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RESUMO 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tornou-se a principal via de acesso ao ensino 

superior no Brasil, e é requisito de participação em inúmeros programas oferecidos pelo 

Governo Federal, como: FIES, Ciências sem Fronteiras, Sisu, Sisutec, entre outros. Diante 

disso, o aluno concluinte do Ensino Médio, principalmente o oriundo de escolas públicas, é 

chamado a realizar o exame com a obrigação de alcançar um bom desempenho, caso almeje 

continuar sua vida acadêmica ou participar dos programas oferecidos. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno do Ensino Médio na 

realização da prova, através de um diagnóstico realizado em uma Escola Pública Federal situada 

no Rio de Janeiro, a fim de propor ações que possam alavancar o desempenho do educando no 

ENEM. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, baseada em teóricos que abordam 

temas como a Reforma do Ensino Médio, Enem, fatores de influência no desempenho do 

educando, entre outros. É um estudo de abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, observação direta, aplicada e participante. A pesquisa de campo foi 

realizada através da técnica do questionário, aplicada de forma censitária, a todos os professores 

e alunos do 3º ano do Ensino Médio em dois Campi da instituição, objetivando a análise da 

influência de variáveis como: o conhecimento do aluno sobre o exame e programas oferecidos 

através de seus resultados, gênero, origem escolar, ambiente familiar, incentivo dado aos alunos 

por parte dos professores e da escola e o entendimento do aluno sobre o caráter interdisciplinar 

teoricamente proposto na elaboração das questões do ENEM. O resultado deste estudo 

demonstrou que os alunos concluintes do Ensino Médio vêm enfrentando desafios que se 

iniciam com a falta de Orientação Profissional nas escolas. Os jovens sentem-se perdidos e com 

dificuldades de escolher o curso que devem seguir no Ensino Superior, fato que contribui para 

que aluno sinta-se ansioso, retraído, triste e desmotivado. O estudo mostrou que a maior 

dificuldade do aluno na prova não é, necessariamente, a falta de conteúdo recebido na escola, 

mas o desconhecimento em aplicar o que aprendeu na resolução das questões do ENEM, que 

tem especificidade própria de abordagem. Obteve-se como resultado também que grande parte 

dos estudantes ainda desconhece a maioria dos programas oferecidos pelo Governo Federal 

através do resultado no ENEM, inclusive o SISU principal porta de entrada para as 

Universidades Públicas Federais na atualidade, evidenciando que é urgente a divulgação dos 

programas e suas propostas nas Instituições de Educação Básica do País.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Exame Nacional do Ensino Médio. Desempenho. Desafios. Ingresso no 

Ensino Superior. 

 

 

  

 



ABSTRACT 
 

The National High School Examination (ENEM) became the main access to college education 

in Brazil, and its results are used as a requirement for participation in a lot of programs offered 

by the Federal Government such as: FIES, Sciences without Frontiers, SISU, SISUTEC, among 

others. Given this, the students finishing high school , specially the ones coming from public 

school, are required to tak the test with the obligation to achieve are good performance, if they 

intend to continue their academic life or to participation in the offered programs. Therefore, the 

objective of this study was to identify the main difficulties faced by the high school student in 

the performance of the test, through a diagnosis made at a Federal Public School lacated in Rio 

de Janeiro, in order to propose actions that can improve the student’s performance in the ENEM. 

For this, a bibliographical research was carried out, based on theoretical themes such as the 

High School reformulation, ENEM, influence factors on student’s performances, among others. 

It is a qualitative study with bibliographic, documentary and field researches as much as direct, 

applied and participant observation. The field survey was performed using the questionnaire 

technique, applied to all teachers and students of the 3rd year of High School in two Campuses 

of the Instituition, aiming at the analysis of the influence variables such as: the student’s 

knowledge about the exam and offered programs through their results, gender, origin, school 

environment, family environment, encouragement given to student by teachers and school, the 

student’s understanding of the theoretically proposed interdisciplinary character in elaborating 

ENEM’s issues. The resulto f this study demonstrated that the High School students are facing 

challenges that begin with the lack of Vocational Guidance in schools. These youngsters feel 

lost and have difficulty choosing the career they intend to follow. That is a fact that contributes 

to the student’s struggle, they start feeling anxious, withdrawn, sad and unmotivated the study 

showed that the student’s greatest difficulty in the test is not necessarily the lack of content 

received at the school, but the lack of knowledge applying what they have learned by solving 

the ENEM issues, which are based on a specific approach. It was also found that a large parto 

f the students is still unaware of most of the programs offered by the Federal Government 

through ENEM results, including the SISU main gateway for Federal Public Universities, 

pointing out that there is an urgent need to divulge the programs and their proposals to the basic 

education institutions of the country.  

  

 

 

 

Keywords: National High School Examination. Performance. Challenges.  University 

education entry. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema 

 Hoje, o mundo se transforma de tal maneira que a busca e necessidade por cursos 

superiores e por um lugar no mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente. No Brasil o 

estudante que conclui o Ensino Médio é levado a tomar uma decisão que talvez seja a mais 

importante de sua jornada até ali: optar pela continuação dos estudos ou pelo ingresso no 

mercado de trabalho. 

 Especificamente no que diz respeito à escolha dos concluintes do Ensino Médio entre 

continuar os estudos e adentrar ao mercado de trabalho, Sparta e Gomes (2005), através de 

pesquisa realizada acerca da importância atribuída ao ingresso na Educação Superior por alunos 

do Ensino Médio, asseveram que o vestibular foi a escolha dominante dentre as opções 

sugeridas no referido estudo. O resultado aponta assim que o ensino superior tem grande 

importância para o jovem concluinte do Ensino Médio. 

 Porém, existem dificuldades a serem superadas pelos estudantes que buscam uma vaga 

nas universidades brasileiras. Sobre esse fato os autores Silva et al (2017) dizem que a conexão 

entre a educação básica e o ensino superior ainda não ocorre de forma plena, isso porque o 

ensino conteudista, pragmático e de incentivo a memorização de forma mecânica ainda são 

traços característicos do atual sistema educacional do País, especialmente nas séries finais da 

educação básica. 

 No Brasil foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1998, através da 

Portaria MEC nº 438, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como procedimento de 

avaliação do desempenho do aluno. Atualmente, além do objetivo inicial de avaliar os alunos 

oriundos do ensino Médio, seus resultados também servem de base para a participação em 

inúmeros programas oferecidos pelo Governo Federal (BRASIL, 1998). 

 O Exame não é obrigatório, mas com o passar dos anos foi ganhando maior importância 

e atraindo um número cada vez maior de estudantes em busca de iniciar o estudo de nível 

superior, pois atualmente a maioria das Universidades particulares e em especial as públicas, 

utilizam o resultado do ENEM como critério de seleção dos candidatos. 

 Logo, tendo o ENEM se tornado a principal forma de ingresso ao ensino superior no 

Brasil e requisito de participação em diversos programas oferecidos pelo governo federal, 

percebe-se o quão importante o citado exame se tornou para os jovens de todo o país, 
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principalmente para aqueles que não podem pagar uma Universidade particular, como é o caso 

da imensa maioria dos estudantes que se encontram matriculados em escolas públicas.   

 

1.2 Situação problema  

O ingresso no ensino superior no Brasil ainda é um desafio: não existem vagas 

disponíveis a todos aqueles que finalizam a Educação Básica. É necessário, pois, que os 

estudantes se esforcem ao máximo para conseguir adentrar numa Universidade, enfrentando 

desafios como a falta de Orientação Profissional durante a Educação Básica e outros fatores 

que este estudo pretende identificar. O ENEM, que antes apenas avaliava o Ensino Médio no 

país, tornou-se a principal porta de acesso à continuidade da vida acadêmica. Quais são os 

fatores que podem influenciar num melhor desempenho do educando nessa avaliação? Logo, 

tornou-se de grande importância a identificação e análise das principais dificuldades, 

fragilidades e desafios dos alunos na tentativa de ingresso no ensino superior e mundo do 

trabalho, a fim se propor ações que possam mitigá-los. 

 

1.3 Justificativa e relevância do tema 

 Nascimento, Pinheiro e Coutinho (2013) apontam que não há dúvidas quanto à 

importância do exame Nacional do Ensino Médio para os estudantes que almejam ingressar no 

ensino superior. É imprescindível que se investigue o que pensam os alunos a respeito deste 

sistema de avaliação, é necessário que se saiba se o exame torna o ensino mais articulado com 

os interesses e necessidades práticas do Ensino Médio, se suas questões e forma de abordar os 

conteúdos fazem parte da realidade escolar e se os estudantes estão sendo preparados para a 

avaliação, com as competências e habilidades que o norteiam. 

 O ENEM é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e se propõe 

a mensurar modalidades estruturais da inteligência, denominando essas modalidades de 

competências. 

 O Colégio Pedro II, considerado um dos melhores do Rio de Janeiro, há alguns anos 

consecutivos ocupa o(s) lugar(es) de liderança no ranking regional do ENEM, além de ser bem 

colocado também no ranking geral. Com as médias gerais e de redação bastante próximas, por 
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diversas vezes encontra-se um ou mais campi dentre os 10 melhores do estado, assim como 

dentre os 100 melhores do país. 

 Porém, apesar da diferença sutil entre as médias de cada campus apresentadas pelo 

MEC, é notório que os campi Tijuca e Engenho Novo, este último um dos objetos do presente 

estudo, encontram-se muito frequentemente nas últimas posições dentre estas boas colocações. 

Sendo todos estudantes da mesma instituição, quais seriam os fatores que influenciam nessa 

diferença? Este fato levou à reflexão acerca dos possíveis fatores que influenciam no 

desempenho tantas vezes mais baixo de alunos numa mesma prova. 

 Além do citado anteriormente, vale a pena ressaltar que o aluno que se prepara para 

ingressar no ensino superior deve ter certeza do curso que vai escolher, pois essa escolha afetará 

toda sua vida profissional e definirá o caminho que deve seguir, bem como seu projeto de vida. 

Será que o aluno que finalizou a educação básica sai preparado para essa tomada de decisão?  

 Logo, o escopo dessa pesquisa é investigar os principais desafios e dificuldades 

enfrentadas pelo aluno no ENEM e identificar se o aluno tem sentido necessidade de uma 

orientação profissional na hora de escolher o curso a seguir, para que se possa refletir acerca de 

medidas que alavanquem o desempenho dos alunos no exame, bem como incentivar a prática 

de um auxílio profissional aos alunos da educação básica nas Instituições de educação. Será 

feita uma comparação entre os Campi do Colégio Pedro II com o maior e menor resultado no 

ENEM, dentre os situados na capital do Rio de Janeiro, a fim de identificar-se as melhores 

práticas. Essa comparação será útil para se fomentar a utilização da ferramenta de 

Benchmarking na Educação objetivando a proposição de melhorias e poderá futuramente ser 

replicada em outras escolas públicas e privadas, contribuindo para nortear a gestão do ensino 

em instituições de ensino médio públicas e privadas do Rio de Janeiro e do país. 

  

1.4 Objetivos da pesquisa  

1.4.1 Objetivo Geral  

 

 Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno do ensino médio na 

realização da prova do ENEM, a fim de propor ações que possam alavancar o 

desempenho do aluno na prova. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar e analisar os desafios enfrentados pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II e Campus Centro na tentativa de 

ingresso no Ensino Superior através do ENEM e que influenciem em seus desempenhos 

na Avaliação. 

 Analisar as boas práticas adotadas pelo Campus Centro (Campus de melhor 

desempenho dentre os Campi situados na Capital do Rio de Janeiro) para ser possível a 

utilização da prática de benchmarking na pesquisa 

 Verificar o quanto os alunos estão familiarizados com as oportunidades que os 

programas do Governo Federal oferecem através dos resultados do ENEM 

 Analisar a percepção dos docentes do 3º ano do ensino médio quanto ao alcance das 

metas de ingresso do aluno no Ensino Superior através do ENEM 

 Verificar se o corpo discente sente necessidade de orientação profissional  

 

1.5 Questões da pesquisa 

 Quais os possíveis motivos influenciadores no desempenho baixo de alunos na prova 

do ENEM? 

 Como são abordadas as questões e conteúdos do ENEM na escola? Fazem parte da 

realidade escolar? 

 Há interesse do corpo discente em aulas e incentivos extras de preparação para o 

ENEM? 

 Existe algum tipo de Orientação Profissional disponibilizada aos alunos? Como ocorre? 

 

1.6 Delimitação da pesquisa 

Através de breve análise, tanto de dados disponibilizados pela própria escola quanto 

dados oficiais divulgados pelo MEC a respeito do desempenho dos alunos do Colégio Pedro II 

por Campi na Prova do ENEM, percebeu-se que o Colégio, instituição objeto deste estudo, tem 

tido sucesso relativo em preparar o aluno para ingressar em uma universidade através do 

ENEM, mantendo todos os Campi dentro da média considerada de corte. Porém nem sempre 
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essa média é suficiente para ingressar no curso escolhido pelo aluno, pois a maioria dos cursos 

são bem mais concorridos e pedem uma média mais alta para a conquista da vaga. 

 

 

Quadro 1 – Média do desempenho por Campi dos alunos do Colégio Pedro II no ENEM 

de 2010 a 2015  

 

Campi 
Média de Desempenho Anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Centro 685,65 646,88 Sem dados 648,06 655,1 672,89 

Duque de Caxias 673,29 623,71 639,082 637,13 630,2 664,73 

Engenho Novo II 651,15 600,004 Sem dados 609,32 609,87 628,48 

Humaitá II 692,86 625,36 645,994 628,7 626,3 657,83 

Niterói 683,42 655,36 662,59 639,6 644,2 673,02 

Realengo II 674,87 632,52 Sem dados 635,33 630,5 650,62 

São Cristóvão III 682,77 Sem dados 640,2 620,96 623,6 641,08 

Tijuca II 669,22 620,17 Sem dados 624,32 608,92 639,28 

    Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do MEC e Portal do CPII 2010 a 2015 (2018). 

 
 
 

No quadro 1 nota-se que os Campi Niterói e Centro vêm ocupando as primeiras 

colocações no ranking de melhor desempenho interno e que o Campus Engenho Novo II 

apresenta o resultado mais baixo dentre todos os campi.  Este estudo será pautado na análise 

dos Campi situados dentro da capital do Rio de Janeiro, dessa forma o bom resultado 

apresentado pelo Campus Niterói não entrará nesta análise. Logo, a pesquisa será realizada nos 

Campi Engenho Novo II e Centro, que são os Campi com o mais baixo desempenho e o com o 

mais alto, respectivamente.  O Campus Centro, por ter o melhor desempenho dentre os situados 

na capital do Rio de Janeiro, será tratado como benchmark (referencial de excelência) interno. 

  

 



22 

1.7 Organização do estudo 

 Este trabalho encontra-se estruturado em 05 (cinco) capítulos, formato habitual para 

uma dissertação de mestrado, que, no caso em questão, forma a aparência ideal para propiciar 

a sequência que melhor apresenta e desenvolve o tema escolhido. 

 O primeiro capítulo apresenta a introdução, a contextualização do problema da pesquisa, 

os objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância, as questões de pesquisa, os objetivos da 

pesquisa, a síntese das etapas da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

 O segundo capítulo insere a fundamentação teórica do tema abordado neste trabalho 

com os conceitos e definições sob os quais foi desenvolvido o estudo.  

 O terceiro capítulo apresenta o fluxograma de execução da pesquisa que resume as 

etapas percorridas na condução desse estudo, a metodologia adotada e os métodos de 

investigação, assim como a tipologia da pesquisa, procedimentos de coleta e tratamento de 

dados e limitação da pesquisa. 

No capítulo 4 se encontra a análise dos dados levantados no estudo e a discussão dos 

resultados encontrados, mantendo-se um diálogo entre estes resultados e as bases teóricas 

abordadas na revisão da literatura, além de estabelecer uma correlação com os objetivos da 

pesquisa. 

No capítulo 5 encontram-se as conclusões da investigação e propostas de melhorias 

bem como sugestões para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Ao final, aduz-se os aspectos pós-textuais, quais sejam: referências bibliográficas e 

apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O plano nacional de educação no Brasil 

2.1.1 Surgimento, metas e desafios 

 

  A importância do conhecimento é irrefutável. A educação formal se constitui em 

instrumento essencial e determinante para a capacitação ao trabalho e para a formação da 

consciência cidadã de qualquer sociedade em qualquer nação. Vai além da mera instrução.  

 A educação deve ser vista em toda sua amplitude e propiciar a formação necessária ao 

desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do indivíduo. O processo 

educacional deve ter por meta qualificar o educando para o trabalho, prepará-lo para o exercício 

consciente da cidadania para que possa interferir de forma positiva nos fatos sociais. O acesso 

à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático (MELLO, 1986 apud 

ALVES, 2015). 

 Tomando por base a Constituição brasileira, no Capítulo III, Artº 205, infere-se que 

Educação é um direito social que constitui o instrumento pelo qual o cidadão atinge a sua 

formação plena, e o exercício de sua liberdade: “Art.205 A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1998, p. 123). 

 Ainda em consonância com o raciocínio constitucional que diz: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o 

trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.VI - 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1998, p. 125). 

 

  Em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei 13.005/14 que trata do Plano Nacional de 

Educação (PNE), para os próximos 10 anos, a chegada do PNE representou um novo desafio 

ao país, com metas importantes a serem alcançadas até 2024 em regime de colaboração do 

Governo Federal com os entes federativos.  
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 Trouxe como diretrizes a erradicação do analfabetismo e universalização do 

atendimento escolar, a vontade de superar as desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, o que 

consequentemente trará melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho e para 

a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade 

(BRASIL, 2014).  

 A promoção de uma gestão democrática e da educação pública aparecem dentre as 

diretrizes e metas do PNE, assim como a promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do país com o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto-PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade,   valorizando  profissionais da 

educação, bem como promovendo os princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014). 

 A União tem competência privativa para legislar sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação no País. Porém, todos os entes federativos detêm competência comum para 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação, podendo ainda legislar de forma suplementar nas áreas citadas, das quais a União 

estabelece apenas as normas gerais (BRASIL, 1998).   

 No entanto, a visão patrimonialista ainda existente em muitos setores da gestão pública, 

juntamente com as lacunas de regulamentação das normas de cooperação entre os entes, torna 

a tarefa do planejamento de Educação Nacional bastante desafiadora. Não se trata apenas de 

planejar, mas de tomar para si o compromisso de diminuir as desigualdades, que são tão 

características na história do país, com inovação, comprometimento, construindo formas de 

colaboração federativa conscientemente e não apenas por força de lei (BRASIL, 2014). 

 Diante desse contexto, uma colaboração efetiva entre os entes federativos é de suma 

importância, não há como se trabalhar na melhoria da Educação de uma nação de forma 

separada, onde cada Estado estabeleça suas próprias metas desarticuladamente ao resto do país, 

sendo o PNE o ponto de partida para a construção de metas, onde os entes federativos poderão 

se espelhar para a construção de seus próprios Planos Educacionais, levando em considerações 

as particularidades de sua região. 

 Quem organiza e financia o sistema federal de ensino é a União, tendo também a função 

redistributiva e supletiva, em matéria educacional, no intuito de garantir equalização de 

oportunidades educacionais e de manter o padrão de qualidade do ensino, dentro das 

possibilidades, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e aos 
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Municípios. Os Estados e o Distrito Federal são responsáveis em manter os ensinos fundamental 

e médio com prioridade, enquanto que os Municípios atuam prioritariamente nos ensinos 

fundamental e na educação infantil (BRASIL, 1998). 

 Apesar de haver a definição das responsabilidades, falta norma que regulamente de 

forma suficiente essa cooperação, causando lacunas de articulação federativa, o que acaba 

gerando descontinuidade de políticas, programas, escassez de recursos, contribuindo para a 

perpetuação de problemas que são históricos no Brasil. Essas brechas ficam mais perceptíveis 

no âmbito da educação básica, principalmente pelo fator obrigatoriedade e necessidade de 

universalização (BRASIL, 2014). 

 A lei 13.005/14 que trata do Plano Nacional de Educação, em seu artº 13, estabeleceu o 

prazo de dois anos a contar de sua publicação para que fosse instituído através de lei específica 

o Sistema Nacional de Educação, o que seria uma ótima oportunidade de colaboração entre 

diferentes esferas do governo, pois se os compromissos são comuns, os recursos seriam 

otimizados e os resultados mais rápidos, desde que o planejamento se desse de forma integrada, 

articulada, colaborativa (BRASIL, 2014). 

 No entanto, estamos às vésperas de completar quatro anos da promulgação da lei que 

instituiu o PNE, o que existe é apenas um projeto de lei para a criação do Sistema Nacional de 

Educação. Enquanto não chega a regulamentação da cooperação entre os entes federados, o que 

se espera é a busca pelo cumprimento das metas estruturantes trazidas pelo PNE, para que se 

garanta o direito à educação básica com qualidade, o respeito ao acesso, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. 

O PNE estabeleceu 20 metas, que abordam temas como a universalização da educação 

infantil na pré-escola, no ensino fundamental e atendimento escolar, erradicação da 

alfabetização das crianças e oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas. O 

gráfico 1 mostra a distribuição de matrículas por etapa de ensino, traçando o atual cenário no 

que diz respeito ao cumprimento de partes dessas metas. 
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Gráfico 1 – Distribuição de matrículas por etapa de ensino 2011 a 2017 

 

 Fonte: Censo Escolar, INEP (2017). 

  
 

 

 Entre 2011 e 2016, observou-se uma queda das matrículas na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), havendo em 2017 um pequeno aumento com 13.209 matrículas a mais em 

relação a 2016. No entanto, as demais etapas continuaram com a tendência do período com 

crescimento na creche e pré-escola e queda no ensino fundamental e médio, demonstrando que 

o cumprimento das metas que tratam da Universalização da Educação Básica ainda está longe 

de ser efetivado (INEP, 2017). 

 A previsão para o alcance das metas estabelecidas para o Ideb vão até 2021, e o cenário 

continua sendo o mesmo, com crescimento nos anos iniciais do ensino fundamental, que 

inclusive ultrapassou a meta para 2015, conforme quadro 2, e queda nos Anos Finais e Ensino 

Médio. 

 

                  Quadro 2 – Observações sobre o resultado das metas para o IDEB em 2015 

  

 

                                  Fonte: Inep, 2017 (http://appprova.com.br/ideb/). 
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 Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das desigualdades 

e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para proporcionar a equidade 

daqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e 

superdotação (BRASIL, 2014). 

 Entre os desafios está também a inserção eficaz de crianças e adolescentes na faixa etária 

de 6 a 17 anos à educação básica. Os entes federativos estaduais e municipais deverão unir 

forças para alcançar meta tão importante, a fim de verificar se o caminho percorrido pelos 

estudantes está dentro do esperado.  (BRASIL, 2014). 

Existe ainda a necessidade de que os estados e municípios projetem a ampliação e 

reestruturação de suas escolas com o objetivo da educação integral, e, dessa forma, ajam de 

forma estratégica considerando o uso do espaço da escola com os diferentes equipamentos 

públicos, espaços educativos, culturais e esportivos, revitalizando os projetos pedagógicos 

nessa direção (BRASIL, 2014). 

 Há ainda, um terceiro bloco de metas objetivando a valorização dos profissionais da 

educação de forma que se consiga equiparar o rendimento médio do profissional de magistério 

aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente. A Meta 18 do Plano Nacional de 

Educação determina que a União, os estados, municípios e Distrito Federal efetivamente deem 

garantia de planos de carreira e remuneração para os profissionais da educação escolar básica 

pública. Essa obrigatoriedade só existia para os profissionais do magistério, e a mudança exige 

uma nova visão e comprometimento dos entes federativos, uma vez que alguns ainda não 

conseguiram sequer viabilizar o que de fato preceitua a Lei nº 11.738/2008 conhecida como Lei 

do Piso1. 

 Um quadro de profissionais motivados e comprometidos com o educando de uma escola 

é necessário para o sucesso de uma política educacional que busque a qualidade referenciada 

na Constituição Brasileira. Planos de carreira, salários atrativos, condições de trabalho 

adequadas, processos de formação inicial e continuada e formas criteriosas de seleção são 

requisitos para a definição de uma equipe de profissionais com o perfil necessário à melhoria 

da qualidade da educação básica pública (BRASIL, 2014). 

 O País necessita urgentemente ter o PNE minimamente cumprido, com os entes 

federativos colaborando para atingir as metas. Para que isso ocorra, não se pode deixar de 

mencionar que existe a questão do financiamento já previsto na Constituição Federal de 

                                                           
1 Dados retirados da publicação do Ministério da Educação “Planejando a próxima década: conhecendo as 20 

metas do Plano Nacional de Educação” (2014). Disponível em: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/ 

pne_conhecendo_20_metas.pdf. 
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vinculação de um percentual do Produto Interno Bruto (PIB), com a intenção de financiar a 

execução dos planos de educação. No entanto, vincular os recursos a um padrão nacional de 

qualidade ainda é um problema a ser superado. Estão presentes ainda muitos outros desafios 

nessa caminhada, como o fortalecimento da gestão democrática, com leis específicas que a 

normatizem em cada sistema de ensino, sendo esses elementos imprescindíveis ao Sistema 

Nacional de Ensino, que ainda deverá ser instituído, conforme preceitua as metas 19 e 20 do 

PNE (BRASIL, 2014). 

