaminhar  e  enfrentar  situações  complexas.  Segundo
Perrenoud  (apud  Macedo,  2005,  p.  29-30),  uma  das  características
importantes da noção de competência é desafiar o sujeito a mobilizar os
recursos no contexto de situação-problema para tomar decisões favoráveis
a seu objetivo ou a suas metas.
As  habilidades decorrem  das  competências  adquiridas  e  referem-se  ao
plano imediato do “saber fazer” (Brasil. Inep, 2005, p. 17).

3.3 Análise de conteúdo da Matriz de Referência (Ciências da Natureza e suas

Tecnologias)

Estabelecido  os  critérios  de  escolha  das  amostras  a  serem  analisadas,

procedeu-se primeiramente a uma leitura flutuante (pré-análise) das 30 habilidades

que compõem a matriz. Isso permitiu não só reconhecer a estrutura de construção

das habilidades, mas também constatar dois tipos de habilidades quanto à relação

com  os  conteúdos.  Observou-se  que  essa  relação  pode  acontecer  como  nos

exemplos  apresentados  na  seção  anterior,  onde  a  habilidade  em  questão  se

relaciona diretamente com um determinado objeto de conhecimento (habilidades H1

e H5). No entanto, há também habilidades que não se relacionam diretamente a um

determinado conteúdo específico. O texto dessas habilidades dá uma abertura muito
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maior  para  interdisciplinaridade,  pois  se  referem  não  a  um  ou  outro  conteúdo

específico, mas sim a temas que, pelo seu nível de complexidade, mobilizam objetos

de  conhecimento  de  mais  de  uma  disciplina.  Além  disso,  o  caráter  temático  e

complexo  de  articulação  entre  diferentes  conteúdos  possibilita  também  uma

contextualização mais ampla na elaboração dos itens. É o que se pode observar, por

exemplo, na habilidade H23:

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia
em  ambientes  específicos,  considerando  implicações  éticas,  ambientais,
sociais e/ou econômicas.

Neste caso, a estrutura da habilidade é composta por um verbo: “avaliar”; por

um conteúdo, ou melhor, pelo tema: “geração, uso ou transformação de energia”; e

por  um  contexto:  “em  ambientes  específicos,  considerando  implicações  éticas,

ambientais, sociais e/ou econômicas”. 

Essa observação permite então identificar, no conjunto das 30 habilidades da

Matriz, aquelas que, tal qual a H23 mostrada acima, apresentam um maior potencial

de abordagem das relações CTS na elaboração de seus itens, enquanto o restante

está  limitado  a  abordar  mais  especificamente  um  único  e  específico  objeto  de

conhecimento, nos moldes dos exames tradicionais. Deste modo, é esperado que

que nos itens elaborados a partir dessas habilidades com potencial CTS se observe

uma aproximação maior com os pressupostos de uma abordagem que promova,

segundo Carvalho (2011), a “formação e alfabetização científica dos estudantes com

um olhar na direção da coletividade”. 

Quanto às competências e habilidades, organizadas na MR em oito blocos,

ANDRELA et  al.  (2011)  apontam  para  observações  no  mesmo  sentido,

demonstrando que

(..)  a  Matriz  de  Referência  relativa  às  Ciências  da  Natureza  e  suas
Tecnologias  se  aproxima,  em  todos  os  8  blocos  analisados,  dos
pressupostos de um ensino com ênfase CTS, conforme o exemplo a seguir:
Competência  da  área  1 –  Compreender  as  ciências  naturais  e  as
tecnologias a elas associadas com 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.
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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.

Neste exemplo, enquanto o texto da própria competência de área aponta para

uma  compreensão  das  CNT  como  produtos  da  cultura  humana e,  portanto,

desmistificando  a  concepção  de  neutralidade  da  C&T,  as  habilidades  H2  e  H4

exigem dos candidatos uma tomada de decisão frente aos problemas sociais a partir

de um embasamento sociocientífico. Situação semelhante pode ser identificada nos

demais blocos da matriz, mostrando um alinhamento entre os objetivos de avaliação

do ENEM e os objetivos pleiteados pelo enfoque CTS.

O alinhamento de boa parte das habilidades da MR com os objetivos gerais

dos estudos CTS é um dos pontos que caracterizam o Novo ENEM enquanto uma

avaliação que a  partir  de  2009 assume,  entre  outros,  um papel  fundamental  na

implementação da Reforma do Ensino Médio iniciada com os PCNEM’s e DCNEM’s.

Nesse  sentido,  RAAD  et  al.  (2018)  apud  ALVES  (2005),  BEBER  (2012)  e

SOBRINHO et al. (2013), vão concluir que o ENEM 

(...) ao apresentar na sua prova itens que prezam pela interdisciplinaridade,
contextualização e  situação-problema –  componentes  cognitivos  pouco
trabalhados  na  comunidade  escolar  –  indica  aquilo  que  se  espera  dos
estudantes que concluem o ensino médio (ALVES, 2005). Portanto, espera-
se  que  o  novo  ENEM,  por  ser  um  método  de  seleção  para  o  Ensino
Superior,  influencie  também  no  currículo  escolar  (BEBER,  2012;
SOBRINHO et al., 2013).

3.4 Análise dos itens de CNT do ENEM 2009 a 2019

Encerrada a análise do documento que traduz a proposta de avaliação do

ENEM, iniciou-se então a segunda etapa a partir de uma leitura flutuante dos itens

de  CNT  à  luz  das  cinco  categorias  provisórias  construídas  e  utilizadas  por

ANDRELA  et al.  (2011) em suas análises dos itens de CNT do ENEM de 2009 e

2010, na qual os autores lançam mão da metodologia de BARDIN (2010). A escolha

em concordância com os autores supracitados foi viabilizada pelo grau evidente de

semelhança entre as pesquisas, principalmente no que se refere aos seus objetos
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de estudo, problemas e objetivos de pesquisa. Nesse sentido, emprega-se aqui a

mesma justificativa elaborada pelos autores, segundo os quais a escolha

(...) se deve ao fato do conjunto metodológico proposto por essa autora nos
fornecer estrutura adequada para o desenvolvimento do presente trabalho e
para  análise  de  conteúdo  das  provas  do  ENEM.  Além  disso,  Bardin  é
considerada  uma  autora  de  referência  em  metodologia  de  análise  de
conteúdo na área da educação (ANDRELA et al., 2011).