Há ainda metas referentes ao ensino superior, que, em geral, é de responsabilidade dos 

governos federal e estaduais. Nesse quesito a preocupação se deu em elevar-se a matrícula na 

educação superior, assegurando a qualidade da oferta e expansão para ao menos 40% das novas 

matrículas no segmento público, bem como elevar a qualidade da educação superior e ampliar 

a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício, fomentando também 

o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de modo a aumentar o número de 

mestres e doutores (BRASIL, 2014). Menezes Filho ([2007], p. 1) ressalta a importância da 

educação para o desenvolvimento econômico do país, bem como do indivíduo: 

 

Existem diversas evidências mostrando que a educação é muito importante em várias 

dimensões econômicas e sociais no Brasil. Vários estudos mostram que uma maior 

escolaridade aumenta os salários das pessoas, diminui a propensão ao crime, melhora 

a saúde e diminui a probabilidade de ficar desempregado. Além disto, para o país 

como um todo, uma população mais educada traz um crescimento econômico maior, 

aumenta a produtividade das empresas, e potencializa os efeitos da globalização.  

 

 

Para cumprir a citada meta de aumento do número de matrículas na educação superior, 

torna-se importante rever como está se dando a preparação dos candidatos, oriundos do Ensino 

Médio, pois os três anos enfrentados durante essa etapa são a preparação acadêmica mais 

importante que o educando recebe para entrar numa universidade. É durante esse período que 

se deve aprender todo o conteúdo necessário para realizar a prova do vestibular e amadurecer 

o desenvolvimento cognitivo do candidato, facilitando assim tanto o acesso ao ensino superior, 

quanto a capacidade do aluno de manter-se nele. O Brasil ainda caminha a passos curtos nessa 

direção, tendo recentemente criado a Lei nº 13.415/17 que reforma o ensino Médio no país. 
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2.2 A Reforma do Ensino Médio 

 Em 22 de setembro de 2016, foi proposta a de Medida Provisória (MP) nº 746, que 

basicamente altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB) e a Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 (Lei do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - Fundeb). Essa MP serviu de base para a promulgação da Lei nº 13.415, publicada 

no Diário Oficial da União em 17 de fevereiro de 2017, materializando-se na Reforma do 

Ensino Médio brasileiro. A reforma tornou-se algo concreto e a previsão é de que as alterações 

iniciais já sejam implantadas em 2018 (BALD; FASSINI, 2018). 

 Bald e Fassini (2018) relatam que foi discutido reiteradamente acerca de ações ou 

modificações a serem implementadas no sistema de ensino brasileiro que pudessem em curtos 

ou médios prazos contribuir para o melhor desempenho dos estudantes brasileiros em todos os 

tipos de avaliações de que eventualmente venham a participar.  

 Complementando a ideia, Castro e Tiezzi (2004) afirmam que, no Brasil, o ensino médio 

sempre oscilou entre duas vertentes básicas: oferecer um ensino profissionalizante com caráter 

de terminalidade ou oferecer um ensino propedêutico voltado à evolução do aprendizado em 

nível superior.  Na segunda possibilidade os autores ressaltam: cabe ainda uma segmentação 

em função da área do curso de nível superior que o aluno pretende seguir 

 A segmentação sugerida pelos autores foi de certa forma abrangida pela recente  

Reforma do Ensino Médio, que abriu novas possibilidades para os alunos do ciclo ao flexibilizar 

a grade curricular, que permite ao aluno direcionar seus estudos à área de maior interesse, e a 

aproximação com o mercado de trabalho, podendo o aluno escolher entre as seguintes áreas: I- 

linguagens e suas tecnologias; II-matemática e suas tecnologias; III-ciências da natureza e suas 

tecnologias; IV-ciências humanas e sociais aplicadas ou V-formação técnica e profissional. 

 Castro e Tiezzi (2004, p. 120) expõem que o crescimento das inovações tecnológicas 

das últimas décadas tem imposto aos produtores de bens e serviços constantes atualizações em 

seus processos, surgindo setores produtivos avançados em termos tecnológicos. Os processos e 

produtos passaram a perder a característica de “atuais” muito rápidamente, e em consequência 

disso constata-se novos desequilíbrios vinculados a conhecimentos técnicos aplicados ao 

processo produtivo, o que modificou radicalmente as demandas da Sociedade sobre o Setor 

Educacional.  

 Bald e Fassini (2018) contam que nem todas as mudanças realizadas no Ensino Médio 

foram aceitas pacificamente pela comunidade acadêmica, por estudiosos da área da Educação 
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e pelos próprios alunos, principais afetados por tais mudanças, tendo algumas delas levantado 

imensas polêmicas. O quadro 3 demonstra quais foram as principais mudanças implementadas 

através da Lei nº 13.415/17. 

 

Quadro 3 – O que mudou na LDB 

 

PONTOS ANTES DEPOIS 

Carga Horária 

A LDB prevê que, nos três anos do 

ensino médio, os alunos tenham no 

mínimo 800 horas de aula, e que cada 

ano tenha pelo menos 200 dias letivos. 

A Lei nº 13.415/17 do governo 

federal amplia "progressivamente" 

a carga horária para 1.400 horas, 

sem especificar um número 

mínimo de dias letivos por ano nem 

um prazo para a ampliação. 

Disciplinas Obrigatórias 

O ensino de artes e de educação física 

era obrigatório na educação básica, 

incluindo no ensino médio. Desde 

2008, aulas de filosofia e sociologia 

também eram obrigatórias nos três 

anos. 

A partir de agora, a decisão de 

incluir artes, educação física,  

filosofia e Sociologia nas aulas do 

ensino médio dependerá do que 

será estipulado pela Base Nacional 

Comum Curricular. 

Ensino Técnico 

A lei já previa a possibilidade de as 

escolas integrarem o ensino técnico e 

profissionalizante ao ensino médio em 

diversos modelos. 

A formação técnica e profissional 

passa a ter peso semelhante às 

quatro áreas do conhecimento. A 

mudança também inclui a 

possibilidade de "experiência 

prática de trabalho no setor 

produtivo" ao aluno. 

Língua Estrangeira 

As escolas eram obrigadas oferecer, a 

partir do sexto ano, aula de pelo menos 

uma língua estrangeira, mas tinham a 

liberdade de escolher qual língua. 

O inglês passa a ser a língua 

estrangeira obrigatória em todas as 

escolas. As escolas podem oferecer 

uma segunda língua, que deve ser, 

preferencialmente, o espanhol. 

Professores 

A lei exigia que os professores fossem 

trabalhadores de educação com 

diploma técnico ou superior "em área 

pedagógica ou afim". 

Fica permitido que as redes de 

ensino e escolas contratem 

"profissionais de notório saber" 

para dar aulas "afins a sua 

formação". 

Vestibulares 

As universidades são livres para 

definir que conteúdos que exigem das 

provas para selecionar os calouros, 

levando em consideração o impacto da 

exigência no ensino médio. 

A lei determina que o Conteúdo 

dos Vestibulares seja apenas "as 

Competências, as habilidades e as 

expectativas de aprendizagem das 

áreas de Conhecimento definidas 

na BNCC". 

      Fonte: Bald e Fassini (2018). 
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 Os menos adeptos às mudanças estabelecidas na Lei 13.415/2017 apontam que duas 

geram as maiores discussões: a questão das disciplinas obrigatórias e o fato de a Lei autorizar 

que pessoas com notório saber possam lecionar (FAJARDO, 2017). 

O Notório saber pode ser entendido como um conhecimento que todos (ou muitos) 

reconhecem. Porém, ele não tem a obrigatoriedade de estar formalmente reconhecido através 

de títulos e/ou certificado. Machado (2005) denota que a expressão notório saber tem sido 

empregada pelas Universidades brasileiras para atribuir qualidade ao professor que não fez 

curso de doutorado e que, por esse motivo, não possui título de doutor, mas detém 

conhecimentos equivalentes. Foi o caminho encontrado para formalizar um título capaz de 

atestar conhecimento adquirido fora do ensino formal.  

 Os opositores à Reforma do Ensino Médio questionam se o professor não precisará mais 

de licenciatura para dar aulas, vejamos o que diz o Artº 36, inciso IV da Lei 13.415/17: 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta 

de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - 

matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - 

ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional (BRASIL, 

2017, p. 18). 

 

Vejamos análise feita por França (2016) ao Art. 6º da lei 13.415/17 que alterou o art. 61 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que diz: 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, 

para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 

atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da 

rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, 

exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36. 

 

A autora explica que lecionar sob o argumento de se estar abrangido por “notório saber” 

refere-se tão somente ao inciso V do caput do artigo 36 da Medida Provisória, apresentado 

acima. O que se consegue interpretar é que cada sistema de ensino poderá reconhecer diferentes 

profissionais para ministrar os conteúdos referentes à área técnica e profissional, sem exigência 

de uma formação em licenciatura.  E não necessariamente que qualquer pessoa poderá lecionar, 

primeiro porque o “notório saber” não é válido para todas as áreas de conhecimento. Segundo, 

porque cada sistema de ensino pode definir quem estará apto para ministrar os conteúdos 
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referentes ao inciso V do caput. Caso eles queiram exigir uma licenciatura, por exemplo, ficará 

a cargo de cada um (FRANÇA, 2016). 

Outro ponto polêmico é a inclusão das disciplinas obrigatórias, artes, educação física, 

filosofia e Sociologia nas aulas do ensino médio, que ainda depende do que será estipulado pela 

Base Nacional Comum Curricular. Espera-se que essas últimas decisões de mudanças que ainda 

serão realizadas no ensino médio sirvam para melhorar o desenvolvimento dos alunos nessa 

etapa, contribuindo positivamente em seus desempenhos quando da tentativa de ingresso ao 

ensino superior e/ou participação em programas oferecidos pelo governo federal através 

principalmente do resultado alcançado no ENEM. 

 

2.3 O Exame Nacional do Ensino Médio e Programas oferecidos pelo Governo Federal a 

partir de seus resultados  

 O Exame foi criado em 1998, inicialmente com o propósito de avaliar o domínio de 

competências dos alunos concluintes do Ensino Médio, auxiliando assim a elaboração de 

políticas pontuais visando à melhoria do ensino, sendo a participação no exame totalmente 

voluntária.  Na ocasião, o número de inscrições atingiu a marca de 157 mil. Três anos mais 

tarde, em 2001, foi estabelecida a isenção do pagamento da taxa de inscrição para os alunos de 

escolas públicas, o que elevou a mais de 1,6 milhão o número de inscritos (INEP, 2000). 

 Em 2004, o Governo Federal lançou o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

tendo como finalidade precípua a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a 

estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. Com o objetivo de fomentar a adesão das 

universidades ao Programa, o Governo concederia isenção de tributos àquelas que aderissem. 

Como critério para acesso a essas bolsas, passou-se a utilizar a nota do ENEM (BRASIL, 2005). 

 Criado pelo Ministério da Educação em 2009, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

tem como propósito o acesso às universidades públicas federais, que teriam que aderir ao 

programa. O SISU, que é um processo seletivo para ingresso de novos estudantes em 

instituições públicas de Ensino Superior, utiliza como critério de seleção exclusivamente a nota 

do ENEM, elevando ainda mais a sua importância.  Ao criar o programa argumentou o MEC, 

à época, que um processo de seleção unificado auxiliaria na democratização das vagas 

disponibilizadas pelas universidades públicas federais, sendo, também, uma importante 
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ferramenta para as políticas educacionais a utilização de um exame nacional com provas 

focadas em habilidades e conteúdos mais relevantes (BRASIL, 2009). 

 Outra mudança ocorrida no mesmo período foi a teoria de resposta ao item adotada. 

Esse tipo de avaliação tem por objetivo estimar as dificuldades dos itens e a proficiência dos 

participantes, metodologia que permite que os itens de diferentes edições do Exame sejam 

posicionados em uma mesma escala (BRASIL, 2009). 

 Mais um programa importante conduzido pelo MEC foi o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), que é um programa de financiamento destinado a alunos 

que estejam regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos com avaliação 

positiva, tornando-se ainda mais popular em 2011 quando o Governo Federal passou a utilizar 

as notas do ENEM como requisito para que o estudante pudesse solicitar o FIES. 

 Mais recentemente, a partir de 2013, quando o número de inscritos atingiu a marca dos 

7,1 milhões de participantes, a nota do ENEM passou também a ser utilizada para quem 

desejasse concorrer a bolsas de estudos do Programa Ciência sem Fronteiras, tendo o MEC 

criado na mesma época o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISUTEC), dando a oportunidade de capacitação aos estudantes que desejassem se qualificar 

através de cursos técnicos oferecidos pelas Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, por instituições de educação profissional e tecnológica 

das redes estaduais, distritais e municipais, bem como através do Sistema S2, baseado nos 

resultados obtidos através do ENEM (BRASIL, 2009). Diante de tantas mudanças, 

implementações e criações de programas ao longo dos anos, o exame foi sofrendo alterações 

quanto à utilização de seus resultados e crescendo em importância a cada ano, como se pode 

observar no Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio 

(Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem 

ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 



34 

Gráfico 2 – Histórico de inscrições no ENEM 2000 a 2017 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Inep 2000 a 2017. 

 

 

 Percebe-se que o ENEM foi mudando gradativamente a sua proposta inicial de apenas 

avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Médio, aumentando a cada ano o número de 

candidatos inscritos por todo o país atraídos pela vontade de cursar o Ensino Superior ou um 

curso técnico profissionalizante, entre outras oportunidades que passaram a vislumbrar. A 

seguir, a figura 1 mostra os principais marcos na história do exame. 

 

 

Figura 1 – Principais marcos na história do ENEM 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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2.4 Adesão das universidades públicas do Rio de Janeiro ao SISU 

A presente seção traz o histórico de adesões de Universidades públicas do Rio de Janeiro 

ao Sisu através dos resultados da prova do ENEM. 

 

 

2.4.1 Cenário de adesão ao SISU 

 Abramovay e Castro (2003) apontam que o Ministério da Educação agiu de forma 

estratégica ao propor às Instituições de Ensino Superior a adesão à nota do Enem para a 

classificação ao ingresso de alunos em seus quadros. As universidades em sua grande maioria 

aproximaram os conteúdos das provas de seus vestibulares ao contexto do ENEM e outras até 

os eximiram por completo, passando a utilizar unicamente o resultado do aluno no ENEM. 

 Com isso, os alunos do Ensino Médio mais do que nunca necessitam de uma boa 

preparação básica que lhes permitam um bom resultado no ENEM, para que assim possam 

continuar a trilhar o caminho acadêmico. De acordo com Nascimento, Pinheiro e Coutinho 

(2013), o Ensino Médio deve assegurar a todos os cidadãos condições de aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, formando-os para o trabalho e a cidadania, 

preparando o educando como pessoa humana, com visão crítica para opinar nos acontecimentos 

sociais, dotando-o de instrumentos que o permita continuar avançando em conhecimentos.  

 A página virtual do Vestibular Brasil Escola3 disponibilizou listagem mostrando quais 

e como as Universidades Federais e Estaduais do Brasil irão usar o resultado do Enem 2017 

nos seus vestibulares 2018 ou como se dará a adesão ao Sistema de Seleção Unificada SISU, 

que por razões didáticas será mostrado através da figura 2 apenas o cenário no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

                                                           
3 Site disponível no link: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/. 
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Figura 2 – Cenário de adesão ao SISU das universidades públicas do Rio de Janeiro

 

                                       Fonte: Adaptação do Vestibular Brasil Escola. 

 

Nota-se que, com exceção da UERJ, todas as outras Universidades Públicas do Rio de 

Janeiro já utilizam o resultado do ENEM como avaliação para o ingresso de novos alunos, 

sendo que das 7 (sete) Universidades Federais, 6 (seis) disponibilizam todas as vagas para 

estudantes oriundos do ENEM.  

Diante do todo contexto apresentado, partindo dos Planos Nacionais para a Educação 

no Brasil, com o lançamento de metas e da reforma do Ensino Médio e por toda trajetória 

percorrida desde a implantação do Exame Nacional do Ensino Médio até os dias atuais, 

percebe-se o quão importante se tornou a resposta positiva do resultado dos alunos no Enem. 

 Resta saber se os alunos das Escolas Públicas estão sendo preparados e orientados 

quanto às oportunidades oferecidas através do resultado do exame, resta também verificar junto 

às instituições se estas acompanham essas mudanças e empreendem todos os esforços a fim de 

maximizar a participação de seus alunos aos programas disponibilizados e no ingresso ao 

Ensino Superior, sendo importante identificar quais os principais desafios e fatores que podem 

influenciar na performance do aluno. 
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2.5 Fatores de influência no desempenho do Educando 

 O indivíduo necessita de estímulos para o desenvolvimento de aptidões e talentos. Nas 

palavras de Soares e Gomes (2000), baseados na teoria do psicanalista Erikson, eles alegam que 

uma das principais contribuições do autor foi a identificação de que, não só as experiências 

vividas no período infantil são importantes, mas todas as outras que se dão durante o 

desenvolvimento humano ao longo do processo vital. Asseveram que com a chegada da 

juventude e da maturidade sempre ocorrem variadas modificações no funcionamento psíquico, 

tendo características específicas na adolescência que passam pela vida adulta chegando à 

velhice por meio das interações que tiveram com o meio, e que a cada nova etapa do processo 

evolutivo vão surgindo novas exigências, tanto pelo sujeito que se encontra em 

desenvolvimento como por parte do meio. 

 As experiências vividas ao logo da existência do indivíduo podem se dar de forma 

positiva ou negativa. A primeira vivência social geralmente se dá na primeira infância através 

do convívio com os colegas, professores e comunidade escolar e a forma como se deu essa 

convivência pode impactar diretamente nos próximos estágios da vida do indivíduo. 

 Soares e Gomes (2000) confirmaram através de pesquisa sobre a vivência escolar 

primária e sua influência na decisão pela continuidade da vida acadêmica que os estudantes que 

optaram em fazer um  curso de Pós-Graduação obtiveram um melhor rendimento na fase escolar 

primária do que os alunos que interromperam os estudos no Ensino Médio, evidenciando que 

embora a repetência escolar não tenha sido um fator decisivo, o rendimento positivo nos 

primeiros anos da educação básica demonstrou ser um fator significativo, permanecendo 

registradas as lembranças positivas que os sujeitos vivenciaram durante a fase escolar na 

primeira infância, revelando uma maior desenvolvimento da  autoestima entre estes. Logo, os 

autores demonstraram que essas pessoas contaram com situações favoráveis na escola e no 

ambiente familiar, fazendo com que as instruções recebidas pudessem ser aprendidas de 

maneira natural e desenvolvendo o senso de responsabilidade e interesse pelos estudos. Com 

isso, os alunos que não deram continuidade à vida acadêmica em sua maioria atribuíram o fato 

de não gostarem de algumas matérias a questões pessoais e afetivas, como dificuldades pessoais 

e relações com o professor. Ao contrário, os que deram continuidade aos estudos não apontaram 

limitações pessoais, evidenciando novamente a autoestima bem mais desenvolvida. 

 Menezes Filho (2007) acrescenta que uma variável importante é a idade de entrada no 

sistema escolar: “[...] os alunos que fizeram pré-escola têm um desempenho melhor em todas 



38 

as séries do que os que entraram a partir da 1ª série. indicando que investimentos públicos na 

infância têm chances maiores de terem sucesso”. 

  Soares (2004) divide em três categorias os fatores que determinam o desempenho 

cognitivo do educando: os associados à estrutura escolar, os associados à família e aqueles 

relacionados ao próprio aluno. Esses e outros fatores serão observados no decorrer desta seção.  

 Um modelo conceitual foi criado por Soares (2004), onde o autor apresenta os fatores 

intra e extraescolares associados ao desempenho cognitivo dos alunos. Esse modelo demonstra 

que há tanto efeito direto como indireto das condições econômicas no desenvolvimento 

cognitivo.  Diz que os efeitos indiretos são importantes, pois o fator econômico também cria 

condições especiais para o consumo de bens culturais, enquanto dá aos pais tempo suficiente 

para a dedicação ao acompanhamento da vida acadêmica dos filhos. Conclui que através do 

modelo utilizado por ele é fácil observar que, embora a condição econômica seja importante na 

determinação de desempenho cognitivo, existem diferenças decorrentes das diversas histórias 

e atitudes tomadas pelas famílias, o modelo no qual se baseia o estudo do autor está 

exemplificado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Fatores intra e extra-escolares associados ao desempenho cognitivo dos 

alunos 

 

                  Fonte: Soares (2004, p. 5). 
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 As três categorias que segundo Soares (2004) determinam o desempenho cognitivo do 

educando são: os associados à estrutura escolar, os associados à família e aqueles relacionados 

ao próprio aluno.  

A figura 3 desenha de forma didática a influência de estruturas externas sobre a escola. 

O autor dividiu os fatores em blocos, mas chama atenção de que não se tratam de áreas 

estanques ou de grande homogeneidade. Ao contrário, os constructos se inter-relacionam em 

sua definição e ocorrência.  

Sobre fatores externos de influência, Paro (2000) discorre a respeito dos benefícios que 

a ação dos pais pode contribuir para a qualidade do ensino, como: participação no 

funcionamento da escola; acompanhamento dos filhos em casa pelos membros da família na 

realização das tarefas e na orientação de estudos; a afirmação prévia no ambiente escolar, no 

período de férias ou anterior à entrada na escola, de prontidão e motivação para os estudos por 

parte dos alunos; as funções educativas e as responsabilidades públicas da escola perante os 

familiares do aluno. 

 Especificamente sobre a influência dos pais na vida escolar dos filhos, Soares (2004) 

diz que atitudes positivas dos pais em relação ao trabalho escolar estão potencialmente 

associadas ao desempenho dos alunos. O autor chama atenção de que esse é um fator externo à 

escola, mas que, a escola quando ciente do papel transformador das atitudes dos pais e 

familiares nesse processo, deve procurar orientar e incentivar as famílias a instaurarem rotinas 

domésticas que sejam favoráveis ao aprendizado. A escola deve se empenhar para criar uma 

boa relação com os pais, através de atividades escolares diversas de forma negociável, para que 

não caracterize como intervenção ou controle por parte dos pais. O autor enfatiza que essa 

relação com os pais de nível socioeconômico mais baixo é um tanto mais difícil de conseguir, 

pois esses pais geralmente tiveram uma experiência limitada de escolarização. 

 Existem aqueles que discordam de que os pais devam se preocupar em ajudar/auxiliar a 

escola no aprendizado dos filhos. Sobre isso, Paro (2000) nos diz que essa alegação de que a 

função de ensinar é da escola, não cabendo aos pais trazerem para si responsabilidades e 

encargos profissionais que são específicos desta, é de certa forma procedente quando se leva 

em consideração as arbitrariedades que costumam acompanhar tal discurso, porém é preciso 

um maior esclarecimento do assunto. Discorre que por um lado o fato de a escola ter suas 

funções específicas não quer dizer que está desobrigada de considerar a continuidade entre a 

educação familiar e a escolar; por outro lado é plenamente razoável se manter uma relação entre 

pais e escola que não seja fundada na exploração dos primeiros pela segunda.  
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 Barros (1997); Lemos, Soares e Almeida (2000) alegam que os alunos que justificam 

seus resultados e desempenho escolares a fatores externos tendem a desenvolver uma 

aprendizagem superficial ao passo que, quando os alunos fundamentam seus sucessos à 

capacidade e esforço, tendem a desenvolver enfoques mais profundos de aprendizagem e 

melhores comportamentos (LOZANO, 2000; LOZANO; MASCARENHAS, 2005; LOZANO; 

UZQUIANO, 2002; GONZÁLEZ; TOURON, 1994; MASCARENHAS, 2004). 

 Por sua vez, as diferenças de desempenho dos jovens segundo o gênero ainda não está 

pacificada, existe desencontro de pensamentos entre os autores, onde uns alegam que não 

encontraram tais diferenças, enquanto outros apresentam valores absurdos (LOZANO; 

UZQUIANO, 2002; BARROS; NETO; BARROS, 1992; MASCARENHAS, 2004). Porém, 

para alguns estudiosos do assunto, as alunas assumem maior responsabilidade pelos seus 

rendimentos acadêmicos quando comparadas com os colegas do sexo masculino, o que pode 

significar que as alunas possuem mais confiança e estão mais conscientes acerca de suas 

habilidades e esforços (CHIAROMONTE, 2002). 

 Uma outra influência externa à escola capaz de interferir no ensino/ aprendizagem é o 

contexto social onde a escola está inserida. Soares (2004) faz a observação de que toda e 

qualquer escola está inserida em um contexto social, que possivelmente não detém qualquer 

controle sobre ele, e de que no entanto esse contexto traz fortes influências nas relações 

estabelecidas nos espaços escolares como também no processo ensino/aprendizagem. O 

contexto social tanto pode criar restrições como oportunidades estruturais para a escola. O 

contexto local, ou seja, a cidade ou bairro merece especial atenção, já que para a grande parte 

das escolas o seu lugar de instalação determina as características do corpo discente que será 

atendido, principalmente nos sistemas públicos onde habitualmente se alocam o aluno à escola 

mais próxima de onde o aluno reside. 