Definido  o  caminho  metodológico,  a  análise  dos  itens  se  organizou  nas

seguintes  etapas:  (i)  pré-análise,  onde  se  buscou  as  informações  acerca  da

habilidade (única) utilizada especificamente para elaboração de cada um dos 495

itens distribuídos nas onze edições analisadas (de 2009 a 2019), informação obtida

nos Microdados1 do ENEM (BRASIL.  MEC. INEP, 2018);  (ii)  a análise dos itens

propriamente dita, iniciada a partir de uma leitura mais aprofundada dos cadernos de

prova (amarela) referentes à área de CNT de cada uma das onze edições do Novo

ENEM e correspondente organização dos registros em planilha Excel, caracterizada

por  ANDRELA  et  al.  (2011)  apud  BARDIN  (2010)  como  a  fase  de  codificação,

classificação e  categorização;  e  (iii)  tratamentos  dos  dados  obtidos  de  modo  a

organizá-los  e apresentá-los em gráficos estilo pizza, conforme sua distribuição ao

longo dos 495 itens analisados.

A realização da etapa (ii) de análise e exploração dos cadernos de prova foi

aquela na qual se pode aferir o nível de compatibilidade de cada um dos itens com

uma abordagem CTS, isto é, a partir de quais pressupostos e em que medida os

itens  se  aproximavam  dessa  perspectiva.  Obviamente  que  para  tanto  se  fez

necessária a prévia definição de categorias que, no caso desse estudo, deu-se  a

priori, com base no referencial teórico e principalmente nas categorias apresentadas

por  ANDRELA  et  al. (2011);  MIRANDA  et  al.,  (2010)  (apud  RAAD  et  al.,  2018),

embora também possam ser  definidas  a posteriori,  a  partir  de prévia  análise do

material.

Como  cada  pesquisa  tem  suas  próprias  especificidades,  as  categorias

adotadas aqui tiveram que sofrer adaptações, principalmente pelo fato de abranger

as itens  referentes  às  três  componentes  curriculares  da  área (Biologia,  Física  e

1 Os microdados do Inep se constituem no menor nível de desagregação de dados recolhidos por 
suas pesquisas estatísticas, avaliações e exames (...). Disponível em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados. Acesso em: 11 dez. 
2020.

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados
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Química)  em análise,  e não somente  à Biologia,  como fizeram ANDRELA  et  al.

(2011)  e MIRANDA  et  al. (2010)  em seus trabalhos.  Deste modo,  as categorias

foram  organizadas  em  torno  de  seis  pressupostos,  juntamente  com  suas

subcategorias e descrições, como mostra a tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Categorias e subcategorias de análise.

Categorias de análise Subcategorias Descrição

1. Visão da ciência;

Visões a respeito da Ciência que aparecem nos itens:

1.1 Neutra  e
desvinculada da sociedade;

Ciência  como uma forma de conhecimento
neutro e desvinculado da sociedade.

(ANDRELLA et al., 2011)

1.2 Construção
humana  vinculada  à
sociedade

Ciência  como  uma  construção  humana  e
vinculado à sociedade.

(ANDRELLA et al., 2011)

2.  Aspectos
vinculados  à
tecnologia;

Aspectos vinculados a tecnologia que aparecem no item:

2.1 Aspectos técnicos;

conhecimentos,  habilidades  e  técnicas;
instrumentos,  ferramentas  e  máquinas;
recursos  humanos  e  materiais;  matérias
primas, produtos obtidos, dejetos e resíduos.

(ANDRELLA et al., 2011)

2.2 Aspectos
organizacionais;

atividades  econômica,  industrial  e
profissional;  usuários,  consumidores  e
sindicatos.

(ANDRELLA et al., 2011)

2.3 Aspectos culturais. valores e códigos de ética, crenças sobre o
progresso.

(ANDRELLA et al., 2011)

6. Relação  entre  a
Ciência & Tecnologia
com a Sociedade;

De que forma os itens estabelecem relação entre C & T e sociedade:

3.1 C & T desvinculados da
sociedade; 

Conhecimentos  científicos  e  tecnológicos
são  apresentados  desvinculados  da
sociedade.

(ANDRELLA et al., 2011)

3.2 C  &  T  influenciados
pela  sociedade  ou
influenciando  nela  e
interferindo  nas  decisões
sociais

Conhecimentos  científicos  e  tecnológicos
são  apresentados  como  sofrendo  uma
influência  da  sociedade  ou  influenciando
nela e interferindo nas decisões sociais.

(ANDRELLA et al., 2011)
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3.3 Articulação C & T como
fruto  de  interesses  sociais
e influenciadores do plano
social

Existência  de  uma  articulação  entre
conhecimento científico e tecnológico como
fruto de interesses sociais e influenciadores
do plano social.

(Adaptado de ANDRELLA et al., 2011)

10. Contextualização;

4.1 Contextualização fraca ou restrita: quando se limita ao contexto de
produção e desenvolvimento dos conhecimentos técnico-científico e
se  relacionando  basicamente  com  elementos  de  um  ambiente  de
aprendizagem (MARTINS, 2014);

4.2 Meramente  ilustrativa ou  pré-texto: quando os dados fornecidos
pelo item servem apenas para mencionar os objetos de conhecimento
a  serem avaliados,  sem,  contudo,  serem indispensáveis  para  sua
resolução;

(Adaptado de ANDRELA et al., 2011; MIRANDA et al., 2010 (apud RAAD et al., 2018)

4.3 Contextualização  forte  ou necessária  para a tomada de decisão
frente à situação-problema apresentada pelo item; quando o contexto
interfere  na  mobilização  correta  dos  objetos  de  conhecimento  por
parte do estudante;

(Adaptado de ANDRELA et al., 2011; MIRANDA et al., 2010 (apud RAAD et al., 2018)

13. Exigência  de
posicionamento
frente  a  problemas
sociais;

5.1 Não  exige
posicionamento  frente  a
problemas sociais;

Sem exigência  de  posicionamento  frente  a
problemas sociais.

(Adaptado de ANDRELLA et al., 2011)

5.2 Posicionamento  crítico
frente a problemas sociais
e  diferentes  interesses
entre grupos sociais.

Posicionamento  crítico  frente  a  problemas
sociais e diferentes interesses entre grupos
sociais.

(Adaptado de ANDRELLA et al., 2011)

15. Articulação  entre
as disciplinas

6.1 Biologia

6.2 Física

6.3 Química

6.4 Interdisciplinar

6.5 Multidisciplinar

Registra  em  que  grau  os  objetos  de
conhecimentos  das  três  disciplinas  estão
articulados  (ou  não)  e  devem  ser
mobilizados pelo candidato para a resolução
da situação-problema apresentada por cada
item.

Fonte: ANDRELLA et al., 2011; MIRANDA et al., 2010

Com relação à categoria  1, descrita no quadro acima, adotou-se a proposta

de ANDRELLA et al. (2011) que visa identificar a visão de Ciência contida no item.

Deste modo, obteve-se duas subcategorias que enquadram os itens como tendo
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adotado uma visão da ciência enquanto: 1.1) atividade neutra e desvinculada da

sociedade; ou como uma 1.2) construção humana, e por isso vinculada à sociedade

e a um contexto histórico-social específico. Para que a amostra se aproxime de uma

abordagem CTS, o ideal é que a maior parte dos itens se enquadre na subcategoria

1.2, distanciando-se assim de uma visão de ciência baseada no mito da neutralidade

científica,  na  acepção  de  JAPIASSU (apud  SANTOS  &  MORTIMER,  2002).  Do

ponto de vista das relações CTS, é impensável manter a crença na atividade neutra

da  ciência,  uma  vez  que  assim  permaneceria  a  comunidade  científica

completamente isenta de preceitos éticos e completamente desobrigada de refletir

sobre os impactos socioambientais e culturais de sua produção.

Na categoria 2 adotou-se novamente a proposta original de ANDRELLA et al.

(2011) que, neste caso, admite três aspectos referentes à tecnologia:

2.1)  aspectos  técnicos –  quando  o  item  se  refere  a  produtos  e  serviços

tecnológicos sobretudo do ponto de vista técnico/descritivo/funcional, isto é,

nos moldes tradicionais, desvinculado da sociedade e de suas demandas. É

esperado que seja o mais abundante e dos mais difíceis de superar, quando

se pensa na elaboração de um item nos moldes da abordagem CTS;

2.2)  aspectos organizacionais – neste caso o item se refere a: produtos e

serviços  tecnológicos  privilegiando  um  olhar  sobre  seus  ganhos  e  danos

dentro da lógica de produção e reprodução da sociedade, isto é, no que diz

respeito  à  atividade  econômica,  industrial,  profissional  e  política;  grupos,

associações, sindicatos de trabalhadores e usuários de plataformas e demais

serviços; dinâmica social, política e econômica;

2.3)  aspectos  culturais –  o  item  insere  os  diversos  produtos,  artefatos  e

serviços tecnológicas dentro de uma lógica mais ampla, a partir  da qual a

C&T são vistas como produto cultural  humano e, portanto,  elementos que

atravessam o ethos de uma sociedade, isto é, suas crenças, valores, códigos

de conduta, costumes e tradições, avanços e rupturas do tecido social, etc.

Por conta de considerarem a tecnologia de um ponto de vista mais amplo de

sociedade,  no  qual  se  leva  em  conta  a  complexidade  de  sua  natureza,

espera-se  que  os  aspectos  organizacionais  e  culturais  sejam  pouco

frequentes, se comparados aos aspectos técnicos.
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Na categoria  3,  o objetivo foi  reconhecer de que modo os itens do ENEM

concebem as relações CTS, o que se foi possível adaptando a elaboração original

de  ANDRELLA  et  al.  (2011).  Adotou-se  para  esta  categoria  o  entendimento  na

íntegra de RAAD et al., 2018: 

3.1 procurou-se identificar se os conhecimentos científicos e tecnológicos
são  apresentados  de  forma  desvinculada  da  sociedade,  o  que  é  um
indicativo de que a questão não é formulada com uma abordagem CTS.  Na
subcategoria  3.2  adaptamos  e  mesclamos  duas  categorias  propostas
separadamente  por  ANDRELLA  et  al.  (2011):  (I)  os  conhecimentos
científicos e tecnológicos são apresentados como sofrendo uma influência
da sociedade e (II) os conhecimentos científicos e tecnológicos interferem
nas decisões sociais,  mas não são influenciados pela  sociedade.  Dessa
forma, chegamos à categoria 3.2 do presente trabalho que é descrita como
“conhecimentos científicos e tecnológicos são apresentados como sofrendo
uma  influência  da  sociedade  ou  influenciando  nela  e  interferindo  nas
decisões sociais. Assim, adaptamos o item II pois o trabalho original propõe
uma  categoria  em  que  a  sociedade  não  interfere  nos  conhecimentos
científico e tecnológico, o que não vai plenamente ao encontro de nossas
convicções. Acreditamos que há uma intima relação entre C&T e sociedade
havendo uma associação de mão dupla, pois uma vez que o conhecimento
científico e tecnológico pode interferir na sociedade, a sociedade, por sua
vez, pode influenciar também nesse conhecimento.

Diante  dessas  adaptações,  é  importante  frisar  que  a  categoria  3  usa  a

expressão CTS para fazer referência às inter-relações entre ciência, tecnologia e

sociedade, tanto no que diz respeito aos fatores sociais que influenciam a mudança

científico-tecnológica, quanto às consequências sociais e ambientais dos avanços

em C&T. (GARCÍA, CEREZO & LUJÁN, 1996, apud von LINSINGEN, 2007). Deste

modo, ao se enquadrar na subcategoria 3.1, o item se afasta completamente de uma

concepção  CTS,  indicando  ser  este  um item formulado  nos  moldes  tipicamente

tradicionais. Sendo assim, esta subcategoria tende a ser aquela de maior ocorrência

na amostra. Por sua vez, as outras subcategorias (3.2 e 3.3) tendem a exigir uma

percepção mais ampla e crítica da sociedade, o que torna a elaboração de itens

nesses moldes uma tarefa bem mais complexa e, por isso, de menor ocorrência.

Na  categoria  4,  os  termos  “fraca”  e  “restrita”  da  subcategoria  4.1  dizem

respeito  à  contextualização  de  um  item  tipicamente  tradicional,  permeado  de

elementos  pedagógicos alusivos  ao ambiente  de aprendizagem da escola  e dos

livros  didáticos.  Já  a  subcategoria  4.2  enquadra  os  itens  cuja  contextualização

contém elementos (reais ou fictícios) meramente ilustrativos de conceitos e teorias

científicas,  servindo apenas de “pré-texto” para abordar determinados objetos do
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conhecimento,  sendo,  portanto,  dispensáveis  na  resolução do item,  enquanto  na

subcategoria 4.3 devem se enquadra os itens cujos elementos apresentados são

indispensáveis e  necessários para a correta tomada de decisão frente à situação-

problema proposta pelo item.