  Dito isto, para que se possa compreender uma escola, conhecer sua realidade 

“geográfica” é de suma importância. Fica claro inferir-se que escolas situadas nas periferias 

urbanas, e que, por isso mesmo, atendem com prevalência a alunos de nível socioeconômico 

mais baixo, vão apresentar com mais frequência condições mais baixas de seus materiais, corpo 

docente menos qualificado e experiente do que as que estejam situadas nos grandes centros das 

capitais. Nas periferias a violência vem aumentando e invadindo os espaços escolares, os alunos 

acabam por sofrer influência do tráfico de drogas contribuindo para o crescimento de agressões 

a professores e confronto entre os alunos dentro da escola, restringindo enormemente a 

qualidade do aprendizado desses estudantes (SOARES, 2004). 
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 Paro (2000), sobre o fato da maioria dos alunos pertencerem a um nível socioeconômico 

mais baixo, notou que o que parece abalar a esperança dessa população em uma educação 

formal, embora saibam que a educação é o referencial de crescimento pessoal e profissional, 

penetrando-se na discussão o que se vai descobrir é que, ao lado do desejo de crescimento social 

via aprendizado escolar, eles acreditam que por si só não se pode vencer. Admitem entender 

que a obtenção de uma boa colocação profissional já não é mais atribuída à escolaridade, mas 

à sorte, ou a vontade do governo em fomentar novas atividades que possam ser exercidas por 

eles.  

 Um outro fator é o tamanho da escola, medido em número de alunos atendidos. Muitas 

evidências, apresentadas por Lee e Smith (1997) ou na revisão feita por Raywid (1999), 

mostram que o desempenho dos alunos é maior em escolas menores. Embora uma escola grande 

possa mais facilmente conseguir recursos adicionais e oferecer a seus alunos uma maior 

diversidade de experiências, as energias necessárias para fazê-la funcionar bem podem ser 

usadas mais eficazmente em uma escola menor. Naturalmente, esses resultados empíricos não 

foram utilizados na definição “[...] do tamanho da escola pública brasileira. Mas essa pesquisa 

é especialmente relevante hoje, quando o país vive uma forte transição demográfica e com isto 

a possibilidade de se organizar escolas menores nos prédios já construídos” (SOARES, 2004, 

p. 5). 

 Ratificando o entendimento dos autores acerca dos fatores de influência no desempenho 

escolar, a orientação constante no boletim de proficiências médias dos participantes do censo 

2015 por áreas de conhecimento confirma que o desempenho dos alunos não pode ser avaliado de 

forma isolada, pois têm contextos que precisam ser considerados através de variáveis 

importantes como:  

• Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) - O Inse, em linhas gerais, demonstra o 

padrão de vida dos alunos referente a cada um de seus extratos. Esse indicador é 

construído através de dados como o nível de escolaridade dos pais, da posse de bens e 

da contratação de serviços pela família, o que possibilita situar o corpo discente atendido 

por determinada escola em um estrato ou camada social. 

• Indicador de Formação Docente-  O indicador de formação docente é definido pelo 

número de docentes que tenham formação superior em licenciatura na mesma disciplina 

que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação 

pedagógica concluída.  

• Indicador de Permanência na Escola (Ensino Médio) - demonstra o percentual de 

alunos que cursaram todo o ensino médio na mesma escola. Sendo considerado muito 
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baixo quando menor que 20%; médio baixo de 20% a 40%; médio de 40% a 60%; médio 

alto de 60% a 80% e alto quando o percentual for acima de 80% 

• Porte da Escola - O porte da escola é definido pelo número de alunos matriculados no 

3º ano do Ensino Médio Regular, considerados como muito pequeno entre 1 a 30 alunos; 

médio quando de 61 a 90 alunos e de Grande porte quando houver 91 alunos ou mais. 

  

Diante da multiplicidade de contextos onde as escolas e o corpo discente estão inseridos, 

torna-se imprescindível que ao observar-se o resultado do desempenho dos alunos, levem-se 

em consideração os fatores que caracterizam esses contextos. Pois, se houver a comparação 

feita entre alunos e escolas pertencentes a contextos distintos sem a devida ponderação entre os 

diferentes fatores internos e externos às escolas associados, o resultado será considerado 

indevido (INEP, 2016). 

 Em que pese à identificação dos fatores externos e internos à escola e o trabalho de toda 

comunidade envolvida na mitigação dos mesmos na de intenção se alavancar o desempenho 

escolar, se o aluno não se sentir motivado a dar continuidade à sua trajetória acadêmica o seu 

desempenho ainda assim, não aumentará. A motivação dos alunos também deve ser 

devidamente observada, no intuito de se descobrir por quais fatores pode estar sofrendo 

influências negativas ou positivas. O estado psicológico do aluno, seu comportamento social 

pode de alguma forma motivá-lo no desempenho escolar, como pode ser fator de dispersão nas 

aulas.  

 Alunos hiperativos, impulsivos, agressivos ou antissociais podem ser classificados com 

comportamentos externalizantes, em oposição a comportamentos internalizantes – disforia, 

retraimento, temor ou ansiedade. Os externalizantes tendem a ser mais estáveis que os 

internalizantes tendo prognósticos menos favoráveis (ESSER; SCHMIDT; WOERNER, 1990; 

FERGUSSON; LYNSKEY; HORWOOD, 1996; HINSHAW, 1992; INSTITUTE OF 

MEDICINE, 1994 apud FERREIRA; MATURANO, 2002, p. 35). 

 Os acometidos por esse tipo de comportamento, associados a ajustamento social pobre, 

atraem para si consequências crônicas graves, mas também para os pais, irmãos, professores e 

para a sociedade como um todo. Além disso, correm o risco de rejeição pelos companheiros, 

conflitos com a família, com os professores e tendem a fracassar na escola, a terem dificuldades 

ocupacionais, além do risco iminente de desvio do comportamento social (OLSON et al., 2000 

apud FERREIRA; MATURANO, 2002). 

 A respeito disso, Barbosa e Silvares (1994) bem como Sales (1989) concordam em dizer 

que existe uma associação entre dificuldade escolar e comportamento externalizante, e que 
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ambos os problemas representam suas questões centrais ainda na infância. No Brasil, o tema 

tem afetado, entre outros, os campos da atuação e da formação do psicólogo, demonstrando que 

problemas externalizantes dificultam o aprendizado escolar e são os principais motivos de 

procura de atendimento psicológico na rede pública de saúde e nas clínicas- escola de 

psicologia. 

 Marturano et al (1997) afirmam que entre as famílias que levaram ou não seus filhos a 

atendimento psicológico por motivos de dificuldades escolares, a intensidade dos problemas 

são bem maiores no grupo que buscou esse atendimento, sugerindo que a co-ocorrência de 

problemas de comportamento e o baixo desempenho escolar pode ser um dos motivos da 

enorme demanda motivada por dificuldades escolares, encontrada nas clinicas e serviços de 

saúde mental. 

 Conhecer as condições ambientais de crianças ou jovens e associá-las aos problemas de 

comportamento, segundo Ferreira e Marturano (2002), podem contribuir para a definição de 

estratégias preventivas, bem como podem servir de pontapé para a capacitação de um psicólogo 

que trabalhe junto à clientela escolar dos serviços de saúde. É incontestável que a motivação é 

parte muito importante no processo de aprendizagem em sala de aula, pois a maneira como o 

aluno se pré dispõe a receber e se envolver com o que está sendo oferecido e exigido dependem 

dela. Alunos desmotivados pelos deveres escolares apresentam desempenho abaixo de suas 

reais capacidades, ficando dispersos facilmente, não participativos, pouco empenhados nos 

estudos e distantes do processo de aprendizagem  Bzuneck ([2009]), Guimarães e 

Boruchovith (2004) dizem que com isso, o risco de evasão e diminuição do aprendizado tende 

a aumentar. Por outro lado, um aluno motivado é facilmente perceptível por suas próprias 

atitudes diante do processo de aprendizagem, esforçando-se, superando os desafios propostos e 

desenvolvendo habilidades com entusiasmo.   

 A motivação é um fator que não pode ser associado a traços estáveis da personalidade 

do indivíduo. Ao contrário, ela é um processo psicológico no qual tanto as características de 

personalidade quanto as ambientais devem ser levadas em consideração, de forma que se 

encontrem e se complementem em interação (LENS; MATOS; VANTEEKISTE, 2008). 

 Logo, a motivação dos alunos pode ser modificada através de mudanças nos mesmos, 

mas também e nesse ponto entra o profissional docente, através da mudança no seu ambiente 

de aprendizagem escolar. Pintrich e Schunk (1996) contribuem com essa ideia afirmando que 

a motivação pode ser vista como uma atividade direcionada a um objetivo, uma meta que deve 

ser instigada e sustentada, logo, o motivo pelo qual as pessoas decidem fazer algo, quanto tempo 
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elas se dedicarão ao objetivo e o quanto estão desejosas em sustentar ou se aprofundar na 

atividade escolhida depende do quão motivada está. 

 Os alunos ao atingirem as séries finais do Ensino Fundamental e/ou chegar ao Ensino 

Médio tendem a se sentirem desmotivados (CAVENAGHI; BZUNECK, 2009). Geralmente 

pais e professores são pegos de surpresa ao perceberem essa falta de energia, percebem que os 

alunos tornam-se apáticos e sem humor. Porém, não se pode generalizar. Existem aqueles que 

se mantém envolvidos com as atividades escolares. 

 Bzuneck ([2009]) complementa esse tema afirmando que para o corpo docente a falta 

de motivação dos alunos tem se mostrado um grande desafio. Os professores notam a falta de 

interesse dos alunos principalmente nos anos finais da educação básica, reclamam do não 

cumprimento das atividades propostas em classe e das tarefas para casa, mesmo quando valem 

notas, os professores relatam que os alunos relutam para iniciar uma atividade, se distraem 

facilmente, negam-se a responder às perguntas propostas ou simplesmente respondem “não 

sei”.  Enquanto outros dormem na sala de aula ou enfrentam os professores. 

 Porém, Tollefson (2000) acrescenta que para que haja uma mudança comportamental 

dos alunos é necessário que o profissional da educação reinvente a sua forma de ensinar, mas 

que essa mudança também implica em uma reestruturação da instituição escolar, no sentido de 

incentivar e facilitar a capacitação e desenvolvimento profissional dos professores. 

 Por outro lado, além do fator motivacional, existem outras variáveis capazes de 

influenciar no desempenho escolar, a esse respeito, Menezes-Filho ([2007]) explica que os 

testes econométricos demostram que as variáveis que mais explicam o desempenho escolar são 

as características do próprio aluno e de seus familiares, a saber: a educação da mãe, cor, atraso 

escolar, repetência, números de livros e presença de computador em casa, bem como trabalho 

fora de casa. O autor chama atenção especial à variável- entrada no sistema escolar- defende 

que os alunos que fizeram pré-escola têm um desempenho melhor em todas as séries quando 

comparados aos que entraram direto na 1ª série, indicando que investimentos públicos na 

infância têm chances maiores de sucesso. 

 

 

2.6 Especificidades do ENEM que influenciam no desempenho do aluno 

 Andriola (2011) discorre que o antigo ENEM, até 2008, era pautado em um modelo de 

prova composto por 63 questões elaboradas de forma interdisciplinar, porém, não havia ligação 
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direta com os conteúdos recebidos pelos alunos no ensino médio. Diz também que aquele 

formato inicial do exame não dava possibilidade de comparação das notas dos estudantes, de 

um ano para o outro. O autor explica que agora, no atual formato do ENEM, as questões 

passaram a ser compostas por perguntas objetivas em cinco áreas do conhecimento: linguagens; 

códigos e suas tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências 

da natureza e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias. 

 O ENEM é uma prova baseada na avaliação de competências as quais se almeja que o 

aluno tenha desenvolvido durante toda sua trajetória na educação básica que se traduz em 

habilidades, conhecimentos e atitudes para resolver cada situação-problema. Santos, Gil e Pinto 

(2015) chamam atenção para o fato de que apesar do exame já ter sofrido algumas 

reformulações ao longo de sua existência, inúmeras dúvidas ainda permanecem sobre esse 

formato de avaliação e que ainda necessitam de maiores explanações, a saber: a necessidade de 

memorização ou não de conteúdos para a realização da avaliação; a atualização prática das 

competências listadas pela Matriz de Referência da avaliação bem como o caráter 

interdisciplinar teoricamente proposto na elaboração das questões. 

 Especificamente sobre a necessidade ou não de memorização de conteúdos, Primi et al 

(2001) explicam que, em uma questão clássica centrada na memória, se faz necessário, para 

resolvê-la, que o aluno aplique conhecimentos e procedimentos previamente adquiridos. Logo, 

só será possível ao aluno responder se conseguir lembrar o conteúdo aprendido no momento da 

avaliação (fórmulas, conceitos, definições).  

 Porém, Primi et al (2001) asseveram que quando a questão proposta é centrada mais no 

raciocínio, há a necessidade de que o aluno interprete e relacione as informações disponíveis 

no texto das questões. A resposta do aluno dependerá menos de conhecimentos memorizados 

previamente e mais da conexão que fará com os conhecimentos já existentes de maneira nova. 

Isso não quer dizer que o aluno não tenha necessidade de estudar e adquirir conhecimentos 

prévios à prova, ao contrário, eles terão influência no processo de resolução das questões. O 

que se quer enfatizar é que, em comparação com uma prova tradicional, no ENEM a 

importância dessa memorização é muito menor. 

 Zirondi e Nascimento (2006) explicam que o aluno durante o ensino formal enfrenta 

situações-problema baseadas na visão de seus professores, no que eles acreditam que seja 

significativo de ser discutido e analisado articulando com os conteúdos das disciplinas ou com 

determinada área de conhecimento. Geralmente, são criadas situações cujas resoluções não 

permitem que o aluno formule hipóteses ou faça novas conjecturas, tendo o aluno que partir de 

elementos intelectuais específicos para resolver o problema, levando-o a fazer uso de 
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conhecimentos adquiridos previamente. O aluno é levado a um desafio intelectual, estimulando 

os conflitos sociocognitivos que são confirmados pela maneira que está estruturada a própria 

situação- problema. 

 Andriola (2011) diz que a atual sociedade, intitulada Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, tem como característica a adaptação à convivência com crenças e valores 

múltiplos, pelo afã democrático e pela presença das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) em todas as esferas, comunidades e profissões. O autor diz que essa atual sociedade é 

marcada pelo avanço científico e tecnológico que ocorre com rapidez e de forma constante e 

que para os membros da atual sociedade tornou-se necessário o uso racional, inteligente, 

criativo e inovador dos conhecimentos adquiridos por via dos avanços científicos, do 

desenvolvimento tecnológico e da produção artística e intelectual. 

 É justamente nesse viés, pautado no uso racional, inteligente, criativo e inovador que se 

baseia a Matriz de Competências e Habilidades do ENEM, Menezes et al (1999), discorrem a 

respeito mostrando que são cinco competências gerais: dominar linguagens, compreender 

fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentações e elaborar propostas. Dizem 

também que especificamente existe a definição de 21 habilidades, cuja especificidade refere-se 

à delimitação de conteúdos, a exemplo da utilização de recursos naturais, conhecimento 

associado às ciências físicas e biológicas, conhecimento associado aos processos vitais de um 

ponto de vista de forma sistêmica e conceitos matemáticos e estatísticos, processos 

socioeconômicos e histórico-geográficos entre outros.  

 Essas 21 habilidades orientam o trabalho de especialistas que constroem um banco de 

itens, posteriormente analisados quanto à adequação aos propósitos da matriz de competências 

e de orientações gerais do ENEM (FINI et al., 1999). 

 As Instituições de ensino superior buscam se adaptar a essa nova demanda, tratando de 

se adequar a receber estudantes com o perfil destacado acima, ou seja, que saibam fazer uso 

racional, inteligente, de forma criativa e inovadora dos conhecimentos adquiridos resultantes 

das transformações e avanços científicos, do desenvolvimento tecnológico e ainda da produção 

artística e intelectual, segundo o entendimento de Andriola (2011) que conclui destacando que 

a Universidade deve necessariamente rever os seus antigos processos seletivos (vestibular) eis 

que se baseavam num outro tipo de estudante, aquele que tem seu conhecimento baseado nos 

conteúdos escolares ensinados da maneira tradicional, pautado na memorização de conteúdo, 

ou seja, contrário ao formato do novo ENEM. 

 Costa-Beber e Maldaner (2012) entendem que o Novo formato do Enem objetiva 

influenciar o currículo escolar adotado e a vida dos envolvidos no cotidiano escolar com 
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diversas formas de incentivo, em especial pelo aumento de suas funções. Alegam que diante 

das fundamentações teóricas do novo Enem, onde as questões propostas para os concluintes do 

ensino médio devem exigir compreensão, explicação e solução de problemas com abordagens 

multidisciplinares e de diferentes contextos, terão ainda proposições de resoluções e construção 

de argumentações baseadas nas mais diversas áreas de conhecimento. 

 Costa-Beber e Maldaner (2012) demonstraram que através de análise feita por 

professores pesquisadores em questões de física e química, que as questões abordadas no novo 

formato do ENEM têm como características a utilização de conhecimentos científicos, domínio 

de linguagens, contextualização e interdisciplinaridade. Apontou também que a compreensão 

de fenômenos mostrou-se presente nas questões por eles analisadas, mais até do que os demais 

eixos cognitivos, a exemplo dos eixos: enfrentamento de situações problema e construção de 

argumentação e elaboração de propostas, que ficaram abaixo do resultado esperado. 

 Andriola (2011) complementa explicando que o ENEM avalia as habilidades e 

competências humanas, sendo um processo seletivo adaptado às novas exigências da atual 

sociedade e que tais habilidades referem-se às aptidões intrínsecas aos humanos, a exemplo 

disso, diz o autor, o Homem possui as habilidades de respirar, de andar, de mover-se e etc. As 

competências se referem às capacidades aprendidas e que estão pautadas em habilidades. Por 

exemplo, o homem pode aprender a nadar através de técnicas de controle da respiração, de 

movimentos harmonizados dos membros inferiores e superiores, etc.  

Logicamente, o ENEM busca avaliar competências mais complexas, tais como: 

domínio de linguagens (implica em dominar a norma culta da língua portuguesa e 

fazer uso da linguagem matemática, artística e científica); compreensão de fenômenos 

(supõe a construção e aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas); enfrentamento de situações-problema 

(implica em selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema); construção de argumentações (modo supõe o relacionamento de 

informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas, para construir argumentação consistente); elaboração de 

propostas (implica em recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural). Estas competências devem ser 

desenvolvidas através da mediação da escola, de a que sejam empregadas pelos 

futuros universitários, sobretudo com vistas à geração de novos conhecimentos 

científicos, proposição de ações factíveis para resolver problemas sociais, promoção 

da inovação tecnológica, dentre outras 

(ANDRIOLA, 2011, p. 117). 

 
 
 Logo, segundo discorre Andrade (2013), a matriz do ENEM não esgota o conteúdo de 

todas as competências desenvolvidas durante a educação básica do estudante, mas pretende 
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fazer uma triagem voltada para as competências mais essenciais na atualidade de 

conhecimentos relativos à cultura, mundo do trabalho, política e outras esferas da sociedade. 

 Diante disso, constata-se o quanto se faz importante para os alunos conhecer os eixos 

cognitivos comuns a as áreas de conhecimentos e a forma como os assuntos são abordados no 

exame. Aquele aluno, que antes não enxergava necessidade de conhecer a prova e suas 

particularidades, hoje deve tentar entender o funcionamento da avaliação, pois só assim 

maximizará as chances de obter um bom desempenho.  

 Andriola (2011) ressalta que do ponto de vista estritamente técnico os parâmetros 

métricos dos itens da prova do ENEM são construídos a partir de modelos matemáticos 

baseados na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Destaca que a TRI surgiu para tentar solucionar 

problemas encontrados na antiga teoria chamada Teoria Clássica dos Testes (TCT) que até hoje 

é usada na fundamentação das análises estatísticas dos Vestibulares brasileiros. Andriola cita 

como uma das mais graves limitações da TCT a destacada pelo psicólogo norte americano Louis 

Leon Thurstone: 

  
Um instrumento de medida, na sua função de medir, não pode ser seriamente afetado 

pelo objeto de medida. Na extensão em que sua função de medir for assim afetada, a 

validade do instrumento é prejudicada ou limitada. Se um metro mede diferentemente 

pelo fato de estar medindo um tapete, uma pintura ou um pedaço de papel, então nesta 

mesma extensão a confiança neste metro como instrumento de medida é prejudicada. 

Dentro dos limites de objetos para os quais o instrumento de medida foi produzido, 

sua função deve ser independente das características do objeto (THURSTONE, 1928, 

p. 547 apud ANDRIOLA, 2011, p.118). 

 

 

Diante do contexto de empreender esforços para que os alunos aumentem positivamente 

o desempenho no ENEM, Santos et al. (2016) dizem que a prova deve ser problematizada, os 

alunos devem ser motivados e incentivados a estudar a prova, para que entendam o seu 

funcionamento e assim possam potencializar o seus desempenhos e resultados. O autor em seu 

estudo-Entender para explicar: porque estudar a prova do ENEM?- abordou junto aos alunos, 

através da oferta de oficinas, discussões sobre as questões do ENEM, onde concluiu a 

importância de se levar o aluno a reflexão sobre o entendimento quanto à constituição da prova 

e das competências por ela exploradas. Constatou que estudar a prova ao invés de incentivar a 

memorização de conteúdos para a sua realização se mostrou produtivo, os alunos tornaram-se 

mais confiantes ao conhecer a proposta da prova e analisar a maneira como as diretrizes 

aparecem nas questões. 

Pois segundo Andriola (2011) as questões que compõem a prova do ENEM buscam 

avaliar as habilidades e as competências a partir de problemáticas apresentadas através dos itens 
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e que isso não depende exclusivamente do conhecimento recebido formalmente pelo aluno em 

sala de aula. Ao contrário, as questões apresentam informações que, levam o candidato a inferir, 

deduzir, comparar, julgar, aplicar e por fim resolver o que lhe foi apresentado. Portanto, o foco 

não é o que o aluno sabe, mas o que consegue aplicar efetivamente com o conhecimento que 

tenha já adquirido e a partir do conjunto de informações que lhes é fornecido. O autor assevera 

que “o aluno terá que demonstrar suas competências para, a partir de informações que lhe foram 

apresentadas, empregá-las a contento com vistas a propor soluções factíveis para problemas 

que envolvem conteúdos curriculares”. 

 Pessoa e Reges (2016), idealizadores do projeto PRÉ-VEST/PRÓ-ENEM na 

Universidade Federal da Paraíba, apontam que a Educação inclusiva é de suma importância na 

vida de jovens e adultos que pretendem ingressar no ensino superior. Ela detém poder de 

transformação, é necessário que exista ampliação de projetos como o citado programa, que sirva 

como ferramenta de educação e promoção de direitos humanos à medida que maximiza o 

egresso dos jovens de baixa renda nas universidades, e consequentemente à capacitação dos 

profissionais envolvidos, já que é através desses profissionais que se alcançará a efetiva 

igualdade material e justiça social. 

 Zirondi e Nascimento (2006) e Zirondi (2006) asseveram que a prova do ENEM está 

inserida no conjunto de textos produzidos para os contextos de avaliação nacional e que esses 

textos apresentam características que os diferenciam das “provas” que as escolas aplicam 

objetivando avaliar o ensino/aprendizagem da língua materna e das inúmeras disciplinas que 

compõem o currículo básico escolar. No ENEM o texto espera que o candidato direcione e 

atente para a reflexão dos propósitos e objetivos expressos nos enunciados de comando da 

prova. 

 

Ou seja, antes de responder a uma questão, pressupõe-se que os estudantes, além de 

terem que compreender o texto que dá origem à questão como uma prática social no 

contexto particular de produção, circulação e recepção e serem capazes de reconhecer 

as características de sua infraestrutura textual, possam extrapolar essas capacidades 

para buscar a função do texto desencadeador da questão em relação aos objetivos dos 

enunciados de comando da Prova, o que exige do indivíduo avaliado a captura de uma 

nova dimensão do contexto de produção que agora os constitui (ZIRONDI; 

NASCIMENTO, 2006, p. 291-292). 

 

 

Todos os fatores e particularidades abordados e encontrados na prova do ENEM levam 

a crer que o aluno necessita ser orientado sobre como deve fazer a “leitura” da prova, 

procurando entender a real proposta da avaliação. Torna-se importante receber ajuda extra nessa 

caminhada de preparação para o exame e escolha do curso e profissão a seguir, necessitando o 
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aluno de auxílio para que possa tomar uma decisão acertada e alinhada com suas facilidades e 

fragilidades. É interessante que sejam desenvolvidas políticas públicas conjunta nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, visto que a responsabilidade por cada etapa de formação passa 

pela chancela destes poderes executivos. E aliadas com ações de organizações públicas e 

privadas na busca de formação de talentos futuros que possam ser descobertos, preparados, 

lapidados e revelados ao conhecimento, aptidão, capacidade e desenvolvimento pessoal, 

profissional e social. 