Já a categoria 5 avalia se o item aborda uma situação-problema que exige ou

não),  para  sua  correta  resolução,  um  posicionamento  crítico  frente  a  questões

sociais complexas, envolvendo interesses de grupos sociais diversos (subcategoria

5.2).

Por fim,  na categoria  6,  diferente da proposta de análise apresentada por

ANDRELA et al. (2011); MIRANDA et al., (2010) (apud RAAD et al., 2018), todos os

itens das provas de CNT foram analisados,  abrindo então a possibilidade de se

deparar com itens que mobilizam uma disciplina específica (subcategorias 6.1, 6.2 e

6.3),  que  deve  o  caso  mais  frequente,  já  que  a  literatura  indica  ainda  uma

predominância  da  tradicional  elaboração  de  questões  específicas,  que  não  se

articulam  com  outros  campos  do  conhecimento.  No  entanto,  uma  quantidade

possivelmente menor de itens poderá fazer referência a contextos reais, cujo maior

grau  de  complexidade  exige  a  mobilização  de  objetos  do  conhecimento  que

perpassam mais de um campo do conhecimento. Segundo MACHADO (2005) apud

RAAD et al. (2018),

[...]  No  mundo  atual,  se  torna  cada  vez  mais  difícil  delimitar  um
conhecimento como pertencente a um único campo do saber pois o avanço
nas mais diversas áreas nos mostra as conexões existentes entre elas, o
que torna necessário um olhar sistêmico para os conhecimentos.

Desse modo, com relação à “articulação entre as disciplinas”,  adotou-se o

entendimento do Glossário de Terminologia Curricular (UNESCO-IBE, 2016, p. 10)

apud RAAD et al. (2018), que define abordagem “interdisciplinar” como 

[...] a integração curricular que gera compreensão de temas e ideias que
perpassam as disciplinas e das conexões entre diferentes disciplinas e sua
relação com o mundo real. Normalmente, enfatiza processo e significado – e
não produto e conteúdo – ao combinar conteúdos, teorias, metodologias e
perspectivas de duas ou mais disciplinas.

Desse  modo,  um  item  se  enquadra  na  subcategoria  6.4  (interdisciplinar),

quando há a  comunicação efetiva  entre  as  disciplinas,  de  forma que ocorra  um

enriquecimento  da  questão  no  sentido  de  exigir  do  estudante  a  mobilização  de
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diferentes  objetos  de  conhecimento  tradicionalmente  pertencentes  a  campos

distintos, ou seja, mais de uma disciplina articuladas na resolução de um mesmo

item (MACHADO, 2005 apud RAAD et al., 2018).

Em contrapartida, no que tange ao termo “multidisciplinar”, adotado aqui na

subcategoria  6.5,  os  autores  citam  novamente  o  Glossário  de  Terminologia

Curricular (UNESCO-IBE, 2016, p. 10) para defini-lo como a abordagem 

[...]  à  integração  curricular  que  enfoca  primariamente  as  diferentes
disciplinas e as diversas perspectivas que trazem para ilustrar um tópico,
um tema ou uma questão. Um currículo multidisciplinar é aquele em que o
mesmo tópico é estudado do ponto de vista de mais de uma disciplina.

Ocorre neste caso que, de acordo com MACHADO (2005) apud RAAD et al.

(2018), os itens são enquadrados na subcategoria 6.5 (multidisciplinar) “quando há

um pequeno  e  sutil  diálogo  entre  as  disciplinas,  de  forma que  cada  uma delas

preservem seus objetivos e características próprias”.  No entanto, como apontado

nos resultados, os itens assim classificados mobilizaram objetos de conhecimentos

de apenas uma disciplina da área de Ciências.

Por fim, em posse da planilha de Excel (modelo em anexo) criada para ser

alimentada  pelos  registros  oriundos  do  trabalho  de  codificação,  classificação  e

categorização dos itens de CNT elaborados ao longo de onze edições do Novo

ENEM (2009 a 2019), deu-se início ao tratamento dos resultados, no qual ganharam

destaque  os  itens  que  apresentaram  mais  elementos  representativos  de  uma

abordagem CTS, bem como foram calculados os percentuais de incidência de cada

uma  das  subcategorias  registradas.  Na  última  etapa,  procedeu-se  então  à

organização, apresentação e interpretação desses dados, realizadas por meio de

gráficos (estilo pizza), recortes da planilha de registro, quadro com as habilidades

que  apresentaram  potencial  CTS  e  reprodução  de  alguns  itens  para  ilustrar  a

discussão dos resultados. ‘
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com um total  de  495  itens  de  CNT analisados  e  das  seis  categorias  de

análise adaptadas para essa amostra, a pesquisa alimentou uma planilha Excel com

2.970 unidades de registro (6 para cada item), distribuídos em seis colunas (uma

parada cada categoria) e 495 linhas (uma para cada item). Além dos seis registros

por  categoria, a planilha também apresenta outras informações referentes aos itens,

tais quais o seu número de identificação na prova, ano/edição em que foi aplicado,

habilidade a  partir  da  qual  foi  elaborado  e,  no  caso  do  item classificado  como

multidisciplinar (categoria 6, subcategoria 6.5), a planilha registra também, na sua

última coluna, a disciplina que foi mobilizada para resolução correta desse item.

Figura 3 – Recorte da planilha Excel contendo os registros realizados pela análise dos itens.

Fonte: Dados da pesquisa

Esses  dados  foram  então  tratados  de  modo  a  gerar  valores  percentuais

quantitativos  para  cada  uma  das  categorias,  organizados  e  apresentados  em

gráficos. 

Para a categoria 1, que avaliou a “visão de Ciência” expressa pelos itens,

obteve-se,  por  exemplo,  a  seguinte  distribuição  entre  as  duas  possibilidades  de

classificação e registro, de acordo com as duas subcategorias (1.1 e 1.2): 342 itens

foram  avaliados  como  tendo  expressado  uma  visão  “Neutra  e  desvinculada  da

sociedade”; e o restante, 153, apresentou a Ciência como uma “Construção humana
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vinculada à sociedade”.  Assim, os percentuais para cada subcategoria são os no

gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1: Resultado quantitativo geral para a categoria 1

Fonte: Dados da pesquisa

Os  resultados  para  a  categoria  1  vão  de  encontro  ao  observado  por

ANDRELA  et al. (2011) e  RAAD  et al.  (2018) ao analisarem os itens de CNT do

ENEM  2009  e  2010 e  os  itens  de  Biologia  nas  edições  de  2009  a  2014,

respectivamente.  Eles  indicam  que  pouco  menos  de  2/3  dos  itens  analisados

expressam uma visão de ciência como produto cultural humano, o que seria aquela

compatível com uma abordagem CTS.

A figura 2 é um exemplo que ilustra aquilo que análise entendeu por um item

elaborado a partir de uma concepção de ciência como atividade neutra: 
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Figura 4 - Item que representa a subcategoria 1.1

Fonte: ENEM 2018 – Caderno Amarelo

No item 97 da edição 2018, percebe-se que o composto  grafeno é definido

unicamente do ponto de vista científico, sem nenhuma menção às condições ou

fatores sociais,  históricos e econômicos que porventura possam ter  fomentado a

pesquisa que gerou sua descoberta, muito menos discute os possíveis impactos de

seu uso na indústria, medicina, etc. Desse modo, apresenta o produto da atividade

científica como se esta seguisse uma lógica exclusivamente interna, e seus agentes

fossem  meras  peças  de  uma  engrenagem  que,  funcionando  por  conta  própria,

eventualmente e por obra do acaso realizasse novas descobertas, sejam elas novos

materiais,  técnicas  ou  teorias.  No  que  diz  respeito  aos  possíveis  impactos

ambientais, por exemplo, a matéria da Revista Galileu publicada em 2014 aborda o

“lado negativo” do grafeno que, com base em pesquisas recentes, indica ser um

material  de  difícil  decomposição  em lagos  e  rios,  o  que  permitiria  viajar  longas

distâncias, aumentando assim a possibilidade de poluir inúmeros ecossistemas. Por

fim,  a  autora  alerta  para  o  surgimento  de  evidências  que  apontam  possível

toxicidade de algumas formas da substância para os pulmões humanos e conclui: 

[...] o grafeno pode ser sim uma substância muito útil pra humanidade nos
próximos anos, mas os estudos indicam que a gente precisa pensar muito
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bem como vai usar e descartar os materiais produzidos com ele antes de
qualquer coisa.1 (Grifo nosso)

Por  outro lado,  há  que se  ponderar  as limitações de um item de múltipla

escolha, nos quais esse tipo de discussão mais ampla fica dificultada, adequando-se

melhor a modelos discursivos de avaliação e a intervenções em sala de aula. No

que tange à resolução correta do item, o enunciado se limita a exigir do estudante

que,  diante  apenas  do  arranjo  molecular  da  imagem  fornecida  pelo  texto-base,

lembre-se de detalhes técnicos relativos ao tipo de “hibridação” apresentada pelos

“átomos  de  carbono”.  Desse  modo,  o  item  fica  claramente  compatível  com  um

modelo tradicional de avaliação, onde somente a memória e o conhecimento livresco

devem ser mobilizados para a sua resolução.

De  modo  contrário,  na  subcategoria  1.2  procurou-se  enquadrar  itens  que

retratassem  a  ciência  como  mais  um  produto  da  cultura  humana  e,  por  isso,

condicionado a fatores históricos, sociais, políticos e econômicos, como pode ser

exemplificado pela questão 2 (2009) apresentada na Figura 5. 

Figura 5 - Item que representa a subcategoria 1.2

Fonte: ENEM 2009 – Caderno Amarelo

1 FREITAS,  Ana.  O  lado  sujo  do  grafeno.  Disponível  em:
<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/05/o-lado-sujo-do-
grafeno.html#:~:text=Pesquisadores%20da%20Universidade%20da%20Calif%C3%B3rnia,por
%20grafeno%20polua%20mais%20ecossistemas.>. Acesso em: 13 dez. 2020

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/05/o-lado-sujo-do-grafeno.html#:~:text=Pesquisadores%20da%20Universidade%20da%20Calif%C3%B3rnia,por%20grafeno%20polua%20mais%20ecossistemas.
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/05/o-lado-sujo-do-grafeno.html#:~:text=Pesquisadores%20da%20Universidade%20da%20Calif%C3%B3rnia,por%20grafeno%20polua%20mais%20ecossistemas.
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/05/o-lado-sujo-do-grafeno.html#:~:text=Pesquisadores%20da%20Universidade%20da%20Calif%C3%B3rnia,por%20grafeno%20polua%20mais%20ecossistemas.
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Neste item, ao trata do vírus que causa a AIDS (HIV), o texto-base o faz a

partir do panorama global crescente de infecções, onde o desenvolvimento de uma

vacina reverteria  um “cenário”  de “pandemia”  que impacta a vida de milhões de

pessoas, especialmente de populações carentes, nas quais um tratamento antiviral e

acompanhamento médico - embora o texto não explicite - poderiam atenuar outros

grandes  problemas  da  esfera  econômica  e  social  dessas  nações  e  que  têm

perpetuado um quadro de pobreza e guerras civis. Desse modo, a forma como item

aborda a questão científica de desenvolvimento de uma vacina, demonstra como

fatores  socioeconômicos  podem influenciar  decisões  políticas  que,  por  sua  vez,

encaminham  a  escolha  (ou  não)  de  determinada  agenda  de  pesquisa  e,

consequentemente, os rumos que serão tomados nesse campo das ciências. 

Quanto a categoria 2, que trata dos aspectos relativos à tecnologia, tem-se a

divisão  em  três  subcategorias,  nas  quais  se  enquadram  os  aspectos  técnicos,

organizacionais e culturais  priorizados na elaboração de cada item, configurando

como resultado a distribuição apresentada no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Resultado quantitativo geral para a categoria 2

Fonte: Dados da pesquisa
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Assim,  a  Figura  6  traz  um  exemplo  típico  de  um  item  que  se  encaixa  na

subcategoria 2.1 (Aspectos técnicos).

Figura 6 - Item que representa a subcategoria 2.1

Fonte: ENEM 2011 – Caderno Amarelo

No item 49 da edição 2011 fica evidente no texto-base a ênfase nos detalhes

técnicos  referentes  à  tecnologia  de  produção  de  soro  antiofídico.  Um  desses

detalhes  é  privilegiado  pelo  enunciado,  ao  exigir  do  candidato  o  conhecimento

científico  que  explica  a  importância  da  técnica  de  “plasmaferese”  no  processo

descrito.