  

2.7 A importância da Orientação Profissional para o jovem concluinte do Ensino Médio 

Não basta que o aluno esteja preparado para enfrentar o exame que lhe abrirá as portas 

para o ensino superior, ele precisa saber qual caminho seguir, necessita sentir-se seguro para a 

tomada de decisões. É imensamente importante que tenha alcançado, ao final da educação 

básica, maturidade para prosseguir e inserir-se no mundo do trabalho, sendo a Orientação 

Profissional extremamente necessária para os jovens concluintes do Ensino Médio. 

Tal orientação é uma ferramenta que contribui eficazmente na hora da tomada de 

decisão. O jovem ao término da Educação Básica está envolto a uma série de desafios, como: 

enfrentar a ruptura da “infância” para a vida “adulta” descobrir-se enquanto ser “independente” 

e com condições de traçar um caminho a seguir, cortar de forma mais perceptível os laços de 

“dependência” com os pais na tentativa de decidir por si só qual curso de nível superior vai 

cursar, entre outros. 

Lucchiari (1992) entende que o momento da escolha de uma profissão coincide com a 

fase do desenvolvimento na qual o jovem está se descobrindo novamente, definindo sua 

identidade, buscando conhecer-se melhor e o que almeja seguir profissionalmente, devendo a 

escola preocupar-se com o educando de forma ampla, esforçando-se para formar cidadãos que 

deixem a educação formal aptos a intervir de forma crítica e construtiva na sociedade , pois se 

a escola oferece uma orientação profissional durante a Educação Básica, mesmo que isso se dê 

apenas no Ensino Médio, o aluno ao término terá maiores chances de decidir seu caminho 

satisfatoriamente. 

Ferreira, Nascimento e Fontaine (2009) salientam que o processo de construção 

vocacional não é uma tarefa solitária ou um projeto apenas individual, onde exista exclusividade 

de atores, mas um processo que percorre o itinerário que o indivíduo trilhou durante suas 
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interações com o meio e das oportunidades trocadas e recebidas no seu desenvolvimento 

pessoal. Logo, o processo de busca pelo projeto de vida individual, é também um processo 

social. 

Sendo um processo social, torna-se importante que o indivíduo vivencie, trabalhe e 

construa ao longo de sua jornada o seu perfil profissional, o desenvolvimento de suas aptidões 

e a busca pelo autoconhecimento, evitando com isso o que hoje se tornou um problema na vida 

dos jovens que chegam ao final da Educação Básica e se depararam com uma escolha entre 

opções desconhecidas, das quais não têm certeza se terão afinidades para seguir. Tornando o 

que poderia o ser um momento de crescimento pessoal num momento de angústia e 

desmotivação. 

O homem nem sempre precisou se preocupar com a vida profissional, pois nos 

primórdios da humanidade a principal preocupação era com a própria sobrevivência. Era 

preciso conseguir abrigo seguro, longe de predadores, bem como adquirir o alimento fornecido 

pela natureza, armazenar e conservar esse alimento, entre outras necessidades básicas do ser 

humano. 

Bock (2014) salienta que optar por uma ocupação não era tido como um problema da 

espécie humana. Só mais recentemente, se levar em consideração a história da humanidade, o 

homem começou a reflexão acerca dessa questão, pois nossos ancestrais sobreviviam da 

atividade de coleta e mais tarde de caça, e não havia muita diferenciação de funções, a não ser 

aquelas determinadas pelo sexo, força e, consequentemente, causadas pela especificidade 

orgânica da espécie.  

Foi com a chegada da forma de produção estabelecida pelo capitalismo que a orientação 

profissional foi ganhando espaço. Bock (2014, p. 4) diz que: “A passagem do feudalismo para 

o capitalismo marca mudanças importantes e profundas no modo de produzir e reproduzir a 

existência humana”. Logo, a nova ordem social trouxe consigo características distintas das do 

tempo feudal: retirou do trabalhador a propriedade dos meios de produção que garantiriam sua 

subsistência, o que levou o indivíduo a verter sua força de trabalho como forma de garantir seu 

sustento. Com isso o trabalhador tornou-se livre para dispor de sua força de trabalho, acabando 

com a relação de “servos e senhores”. O objetivo do trabalho deixou de ser apenas para 

satisfação das necessidades humanas, a partir dali o lucro era o ponto principal (BOCK, 2014).  

A visão do trabalho para Silva e Soares (2001) tem um caráter punitivo para o indivíduo 

ou um caráter estruturador do sujeito, apesar de que apenas o trabalho em si não é suficiente 

para estruturar um indivíduo. Agora a busca é para uma profissão, que vem acompanhada de 

um status, servindo em nossa sociedade como um identificador de papéis sociais ou de uma 
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opção de vida, quer tenha sido escolhida conscientemente quer não. Logo o trabalho da 

Orientação Profissional, se bem conduzido, abre portas para que o indivíduo reveja seus 

conceitos sobre si, o mundo e a vida. 

Barros, Noronha e Ambiel (2015) afirmam que a escolha de uma profissão é uma 

tomada de decisão complexa, pois é uma atividade importante na vida de uma pessoa e é 

influenciada por diversos fatores ambientais, familiares e pessoais, sendo que em relação ao 

último, destacam-se características de personalidade, interesses e habilidades. Logo, a 

Orientação Profissional é um serviço que pode auxiliar no processo de decisão, onde Ribeiro 

(2003) considera que deve haver preocupação de entidades públicas e privadas, em criar 

estratégias alternativas para possibilitar o acesso à informação profissional e ocupacional.  

A Orientação Profissional é um processo mediatório contínuo entre profissionais 

preparados e pessoas de todas as idades e culturas, que necessitem auxílio na elaboração de 

seus projetos de vida profissional. E para Moreira e Faria ([2015?]) a educação tem como razão 

a formação individual, promovendo o conhecimento constante e a difusão dos valores da 

sociedade, seja do saber científico e de hábitos, costumes e culturas diversas, formando um 

cidadão crítico e capaz de intervir na sociedade a qual pertence. 

Ribeiro (2003) salienta que no Brasil a Orientação Profissional, conhecida também 

como Orientação Vocacional (OV), historicamente foi marcada por ter vínculo com a 

psicometria, sendo trabalhada de forma individual e direcionada ao público jovem das classes 

média e alta quando desejavam ingressar no ensino superior e não se sentiam preparados para 

a escolha do curso a seguir. Dessa forma, do início do século XX aos anos 80 a Orientação 

Vocacional ficou resumida ao teste vocacional que eram aplicados antes do indivíduo prestar o 

vestibular, objetivando levantar as áreas de maior interesse do sujeito. 

Atualmente, os jovens em entrevistas de Orientação Profissional transmitem 

pensamentos permeados de ideologias e contradições, criando estereótipos que pré-determinam 

atitudes reducionistas que limitam, distorcem ou padronizam as escolhas profissionais 

(TERRA; UCHIMURA; SCOPINHO, 2012). Biroli (2011) classifica como esquemas 

simplificadores e representações falsas da realidade. Envolvendo a escolha de uma profissão 

com sensações de fantasias, simplificações e preconceitos podem ser desconstruídas quando 

alguém procura a Orientação Profissional, pois o valor atribuído ao próprio trabalho depende 

da imagem social construída em torno deste. 

Segundo Fiorini, Bardagi e Silva (2016) é possível perceber que a concepção sobre 

carreira, inicialmente fundamentada em um paradigma substancialmente funcionalista, tem 

assumido um caráter cada vez mais interpretativista. Essa mudança gradativa de base 
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epistemológica culminou em uma abordagem de orientação profissional que passou a 

compreender a carreira sob a perspectiva do construcionismo social. Campos e Noronha (2016) 

entendem que auxiliar o jovem na compreensão das dificuldades da indecisão profissional para 

que ele realize uma escolha madura e bem ajustada é um importante objetivo da Orientação 

Profissional. 

A autora Lucchiari (1992, p. 11) diz que o momento em que o jovem escolhe a profissão 

coincide com o momento de um novo desenvolvimento de sua pessoa: “É o nascimento 

existencial, segundo o existencialismo”.  Ela assevera que esse momento de escolha se dá 

quando o jovem está definindo sua identidade e decidindo quem ele quer ou não ser.   

Silva e Soares (2001) alegam que a orientação profissional funciona como um ritual 

moderno, que objetiva facilitar a transição do jovem do “mundo infantil” para o “mundo 

adulto”. Enfatizam que através de estudos à antropologia comparada é fácil se perceber que 

uma das dificuldades da adolescência na cultura brasileira é a visão de que esta representa uma 

ruptura. É como se em um dado momento a vida do jovem passasse por uma fase em que ele 

nem é tão novo para agir como criança, nem tampouco velho o bastante para ter atitudes 

maduras como as que se espera de um adulto.   

No meio dessa transição que deveria se dar de forma suave e empolgante, o jovem que 

não recebe uma orientação adequada lida com esse momento com angustia e desmotivação, não 

tem certeza sobre se deve ou não continuar sua vida acadêmica ou simplesmente adentrar no 

mercado de trabalho, por vezes sente-se sozinho e perde vários anos iniciando e reiniciando 

cursos na faculdade na busca por descobrir sua verdadeira aptidão, pois fez a escolha possível 

naquele momento, sem conhecer bem as profissões, o mercado de trabalho, sem ter recebido 

informações suficientes. 

Silva e Soares (2001) observaram que nesse momento o jovem começa a busca por um 

“lugar social”, sente a necessidade de estar inserido em um grupo onde se sinta um “igual”. O 

autor explica que essa busca do jovem por um grupo pode ser vista como uma oportunidade e 

ser aproveitada como recurso para auxilia-lo, pois a utilização de grupos é de grande eficiência 

na orientação profissional. 

Lucchiari (1992) faz a seguinte indagação: qual é, então, a tarefa da orientação 

profissional? E responde que a Orientação Profissional funciona como um facilitador no 

momento da escolha, pelo jovem, de uma profissão, auxiliando-o na compreensão de seu 

contexto de vida, contexto este que inclui os aspectos pessoais do adolescente, os aspectos 

familiares e os sociais. A partir disso, o adolescente tende a ter mais condições de definir o seu 

projeto de vida. 
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Para Gonçalves e Coimbra (2007), o desenvolvimento chamado por ele de vocacional 

integra o desenvolvimento psicológico global do indivíduo. O autor se refere à comparação que 

a pessoa faz com as várias tarefas que envolvem a reformulação dos projetos de vida, projetos 

esses que têm múltiplas dimensões ao longo da existência do indivíduo, abarcando desde a 

educação, formação, qualificação e atividade profissional até a forma como isso se relaciona 

com os aspectos familiares como ser pai ou mãe, cônjuge, cidadão, consumidor, participante de 

grupos de contextos distintos, entre outros (CAMPUS, 1989 apud GONÇALVEZ; COIMBRA, 

2007, p. 2). 

Bronfenbrenner (1986; 1979) ratifica esse pensamento dizendo que os projetos humanos 

não se perfazem de forma inócua. É em meio aos contextos e ações oriundas das relações mais 

próximas e alargadas, sejam elas pouco ou muito significativas, que os sujeitos em 

desenvolvimento são afetados e afetam reciprocamente. Logo as ações conjuntas entre pais e 

filhos dependem do contexto social, vêm afetadas pelos valores, normas, crenças, afetando com 

isso a construção de projetos pessoais. 

 Golin (2000) diz que no início da adolescência a tendência é o jovem sentir-se relaxado 

e descompromissado com o seu projeto de vida, ainda muito sonhador e iludido, fantasiando 

muitas vezes. Mas, com o amadurecimento, momento no qual vai se descobrindo e entendendo 

suas próprias singularidades, sente a necessidade de definir-se, conhecer a si mesmo e com isso 

fazer a escolha de sua profissão baseado na sua realidade e contexto pessoal e sociocultural. 

É nesse momento que devem entrar em ação os agentes facilitadores desse processo. 

Lucchiari (1992) diz que facilitar a escolha é participar auxiliando o jovem a pensar, 

coordenando o processo para que haja a superação das dificuldades que cada jovem possa ter. 

Diz que esse trabalho deve ser feito por profissionais habilitados para isso. Cita que grupos de 

“coordenados” apresentarão características específicas diferentes e que são essas diferenças que 

orientarão o desenvolvimento do processo. A autora explica que não se trata de orientação 

propriamente dita, mas de auxílio, pois o profissional também não conhece o melhor caminho, 

deve, portanto, facilitar objetivando que o jovem descubra seu próprio caminho. 

As sociedades obtiveram o desenvolvimento baseadas no trabalho humano, 

emanciparam, desenvolveram e transformaram o indivíduo. Entretanto, essas mesmas 

atividades quando agiram de forma equivocada geraram o empobrecimento pessoal e material, 

que prenderam grupos sociais em situações sociais sem muitas possibilidades de mudança. 

Logo, tais relações humanas para Cavalcante, De Chiaro e Monteiro (2015) desenvolvem e 

emancipam o indivíduo permitindo o crescimento da sociedade, mas também dificultam a 

apreciação de valores gerando alienação. Os estudantes carregam estes sentidos quando fazem 
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a sua escolha profissional, muitas vezes, reproduzir um pensamento que dificulta sua formação 

crítica e reflexiva. Logo a escola deve fornecer um ambiente de discussão, permitindo acesso a 

informações, aumentando suas possibilidades e potencializar oportunidades de realização 

profissional. 

Para Ovejero Bernal (2010) a globalização da sociedade faz com que o significado de 

trabalho vá além de atividades geradoras de sustento, abrangendo áreas de riqueza e produção 

que envolvam questões de ciência, tecnologia, filosofia e ideologia. Grandesso (2000) cita que 

a Orientação Profissional é facilitadora na escolha de uma carreira, pois há diversas formas de 

segmentação do trabalho com a criação de carreiras de especialistas. Tornando um contraponto 

de estímulo à união entre conhecimento e prática de múltiplas funções que aumentam as 

possibilidades profissionais. 

Considerando que o acesso à educação no ensino fundamental encontra-se praticamente 

universalizado, o grande desafio para Sabóia, Soares e Kappel (2016) é o aumento da 

escolaridade dos jovens através de políticas que envolvam aspectos socioeconômicos e a 

inserção no mercado de trabalho, direcionadas ao ensino médio e a Educação de Jovens e 

Adultos. Cada dia mais há exigências de escolaridade para um trabalho melhor remunerado, 

logo, é evidente a necessidade de desenvolvimento de projetos que busquem a melhoria do 

ensino médio e profissional, nas suas dimensões educativa e profissional, em uma escola 

comprometida às demandas juvenis. A dupla jornada escolar, com a divisão do tempo entre 

estudo e trabalho. pode interferir no desempenho e rendimento escolar desses jovens que 

acabam se prejudicando pois estão em situação mais desfavorável e que, em geral, precisam 

conciliar estudo e trabalho para complementação da renda familiar. Além disso, a redução do 

número de vagas nas Escolas Técnicas Federais restringe ainda mais o acesso destes a um 

ensino de qualidade e formação para o trabalho. 

Para Königstedt (2011), Königstedt e Taveira (2010), Taveira (2005) e Schultheiss 

(2005) deve haver uma prioridade definida na Orientação profissional no ambiente escolar 

devendo-se incluir toda a parte técnica e docente oferecendo atividades extracurriculares que 

se separe o desenvolvimento vocacional e o processo educativo a um nível mais global do 

estudante. A escola aumentou o espaço para além da família e comunidade local, o jovem conta 

hoje com professores, psicólogos, colegas, recursos de informação e comunicação para se 

formar como indivíduo, mas, este processo mantém-se baseado em uma filiação institucional. 

Confundindo a construção da história do aluno com a própria história da instituição. Neste 

contexto, Vieira (2010) entende a orientação vocacional como um momento de avaliação 

pessoal e de definição de um projeto de futuro, mas tal exercício é tarefa complexa que envolve 
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incertezas e indeterminação apesar dos jovens se sentirem pressionados a descobrir uma 

vocação pessoal, a Orientação Vocacional auxilia neste processo de descoberta de vida. 

As condições do desenvolvimento econômico tardio e periférico e a grande procura dos 

jovens no desorganizado e precário mercado de trabalho brasileiro, segundo Santos e Gimenez 

(2015), são expressões do modelo de exclusão social do país que impede as camadas mais novas 

da sociedade a condições igualitárias na disputa pelo mercado de trabalho.  Frabetti et al. 

(2015) entendem que os processos de Orientação Profissional com bases em novos paradigmas 

e focadas no ambiente social, permitem que os jovens reflitam sobre si mesmos, sobre as 

relações e contextos que permeiam as questões profissionais e de trabalho, que podem no 

momento da escolha da carreira minimizar sofrimentos  e futuramente maximizar as  relações 

de trabalho. Na medida em que procuram atender demandas relacionadas a dúvidas, angústias 

e desejos na construção de projetos de vida, a Orientação Profissional pode ser pautada em 

diálogos e reflexões sobre interesses, habilidades, valores, sonhos e perspectivas, e ao mesmo 

tempo promover a ampliação de conhecimento sobre profissões. 

Para Aguiar e Davis (2011), ao escolher uma profissão o jovem se enquadra em diversos 

significados sociais e psicológicos no processo de construção de sua identidade humana. Logo, 

a preferência por uma atividade profissional constitui-se num movimento que envolve diversas 

questões sociais, históricas e econômicas vinculadas aos contextos de vida dos jovens 

(BORGES; COUTINHO, 2010). A escolha profissional é um momento muito importante para 

o jovem, todavia, Bock, Gonçalves e Furtado (2011) enfatizam a necessidade de considerarem-

se as especificidades que os indivíduos experimentam, em virtude da pressão dos grupos sociais 

aos quais pertencem. Portanto, Borges (2010) argumenta que a inserção do jovem no mundo de 

trabalho é um processo complexo que compõe a chamada transição para a vida adulta e à 

escolha profissional vincula-se também a fatores da conjuntura econômica e da organização dos 

processos produtivos de um país, num determinado período histórico, os quais tanto podem 

limitar como oportunizar tal escolha. A exploração vocacional é um processo psicológico 

complexo, multidimensional, e com um papel central no desenvolvimento educativo e das 

aptidões que comprometem a forma como os estudantes a exploram, indicando as dimensões 

mais importantes de serem reforçadas (JORDAAN, 1963; SUPER; SAVICKAS; SUPER, 

1996; TAVEIRA, 2001; CREED et al., 2011; SILVA; MARQUES, 2015). 

Segundo Ferreira (2007), com o aumento dos serviços terceirizados, temporários, 

autônomos e de tempo parcial e a diminuição dos empregos fixos, os profissionais passaram a 

conciliar diferentes tipos de trabalho e interesses, a fim de se adequarem às mudanças do perfil 

exigido pelo mercado. Logo, a questão da escolha profissional passou a ser estudada como um 
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processo permanente de decisões, responsabilidade e gerenciamento da carreira durante a vida, 

aumentando a importância do desenvolvimento de habilidades pessoais, do autoconhecimento 

e a preocupação com a formação acadêmica e profissional. A Orientação profissional vem para 

ajudar o estudante no planejamento do seu projeto de vida, ao invés de somente orientar jovens 

para a escolha de um curso superior. Silva (2016) afirma que com este processo de mediação e 

cooperação de profissionais especializados, auxiliando na elaboração e construção de um 

projeto de vida que envolva o conhecimento de escolha, do ambiente da profissão e do 

autoconhecimento indivíduos em amadurecimento, torna mais útil e eficaz esta prática.   

Para OgushI e Bardagi (2015), é preciso que as instituições de ensino superior  se 

organizem, gerando políticas seguras que garantam a implantação e a utilização efetiva de 

serviços de apoio ao estudante, bem como de um ambiente acadêmico acolhedor e preparatório  

para o desenvolvimento integral de seus alunos, preparando-os para atuarem na sociedade de 

forma responsável e consciente, gerando maior confiança ao estudante, estimulando-o ao 

desenvolvimento e ao gerenciamento satisfatório dos inúmeros desafios com os quais se depara 

ao ingressar na vida universitária e profissional.  

A atual crise econômica resulta em um aumento do desemprego e da oferta de trabalho, 

que impede a entrada dos jovens a alcançarem o primeiro emprego, antecipando este clima de 

insegurança para os estudantes que se encontram numa fase de conclusão da sua formação 

média e superior. Diante deste cenário histórico e social, o mercado de trabalho tornou-se cada 

vez mais competitivo, obrigando as novas gerações a confrontarem-se com situações marcadas 

pela incerteza e imprevisibilidade na oferta de empregos. E sendo cada vez mais seletivo o 

processo de recrutamento dos candidatos para as vagas ofertadas, produzindo maior 

competitividade entre os jovens, para garantirem sua entrada no mercado de trabalho.  

Logo, as instituições de ensino devem perceber o quanto antes que a sua função não é 

apenas a transmissão de conhecimentos, e que a sua missão não termina no momento em que 

os estudantes concluem o curso, mas devem assumir o compromisso de continuar a apoiá-los 

na transição para o trabalho a curto, médio e longo prazo para garantir que a sua entrada e 

permanência no mercado de trabalho seja o mais bem-sucedida possível (DELORS et al., 2010; 

URBANO, 2011; SOUSA; GONÇALVES, 2016) 

  Para Super e Knasel (1981), os índices de evasão e o aumento na busca de estudantes 

universitários por atendimento em serviços de carreira confirmam que a transição para o ensino 

superior é um momento de vulnerabilidade, e pode ser vivenciada como crise por muitos 

estudantes. Bardagi e Albanaes (2015) e Santos e Almeida (2002) entendem que embora os 

benefícios da vivência acadêmica no ensino superior sejam claros, há um grande contingente 
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de alunos que tem uma experiência negativa. Esta experiência pode ser para alguns um processo 

tranquilo, mas para outros gerar angústias. Logo, é importante que se prepare o jovem estudante 

a obter a maturidade da escolha da carreira e futuramente se adaptar as condições e mudanças 

no trabalho. 

Diante do contexto, nota-se o quanto é importante que o indivíduo seja estimulado a 

buscar o autoconhecimento, passando a identificar e conhecer suas aptidões, desejos, 

compreendendo melhor suas preferências, potenciais, habilidades e fragilidades. Orientação 

profissional é assunto sério que traz consequências em longo prazo devendo, portanto, ser 

aplicada por profissionais capacitados e que dominem o assunto, auxiliando o orientando a 

refletir sobre aspectos que ainda não haviam sido notados, mas que são fundamentais na hora 

de definir uma carreira. A escolha deve ser feita de forma consciente, levando-se em 

consideração não apenas os interesses, mas as limitações da pessoa, pois em que pese à 

existência de alunos que ao terminarem ou adentrarem no ensino médio já sabem qual caminho 

seguir, ainda existem muitos que necessitam de um suporte mais efetivo. 

Logo, observa-se o quanto é importante que a Escola se preocupe com esse aspecto 

educacional. Alvim (2012) corrobora dizendo que as instituições de educação devem oferecer 

aos alunos um espaço de reflexão acerca de seus projetos de vida profissional, auxiliando-os a 

uma inserção consciente e crítica no mundo do trabalho, sendo a ausência desse tipo de 

discussão fator que contribui para a “entrega” à sociedade de jovens despreparados e sem um 

planejamento que viabilize seus projetos de vida.  “O trabalho possui relevância social e 

individual na vida das pessoas, a orientação profissional precisa ser uma preocupação 

substantiva na educação formal para auxiliar o adolescente a fazer uma escolha profissional 

crítica e consciente” (ALVIM, 2012, p. 235). 

Pode-se, ainda, acrescentar a todos esses argumentos acima o fato de que obter 

orientação na escola, não tendo o aluno que se deslocar para receber informações sobre 

profissões disponíveis, carreiras ou cursos de nível superior que garantam o acerto na hora da 

escolha profissional, é certamente mais prático e seguro, atendendo ao cumprimento do 

Princípio da Absoluta Prioridade estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA (Lei 

8.069/1990), que diz que o adolescente, assim com a criança, deve ser prioridade para o Estado, 

para a sociedade e para a própria família, sendo eles pessoas em desenvolvimento e em processo 

de formação de sua personalidade.  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los à salvo de toda forma de 
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1990, p. [5]). 

 

A escola como ponto de partida para a construção do indivíduo cidadão tem obrigação 

de fornecer meios para o desenvolvimento pleno do estudante, seja no aspecto cognitivo, 

educacional, formador e transformador de forma plena e que prepare o sujeito para contribuir 

para a sociedade que esteja inserido. 

Os primeiros anos da vida escolar ensina a criança a conhecer o mundo, a viver no 

coletivo e a dar os primeiros passos na busca das ciências e tecnologias. Com o passar do tempo 

e o estudante mais preparado, vem o dilema de seguir nos estudos e a escolha de uma carreira 

que levará por toda sua vida. A Orientação Profissional auxilia a busca não só de uma profissão, 

mas de uma escolha de rumos e opções que o indivíduo irá desenvolver por toda sua existência. 

A educação é a forma pela qual o indivíduo se transforma, através de situações 

presenciadas e experiências vividas da vida em que molda a cultura, hábitos, conhecimento, 

costumes e valores de uma comunidade que em seguida são transferidos para a geração 

seguinte. Sendo um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais 

e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. 

A Orientação Profissional, neste sentido, pode ser a ponte entre o ensino básico médio 

e a continuidade dos estudos acadêmicos que conduzirá a uma carreira profissional plena, 

atuante e de sucesso, contribuindo então para a formação individual do ser e da melhora da 

sociedade, de forma a transformar o ambiente social de forma efetiva e fornecer a novas 

gerações possibilidade de contínuo crescimento e aprendizado. 

A Orientação Profissional, portanto, auxilia as pessoas no momento da escolha ou 

redefinição da profissão, servindo como uma bússola, quando aplicada em estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio. Serve também como uma oportunidade de autoconhecimento e de 

alinhamento entre as habilidades e características pessoais para a profissão, bem como do 

significado e da relação do trabalho para o ser humano, tornando-a mais que uma ferramenta, 

mas um projeto de vida. 

A busca pelo mercado de trabalho não deve ser uma via de mão única, onde são 

ofertados trabalhadores e profissionais às empresas, como “matéria prima viva” que pode ser 

descartada de acordo com a demanda e às necessidades. Mas, com a formação conjunta dos 

valores produtivos da sociedade atuando de forma conjunta para o fortalecimento de um bem 

imaterial e de revelação de talentos futuros através da preparação, educação e formação dos 

nossos jovens, permitindo chances justas de garantias de competitividade e oportunidades. 
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A organização que invista nos jovens, desde suas primeiras formações, ganha vantagem 

competitiva frente a um mercado amplamente disputado e ávido por talentos e profissionais 

promissores. As portas que os serviços de Orientação Profissional podem abrir se os processos 

e projetos forem planejados e executados de forma mais ampla e a longo prazo, permitirá a 

mudança de paradigmas da sociedade manterá sempre preparadas as futuras gerações, 

garantindo o aumento gradual das competências que uma nação necessita.   

 

2.8 Utilização da ferramenta de benchmarking na educação 

 Gariba Júnior (2005) diz que benchmarking é uma ferramenta de pesquisa, continua e 

sistemática, pela qual se realiza a confrontação entre organizações, objetos ou atividades, 

criando-se um padrão de referência. Visando, portanto, a identificação de pontos de referência 

que comparem o desempenho com a concorrência, objetivando a potencialização do rendimento 

daquele aspecto que se quer medir, o benchmarking facilita a identificação daquilo que se deseja 

aperfeiçoar, um processo de investigação de oportunidades de melhoria interna através de um 

processo de aprendizagem. O autor diz que não se trata da aplicação direta, mas da adaptação 

das melhores práticas do processo à mentalidade e cultura própria da instituição. 

 Benchmarking na visão de Fenili (2013, p. 372-373) é: 

 

[...] a prática de determinada empresa/órgão ir ao mercado a fim de identificar as 

melhores práticas organizacionais, para depois compará-las com aquilo que é feito em 

sua rotina.  Trata-se de uma atividade de pesquisa, um procedimento de investigação, 

capaz de angariar informações valiosas atinentes a oportunidades de melhorias e a 

identificação de ameaças externas.  

 

 

 Essa ferramenta é utilizada principalmente nas empresas privadas, como uma estratégia 

de levantar informações a respeito das melhores práticas que estejam fazendo a diferença em 

empresas concorrentes. Ajuda a identificar vantagens competitivas, objetivando a melhora de 

processos através da implementação dos diferenciais encontrados, melhorando continuamente 

o desempenho das organizações.  Gariba Júnior (2005) explica que o benchmarking pode ser 

plenamente aplicado na área educacional, através da detecção e análise de onde ocorrem as 

melhores práticas, e com isso distinguindo as potencialidades e deficiências a fim de garantir 

uma investigação estruturada das oportunidades de melhorias internas e de aprendizagem, 

desenvolvendo e aplicando um sistema de avaliação interna de instituições e assim colaborando 

com o processo estabelecido pelo MEC. 
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 Azevedo (2001) desenvolveu uma ferramenta de benchmarking para Instituições de 

Educação Tecnológica, baseou-se para isso no benchmarking “Brazil/Made in Europe”. O 

autor criou uma metodologia para ser aplicada às autarquias do MEC integrantes da Rede 

Federal de Educação Tecnológica, com a intenção de levantar as melhores práticas e 

performances desenvolvidas nessas autarquias. 

Diante da constatação dos benefícios trazidos pelo uso do benchmarking servindo como 

ferramenta de competitividade principalmente na seara privada, verifica-se que o seu uso pode 

ser perfeitamente aplicado em instituições públicas. Neste estudo, pretende-se utilizar o 

Campus Centro como modelo de excelência interna, e caso sejam identificadas boas práticas, 

poderão ser implementadas em outras instituições de educação.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Segundo Gil (1999), a classificação de um estudo deve ocorrer por meio de um critério 

pré-estabelecido. Lakatos e Marconi (1995) acrescentam que a classificação dos tipos de 

pesquisa varia conforme o enfoque adotado por diferentes autores. 

Sousa (2017) afirma que a classificação de uma pesquisa é uma ferramenta importante 

para compará-la a um padrão teórico. Porém, essa visão deve ser complementada considerando 

seus aspectos práticos, as ferramentas de coletas de dados e os resultados obtidos. 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

O presente estudo tem uma abordagem qualitativa, pois se propôs a analisar e entender 

um fenômeno específico através do levantamento de dados descritivos, por meio do contato 

direto do pesquisador com o pesquisado e com a situação proposta no estudo, em um contexto 

único, tendo sido feita a coleta de dados no próprio local de ocorrência, com a interpretação dos 

significados sendo atribuídos pelo pesquisador, características típicas de uma pesquisa 

qualitativa (GRAY, 2012; CRESWELL, 2007). 

A classificação de trabalho proposta neste estudo está fundamentada na sistemática de 

Vergara (2007), que propõe dois critérios básicos utilizados na classificação de uma pesquisa: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

No Quadro 4, pode-se verificar as características da pesquisa sob o ponto de vista de 

seus fins: 

Quadro 4 – Tipo de pesquisa quanto aos fins 

 

Quanto aos fins Características Identificação com a pesquisa 

Descritiva 

Demonstra particularidas de 

determinada população. Pode 

também estabelecer correlações 

entre diversas variáveis. 

A pesquisa é considerada 

descritiva identificando as 

características comuns de grupos 

de alunos e professores do 3º ano 

do Esino Médio de determinada 

instituíção . 
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Explicativa 

Tem como foco demonstrar algo, 

justificar-lhe os motivos. 

Esclarecendo quais os principais 

fatores que influênciam de alguma 

forma, para a ocorrência de 

determinado fenômeno. 

Na medida em que esta pesquisa 

buscou identificar as 

particularidades de determinado 

grupo, também empreendeu 

esforços  no sentido identificar  as 

razões pelas quais alunos de uma 

mesma instituição alcançam 

desempenhos tão díspares numa 

mesma avaliação. 

Aplicada 

Pesquisa intensiona a resolução, 

mitigação de  problemas 

concretos, tendo, portanto, 

finalidade prática. 

A motivação desse estudo se deu a 

partir de uma necessidade do 

pesquisador de compreender quais 

as dificuldades enfrentadas pelo 

grupo envolvido no tema, assim 

como verificar a existência de 

práticas diferenciadas que possam 

contribuir para a mitigação do 

problema. 

Fonte: Adaptado de SOARES (2015) com base na taxonomia de Vergara (2007, p. 46-47). 

 

 

Quanto aos meios de investigação, verifica-se no Quadro 5 que a pesquisa pode ser 

classificada da seguinte forma: 

 

Quadro 5 - Tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação 

 
Quanto aos meios Características Identificação com a pesquisa 

Pesquisa de campo 

Estudo empírico realizado onde 

ocorre ou ocorreu o fenômeno ou 

que detenha elementos para 

explicá-lo. 

O presente estudo  foi feito entre os 

alunos que cursam o 3º ano do 

ensino médio e entre professores 

que lecionam no 3º ano do ensino 

médio. Os dados foram coletados 

na própria instituição em análise. 

Documental 

Pesquisa realizada em documentos, 

informações constantes em 

arquivos eletrônicos, bem como em 

legislação específica. 

A pesquisa  fez a análise de 

documentos públicos e 

informações encontradas em 

arquivos eletrônicos constante no 

site oficial da instituição onde se 

realizou o estudo, em sites oficiais 

do Governo Federal, além da 

legislação específica. 

Bibliográfica 
Estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes 

Foram consultadas literaturas sobre 

a temática abordada na pesquisa 
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eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. 

em diversas fontes, tais como 

livros, dissertações e revistas. 

Participante 

Não se esgota na figura do 

pesquisador. Dela tomam parte 

pessoas implicadas no problema 

sob investigação. 

A investigação foi realizada no 

próprio ambiente de trabalho da 

pesquisadora, uma Instituição 

Federal de Ensino localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Adaptado de SOARES (2015) com base na taxonomia de Vergara (2007, p. 45-49). 

 

 

3.1.1 Método de Pesquisa 

 

Gil (2008, p. 8) diz que o método de pesquisa pode ser considerado como caminho 

traçado para se chegar a determinado fim. O estudo de caso, conforme alega Yin (2005), é a 

estratégia a ser escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, não se podendo 

modificar comportamentos relevantes, tendo como ponto chave a sua capacidade de lidar com 

uma ampla variedade de achados, tais como documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

Distingue-se como vantagem a utilização do estudo de caso como método de pesquisa quando 

se faz questões do tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre um montante contemporâneo de 

acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle (GRAY, 2012; YIN, 

2005). 

Neste estudo, foi utilizado como estratégia e método de investigação o estudo de caso, 

pois o estudo é circunscrito a um órgão público, sendo realizado no campo, tal como 

classificado por Vergara (2007).  

 

3.2 Procedimentos de coleta de dados 

Gray (2012, p. 205) afirma que o método de estudo de caso necessita do uso de variadas 

fontes de evidência,  o que ajuda na questão da validade do constructo, pois, como afirma o 

autor, as diversas fontes de evidências contribuem para que tenhamos diversas medidas do 

mesmo constructo. Gray (2012, p. 211) ressalta que um bom estudo de caso é aquele que tende 

a usar diversas fontes de evidências. 
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Quanto aos procedimentos, Creswell (2007) ensina que a coleta de dados deve incluir o 

estabelecimento das delimitações para o estudo, levantar informações através de observações e 

entrevistas, documentos e outros materiais. 

Nesse contexto, o procedimento de coleta de dados utilizados nesta pesquisa utilizou as 

fontes de evidências relacionadas a seguir: 

 Revisão da literatura: a revisão de literatura através do estudo de teses, dissertações 

e monografias, livros, normas legais e, principalmente, artigos publicados em periódicos 

disponibilizados nas bases de dados eletrônicas na Internet, em portais como o Periódicos 

Capes, Scopus, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Science Direct, e Google 

Acadêmico. 

 Documentos: a pesquisa documental se deu pela busca por documentos que 

demonstrassem o histórico de desempenho dos alunos no ENEM, aspectos sócio econômicos 

entre outros. 

 Aplicação de questionário estruturado: este instrumento foi utilizado na abordagem 

aos alunos e professores do 3º ano do Ensino Médio, na busca por identificar as dificuldades 

e os desafios enfrentados pelos alunos na avaliação, bem como na relação 

ensino/aprendizagem.  O questionário adotado para os alunos é um modelo adaptado do 

elaborado por Nascimento, Pinheiro e Coutinho (2013). O questionário adotado para os 

professores foi desenvolvido pela autora a partir do referencial teórico. 

 Observação direta: ao se fazer a pesquisa de campo é necessário a visita ao “local” 

do estudo de caso o que já fornece elementos de observações diretas (YIN, 2005). Logo, 

realizou-se observação direta durante a interação com os alunos e professores. 

 Observação participante: levando-se em consideração que o estudo foi realizado no 

próprio ambiente de trabalho da pesquisadora, que detém conhecimento acerca dos desafios, 

dificuldades e fragilidades enfrentadas pelos alunos e professores, a pesquisadora torna-se, 

por esse motivo, uma observadora ativa detendo a capacidade de percepção de um indivíduo 

familiarizado com a realidade do estudo de caso (YIN, 2005, p. 121-122).  

O questionário adotado na pesquisa é um modelo adaptado do trabalho elaborado por 

Nascimento, Pinheiro de Coutinho (2013) que através de estudo similar à temática do presente 

estudo, identificou desafios a serem superados em outra Instituição de Ensino pública.  Na 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, tomou-se o cuidado de que estes estivessesm 

claros e concisos. 
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O questionário direcionado aos alunos e professores conta, ainda no bloco 1, com 

questões elaboradas pela pesquisadora deste estudo levando em consideração as 

particularidades da instituição estudada bem como o disposto por, Soares (2004), Paro (2000), 

Bzuneck ([2009]), Lens, Matos e Vanteekiste (2008) buscando reproduzir uma parte do estudo 

de levantamento de  fatores de influências na motivação e dificuldades escolares, e no bloco 2, 

baseado no estudo de Costa-Beber e Maldaner (2012) e Santos et al (2016), foram elaboradas 

questões em busca de corroborar ou confrontar o estudos dos autores, de forma que as questões 

direcionadas aos alunos foram correlacionadas com às direcionadas aos professores. 

Os questionários foram estruturados em perguntas fechadas, semiabertas e abertas; 

foram utilizadas questões de múltipla escolha e questões com gradações de opinião, utilizando-

se nestas últimas as escalas sugeridas por Likert (1932). A validação do questionário foi feita 

no período de 01/05 a 05/06 de 2018, por alunos e professores do Ensino Médio do Campus 

Engenho Novo II - público alvo deste estudo -, os quais fizeram considerações a respeito do 

instrumento de coleta de dados, dando assim a oportunidade de se otimizar o instrumento. 

Foram selecionados dez (10) alunos, sendo cinco do turno matutino e cinco do turno 

vespertino, e três professores como população do teste piloto.  

Seguindo orientação de Gray (2012, p. 291), analisou-se durante o piloto as instruções 

dadas aos participantes, a explicação sobre os objetivos da pesquisa apresentada no início do 

questionário e sua clareza, bem como a qualidade das perguntas, a escala e formato utilizados. 

Através dos comentários feitos durante o procedimento observou-se que havia alunos 

com dificuldades em entender algumas perguntas do questionário, o que foi útil para que se 

pudesse melhorar o instrumento, porém alegaram que não estava longo, e que visualmente 

estava confortável e os blocos estavam bem divididos. 

O questionário estruturado foi aplicado a todos os alunos do 3º ano do ensino médio (96 

alunos no Campus Centro e 99 no Campus Engenho Novo II, total de 195 alunos) e a todos os 

professores que faziam parte do universo amostral, sendo (9 professores no Campus Centro e 

32 professores no Campus Engenho Novo II, total de 41 professores). A aplicação dos 

questionários aos alunos foi realizada pessoalmente em sala de aula, foi explicado aos 

respondentes a finalidade da coleta dos dados e informado que podiam ficar à vontade para 

responder ou não, ficando-se próximo aos jovens para tirar dúvidas. Aos alunos menores de 

idade, além do questionário foi entregue Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

acompanhado do pedido de autorização aos pais do uso de depoimentos de menores, os quais 

deveriam ser entregues posteriormente, assinado pelos responsáveis, o retorno das autorizações 

foi bem pequeno, apenas 4 alunos devolveram a autorização. Aos alunos maiores de 18 anos 
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foi entregue o questionário acompanhado do Termo de Consetimento Livre e Esclarecido, os 

que aceitaram participar da pesquisa faziam a devolução no ato da pesquisa. O retorno total no 

Campus Centro foi de 32 respondentes, enquanto que no Campus Engenho novo II foi de 51 

respondentes, o que dá um total de 42,56% de retorno. 

O retorno do questionário direcionado aos professores foi 31,70 %. Dos 9 professores 

que lecionam no 3º ano no Campus Centro 4 responderam e devolveram o questionário, uma 

professora de Fracês recusou-se a responder alegando que sua materia não faz parte das materias 

cobradas no ENEM e que por essa razão teria pouco a contribuir com o estudo, os outros 4 

professores não devolveram o questionário.  No Campus Engenho Novo II houve um retorno 

de 13 professores dos 32 que lecionam no 3º ano do ensino médio, o restante não devolveu o 

questionário. 

Os instrumentos de coleta de dados, em sua íntegra,  encontram-se nos Apêndices A e 

B.  

 

3.3 Procedimentos de tratamento dos dados coletados  

A pesquisa de campo foi feita através da aplicação dos questionários tendo os dados 

sido tabulados através do aplicativo Microsoft Office Excel 2013, onde foram criadas planilhas 

com o objetivo de elaborar os gráficos representativos, valendo-se de conceitos básicos de 

estatística descritiva para compreensão e análise dos dados sobre o fenômeno estudado. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este capítulo apresenta a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, tendo como 

enfoque a percepção dos alunos e professores do 3º ano do Ensino Médio em dois Campi da 

Instituição, discutindo-se os resultados encontrados com fundamentação nas temáticas 

abordadas no referencial teórico. 

 

4.1 Cenário e caracterização da instituição em estudo 

Como citado no início do presente trabalho, essa pesquisa objetivava identificar 

possíveis fragilidades, desafios e dificuldades enfrentadas pelo aluno ao final da Educação 

Básica na tentativa de ingresso ao ensino Superior através do ENEM, bem como identificar se 

os alunos sentem necessidade de serem orientados profissionalmente. 

O cenário em que se desenvolveu o presente estudo foi uma escola pública federal 

nomeada Colégio Pedro II, situada no Rio de Janeiro, autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação em seu 180º ano de fundação e uma das mais tradicionais instituições públicas de 

ensino básico do Brasil que foi equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, com a sanção da Lei nº 12.677/12. 

A importância do Colégio Pedro II para a Educação dos cariocas sempre foi muito 

conhecida, ao ponto das escolas da Rede Privada tê-lo como modelo de excelência, tanto que 

solicitavam ao Ministério da Educação o reconhecimento de seus Certificados justificando a 

similaridade de seus currículos ao do Colégio Pedro II. O CPII sempre contou com um corpo 

docente de alta qualidade, entre eles o Barão de Rio Branco, Euclides da Cunha, Manuel 

Bandeira, Aurélio Buarque de Holanda, entre outros (COLÉGIO PEDRO II, [2008]). 

Nessa época grande parte do corpo discente do CPII pertencia à elite econômica e 

política do País, mesmo havendo previsão de que ele também atenderia aos estudantes oriundos 

de famílias com menos posses. Nele, era explícita a grande influência dos valores europeus de 

civilização e progresso, de tal forma que apenas os alunos do CPII recebiam diploma de 

bacharel em Letras, através de decreto de 1843, e estavam aptos a ingressar nos cursos 

superiores, sem a necessidade de prestarem exames das matérias preparatórias (COLÉGIO 

PEDRO II, [2008]). 

Na década de 50 foram inauguradas as Seções Norte e Sul e a Seção Tijuca e a partir 

disso a expansão da Instituição não parou mais, em 1979 as Seções passaram a ser denominadas 
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Unidades Escolares sendo complementadas pelo nome do bairro onde estivessem instaladas: 

Unidade Escolar Centro, Unidade Escolar São Cristóvão, Unidade Escolar Engenho Novo, 

Unidade Escolar Humaitá e Unidade Escolar Tijuca (COLÉGIO PEDRO II, [2008]). 

Em 1984 o Colégio passou a oferecer também o ensino fundamental, criando novas 

unidades para esse primeiro segmento, que são conhecidas carinhosamente como “Pedrinhos”, 

enquanto que as Unidades que ministram o segundo segmento são chamadas de “Pedrões”. Tal 

foi e continua sendo a importância dada à escola, que a Constituição Federal do Brasil 

promulgada em 1988 trouxe em seu bojo o artº 242, §2º que trata o Colégio Pedro II como 

matéria formal constitucional: “O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será 

mantido na órbita Federal” (BRASIL, 1988, p. 441). 

Nos dias atuais, o CPII é uma Instituição Federal de Ensino pertencente à administração 

indireta, vinculada ao Ministério da Educação, de natureza autárquica, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, de característica 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de Educação Básica (COLÉGIO PEDRO 

II, 2014). 

Foi integrado à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica nos 

termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a redação dada pela Lei nº 12.677, 

de 25 de junho de 2012, tendo sido equiparado aos Institutos Federais. 

Instituição de Educação Básica, Profissional e Superior, especializada na oferta de 

educação básica e licenciaturas, com base na conjugação de conhecimento com sua prática 

pedagógica, possuindo, ainda, os seguintes campi: Centro; Duque de Caxias; Engenho Novo I; 

Engenho Novo II; Humaitá I; Humaitá II; Niterói; Realengo I; Realengo II; São Cristóvão I; 

São Cristóvão II; São Cristóvão III; Tijuca I e Tijuca II. 

Mais recentemente foi criada a Unidade de Educação Infantil Realengo, vinculada 

diretamente à Pró-Reitoria de Ensino, e os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

vinculados à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

É incontestável a importância que o Colégio Pedro II representa na educação da rede 

pública federal. Por isso mesmo, deve estar atento aos avanços e mudanças da sociedade 

contemporânea e empreender esforços para que a instituição continue a progredir com 

qualidade social e sustentabilidade, observando as políticas públicas do Estado, e os esforços 

do Governo Federal na apresentação de programas na área da educação. 
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4.1.1 Perfil do aluno participante- Bloco I 

 

Objetivo: identificar o perfil dos alunos participantes do estudo. 

 

O primeiro bloco foi composto por seis (06) questões, objetivando levantar informações 

acerca do nome, idade, sexo, forma de ingresso do aluno na Instituição, que pode ter se dado 

através de concurso ou sorteio público, tempo que aluno levou para concluir a Educação Básica 

e em qual Campus encontrava-se matriculado. O nome e idade do aluno foram pedidos apenas 

para identificar o aluno menor de idade, a fim de confrontar os dados com o documento enviado 

aos responsáveis com o pedido de autorização para a participação do aluno menor de 18 anos 

na pesquisa.  O Campus de matrícula do aluno serviu para que não houvesse erros de tabulação 

dos dados, pois cada Campus teve seu resultado calculado de forma individual. O perfil dos 

alunos participantes quanto ao gênero, está demonstrado abaixo nos gráficos 3 e 4. 

 

 

Gráfico 3 – Gênero dos participantes da pesquisa do Campus Centro 

 

 

Sexo freq. freq. %) 

masculino 15 42,86% 
feminino 20 57,14% 

total 35 100,00% 
 

                Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

masculino feminino
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Gráfico 4 – Gênero dos participantes da pesquisa do Campus Engenho Novo II 

 

 

Sexo freq. 
freq. 
(%) 

masculino 28 53,85% 
feminino 24 46,15% 

Total 52 100,00% 
  
   

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 Nota-se um maior percentual do sexo masculino entre os alunos matriculados no 

Campus ENII, onde 54% dos alunos participantes do estudo são homens, contra 43% no 

Campus Centro. Essa diferença não sugere uma interferência nos resultados da pesquisa, já que 

não existe entendimento pacífico na literatura que confirme a variável gênero como diferencial 

no desempenho dos estudantes.  Porém Chiaromonte (2002), estudioso do assunto, alega 

que as alunas assumem maior responsabilidade pelos seus rendimentos acadêmicos quando 

comparadas com os colegas do sexo masculino, o que pode significar que as alunas possuem 

mais confiança e estão mais conscientes acerca de suas habilidades e esforços, podendo esse 

fato está associado ao melhor desempenho do Campus Centro, ao passo que lá existe um 

percentual maior de alunas. Porém, é necessário um estudo mais aprofundado dessa variável 

para confirmação da hipótese.  

 Por outro lado, Menezes Filho ([2007]) diz que, através do resultado de testes 

econométricos, fora observado que as variáveis do aluno e de sua família são as que têm maior 

impacto e poder explicativo para a proficiência escolar. A começar pelo gênero, o autor defende 

que os meninos têm um desempenho em matemática superior às meninas em todas as etapas, 

mas que já em língua portuguesa ocorre o contrário, e que este padrão é recorrente em todas as 

sociedades as quais analisou. 

A questão nº 3 objetivou levantar informações sobre quais  escolas (pública ou privada) 

o aluno frequentou antes do ingresso na instituição,  demonstrado abaixo nos gráficos 5 e 6. 

 

54%

46%

Campus Engenho Novo II

masculino feminino
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Gráfico 5 - Escolas frequentadas pelos alunos do Campus Centro antes do ingresso na 

instituição 

 

 

  
 freq. freq. %) 

Escola privada- Educação Infantil 15 31,91% 

Escola pública- Educação Infantil 14 29,79% 

Escola privada- Ensino fundamental  2 4,26% 

Escola pública- Ensino Fundamental  13 27,66% 

Escola pública e Escola privada ens. 
Fund. 3 6,38% 

total 47 
100,00

% 
 

       Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Gráfico 6 – Escolas frequentadas pelos alunos do Campus Engenho Novo II antes do 

ingresso na instituição 

 

 

  
 freq. freq. %) 

Escola privada- Educação Infantil 33 50,00% 

Escola pública- Educação Infantil 14 21,21% 

Escola privada- Ensino 
fundamental  5 7,58% 

Escola pública- Ensino 
Fundamental  6 9,09% 

Escola pública e  Escola privada  8 12,12% 

total 66 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 Observa-se que a maioria dos alunos dos dois Campi estudou na rede privada durante a 

Educação infantil, mas o que se pode inferir é que o perfil geral dos alunos é de quem passou a 

maior parte da formação estudando em escolas da rede pública de ensino. O que condiz, de 

certa forma, com a renda familiar dos alunos constantes de documento disponibilizado pela 

Instituição, intitulado CP2 em números4, no qual a última atualização informa que no Campus 

Centro apenas 31,15% tem a renda familiar acima de R$ 2.640,00. No Campus ENII o 

percentual é de 29,99%, o que demonstra que a grande maioria dos alunos de ambas as unidades 

vêm de famílias que ganham abaixo de três salários mínimos. Não sendo, portanto, o fator renda 

familiar uma discrepância dentre os dois Campi estudados. 