Já na questão 87 da edição 2010, apresentada na Figura 7 abaixo, a ênfase é

dada  nos  “aspectos  organizacionais” que  devem  ser  levados  em  conta  pelo

estudante ao avaliar (conforme solicitado pelo enunciado) a mais indicada tecnologia

de geração de energia a ser  implementada de modo a causar  o menor impacto

ambiental num município hipotético. Para tanto, o texto-base descreve inicialmente

as condições geográficas de localização do município, para então mostrar que, por

exemplo, o fato de ser cruzado por um rio, determina como se dá o abastecimento

d’água para consumo e irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Por fim,
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deixando claro que o município tem pequena área territorial, alta incidência solar o

ano todo e  que a  estação a ser  construída  irá  abastecer  apenas este  pequeno

município,  o  item fica  claramente  enquadrado na  subcategoria  2.2,  pois  fornece

parâmetros indispensáveis à escolha de uma tecnologia de geração de energia que

se encaixe na macro organização do município.

Figura 7 - Item que representa a subcategoria 2.2

Fonte: ENEM 2010 – Caderno Amarelo

Com relação à subcategoria 2.3, os “aspectos culturais” da tecnologia ficam

evidentes na elaboração do item 121 (2019), onde são descritas as propriedades

bioquímicas e fisiológicas de uma substância sintetizada em laboratório e que tem

sido usada para melhorar o desempenho de atletas. O aspecto cultural se sobressai

quando  o  texto-base  acrescenta  o  fato  de  o  Comitê  Olímpico  Internacional  ter

proibido uso da substância e o considerado doping. Desse modo, como se pode ver

na Figura 8, a questão traz no seu contexto um exemplo claro de violação do código

de ética dos esportes, mostrando que a tecnologia pode estar vinculada a aspectos

da cultura humana elaborados ao longo de sua história.
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Figura 8 - Item que representa a subcategoria 2.3

Fonte: ENEM 2019 – Caderno Amarelo

Na categoria 3, que trata das relações entre C&T com a sociedade, o gráfico

3 apresenta os seguintes resultados:

Gráfico 3: Resultado quantitativo geral para a categoria 3.

Fonte: Dados da pesquisa
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Na subcategoria 3.1 foram enquadrados os itens em que os conhecimentos

científicos e tecnológicos são apresentados de modo desvinculado da sociedade e,

portanto, distante de uma abordagem CTS. O que está exemplificado na Figura 9,

com a questão 50 da edição 2013.

Figura 9 - Item que representa a subcategoria 3.1

.

Fonte: ENEM 2013 – Caderno Amarelo

O item mencionado, ao tratar do tema dos transgênicos no seu texto-base,

limita-se aos aspectos metodológicos de obtenção dessas plantas, negligenciando

assim outras importantes questões que atravessam este tema, como aqueles de

cunho ético, ambiental e de saúde pública, etc.

Na  categoria  4  buscou-se  avaliar  os  textos-base  e  enunciados  dos  itens

quanto à contextualização empregada,  onde apenas 1% dos itens  apresentaram

uma contextualização “fraca ou restrita” (subcategoria 4.1), assemelhando-se aos

moldes das questões dos vestibulares tradicionais. A questão a seguir é um exemplo

que se enquadra nessa subcategoria.
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Figura 10 – Item que representa a subcategoria 4.1 (‘fraca ou restrita”)

 
Fonte: ENEM 2009 – Caderno Amarelo

Por  outro  lado,  99%  dos  itens  analisados  apresentaram-se  como

contextualizadas, sendo cerca de 16% das questões enquadradas na subcategoria

4.2 (“meramente ilustrativa ou pré-texto”) e os 86% restantes na subcategoria 4.3

(“contextualização forte ou necessária”). A contextualização nesses casos se deu

através de textos, ilustrações, descrição de experimentos, situações fictícias ou da

própria utilização do cotidiano dos estudantes. A figura 11 abaixo traz um exemplo

de  item em que a  leitura  e  interpretação da  imagem e do texto-base,  os  quais

descrevem os resultados de uma pesquisa científica, se mostram essenciais para a

resolução da questão.
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Figura 11 – Item que representa a subcategoria 4.3 (“contextualização forte ou necessária”)

Fonte: ENEM 2009 – Caderno Amarelo

Deste  modo,  o  gráfico  4  abaixo  apresenta  os  resultados  obtidos  para  a

categoria 4.
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Gráfico 4: Resultado quantitativo geral para a categoria 4.

Fonte: Dados da pesquisa

Este resultado está totalmente de acordo com o esperado para a maior parte

dos itens do ENEM, já que a contextualização é um dos eixos estruturadores do

exame (BRASIL, 2009). Para os elaboradores do novo ENEM, a contextualização

ocorre em decorrência da interdisciplinaridade, situações-problemas e do conceito

de competência (FERNANDES; MARQUES, 2012). Então, a contextualização pode

ser  entendida como uma forma de elaboração de questões em que o conteúdo

conceitual  propriamente  dito  fica  como  “pano  de  fundo”  para  permitir  a

ressignificação  e  compreensão  por  parte  dos  estudantes  (FERNANDES;

MARQUES,  2012).  Nesse  sentido,  a  interdisciplinaridade  é  entendida  como  um

modo de se gerar um contexto adequado para os itens (FERNANDES; MARQUES,

2012).  No  entanto,  isso  não  significa  que  os  conteúdos  conceituais  não  sejam

importantes ou necessários para a resolução da prova (FERNANDES; MARQUES,

2012).  Os  elaboradores  do  novo  ENEM  mencionam  ainda  que  muitas  vezes  a

contextualização é entendida como um “pré-texto” ou uma ilustração para se cobrar
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aspectos  puramente  conceituais  em  que  o  contexto  não  tem  importância  ou

relevância para a resolução do item (FERNANDES; MARQUES, 2012). No entanto,

esse  tipo  de  contextualização,  na  opinião  dos  elaboradores  do  ENEM  não  é

desejável e se constitui como um equívoco na elaboração de itens (FERNANDES;

MARQUES, 2012). Nesse sentido, outros autores ao analisarem a prova do ENEM

apontam que muitas vezes o contexto aparece apenas como ilustração, mas não é

um requisito necessário para a resolução da questão pelo candidato (MIRANDA et

al.,  2010;  SOBRINHO  et al.,  2013).  ANDRELLA  et al.  (2011),  ao  analisarem as

provas de 2009 e 2010 do ENEM também mencionam que as questões podem

apresentar uma contextualização fraca quando utilizam o contexto - por exemplo a

menção  ao  dia-a-dia  do  candidato  -  apenas  como  artifício  para  se  cobrar  um

conteúdo  meramente  conceitual,  sem  estabelecer  relações  sociais,  culturais  e

políticas com o conteúdo. A figura 12 a seguir traz um exemplo de item em que o

contexto é meramente ilustrativo e não essencial à resolução do item. 