 A questão 2 objetivou levantar a forma de ingresso do aluno na Instituição e está 

demonstrada abaixo nos gráficos 7 e 8. 

 

 

Gráfico 7 - Forma de ingresso dos participantes da pesquisa do Campus Centro na 

instituição  

 

 

 

 

 freq. 
freq. 
(%) 

Sorteio para os anos iniciais 
do ensino Fundamental  

1 2,86% 

Concurso para o 6º ano 23 65,71% 

Concurso para o Ensino 
Médio 

11 31,43% 

Outras formas de ingresso 0 0,00% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Disponível em:< http://cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/PRODI/ Perfil%20 Discente%202016.pdf>. 
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Gráfico 8 - Forma de ingresso dos participantes da pesquisa do Campus Engenho Novo 

II na instituição 

 

 

  
 
 freq. 

freq. 
(%) 

Sorteio para os anos 
iniciais do ensino 

fundamental  23 43,40% 

Concurso para o 6º ano 17 32,08% 
Concurso para o Ensino 

Médio 8 15,09% 

Outras formas de ingresso 5 9,43% 

Total 53 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 Percebe-se a predominância do ingresso de alunos através de Concurso público no 

Campus Centro, onde 65% dos alunos prestaram concurso para o 6º ano do ensino fundamental 

e outros 31,43 % para o Ensino Médio, e apenas 2,86% dos alunos entraram ainda nos anos 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) certamente através de transferência interna entre 

os Campi. Enquanto que no Campus ENII os dados se invertem, somando nos anos iniciais do 

ensino fundamental um percentual de 43,40 %. Já no 6º ano o percentual é de 32,08%, e no 

Ensino Médio de 15,09%. Essa diferença se justifica pelo fato de que o Campus Engenho Novo 

é dividido em ENI e ENII, sendo o primeiro responsável pelos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e o segundo responsável pelos anos finais do Ensino Fundamental. Logo, os 

alunos que finalizam os anos iniciais do ensino fundamental passam automaticamente, sem 

concurso, para o CENII, consequentemente diminuindo o número de vagas disponibilizadas 

para aqueles que pretendem ingressar através de concurso público. 

 Alunos que prestam concurso público em tão tenra idade e conseguem obter sucesso 

certamente se preparam para a prova, estudam e têm uma boa base e um acompanhamento mais 

firme dos pais, o que por si só já faz uma enorme diferença. O fato de 97,14% dos alunos que 

estudam no Campus Centro terem entrado através de um processo seletivo certamente já eleva 

a média de desempenho dos alunos ali matriculados. 

 Por outro lado, os 43,40% dos alunos do Campus ENII oriundos do chamado “Pedrinho” 

são alunos que geralmente iniciam e terminam toda a educação básica na instituição estudada, 

cuja fama de melhor escola pública do Rio de Janeiro ultrapassa gerações. Logo, é importante 
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saber se os alunos estão chegando ao Ensino fundamental II preparados e em pé de igualdade 

com os alunos que ingressaram através de concurso público para o mesmo ano. A fim de 

identificar essa variável, a próxima questão procurou saber quantos anos os alunos dos dois 

campi estudados levaram para concluir a educação básica, os dados serão demonstrados nos 

gráficos 9 e 10. 

 

 

Gráfico 9 – Tempo que os alunos do Campus Centro levaram para concluir o ensino 

fundamental 

 

 

  
 
 freq. 

freq. 
(%) 

9 anos 32 91,43% 

9 a 12 anos 3 8,57% 

12 a 13 anos 0 0,00% 

Acima de 13 anos 0 0,00% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

Gráfico 10 – Tempo que os alunos do Campus Engenho Novo II levaram para concluir o 

ensino fundamental 

 

 

  
 
 
 freq. 

freq. 
(%) 

9 anos 22 43,14% 

9 a 12 anos 25 49,02% 

12 a 13 anos 1 1,96% 

Acima de 13 anos 3 5,88% 

total 51 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Diante dos resultados, consegue-se perceber claramente que os alunos que ingressaram 

na Instituição através de sorteio público no 1º ano do ensino fundamental estão enfrentando 

dificuldades ao iniciar os anos finais do ensino fundamental. Os dados mostram que 56,86% 

dos alunos ficaram reprovados nessa segunda fase da Educação Básica. Levando em 

consideração o percentual de alunos oriundos do ensino fundamental I, que é 43,40% temos 

que praticamente todos reprovam em algum dos anos finais da educação básica. Já entre os 

concursados o percentual de reprovação é de 8,57%.  

 Esse resultado corrobora com o pensamento apresentado por Soares e Gomes (2000), 

que basearam seu estudo na teoria de Ericson (1964), onde afirmam que a vivência escolar 

primária influencia diretamente nas próximas etapas. Ericson chama de epigenético o fenômeno 

de que a forma como são dadas soluções às crises em cada estágio influencia em como serão 

vividas as etapas posteriores, fazendo com que cada estágio se atualize no próximo que virá, 

fundamentando-se sempre nas experiências vividas. Os autores comprovaram, através de 

estudos com Pós-Graduados e sujeitos que não deram continuidade à vida acadêmica após o 

término do ensino médio, que a grande maioria dos que não deram prosseguimento aos estudos 

não tiveram boas experiências durante os anos iniciais da educação básica e não conseguiram 

desenvolver uma auto estima satisfatória, ao passo que os pós graduados apresentaram 

autoestima elevada e maior satisfação em continuar os estudos. 

 Na sequência, levantou-se o tempo que o aluno levou para concluir o ensino médio, 

conforme demonstrado nos gráficos 11 e 12 a seguir: 

 

Gráfico 11 – Tempo que os alunos do Campus Centro levaram para concluir o ensino 

médio na instituição 

 

 

 

 

  freq. 
freq. 
(%) 

03 anos 26 74,29% 

Acima de três anos 9 25,71% 

total 35 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 12 – Tempo que os alunos do Campus Engenho Novo II levaram para concluir o 

ensino médio na instituição 

 

 

 

 

  freq. freq. (%) 

03 anos 43 84,31% 

Acima de três anos 8 15,69% 

total 51 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 No ensino médio o índice de reprovação dos alunos entre os dois Campi se mostra pouco 

significativo, demonstrando que aluno nessa etapa já alcançou certo nivelamento e que talvez 

tenha superado as dificuldades do ensino fundamental estando apto a receber os conhecimentos 

necessários para prosseguir.   

 Os gráficos 13 e o 14 finalizam o bloco I destinado a identificar o perfil dos participantes 

da pesquisa, com dados sobre o nível de escolaridade da mãe dos alunos, demonstrado a seguir: 

 

Gráfico 13 – Nível de escolaridade das genitoras dos alunos do Campus Centro 

 

 

ESCOLARIDADE DA 
MÃE freq. 

freq. 
(%) 

Ensino Fundamental 6 17,14% 

Ensino Médio 13 37,14% 

Superior 10 28,57% 

Pós-graduação 3 8,57% 

Mestrado 2 5,71% 

Doutorado 1 2,86% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 14 – Nível de escolaridade das genitoras dos alunos do Campus Engenho Novo 

II 

 

  
 
 freq. 

freq. 
(%) 

Ensino 
Fundamental 5 9,80% 

Ensino Médio 28 
54,90

% 

Superior 10 
19,61

% 

Pós-graduação 5 9,80% 

Mestrado 3 5,88% 

Doutorado 0 0,00% 

Total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 O autor Menezes Filho ([2007]) demonstrou, através de exercícios econométricos, que 

os determinantes que melhor explicam o desempenho escolar são as características familiares e 

do próprio aluno, e que variáveis como educação da mãe influenciam enormemente na resposta 

do aluno durante a educação formal.  

 Segundo o autor, ter uma mãe com ensino superior aumenta em cerca de 3 pontos o 

desempenho na 4ª série, em 9 pontos na 8ª série e 6 no ensino médio. Fundamenta dizendo que 

mães mais escolarizadas aumentam a pressão sobre a escola, objetivando a melhoria do ensino, 

e que pode haver uma maior facilidade de transmissão de conhecimento e motivação por parte 

dos professores que ensinem numa classe com maior acompanhamento familiar. Finaliza 

dizendo que pode haver também um maior estímulo por parte dos alunos que tenham 

dificuldades quando percebem outros alunos mais capazes.  

 Os dados apresentados sobre o nível de escolaridade das genitoras dos alunos não se 

mostrou muito alarmante: a maioria das mães, nos dois Campi, estudou até o ensino médio. 

 Mas, por menor que seja a diferença, o Campus Centro apresentou um maior percentual 

(28,57%) de mães com formação superior que o Campus ENII (19,61%), corroborando com o 

alegado pelo autor.  
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4.1.2 Fatores de influência no desempenho dos alunos no ENEM e na motivação escolar -Bloco 

II 

Objetivos: Identificar dificuldades e fragilidades ocorridas durante o ensino médio que 

possam estar influenciando no desempenho e motivação do aluno. 

 

 As questões constantes no bloco 2 são compostas por questões fechadas, semi abertas e 

de múltipla escolha. As em gradação estão na escala do tipo Likert (1932), onde se objetivou 

identificar possíveis fatores de influência no desempenho mais baixo de alunos no ENEM. 

Buscou-se identificar variáveis de cunho interno e externo à pessoa do aluno, bem como o 

incentivo dado ao aluno pela escola nessa etapa de iminência de passagem para o ensino 

superior. Utilizou-se uma escala com cinco opções de respostas. A escala adotada para 

responder às questões 7.1 a 7.4 e 9.1 a  9.9 foi a seguinte: 

 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 

Frequência 
Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

  

As questões 8.1 a 8.7, 10 a 10.6 e a 11 são de multipla escolha, podendo o participante marcar 

todas ou nenhuma, de acordo com sua percepção e identificação com a proposição. 

Abaixo, os gráficos 15 e 16 demonstram o quanto o aluno tem tido contato com o ENEM através 

da escola em que estuda: 

 

Gráfico 15 – Contato do aluno do Campus Centro com o ENEM através de divulgação e 

incentivo de sua escola 

 

 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 1 2,86% 

Eventualmente 5 14,29% 

Frequentemente 12 34,29% 

Sempre 17 48,57% 

total 35 100,00% 
 

   Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 16 – Contato do aluno do Campus Engenho Novo II com o ENEM através de 

divulgação e incentivo de sua escola 

 

 

 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 6 11,76% 

Eventualmente 18 35,29% 

Frequentemente 14 27,45% 

Sempre 13 25,49% 

total 51 100,00% 
 

   Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 O resultado apresentado mostra que os alunos do Campus Centro vêm recebendo algum 

tipo de incentivo e divulgação por parte da escola voltados para o ENEM. (48,57% disseram 

sempre recebem incentivo da escola e 34,29% relatam que a escola com frequencia os incentiva 

para o Exame). Durante a pesquisa de campo, observou-se que todas as turmas do 3º ano nessa 

unidade funcionam no turno matutino.  

 No Campus ENII o percentual maior foi dos alunos que alegaram que o incentivo 

voltado para o ENEM na escola é apenas eventual (35,29%), mas, também tiveram alunos 

afirmando que sempre ou com frequência são incentivados e recebem divulgação sobre o exame 

na escola (25,49% e 27,45%). Essa variação de opiniões pode ser  justificada por existirem  

turmas de 3º ano nos dois turnos, podendo existir  professores em um dos turnos que incentivem 

mais os alunos do que os que lecionem no contra turno. Porém, esse é um dado que se pode 

levar em consideração na diferença de desempenho entre os dois Campi. 

 A próxima proposição objetivou esclarecer quanto o aluno é incentivado e recebe 

informações acerca do ENEM através de seus familiares, os gráficos 17 e 18 abaixo apresentam 

o resultado: 
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Gráfico 17 – Incentivo recebido pelo aluno do Campus Centro com relação ao ENEM 

por parte de seus familiares 

 

 

  
 
 freq. freq. %) 

Nunca 2 0,00% 

Raramente 4 17,14% 

Eventualmente 4 25,71% 

Frequentemente 4 25,71% 

Sempre 9 31,43% 

total 35 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Gráfico 18 – Incentivo recebido pelo aluno do Campus Engenho Novo II com relação ao 

ENEM por parte de seus familiares 

 

 

  
 
 
 freq. freq. %) 

Nunca 5 9,80% 

Raramente 7 13,73% 

Eventualmente 11 21,57% 

Frequentemente 10 19,61% 

Sempre 18 35,29% 

total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 O resultado em ambos os Campi demonstra um percentual acima de 30% dos alunos 

afirmando que sempre recebem incentivo e orientações acerca de seus estudos e de como se 

preparar para o ENEM por parte de seus familiares, porém ainda não é o quadro ideal, pois 

outros 65%  dos alunos ainda não vêm recebendo esse auxílio. Para Soares (2004), este é um 

fator que influencia diretamente no desempenho do estudantes. O autor diz que atitudes 

positivas dos pais em relação ao trabalho escolar e vida acadêmica dos filhos estão 

potencialmente associadas a seus desempenhos na escola. Paro (2000) corrobora dizendo que 

existem muitos benefícios que a ação dos pais pode contribuir para a qualidade do ensino, como: 

participação no funcionamento da escola, acompanhamento dos filhos em casa pelos membros 

da famíla na realização das tarefas da escola e orientação de estudos, afirmação prévia do 

ambiente escolar no período de férias ou anterior à entrada e retorno à escola, de prontidão e 

motivação para os estudos para que o aluno tenha um retorno estimulado entre outros. 

 Sendo o  apoio  familiar um fator externo à escola, não quer dizer que a mesma deve 

ficar inerte quando ciente do problema. Segundo Soares (2004), a escola deve saber que a 

atitude dos pais e familiares na orientação dos filhos funciona como um papel transformador, e 

que é dever da escola incentivar as famílias a instaurarem rotinas domésticas que sejam 

favoráveis ao aprendizado. Paro (2000) corrobora dizendo que por um lado, o fato de a escola 

ter suas funções específicas não quer dizer que está desobrigada de considerar a continuidade 

entre a educação familiar e a escolar, sendo plenamente razoável manter uma relação entre pais 

e escola que não seja fundada na exploração dos primeiros pela segunda. 

 A próxima proposição procurou saber o quanto os alunos têm procurado por conta 

própria informações acerca da prova e materiais de estudo através da mídia e redes sociais, e os 

gráficos 19 e 20 mostram esse resultado. 
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Gráfico 19 – Busca de informações sobre o ENEM pelo aluno do Campus Centro através 

da mídia e redes sociais 

 

 

  
 
 freq. freq. %) 

Nunca 1 2,86% 

Raramente 1 2,86% 

Eventualmente 11 31,43% 

Frequentemente 7 20,00% 

Sempre 15 42,86% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Gráfico 20 – Busca de informações sobre o ENEM pelo aluno do Campus Engenho Novo 

II através da mídia e redes sociais 

 

 

  
 
 
 freq. 

freq.(%
) 

Nunca 1 1,96% 

Raramente 5 9,80% 

Eventualmente 6 11,76% 

Frequentemente 19 37,25% 

Sempre 20 39,22% 

total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 O resultado apresentou que a maioria dos alunos em ambos os Campi tem buscado 

informações sobre o ENEM em outros meios fora da escola, e esse resultado pode ser 

interpretado positiva e negativamente. Na primeira hipótese, o aluno que está buscando leituras 

e informações sobre o exame através de meios externos à escola mostra-se interessado, e 

certamente sairá na frente daqueles que não buscam tais informações. Porém, vendo por outra 

perspectiva, isso pode ser um indicador de que as informações recebidas na escola são 

insuficientes. O percentual maior de alunos que afirmaram buscar informações apenas 

eventualmente se deu no Campus Centro, indicando que os alunos do Campus Engenho novo 

vêm sentido maior necessidade em buscar tais informações. 

  A próxima proposição objetivou identificar se o aluno já  participou do ENEM como 

treineiro em edições anteriores do exame, de acordo com os gráficos 21 e 22: 

 

 

 

Gráfico 21 – Cenário de alunos que já participaram do ENEM como treineiros no 

Campus Centro 

 

 

  
 
 
 freq. freq. %) 

Nunca 5 14,29% 

Raramente 2 5,71% 

Eventualmente 6 17,14% 

Frequentemente 3 8,57% 

Sempre 19 54,29% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 22 – Cenário de alunos que já participaram do ENEM como treineiros no 

Campus Engenho Novo II 
 

 

  
 
 
 freq. freq. %) 

Nunca 22 43,14% 

Raramente 2 3,92% 

Eventualmente 5 9,80% 

Frequentemente 13 25,49% 

Sempre 9 17,65% 

total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 O resultado mostrou que no Campus Centro os alunos já têm o habito de participar do 

Exame, mais de 50% afirmaram já ter participado como treineiro. Santos et al (2016) dizem 

que é importante que o aluno seja motivado a estudar a prova, para que assim entenda seu 

funcionamento. Participando de edições anteriores do exame, o aluno tem a oportunidade de 

verificar suas deficiências e maiores dificuldades, a fim de trabalhá-las antes do dia em que 

prestará o exame de forma definitiva e maximizando suas chances de obter um bom 

desempenho na prova. Ao passo que alunos que nunca tiveram a oportunidade de participar do 

exame podem sentir maiores dificuldades em interpretar as questões, pois a prova do ENEM, 

segundo explicam Primi et al. (2001), é diferente do formato das provas aplicadas em sala de 

aula que são em sua maioria composta por questões clássicas centrada na memória para sua 

resolução, logo bastando que o aluno se recorde do conteúdo aprendido no momento da 

avaliação (fórmulas, conceitos, definições). Já no ENEM, as questões são centradas na 

aplicação do raciocínio, e há a necessidade de que aluno interprete e relacione as informações 

disponíveis no texto das questões, dependendo a resposta mais da conexão que o aluno fará 

com os conhecimentos já existentes, mas de maneira nova. 

 No Campus ENII o resultado mostra que poucos alunos já participaram do exame com 

a finalidade de treinar. Basta saber se, em que pese não terem participado como treineiros, se já 

tiveram contato com as provas anteriores do ENEM a fim de familiarizarem-se com a 
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abordagem multidisciplinar aplicada nas questões, o que será demonstrado nos gráficos 23 e 

24. 

 

 

Gráfico 23 – Percentual de alunos quanto à constância de contato com provas anteriores 

do ENEM no Campus Centro 

 

 

  
 
 freq. 

freq. 
(%) 

Nunca 1 2,86% 

Raramente 2 5,71% 

Eventualmente 6 17,14% 

Frequentemente 13 37,14% 

Sempre 13 37,14% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Gráfico 24 – Percentual de alunos quanto à constância de contato com provas anteriores 

do ENEM no Campus Engenho Novo II 

 

 

  
 
 freq. freq. (%) 

Nunca 5 9,62% 

Raramente 6 11,54% 

Eventualmente 23 44,23% 

Frequentemente 14 26,92% 

Sempre 4 7,69% 

total 52 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 O resultado no Campus ENII demonstrou que 44,23% dos alunos afirmam ter tido 

contado apenas eventual com as provas anteriores do ENEM, enquanto que no Campus Centro 

mais uma vez os alunos mostraram estar a frente em relação à familiaridade com o exame, 

somando 74,28 %  entre os que afirmaram ter tido contatdo sempre ou com frequência com  a 

prova. 

 Na sequência, procurou-se saber se a escola e professores têm incentivado os alunos a 

procurarem ajuda extra fora da escola na preparação para o vestibular através de eventos 

externos como: cursos, grupos de estudos e pré-vestibulares voltados para o ENEM. Os gráficos 

25 e 26 apresentam os resultados por Campi. 

 

 

 

Gráfico 25 – Índice de incentivo dado pela escola e professores do Campus Centro à 

participação do aluno em eventos externos voltados para o ENEM 

  

 

  
 
 freq. freq. %) 

Nunca 4 11,43% 

Raramente 4 11,43% 

Eventualmente 9 25,71% 

Frequentemente 5 14,29% 

Sempre 13 37,14% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 26 – Índice de incentivo dado pela escola e professores do Campus Engenho 

Novo II à participação do aluno em eventos externos voltados para o ENEM 
 

 

  
 
 
 freq. freq.(%) 

Nunca 2 3,85% 

Raramente 12 23,08% 

Eventualmente 18 34,62% 

Frequentemente 10 19,23% 

Sempre 10 19,23% 

total 52 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 O resultado mostrou que apesar de, mais uma vez, os alunos do Campus Centro 

receberem maior incentivo que os do Campus ENII, não é uma prática efetiva a orientação por 

parte da escola e professores para que os alunos frequentem pré-vestibulares ou cursos e grupos 

de estudos voltados para o exame. Na sequência objetivou-se descobrir se na escola há 

oportunidades de aprendizagem interna, tais como aulas extras, simulados e reforços 

direcionados para o ENEM. O resultado se apresenta nos gráficos 27 e 28. 
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Gráfico 27 – Demonstrativo de oportunidade e aprendizagem interna oferecida pela 

escola voltada para o ENEM (simulados, aulas extras, reforços) – Campus Centro 

 

 

  
 
 
 freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 1 2,86% 

Eventualmente 4 11,43% 

Frequentemente 13 37,14% 

Sempre 17 48,57% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Gráfico 28 – Demonstrativo de oportunidade e aprendizagem interna oferecida pela 

escola voltada para o ENEM (simulados, aulas extras, reforços) – Campus Engenho 

Novo II 

 

 

  
 
 
 
 freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 19 37,25% 

Eventualmente 19 37,25% 

Frequentemente 10 19,61% 

Sempre 3 5,88% 

total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 O resultado apresenta uma disparidade entre os dois Campi,ao passo que no Campus 

ENII 74,5% dos alunos relatam que apenas eventualmente ou raramente a escola oferece 

oportunidade de aprendizado interno voltado para o exame nacional do ensino médio, o que 

pode ser visto como um indicador para o fato do Campus ter menor o desempenho dentre os 

campi corroborando com o pensamento dos autores Santos et al. (2016). Estes afirmam que 

uma maneira de aumentar positivamente o desempenho dos alunos no ENEM é a 

problematização da prova na escola, e que os alunos devem ser motivados e incentivados a 

entender o seu funcionamento para que possam potencializar os seus desempenhos. O autor 

alega que estudar a prova do ENEM através de oficinas, discussões sobre as questões que levam 

o aluno a refletir sobre o entendimento e constituição da prova e competências por ela 

exploradas, ao invés de incentivar a memorização de conteúdos para sua realização, se mostra 

imensamente mais produtivo, fazendo com que os alunos se tornem mais confiantes pois 

aprendem a conhecer a real proposta da prova analisando a maneira como as diretrizes aparecem 

nas questões. 

 Para Pessoa e Reges (2016), idealizadores do projeto Pré-Vest/Pró-Enem na 

Universidade Federal da Paraíba, trata-se não só de incentivo para o ENEM, mas de uma 

Educação inclusiva de suma importância na vida de jovens e adultos que pretendem ingressar 

no ensino superior. Os autores dizem que é urgente a ampliação de projetos que sirvam como 

ferramenta de educação e promoção de direitos humanos, à medida que maximiza o egresso 

dos jovens de baixa renda nas universidades e consequentemente à capacitação dos 

profissionais envolvidos.  

 A prova do ENEM está inserida no conjunto de textos produzidos para os contextos de 

avaliação nacional, e esses textos apresentam características diferentes das tradicionais 

avaliações com que os alunos estão acostumados (ZIRONDI; NASCIMENTO, 2006; 

ZIRONDI, 2006). 

 No Campus Centro, 85,71% dos alunos afirmaram que a escola sempre ou 

frequentemente oferece oportunidades internas de aprendizado extra voltados para o ENEM. 

Durante a pesquisa de campo, em conversa com os participantes do estudo, os alunos e 

professores relataram que existe em seu Campus um projeto intitulado “aprofundamento”, no 

contra turno, com aulas diárias de reforço e preparação voltados para o ENEM e vestibulares 

em geral, abrangendo as principais matérias como Geografia, História, Português, Matemática 

e Redação. A participação no projeto é voluntária, mas a adesão é de aproximadamente 70% 

do corpo discente do campus, segundo relato da Coordenação pedagógica da unidade. 
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 O estudo objetivou também levantar informações sobre quais as principais formas 

utilizadas pelos alunos na preparação para a realização da prova do ENEM. Abaixo, no quadro 

6, segue o resultado. 

 

 

Quadro 6 - Principais formas de preparação para o Enem utilizadas pelos alunos 

 

CAMPUS CENTRO 

Conhecimento adquirido na escola 

  freq. freq. (%) 

Nunca 3 8,57% 

Raramente 6 17,14% 

Eventualmente 5 14,29% 

Frequentemente 6 17,14% 

Sempre 15 42,86% 

total 35 100,00% 
 

CAMPUS ENII 

Conhecimento adquirido na escola 

  freq. freq. (%) 

Nunca 17 33,33% 

Raramente 8 15,69% 

Eventualmente 5 9,80% 

Frequentemente 14 27,45% 

Sempre 7 13,73% 

total 51 100,00% 
 

Pesquisas na internet 

  freq. freq. (%) 

Nunca 5 14,29% 

Raramente 6 17,14% 

Eventualmente 8 22,86% 

Frequentemente 8 22,86% 

Sempre 35 22,86% 

total 35 100,00% 
 

Pesquisando na internet 

  freq. freq. (%) 

Nunca 8 15,69% 

Raramente 8 15,69% 

Eventualmente 13 25,49% 

Frequentemente 10 19,61% 

Sempre 12 23,53% 

total 51 100,00% 
 

Curso Pré-Vestibular 

  freq. freq. (%) 

Nunca 26 74,29% 

Raramente 2 5,71% 

Eventualmente 2 5,71% 

Frequentemente 1 2,86% 

Sempre 4 11,43% 

total 35 100,00% 
 

Curso Pré-Vestibular 

  freq. freq. (%) 

Nunca 27 52,94% 

Raramente 1 1,96% 

Eventualmente 6 11,76% 

Frequentemente 6 11,76% 

Sempre 11 21,57% 

total 51 100,00% 
 

Professor particular 

  freq. freq. (%) 

Nunca 33 94,29% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 2 5,71% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

Total 35 100,00% 
 

Professor Particular 

  freq. freq. (%) 

Nunca 43 84,31% 

Raramente 2 3,92% 

Eventualmente 3 5,88% 

Frequentemente 3 5,88% 

Sempre 0 0,00% 

Total 51 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 O resultado mostrou que a maioria dos alunos de ambos os Campi não têm o perfil de 

frequentar cursos pré-vestibulares, nem recebem reforços através de professores particulares e 

que a maioria dos alunos usa a internet para estudar e fazer pesquisas. Porém, os alunos do 

Campus Engenho Novo II demonstraram ter maior necessidade de procurar outras formas de 

reforços fora da escola, enquanto que no Campus Centro 42,86% dos alunos afirmaram que 

estudam predominantemente com o conteúdo recebido na escola, o que se justifica por esse 

campus ter o projeto “ aprofundamento”, já citado anteriormente, que dá um maior suporte para 

os alunos nesse processo de preparação. 

 Na sequência, procurou-se saber se os alunos já tiveram a oportunidade de ler a Matriz 

de Referência do ENEM e eixos cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento). Segue 

o resultado nos gráficos 29 e 30. 

 

 

 

Gráfico 29 – Conhecimento do aluno do Campus Centro sobre a Matriz de referência do 

ENEM e eixos cognitivos 

 

 

  
 freq. 

freq. 
(%) 

Nunca 14 40,00% 

Raramente 3 8,57% 

Eventualmente 6 17,14% 

Frequentemente 4 11,43% 

Sempre 8 22,86% 

total 35 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 30 – Conhecimento do aluno do Campus Engenho Novo II sobre a Matriz de 

referência do ENEM e eixos cognitivos 
 

 

  
 
 freq. freq. (%) 

Nunca 23 45,10% 

Raramente 9 17,65% 

Eventualmente 13 25,49% 

Frequentemente 1 1,96% 

Sempre 5 9,80% 

total 51 
100,00

% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 Conhecer a Matriz de referência utilizada no ENEM é considerado importante para os 

alunos que pretendem ingressar no ensino superior através do ENEM e alavancar suas chances 

de obter um bom desempenho, pois ela se refere a todas as àreas de conhecimento. Segundo 

Menezes et al. (1999), a Matriz consta de cinco competências gerais: dominar linguagens, 

compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentações e elaborar 

propostas. Os autores asseveram que é a partir dela que são definidas as 21 habilidades cuja 

especificidade refere-se à delimitação do conteúdo que orienta o trabalho dos especialistas, que 

constroem o banco de itens adequando-os aos propósitos da matriz de competências e de 

orientações gerais do ENEM (FINI et al., 1999). Logo, o aluno que tem a oportunidade de 

analisar a matriz pode adquirir mais facilidade para compreender a abordagem dos conteúdos 

nas questões da prova. O resultado da pesquisa mostra que em ambos os Campi a maioria dos 

alunos ainda desconhece a Matriz. 

 O quadro 7 e o gráfico 31 apresentam infomações acerca de quanto os alunos conhecem 

sobre os programas oferecidos pelo Governo Federal e se a escola e professores tem difundido 

essas informações aos alunos. 
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Quadro 7 - Orientação recebida pelos alunos através da escola e programas oferecidos 

pelo Governo Federal 

 

CAMPUS CENTRO 

Recebeu informações na escola 

  freq. freq. (%) 

Nunca 5 14,29% 

Raramente 5 14,29% 

Eventualmente 8 22,86% 

Frequentemente 7 20,00% 

Sempre 10 28,57% 

total 35 100,00% 
 

 
Campus ENII 

Recebeu informações na escola 

  freq. freq. (%) 

Nunca 16 30,77% 
Raramente 14 26,92% 

Eventualmente 15 28,85% 
Frequentemente 2 3,85% 

Sempre 5 9,62% 

total 52 100,00% 
   
   
   
   
    

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 31 - Programas oferecidos pelo Governo Federal mais conhecidos pelos alunos 

 

 

             Fonte: A autora, 2018. 

 

 

 

Do resultado apresentado no quadros 07 e gráfico 31 infere-se que não existe uma 

diferença substancial quanto ao conhecimento dos alunos sobre os programas e que os 

professores em ambos os campi não têm uma prática muito efetiva nessa divulgação, 

necessitando, pois, que haja uma maior fomentação nas escolas quanto a divulgação e 

orientação dos programas, suas características e propostas.  
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 A última questão acerca do ENEM que foi investigada procurou saber quais  os 

principais desafios, na visão dos alunos, eles têm enfrentado na preparação para a prova, e nos 

gráficos 32 e 33 temos a apresentação do resultado. 

 

 

Gráfico 32 – Principais desafios enfrentados pelos alunos do Campus Centro na 

preparação para a prova do ENEM 

 

 

Desafios  freq. freq. (%) 

Falta de treinamento e simulados na escola em que estuda 20 25,64% 

Desconhecimento acerca da forma como são abordados os conteúdos na elaboração 
das questões da prova. 

12 15,38% 

Falta de tempo para estudar, pois além da escola trabalha fora de casa. 8 10,26% 

Sente-se desmotivado em continuar a vida acadêmica 12 15,38% 

Ausência de estrutura básica para estudar fora da escola como: falta de computador, 
livros e internet. 

4 5,13% 

Falta de orientação vocacional, não consegue decidir qual curso de nível superior 
pretende cursar 

20 25,64% 

Outros 2 2,56% 

total 78 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 33 – Principais desafios enfrentados pelos alunos do Campus Engenho Novo II 

na preparação para a prova do ENEM 

 

 

 

Desafios  
freq. 

freq. 
(%) 

Falta de treinamento e simulados na escola em que estuda 36 30,25% 

Desconhecimento acerca da forma como são abordados os conteúdos na 
elaboração das questões da prova. 

22 18,49% 

Falta de tempo para estudar, pois além da escola trabalha fora de casa. 9 7,56% 

Sente-se desmotivado em continuar a vida acadêmica 12 10,08% 

Ausência de estrutura básica para estudar fora da escola como: falta de 
computador, livros e internet. 

4 3,36% 

Falta de orientação vocacional, não consegue decidir qual curso de nível superior 
pretende cursar 

25 21,01% 

Outros 11 9,24% 

total 119 100,00% 
 

 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 Entre os desafios apontados pelos alunos como os mais prejudiciais na preparação para 

a prova, em ambos os Campi, a falta de treinamento e simulados dentro da escola voltados para 

o ENEM atingiu o maior percentual, isso porque, em que pese no Campus Centro existir o 

programa nomeado “aprofundamento”, não existe uma prática de simulados e treinamentos 

específicos nos mesmos moldes do exame, mas uma revisão e aprofundamento das matérias 

que serão cobradas no ENEM. Durante a pesquisa de campo no Campus Centro, os alunos 

estavam enfrentando um simulado voltado para o vestibular da UERJ (Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro), que segundo relato dos professores envolvidos e dos próprios alunos, 

30,25%

18,49%

7,56%

10,08%

3,36%

21,01%

9,24%

Falta de treinamento e simulados na escola em…

Desconhe a abordagem dos conteúdos nas…

Falta de tempo para estudar, pois além da…

Sente-se desmotivado em continuar a vida…

Ausência de estrutura básica para estudar fora…

Falta de orientação vocacional

Outros



98 

aconteceu por uma cobrança feita pelos alunos, fato visto com surpresa positiva e reflexiva para 

aquele corpo docente. Primi et al (2001) enfatizam que não é que o aluno não tenha necessidade 

de estudar e adquirir conhecimentos prévios à prova, ao contrário, esses conhecimentos prévios 

influenciarão no processo de resolução das questões. Porém, a prova do ENEM não pode ser 

comparada com as provas tradicionais, pois nela a importância de memorização, por exemplo, 

é muito menor. Existe também a especificidade do caráter interdisciplinar teoricamente 

proposto na elaboração das questões e quanto mais familiarizado o aluno com esse tipo de 

abordagem melhor poderá se sair na resolução das questões. 

 

O novo Enem, como o anterior, parte do conceito de competências, que se traduz em 

habilidades, conhecimentos e atitudes para resolver cada situação-problema e 

estrutura-se em quatro macroáreas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 

Matemática e Linguagens e Códigos. Cada macroárea propõe 30 habilidades a serem 

avaliadas, em total geral de 120 habilidades. Cada macroárea é avaliada em 45 itens, 

ou seja, das 30 habilidades, 15 são avaliadas uma vez e 15 duas vezes, na prova. São 

180 itens de prova, em dois dias de avaliação, mais uma redação. (Andrade, 2013, 

p.68). 

 

 

O fator “Desconhecimento acerca da forma como são abordados os conteúdos na 

elaboração das questões da prova” foi um dos apontados como entrave para os alunos nos dois 

Campi.  

A falta de orientação profissional/vocacional foi apontada como outro fator de 

dificuldade enfrentado pelo corpo discente de ambos os campi. Os alunos sentem-se 

desmotivados, pois não têm certeza na escolha do curso a seguir, corroborando o que diz 

Lucchiari (1992) de que é importante facilitar essa escolha do jovem, participando e auxiliando 

o jovem a pensar, coordenando o processo para que haja a superação das dificuldades que cada 

indivíduo possa ter. A autora diz que esse trabalho deve ser feito por profissionais habilitados 

para isso, e cita também que grupos de “coordenados” apresentarão características específicas 

diferentes e que são essas diferenças que orientarão o desenvolvimento do processo. A autora 

explica que não se trata de orientação propriamente dita, mas de um auxílio, pois o profissional 

também não conhece o melhor caminho e deve, portanto, facilitar objetivando que o jovem 

descubra seu próprio caminho. 

 Por último, pediu-se aos alunos que marcassem dentre as proposições aquela que se 

indentificassem mais, em relação a fatores pessoais e internos, e que julgassem influenciar na 

motivação para os estudos. Abaixo, os gráficos 34 e 35 apresentam o resultado desse item. 
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Gráfico 34 – Fatores internos que podem influenciar no desempenho do aluno – Campus 

Centro 

 

 

Dificuldades freq. 
freq. 
(%) 

Hiperativismo, impulsividade, 
agressividade ou por sentir-se 
antissocial 

5 10,00% 

Disforia (mudança repentina e 
transitória do estado de ânimo, tais 
como sentimento de tristeza, pena, 
angústia. É um mal-estar psíquico 
acompanhado por sentimentos 
depressivos, tristeza, melancolia e 
pessimismo. 

14 28,00% 

Retraimento, temor, ansiedade 19 38,00% 

Nenhum 5 10,00% 

Problemas relacionados à família, 
falta de acompanhamento escolar e 
orientação nos estudos. 

7 14,00% 

total 50 100,00% 
 

Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 35 – Fatores internos que podem influenciar no desempenho do aluno – Campus 

Engenho Novo II 

 

 

Dificuldades freq. 
freq. 
(%) 

Hiperativismo, impulsividade, 
agressividade ou por sentir-se 
antissocial 

14 14,89% 

Disforia (mudança repentina e 
transitória do estado de ânimo, tais 
como sentimento de tristeza, pena, 
angústia. É um mal-estar psíquico 
acompanhado por sentimentos 
depressivos, tristeza, melancolia e 
pessimismo. 

24 25,53% 

Retraimento, temor, ansiedade 39 41,49% 

Nenhum 6 6,38% 

Problemas relacionados à família, 
falta de acompanhamento escolar e 
orientação nos estudos. 

11 11,70% 

total 94 100,00% 
 

                      Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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 Quanto a espectos internos ao individuo, nesta pesquisa, percebeu-se que poucos jovens 

deixaram de sinalizar algum fator interno como motivo de influência no seu aprendizado. O 

fator -retraimento, temor e ansiedade- foi o mais apontado, com 41,49% no CENII e 38% no 

Campus Centro, acompanhado de fatores nomeados como Disforia (mudança repentina e 

transitória do estado de ânimo, tais como sentimento de tristeza, pena, angústia. É um mal-estar 

psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza, melancolia e pessimismo.), indo 

de encontro com o que Ferreira e Marturano (2002) alegam, de que os comportamentos 

externalizantes: hiperativismo, impulsividade, agressividade ou sentir-se antissocial; são os 

fatores que mais aparecem e tendem a ser mais estáveis e permanecerem por mais tempo 

causando desmotivação e queda de desempenho escolar.  

 Para Hutz e Bardagir (2006) existe uma relação entre os fatores profissional, ansiedade 

e depressão na adolescência e a influência dos estilos parentais. Os autores alegam que através 

de estudo realizado obtiveram resultado positivo na co-relação dos fatores indecisão, ansiedade 

e depressão e asseveram que nos filhos de pais autoritários e negligentes os fatores depressão e 

ansiedade foram maiores do que nos outros. O autor diz ainda que o estilo parental não 

influencia diretamente na escolha profissional dos jovens, mas sim no bem estar psicológico 

dos estudantes, indicando que a harmonia familiar é fundamental para o entendimento de como 

a indecisão vem sendo vivenciada e enfatiza a importância do trabalho relacionado a saúde 

emocional e interação familiar nos processos de orientação profissional.  

 Logo, neste estudo foram detectados alto índice de necessidade de orientação 

profissional por parte dos alunos e a maioria dos jovens afirmaram sentirem-se  ansiosos, 

retraidos e com temor, corroborando o pensamento dos autores de que a relação entre a 

indecisão da escolha profissional e a ansiedade estão intimamente ligadas, necessitando, pois, 

que sejam criados programas que auxiliem o jovem nessa etapa contribuindo para a saúde 

mental e bem estar do individuo. 

 

4.2 Análise da percepção dos Professores participantes da pesquisa 

Conforme disposto no Capítulo 3, a pesquisa de campo foi realizada por meio da 

aplicação de um questionário estruturado aos alunos e professores do 3ª ano do Ensino Médio. 

O questionário direcionado aos professores foi aplicado a um total de 13 (treze 

professores) sendo 4 (quatro) no Campus Centro e 9 (nove) no Campus Engenho Novo II do 

total de 41 somando os dois Campi que compunham a população definida. Tendo tido uma taxa 
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de retorno de 31,70 %, os dados dessa pesquisa de campo, proveniente da análise das respostas 

desses servidores entrevistados, são apresentados nessa seção. 

 

 

4.2.1 Perfil do professor participante da pesquisa Bloco I 

 

Objetivo: identificar o perfil dos professores participantes do estudo. 

 

O primeiro item do levantamento do perfil dos professores participantes foi composto 

por nome, idade, sexo, disciplina e Campus onde o docente estivesse lecionando. O resultado 

desses dados não sugere nenhuma interferência nos resultados desta pesquisa, tendo sido 

pedidos apenas para a localização do professor no caso de possíveis dúvidas na interpretação 

das respostas, portanto, não serão objeto de análise. 

 

 

4.2.2 Percepção do professor participante sobre a temática analisada Bloco II 

 

Objetivo: identificar as opiniões e possíveis sugestões dos docentes diante de algumas 

mudanças estabelecidas na Educação Brasileira no tocante ao ENEM. 

 

 A questão 2 dividiu-se em duas questões abertas, a primeira objetivando identificar a 

opinião do corpo docente quanto à possibilidade de flexibilização da grade curricular 

estabelecida pela Lei. Nº 13.415/17 (Reforma do ensino Médio) permitindo ao aluno direcionar 

seus estudos à área de maior interesse, e aproximação com o mercado do trabalho, diante do 

atual formato do ENEM.  

 Em resposta a primeira questão a maioria dos professores concorda que é necessário que 

seja feita uma reformulação no atual formato do ENEM caso a possibilidade de flexibilizar a 

grade curricular aconteça, pois atualmente o exame não condiz com a reforma e se for mantido 

o formato atual serão criadas distorções no método de ingresso, devido à segregação que 

ocorrerá entre as áreas do conhecimento nas escolas. Parte dos professores explica que se 

mantido o atual formato poderá haver uma queda geral no rendimento devido à pulverização 

do foco dos estudantes, podendo causar a diminuição da capacidade do aluno relacionar 

informações e estabelecer o raciocínio crítico.  
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 Alguns professores afirmaram que o exame atual é muito exigente, alegando que se o 

ENEM adequar-se às mudanças deverá cobrar menos, com conteúdos mais básicos, enquanto 

outros apontaram que deve haver uma reformulação no sentido de reforçar questões 

multidisciplinares. Com esvaziamento da Filosofia e da Sociologia que perderam o status de 

disciplinas obrigatórias, alguns alegaram discordar da proposta de divisão em áreas para o 

Ensino Médio, levantaram a problemática de que o ENEM precisa traduzir o que de fato o aluno 

aprendeu nos ensinos fundamental e médio, aplicando também uma prova mais condizente com 

o tempo disponível para sua resolução, porém mais generalista e permitindo ao aluno mudar de 

área caso tenha interesse. Outra parte dos docentes disse esperar que o ENEM possa avaliar as 

áreas escolhidas pelos candidatos às vagas, como nos antigos vestibulares, avaliando o aluno 

de acordo com o currículo escolhido por ele, porém mantendo-se fiel às diferenças regionais 

que ocorrem num país com as dimensões do Brasil. 

 Alguns professores enxergam a possibilidade de flexibilização da grade curricular de 

forma positiva, vislumbram a possibilidade de aumento do interesse do aluno, 

consequentemente provocando uma maior motivação nos professores. Para outra parte do corpo 

docente, o ENEM não irá mudar em nada e essa possibilidade de flexibilização só servirá para 

deixar os alunos mais indecisos por terem que tomar uma decisão sobre área de conhecimento 

tão precocemente, possivelmente aos 14 anos, sem maturidade suficiente, o que poderá 

acarretar em mudança de curso no ensino superior, problema que já existe atualmente. Por fim, 

foi apontada também a preocupação acerca da retirada da língua espanhola da avaliação. 

 A segunda questão aberta buscou saber a opinião sobre como o corpo docente 

juntamente com a escola podem contribuir para o alcance da meta de aprovação dos alunos no 

ensino superior através do ENEM, a resposta a está questão está dividida por Campus. 

 Especificamente sobre como a escola juntamente com os professores podem contribuir 

para o alcance das metas de aprovação, os professores participantes do Campus Centro 

ressaltaram a importância da escola contextualizar os conteúdos oferecidos promovendo outras 

formas de abordagens e não apenas as de sala de aula, mas elaborando outras novas atividades, 

diversificando a forma de ensino. Os professores demonstraram ser favoráveis a fazer parte de 

uma escola que dê maior importância a preparação para os vestibulares, alegando que essa etapa 

é um dos itens de preparação para a vida: “devemos deixar de usar o argumento de que essa 

escola não é um curso preparatório como álibi para não darmos a devida atenção a esse tema”. 

Os professores fundamentaram que a escola não deve ater-se somente ao cumprimento do 

programa, mas ir além com aulas extras, simulados, exercícios extras e o contato constante com 

os pais para um efetivo acompanhamento familiar. 
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 Foi levantada também a necessidade do ENEM adequar sua linguagem a dos estudantes, 

como também o tempo de prova e a maneira como são feitas as abordagens que, segundo os 

docentes, dificultam que o aluno mostre o que aprendeu. 

 No Campus Engenho Novo II, os professores disseram que a escola precisa empreender 

esforços voltados para o objetivo de aumentar a meta de aprovação dos alunos no ensino 

superior através do ENEM: “deve haver compromisso da escola com esse objetivo, não há essa 

preocupação atualmente”. Os professores opinaram sobre a necessidade de um programa no 

Ensino Médio compatível com o programa do ENEM, objetivando estimular os alunos com 

atividades voltadas para o ENEM, tais como simulados e exercícios. Disseram também que, 

devido à extensão do conteúdo e tempo reduzido, uma boa maneira seria oferecer cursos de 

aprofundamento e que é preciso que sejam ampliadas as oportunidades de encontros entre os 

docentes para discussão acerca da estrutura do ENEM. 

 Outros ressaltaram que a escola deve cada vez mais buscar a interdisciplinaridade ainda 

que isso se afaste da proposta da reforma: “não cabe à escola preparar o aluno para o ENEM, 

cabe a ela ensinar o aluno a pensar”. Porém, esse entendimento foi minoritário. A maioria dos 

professores acrescentaram ideias como o oferecimento de oficinas dedicadas ao tema e 

aplicação de simulados, debates e projetos específicos sobre o ENEM: “a escola deve 

proporcionar aos alunos os instrumentos necessários para que ele possa enfrentar o exame em 

pé de igualdade com as melhores escolas do ensino privado”. Afirmaram que consideram uma 

boa estratégia a criação de projetos direcionados a estimular o foco dos alunos no ENEM, 

contribuindo para o melhor resultado.  

 Na sequência, buscou-se saber a opinião dos professores acerca da possível faculdade 

ou retirada das disciplinas Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia nos três anos do ensino 

médio, através do julgamento da seguinte proposição: “se retiradas do currículo ou o 

oferecimento dessas disciplinas tornar-se facultativo, a formação do aluno do ensino médio, 

restará prejudicada”, abaixo se apresentam o resultado através dos gráficos 36 e 37. 
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Gráfico 36 – Percentual de concordância do professor acerca da prejudicialidade de 

retirada das disciplinas: Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia do currículo do 

ensino médio- Campus Centro 

 

Reforma do Ensino Médio freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

Discordo Parcialmente 0 0,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Concordo Parcialmente 0 0,00% 

Concordo Totalmente 4 100,00% 

total 4 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

Gráfico 37 – Percentual de concordância do professor acerca da prejudicialidade de 

retirada das disciplinas: Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia do currículo do 

ensino médio- Campus ENII 

 

Reforma do Ensino Médio freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

Discordo Parcialmente 0 0,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Concordo Parcialmente 3 33,33% 
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Concordo Totalmente 6 66,67% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 Percebe-se através do resultado apresentado que a grande maioria dos professores 

concordam em dizer que os alunos serão prejudicados se houver a retirada das disciplinas Artes, 

Educação Física, Filosofia e Sociologia do curriculo do Ensino Médio, possibilidade 

apresentada pela Lei. 13.415/17 que reformou o Ensino Médio, corroborando com o alegado 

por Bald e Fassini (2018) de que nem todas as mudanças realizadas no ensino médio foram 

aceitas pacificamente pela comunidade acadêmica, por estudiosos da área de educação e pelos 

próprios alunos, principais afetados por tais mudanças, tendo sido especificamente essa 

mudança uma das que levantou imensas polêmicas. 

 Na sequência, procurou-se saber acerca da receptividade por parte dos professores em 

temas que envolvam a preparação para o ENEM na escola, que serão apresentados nos gráficos 

38 a 45 abaixo. 

 

Gráfico 38 – Percentual de concordância do professor na problematização da prova do 

ENEM na escola- Campus Centro 

 

Acredito ser de suma importância a 
problematização da prova do ENEM em 
sala de aula objetivando que os alunos 
entendam seu funcionamento. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 2 50,00% 

Concordo parcialmente 2 50,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Discordo parcialmente 0 0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

             Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Concordo Totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem Discordo

Discordo parcialmente

Discordo Totalmente



107 

Gráfico 39 – Percentual de concordância do professor na problematização da prova do 

ENEM na escola- Campus ENII 

 

 

Acredito ser de suma importância a 
problematização da prova do ENEM em 
sala de aula objetivando que os alunos 
entendam seu funcionamento. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 3 33,33% 

Concordo parcialmente 5 55,56% 

Não concordo nem Discordo 1 11,11% 

Discordo parcialmente 0 0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 9 100,00% 
 

              Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 Em resposta a esse item nenhum professor expressou-se no sentindo de discordar da 

problematização da prova do ENEM na escola. Todos concordam, ainda que parcialmente, que 

seja importante ajudar o aluno a entender como as disciplinas vistas em sala de aula podem vir 

numa questão do ENEM. Esse resultado é extremamente positivo para os fins deste estudo, pois 

a implementação de projetos nesse sentido só poderá acontecer com a participação, parceria e 

motivação do corpo docente. 