Figura 12 – Item que representa a subcategoria 4.2 (“meramente ilustrativo ou pré-texto”)
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Fonte: ENEM 2011 – Caderno Amarelo

No item, o texto sobre a criação de vacina do HPV serve como ilustração para

se abordar o conteúdo conceitual. Observa-se que caso o candidato ignore o texto

de  contextualização,  leia  apenas  o  comando  da  questão  e  domine  o  conteúdo

cobrado, é possível se chegar à resposta correta, sem a leitura e/ou compreensão

do  texto  de  contextualização.  ANDRELLA  et  al.  (2011)  indicam que  a  prova  do

ENEM pode ser considerada altamente contextualizada uma vez que a maioria das

questões apresentam um contexto como ilustração para o item ou como necessário

para a sua resolução. PINHEIRO e OSTERMANN (2010) indicam que a principal

diferença das provas tradicionais dos vestibulares e da prova do ENEM é em relação

à contextualização. Esses autores observaram que na prova de 2009 do ENEM,

quase 90% das questões de física eram contextualizadas, diferentemente do que

ocorria para as tradicionais avaliações dos vestibulares dessa disciplina (PINHEIRO;

OSTERMANN,  2010)  Desta  forma,  o  presente  estudo  e  trabalhos  anteriores

apontam  que  o  ENEM  pretende  utilizar  questões  que  são  realmente

contextualizadas, isto é, que apresente em seu enunciado informações essenciais

para  a  resolução  da  questão  e  que  permitam  a  compreensão  de  mundo  pelo

candidato,  de  forma  que  seja  possível  estabelecer  relações  sociais  com  o

conhecimento  científico  e  tecnológico.  No  entanto,  muitas  questões  apresentam

contextualização meramente ilustrativas para um conteúdo e sem estabelecer  as

relações sociais. 

Na  categoria  5  o  objetivo  foi  identificar  se  a  questão  exige  ou  não  um

posicionamento  frente  a  problemas  sociais  e  diferentes  interesses  entre  grupos

sociais.  O  item  abaixo  é  um  exemplo  da  subcategoria  5.2  (“Exigência  de

posicionamento frente a problemas sociais”), conforme mostra a figura 13.
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Figura  13 –  Item  que  representa  a  subcategoria  5.2  (“Exigência  de  posicionamento  frente  a

problemas sociais”)

Fonte: ENEM 2011 – Caderno Amarelo

O texto-base da questão  evidencia  o  conflito  de  interesses  entre  o  órgão

federal  de  defesa  ambiental  e  os  pequenos  produtores  rurais  de  farinha  de

mandioca, onde uma determinada atividade econômica se opõe à necessidade de

conservação do meio ambiente local, exigindo do candidato que avalie a solução

mais adequada frente ao problema social posto e que contemple os interesses e

necessidades de ambos os grupos envolvidos naquela comunidade. Deste modo, a

alternativa  D  se  mostra  a  correta  por  conciliar  preservação  ambiental  com  a

manutenção de uma atividade econômica viável.

Como esperado, questões que exijam este tipo de posicionamento frente a

problemas sociais que envolvam conflitos de interesses entre grupos diversos da

sociedade ainda estão longe de ser predominantes no exame nacional. O gráfico 5

apresenta o resultado para os 495 itens analisados, confirmando a expectativa.
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Gráfico 5: Resultado quantitativo geral para a categoria 5

Fonte: Dados da pesquisa

Na categoria 6 (“articulação entre as disciplinas”) buscou-se identificar de que

maneira  se  o  item abordava  objetos  de  conhecimento  exclusivos  de  uma única

componente curricular da área de CNT ou se articulava objetos de duas ou mais

disciplinas,  isto é,  se ela se aproxima mais de uma questão multidisciplinar com

articulações  sutis  entre  os  campos  do  conhecimento  ou  de  uma  questão

interdisciplinar em que o diálogo entre as disciplinas é maior e mais robusto ou ainda

se não existe relação com outras disciplinas. Deste modo, a questão 98 do ENEM

de 2017 (figura 14), por exemplo, apresenta um caráter interdisciplinar, uma vez que

nesta questão é necessário que o candidato mobilize seus conhecimentos sobre as

áreas da Química e Física.
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Figura 14 – Item que representa a subcategoria 6.4 (“Interdisciplinar”)

Fonte: ENEM 2017 – Caderno Amarelo

No  item  apresentado  acima,  o  candidato  é  desafiado  a  distinguir  os

fenômenos  descritos  nas  “etapas  1,  3  e  5”  em  “físicos”  ou  “químicos”,  o  que,

obviamente, exigirá que este o faça a partir da mobilização de conhecimentos de

ambas as áreas.

Já  na  questão  107  (figura  15),  que  foi  enquadrada  na  subcategoria  6.5

(“multidisciplinar”),  conforme  aponta  também  Miranda  et  al.  (2010),  há  uma

articulação  muito  simples  entre  as  disciplinas  uma  vez  que  o  conhecimento

matemático é utilizado apenas para sistematizar um conhecimento biológico.
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Figura 15 – Item que representa a subcategoria 6.5 (“Multidisciplinar”) 

Fonte: ENEM 2017 – Caderno Amarelo
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Deste modo, o gráfico 6 reúne os resultados obtidos para a categoria 6, na

qual  se  analisou as formas de articulação entre  as  disciplinas nos 495 itens  da

amostra.

Gráfico 6: Resultado quantitativo geral para a categoria 6

Fonte: Dados da pesquisa

Constata-se, portanto, que cerca de 88% dos itens se encaixam nos moldes

tradicionais  de  exame  no  que  diz  respeito  aos  objetos  de  conhecimentos

mobilizados a partir de uma única componente curricular (Física – 30,91%; Biologia

– 29,9%; Química – 26,46%). Por sua vez, as questões que solicitam a mobilização

e/ou articulação de objetos de conhecimento de mais de uma disciplina ainda se

dividem  em  interdisciplinares  (7,27%)  e  em  multidisciplinares  (5,45%),  o  que,

embora represente um avanço no sentido do enfoque CTS, ainda estão aquém da

demanda e urgência dos temas sociocientíficos que atravessam a complexidade dos

problemas e desafios com os quais se depara a sociedade contemporânea.
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Quanto  à  análise  das  30  habilidades  que  compõem  a  MR  do  exame,  o

confronto realizado com a habilidade utilizada na elaboração de cada um dos itens

permitiu colher os seguintes resultados com relação ao potencial CTS oferecido pela

habilidade geradora do item e caráter CTS efetivamente incorporado ao item: a) 43,8

% dos itens (495) avaliados foram elaborados a partir de habilidades com potencial

CTS  (217);  b) desse percentual, apenas  4,6 %  foram avaliados como  itens CTS

(10). 

Por fim, considerando todas as habilidades utilizadas, apenas 2,6 % dos itens

avaliados foram considerados itens CTS (13), no universo dos 495 itens analisados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto  avaliação  de  larga  escala,  é  importante  considerar  aqui  alguns

detalhes da constituição do ENEM, principalmente aqueles relativos ao tio de item

adotado  no  exame.  Conformes  os  documentos  oficiais  do  INEP/MEC  (BRASIL,

2010),  a  adoção  de  itens  objetivos  de  múltipla  escolha  se  dá  em  virtude  de

características bastante vantajosas quando se trata de uma avaliação desse tipo,

onde é necessário, além de avaliar um público grande e heterogêneo, divulgar com

rapidez e confiabilidade os resultados que, entre outros objetivos, participantes aos

participantes  o  acesso  à  maioria  das  IES  do  país,  principalmente  as  públicas.

exigindo além de  rapidez.  Vantagens como facilidade,  rapidez  e  objetividade  na

correção, além de tudo isso, garantem uma cobertura mais ampla dos conteúdos,

uma  correção  menos  vulnerável  a  erros  e,  sobretudo,  a  entrega  de  resultados

confiáveis e no prazo adequado (BRASIL, 2010).

Por  outro lado,  no que diz  respeito  a alguns pressupostos sociocientíficos

(organizados aqui nas categorias adotadas na metodologia), a compreensão dessas

características dos itens de múltipla escolha, ao exigir uma única resposta, acabou

por limitar as expectativas em relação à exploração de temas na perspectiva CTS,

indo de encontro ao que  já  havia sido mencionado por  MAIA & JUSTI (2008)  e

SOBRINHO et al. (2013) em seus trabalhos.

A visão neutra da ciência, presente em quase 70% dos itens, é justificada

pelo  caráter  de  objetividade  exigido  de  um  exame  que  visa  avaliar  objetos  de

conhecimento bem delimitados. A adoção de uma visão de ciência como construção

humana amplia bastante o horizonte de temas e discussões a serem explorados, no

entanto,  dão  margem  à  interpretações  e  concepções  subjetivas,  abrindo  a

possibilidade de se questionar gabaritos e levantar polêmicas, o que poderia vir a

comprometer o processo como um todo. Desse modo, diante de uma questão que

apresenta  apenas  uma resposta  correta,  a  dificuldade  de  elaborar  um item que

aborde  a  ciência  como  produto  cultural  humano  e,  ao  mesmo  tempo,  garanta

objetividade e correção, tende a manter essa distribuição dos resultados.

Algo  semelhante  acontece  em  relação  à  categoria  2,  onde  os  aspectos

técnicos da tecnologia estão presente em quase 90% dos itens, refletindo muito do

que se passa ainda nas salas de aula e como os livros de ciências, em sua maioria,
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ainda são elaborados.  Além disso,  os aspectos  técnicos,  por  sua natureza mais

objetiva, são mais adequados ao modelo de prova do ENEM, que se aplica a um

público  amplo.  No  entanto,  os  poucos  itens  que  retratam  os  aspectos

organizacionais  e  culturais  da  tecnologia  mostram a  importância  de  se  tornar  o

debate em C&T cada vez mais amplo e frequente nas salas de aula, já que cada vez

mais  as  relações  entre  ciência,  tecnologia  e  sociedade  se  fazem  presentes  no

mundo contemporâneo.

Outro ponto que merece atenção é o fato da contextualização (categoria 4) ter

se  tornado  uma marca  características  das  provas  do  ENEM,  onde  praticamente

todas as questões, de algum modo, se enquadram. No entanto, embora a maioria

(82%) apresente uma contextualização considerada forte  ou necessária,  observou-

se  com a  leitura  e  análise  de  quase  500  itens,  que  as  dimensões  de  contexto

exploradas,  utilizando  aqui  a  acepção  e  classificação  de  JALOTO  &  MARTINS

(2014),  são  de  caráter  predominantemente  “pedagógico”,  extremamente

familiarizadas ao ambiente escolar e, por isso, sujeitas às suas limitações. Contextos

deste tipo são aqueles ainda encontrados na maioria dos livros didáticos e nas salas

de aula, isto é, relacionados 

[...]  com  elementos  de  um  ambiente  de  aprendizagem  complexo  que
envolve sistemas educacionais, práticas pedagógicas, arranjos espaciais e
temporais  no  espaço  escolar,  eventos  significativos  e  relações  entre
educadores  e  aprendizes  (ESPINET,  2013a  apud JALOTO & MARTINS,
2014).

Diante do exposto, é possível concluir que, nessa última década de “Novo

ENEM”, embora a MR do exame contemple (em quase metade de suas habilidades)

os pressupostos de uma abordagem CTS, a característica de larga escala do exame

e consequentemente a estrutura e formato de suas provas apresentam limitações

que concorrem para que seus itens voltadas para um enfoque CTS ainda apareçam

em  pequenas  quantidades  e  contemplando  um  ou  outro  pressuposto  teórico

alinhados  às  questões  sociocientíficas.  Por  fim,  não  foi  verificado  mudanças

significativas no decorrer dos anos, no sentido de elaborar um exame mais voltado

para a abordagem CTS. O ENEM, embora difere dos vestibulares tradicionais, ainda

tem um longo caminho a percorrer no sentido de propor questões que se aproximem

mais dos preceitos declarados em sua matriz de referência e que valorizem mais a
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abordagem CTS, sendo, portanto, mais significativo para o candidato e capaz de ser

um força norteadora de um novo programa curricular em ciências.
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