 Na sequência, a fim de ratificar o primeiro resultado, foi perguntado aos docentes se 

concordam com o oferecimento de oficinas e outras formas de incentivo dentro da escola, nos 

gráficos 40 e 41 segue o resultado. 
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Gráfico 40 – Percentual de concordância do professor em oferecimento de reforços aos 

alunos voltados para o ENEM na escola- Campus Centro 

 

 

A escola deve oferecer oficinas, 
simulados e discussões sobre as questões 
do ENEM levando o aluno à reflexão 
sobre o entendimento quanto à 
constituição da prova e das competências 
por ela abordadas. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 2 50,00% 

Concordo parcialmente 2 50,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Discordo parcialmente  0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 41 – Percentual de concordância do professor em oferecimento de reforços aos 

alunos voltados para o ENEM na escola- Campus ENII 

 

 

A escola deve oferecer oficinas, 
simulados e discussões sobre as questões 
do ENEM levando o aluno à reflexão 
sobre o entendimento quanto à 
constituição da prova e das competências 
por ela abordadas. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 5 55,56% 

Concordo parcialmente 3 33,33% 

Não concordo nem Discordo 1 11,11% 

Discordo parcialmente 0 0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 Mais uma vez obteve-se resultado positivo com a adesão de todo o corpo docente nesse 

sentido, parte dos professores afirmando concordar parcialmente com a proposição, o que talvez 

se justifique pelo fato de nem todos os professores trabalharem sob dedicação exclusiva e a 

criação de um projeto extraclasse certamente envolveria uma maior carga horária do professor. 

 Procurou-se saber também se o professor concorda que a escola deva oferecer 

capacitação aos profissionais envolvidos com o Ensino Médio quanto à constituição da prova 

do ENEM a fim de orientar os alunos. Segue abaixo, nos gráficos 42 e 43, o resultado deste 

item. 
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Gráfico 42 – Percentual de concordância do professor no oferecimento pela escola de 

capacitação do corpo docente voltados para o ENEM- Campus Centro 

 

 

A escola deve oferecer capacitação aos 
profissionais envolvidos, quanto à 
constituição da prova do ENEM, 
objetivando orientação aos alunos na 
compreensão da abordagem da prova nas 
disciplinas. 

  
  freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 2 50,00% 

Concordo parcialmente 2 50,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Discordo parcialmente   
Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 43 – Percentual de concordância do professor no oferecimento pela escola de 

capacitação do corpo docente voltados para o ENEM- Campus ENII 
 

 

A escola deve oferecer capacitação aos 
profissionais envolvidos, quanto à 
constituição da prova do ENEM, 
objetivando orientação aos alunos na 
compreensão da abordagem da prova nas 
disciplinas. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 2 22,22% 

Concordo parcialmente 7 77,78% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Discordo parcialmente 0 0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

 Em resposta a este item a maioria dos professores concorda, mas de maneira parcial. 

Durante a pesquisa de campo, alguns relataram que também é dever do profissional acompanhar 

as mudanças que estão acontecendo na educação e que entender o funcionamento do ENEM 

em sua disciplina a fim de orientar os alunos faz parte de suas responsabilidades enquanto 

professor, e que, portanto, não só a escola, mas o próprio profissional deve se esforçar em 

auxiliar da melhor forma o aluno. 
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 Procurou-se descobrir a opinião dos docentes quanto ao oferecimento da Orientação 

Profissional nas escolas e universidades, abaixo nos gráficos 44 e 45 segue a resposta dada a 

esse item. 

 

Gráfico 44 – Percentual de concordância do professor quanto à deficiência de 

Orientação Profissional nas escolas e universidades- Campus Centro 

 

 

Acredito que a orientação 
profissional/vocacional nas escolas e 
universidades seja deficiente, e que a sua 
prática pode servir como ferramenta de 
motivação para o aluno. Sendo 
importante que os familiares e a escola 
ajudassem nesse processo. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 4 100,00% 

Concordo parcialmente 0 0,00% 

Não concordo nem Discordo 0 0,00% 

Discordo parcialmente   
Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 45 – Percentual de concordância do professor quanto à deficiência de 

Orientação Profissional nas escolas e universidades- Campus ENII 

 

 

Acredito que a orientação 
profissional/vocacional nas escolas e 
universidades seja deficiente, e que a sua 
prática pode servir como ferramenta de 
motivação para o aluno. Sendo 
importante que os familiares e a escola 
ajudassem nesse processo. 

freq. freq. (%) 

Concordo Totalmente 6 66,67% 

Concordo parcialmente 2 22,22% 

Não concordo nem Discordo 1 11,11% 

Discordo parcialmente 0 0,00% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

Os professores foram quase unânimes quanto a essa questão, reforçando o ponto de vista 

de Para OgushI e Bardagi (2015) de que é preciso que as instituições de ensino se organizem, 

gerando políticas seguras que garantam a implantação e a utilização efetiva de serviços de apoio 

ao estudante, bem como de um ambiente acadêmico acolhedor e preparatório   para o 

desenvolvimento integral de seus alunos, preparando-os para atuarem na sociedade de forma 

responsável e consciente, gerando maior confiança ao estudante, estimulando-o ao 

desenvolvimento e ao gerenciamento satisfatório dos inúmeros desafios com os quais se depara 

ao ingressar na vida universitária e profissional.  
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O último bloco de proposições procurou fazer uma correlação das respostas dos alunos 

com a percepção do professor relativa a fatores internos que possam influenciar no desempenho 

dos alunos. Segue abaixo os gráficos 46 a 53 com os resultados. 

 

Gráfico 46 – Percepção dos professores acerca de fatores internos (externalizantes) que 

possam influenciar no desempenho do aluno- Campus Centro 

 

 

Desmotivação dos alunos que 
apresentem comportamentos 
externalizantes, como: hiperativismo, 
impulsividade, agressividade ou que 
sejam antissociais. 

freq. freq. (%) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 3 75,00% 

Eventualmente 1 25,00% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 47 – Percepção dos professores acerca de fatores internos (externalizantes) que 

possam influenciar no desempenho do aluno- Campus ENII 

 

 

Desmotivação dos alunos que 
apresentem comportamentos 
externalizantes, como: hiperativismo, 
impulsividade, agressividade ou que 
sejam antissociais. 

freq. freq. (%) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 2 22,22% 

Frequentemente 5 55,56% 

Sempre 2 22,22% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

 

 

O resultado para este item apresentou que no Campus Centro na visão dos professores 

raramente ou eventualmente os alunos se mostram com esse tipo de comportamento, ao 

contrário do Campus Engenho Novo II, em que 77,78 % dos professores afirmaram sempre ou 

com frequência lidar com alunos que apresentam comportamentos externalizantes. Deve ser 

levado em consideração que os professores não estão necessariamente capacitados para 

diagnosticar com total certeza o comportamento apresentado pelo aluno, porém o que se 

pretende avaliar é a frequência com que os alunos ao final do ensino médio vêm apresentando 

fatores internos que possam atrapalhar na aprendizagem. Porém, é necessário que outros 

estudos, realizados por profissionais da área, sejam feitos a fim de investigar a fundo o real mal-

estar psíquico que pode estar afligindo grande parte dos jovens nessa etapa da vida. 
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Em complementação perguntou-se a respeito dos comportamentos internalizantes, 

segue abaixo o resultado da percepção dos professores nos gráficos 48 e 49. 

 

Gráfico 48 – Percepção dos professores acerca de fatores internos (internalizantes) que 

possam influenciar no desempenho do aluno- Campus Centro 

 

 

Desmotivação dos alunos que apresentem 
comportamentos internalizantes, como: disforia 
(mudança repentina e transitória do estado de ânimo, 
tais como sentimento de tristeza, pena, angústia. É um 
mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos 
depressivos, tristeza, melancolia e pessimismo), 
retraimento, temor, ansiedade. 

 freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 2 50,00% 

Eventualmente 2 50,00% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

               Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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Gráfico 49 – Percepção dos professores acerca de fatores internos (internalizantes) que 

possam influenciar no desempenho do aluno 

 

 

Desmotivação dos alunos que apresentem 
comportamentos internalizantes, como: disforia 
(mudança repentina e transitória do estado de 
ânimo, tais como sentimento de tristeza, pena, 
angústia. É um mal-estar psíquico acompanhado 
por sentimentos depressivos, tristeza, melancolia 
e pessimismo), retraimento, temor, ansiedade. 

  freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 3 33,33% 

Frequentemente 5 55,56% 

Sempre 1 11,11% 

Total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 

 

Neste item, novamente, na percepção dos professores do Campus Centro os alunos 

apenas eventualmente ou raramente apresentam qualquer tipo de comportamento fora do 

comum. No Engenho Novo II, o percentual de professores que apontam lidar com alunos com 

comportamentos fora do comum é praticamente a mesma do resultado anterior: 66,67%. 

Correlacionado este resultado com o resultado obtido através do questionário dos alunos para 

os mesmos itens, confirma-se que os alunos do Campus Engenho Novo II estão apresentando 
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comportamentos de ansiedade, depressão e temor, indicando que esse fator precisa ser 

trabalhado a fim de ajudar o aluno a passar por essa fase de forma mais saudável.  

Os últimos itens deste último bloco, fechando o questionário direcionado aos docentes, 

objetivou identificar outros fatores de influência no desempenho do aluno sob o olhar do 

professor, como: contexto social no qual a escola está inserido e problemas do aluno 

relacionados à família segue abaixo a apresentação do resultado no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Percepção dos professores acerca de fatores de influência externos à escola 

que possam influenciar no desempenho dos alunos 

 

 

Desinteresse do aluno devido ao contexto social 
no qual a escola ou aluno esteja inserido, como: 
influência do tráfico de drogas aumentando o 
crescimento de agressões com professores e 
contribuindo para o confronto entre alunos 
dentro da escola. 

  freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 3 75,00% 

Eventualmente 1 25,00% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

total 4 100,00% 
 

 

Desinteresse do aluno devido ao contexto 
social no qual a escola ou aluno esteja 
inserido, como: influência do tráfico de 
drogas aumentando o crescimento de 
agressões com professores e contribuindo 
para o confronto entre alunos dentro da 
escola. 

  freq. freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 1 11,11% 

Eventualmente 6 66,67% 

Frequentemente 1 11,11% 

Sempre 1 11,11% 

total 9 100,00% 
 

Problemas relacionados à família do aluno. Falta 
de acompanhamento escolar e orientação nos 
estudos por parte dos pais. 

  freq freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 1 25,00% 

Frequentemente 2 50,00% 

Sempre 1 25,00% 

total 4 
100,00

% 
 

Problemas relacionados à família do aluno. 
Falta de acompanhamento escolar e 
orientação nos estudos por parte dos pais. 

  fre freq. %) 

Nunca 0 0,00% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 3 33,33% 

Frequentemente 4 44,44% 

Sempre 2 22,22% 

total 9 100,00% 
 

           Fonte: A autora, 2018. Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual. 
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O fator contexto social não foi apontado pelos professores como maior problema 

enfrentado pelo aluno, ao passo que problemas familiares alcançaram maior percentual, 

ratificando o já mencionado por Paro (2000) e Soares (2004) de que as atitudes dos pais em 

relação à vida acadêmica dos filhos estão potencialmente ligadas ao desempenho e ao bem estar 

do jovem. 
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5 PROPOSTAS DE AÇÕES PARA ALAVANCAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS 

NO ENEM 

 

 

5.1 Implementação da ferramenta de Benchmarking no processo educacional da 

Instituição 

 

 O presente estudo demonstrou a importância do levantamento das boas práticas 

utilizadas nos diferentes Campi da instituição. A análise foi feita em apenas 2 (dois) dos 14 

(quatorze) Campi que formam a estrutura do Instituto Federal de Ensino. A amostra evidenciou 

que, por se tratarem de unidades descentralizadas e autônomas, em que pese o projeto 

pedagógico institucional ser único, existe uma margem de discricionariedade de cada Campus 

na implementação de projetos, cursos e reforços oferecidos aos alunos. Dessa forma, também 

existem diferentes resultados de desempenho, comprovando o quanto se faz útil e importante a 

utilização do benchmarking institucionalmente.  

É interessante que o desenvolvimento da ferramenta seja feito de forma específica para 

a Autarquia, levando em consideração todas as particularidades de uma escola sui generis como 

o Colégio Pedro II, que atua desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, dessa forma 

ampliando o potencial docente e pedagógico como um todo, ajudando a tornar equânime o 

desempenho Institucional. Além disso, depois de catalogadas, as melhores práticas podem ser 

divulgadas objetivando a orientação de outras instituições de ensino públicas ou privadas, 

fomentando o benchmarking na educação Nacional. 

 

 

5.2 Formação continuada do Corpo Docente 

 

Não há dúvidas de que as regras mudaram. O aluno nascido no ano de 2000, que já 

nasceu sob o advento da era digital, está completando 18 anos em 2018, ao passo que a grande 

maioria dos professores desse mesmo aluno, ao se formar, não teve necessariamente o mesmo 

acesso e facilidade da atual era digital. Consequentemente, não foram preparados para lidar 

com inúmeras novas situações que foram surgindo, como por exemplo preparar o seu aluno 

para um exame nos moldes do ENEM, que é pautado em questões com correções de Teoria de 

Resposta ao Item-TRI. Normalmente a formação dos professores se dá com uma enorme 

distância da prática. 
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As instituições de educação devem prever em seu planejamento verbas e espaços de 

tempo para formar continuamente seu corpo docente, identificando e reconhecendo suas 

limitações e fragilidades, de forma que os professores se sintam engajados e parte do processo. 

Dessa forma, o professor terá condições de se atualizar e acompanhar as mudanças 

implementadas na educação do país. 

 

 

5.3 Oferecimento de cursos de aprofundamento, oficinas e simulados com correção pela 

teoria de resposta ao item-TRI voltados para o ENEM. 

 

Ficou claro que o incentivo dado aos alunos pela escola e professores, através de 

reforços e oficinas, impacta diretamente no resultado e motivação dos estudantes. E as boas 

práticas devem ser replicadas. A pesquisa demonstrou que o Campus Centro, Campus com 

melhor resultado interno dentre os Campi situados na Capital do Rio de Janeiro, tem se 

esforçado nesse sentido, oferecendo aos alunos um curso de aprofundamento voltado para a 

preparação para o enfrentamento do vestibular, em que a adesão dos alunos tem sido bem 

efetiva, com mais de 70% do corpo discente frequentando voluntariamente as aulas. Essa 

experiência deve ser compartilhada, pois certamente trará benefícios aos demais Campi. 

É de praxe que ao longo do ano, tanto os professores quanto os alunos, muitas vezes se 

concentrem apenas nas provas escolares. Porém, a avaliação deve ser vista como um meio e 

não como fim. O resultado das provas deve servir como um importante instrumento de 

intervenção pedagógica, onde mudanças sejam implementadas durante o ano letivo.  A 

utilização de simulados para o ENEM com correção TRI pode preparar o aluno a enfrentar 

situações diferentes das vivenciadas nas atividades escolares. O aluno aprenderá a lidar com a 

ansiedade e a criar estratégias para a administração do tempo de maneira diferente, verificando 

quanto tempo levará para preencher o gabarito, em qual grande área deverá iniciar a prova, 

quanto tempo leva em cada questão e aos poucos descobrindo o que é melhor para si, dessa 

forma se preparando para o que enfrentará ao final do ensino médio. 

Em cada dia de aplicação do ENEM, os alunos têm que fazer provas com mais de 4 

horas de concentração e de resolução de questões, e devem se preparar para isso. Existe um 

enorme desgaste físico e mental que fazem parte do Exame e o simulado ajudará o aluno a se 

adaptar. 

Os simulados devem ser pautados na correção TRI, que é a correção utilizada pelo 

exame e possibilitará a comparação dos resultados. Isso significa que as notas de um aluno, 
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turma ou série em avaliações corrigidas pela Teoria de Resposta ao Item podem ser comparadas 

entre si. Essa característica permite à escola acompanhar a evolução dos alunos e das turmas ao 

longo do tempo. Assim, se os simulados TRI são aplicados a estudantes da 1ª à 3ª série do 

Ensino Médio, a equipe docente consegue verificar como os alunos estão se desenvolvendo em 

cada grande área ao longo dos três anos, possibilitando identificar quais grandes áreas 

demandam mais atenção. 

Outro diferencial é tornar a matriz de referência utilizada no ENEM conhecida na escola 

e pelos alunos como forma de aumentar a produtividade, bem como o oferecimento de palestras 

e informações dentro da escola acerca das oportunidades oferecidas através do resultado do 

ENEM. 

 

 

5.4 Oferecimento de orientação profissional 

 

Existe em cada Campus o setor de supervisão e orientação pedagógica- SESOP, 

normalmente composto por técnicos em assuntos educacionais, psicólogos e pedagogos. Porém 

esses profissionais, em que pese a boa vontade em ajudar e orientar o aluno, não recebem 

nenhuma capacitação em orientação profissional por parte da instituição, o que pode estar 

dificultando a implementação de projetos nesse sentido. 

Propõe-se que seja considerada a capacitação dos servidores envolvidos na orientação 

do corpo discente, a fim de que possam auxiliar os alunos profissionalmente ajudando-os a 

descobrir suas verdadeiras aptidões e consequentemente diminuindo a pressão de uma escolha 

errada por parte do jovem, motivando o aluno no caminho certo a seguir.  A escola deve oferecer 

trabalhos extraclasse de visitação e contato com variadas profissões e dia-a-dia dos 

profissionais, familiarizando o aluno com variadas áreas. A busca por parcerias com 

Universidades para que o aluno possa participar de laboratórios e atividades e se defronte com 

os cursos oferecidos também pode surtir um efeito positivo nesse processo de escolha.  

 

 

5.5 Melhorando o relacionamento entre a escola e a família 

 

A relação entre a escola e a família dos alunos se mostrou ponto chave, ficou 

evidenciado que pais e responsáveis têm uma grande influência no desempenho dos estudantes, 

sendo de suma importância manter um diálogo aberto, constante e direto, com os familiares.  
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Em geral as famílias dos alunos não conhecem a missão e objetivos da escola. É 

importante que pais e responsáveis saibam que tipo de aluno a escola pretende formar. Uma 

boa estratégia seria a apresentação à família dos alunos do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

com isso a escola conseguirá contextualizar e dar sentido às tarefas, atividades, aulas e projetos 

oferecidos aos alunos, pois só assim os responsáveis poderão entender e verificar o alinhamento 

das atividades com o PPP, facilitando a percepção dos objetivos da escola para com o aluno a 

longo prazo, através de uma visão integral, pois a instituição poderá demonstrar suas intenções 

ao longo de todos os segmentos de ensino, dessa forma, cada ano letivo passará a fazer sentido 

em relação ao propósito apresentado. 

Outro facilitador é trazer os pais para dentro da escola e fazê-los participar das reuniões 

sugeridas, momento ideal para se firmar uma parceria em torno de um mesmo objetivo: a 

formação de seus filhos. Sabe-se que os pais nem sempre dispõe de horário disponível e 

compatível com reuniões escolares, logo o ideal é definir logo no início do ano letivo e que eles 

sejam marcados em horários viáveis para quem trabalha. Além disso, seria positivo aproveitar 

o momento para apresentar a infraestrutura da instituição e a equipe escolar para os 

responsáveis. A fim de aumentar a participação e interação com as famílias. 

Palestras de conscientização oferecidas aos pais e responsáveis podem ajudá-los a 

compreender o quanto a participação e engajamento com os filhos nessa fase da vida pode servir 

para que o jovem se sinta mais confiante e aceito, diminuindo a ansiedade e dúvidas em relação 

ao caminho que deve trilhar. Os pais devem ser orientados a respeitar as escolhas dos seus filhos 

e incentivá-los a encontrar o seu próprio caminho, pois nem sempre escolherão ser a 

continuidade da escolha profissional de seus genitores e tal cobrança só servirá para deixá-los 

desestimulados e indecisos. 
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6 CONCLUSÃO  
 

 Como resultado deste estudo verificou-se que os estudantes passam por toda a Educação 

Formal Básica sem receber informações que lhes ajudem a ir amadurecendo a percepção de 

suas próprias aptidões, acerca de qual caminho seguir ao final do Ensino Médio. Os alunos 

demonstraram que um dos principais desafios enfrentados nessa etapa tem sido a ausência de 

uma Orientação Profissional, sentem-se perdidos, não conseguem escolher com plena 

convicção o curso que irão cursar na faculdade e consequentemente a profissão que gostariam 

de seguir, contribuindo para que os jovens se sintam ansiosos e indecisos. 

 Especificamente sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos no ENEM, concluiu-se 

que o desconhecimento e falta de treinamento do aluno para prova tem se mostrado um entrave. 

A diferença de desempenho entre os Campi Centro e Engenho Novo II, comentada no início do 

trabalho, foi justificada também pelo fator do “estímulo recebido” pelo aluno na escola, eis que 

o estudo confirmou que os alunos do Campus Centro vêm recebendo maior apoio nesse sentido. 

Porém, em geral, os alunos recebem o conteúdo programático na sala de aula, mas não 

exercitam a aplicação desse mesmo conteúdo em questões condizentes com as que são cobradas 

no exame, demonstrando que a forma como são cobrados os conteúdos na prova do ENEM 

ainda não é a realidade escolar. 

 A maior parte dos alunos ainda desconhece os Programas oferecidos pelo Governo 

Federal através do ENEM e suas propostas. O Sistema de Seleção Unificada – SISU, que 

deveria ser conhecido por todos os estudantes concluintes do Ensino Médio, pois é a única porta 

de entrada para as Universidades Públicas Federais do Rio de Janeiro, é conhecido por menos 

de 35% dos alunos de cada Campus estudado, o que demonstra que é urgente a fomentação, 

pelo governo e pela própria escola, da divulgação desses programas. 

 Por fim, pelos resultados da pesquisa, é possível afirmar que o corpo docente já percebe 

que uma das dificuldades dos alunos está na falta de abordagem da prova do ENEM nas escolas, 

sendo fundamental o envolvimento dos professores para o desenvolvimento de projetos 

voltados ao incremento de mecanismos de aprendizagem que propiciem bons resultados dos 

estudantes no ENEM e, consequentemente, o aumento da taxa de ingressantes no Ensino 

Superior do país.  
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6.1 Sugestões de pesquisas futuras 

 

 

6.1.1- Ensino fundamental 

  

 Através do resultado da pesquisa de campo, este estudo identificou um alto índice de 

reprovação escolar por parte dos alunos que ingressaram na Instituição pesquisada, através de 

sorteio público nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, é interessante que se 

investigue as causas desse fenômeno a fim de verificar se essa retenção está se dando nos anos 

iniciais (1º ao 5º) ou nos anos finais (6º ao 9º), quando da passagem do aluno do “Pedrinho” 

para o “Pedrão”. Através da análise feita por este estudo a segunda possibilidade se mostra a 

mais acertada, porém é necessário que se façam outras pesquisas para confirmação da hipótese. 

 

 

6.1.2 Fatores Internos 

 

O estudo também apontou que a maioria dos alunos está apresentando comportamentos 

como: ansiedade, depressão e temor nessa etapa do ensino formal. Ficou claro que existe relação 

com o fator “indecisão” na hora da escolha profissional, porém esse não deve ser o único 

causador para tais comportamentos, indicando que precisa ser melhor investigado, a fim de que 

se possa entender as causas e procurar saídas para ajudar o aluno a passar por essa fase de forma 

mais saudável.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS ALUNOS 

  

Universidade Federal Fluminense 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

                       

Data:  _____ /_____/_____ 
  
Contextualizando o tema: UMA PROPOSTA DE AÇÕES PARA ALAVANCAR O DESEMPENHO DE 

ALUNOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DE DOIS CAMPI DO 

COLÉGIO PEDRO II 

 
A presente pesquisa realizada está relacionada ao conhecimento que os alunos do 3° ano do Ensino Médio 
do Colégio Pedro II- Campi Engenho Novo II e Centro possuem sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM).  
O interesse por essa investigação surgiu por saber da importância deste exame para muitos estudantes 
que almejam entrar em uma Universidade, e por ter-se observado que o Campus Engenho Novo II vem, há 
alguns anos, ocupando a última colocação, dentre os demais Campi, na relação de aprovações dos seus 
alunos no Ensino Superior através do Exame, ao passo que o Campus Centro ocupa a primeira posição da 
mesma relação. Tornando-se importante saber, quais os principais desafios enfrentados pelos alunos 
nessa avaliação. Será que o exame torna o ensino mais articulado com os interesses e necessidades 
práticas do Ensino Médio? Suas questões fazem parte da sua realidade escolar? Os discentes estão sendo 
preparados para a avaliação, com as competências e habilidades que o norteiam? Neste contexto esta 
pesquisa tem como principal objetivo uma proposta de ações para alavancar o desempenho dos alunos 
do Colégio Pedro II Campus Engenho novo II no ENEM. 
Com base nestas informações e na condição de integrar o grupo de alunos do terceiro ano do ensino Médio 
do ano de 2018 de um dos Campi estudados, responda as questões seguintes, marcando a opção que 
realmente traduza o seu cotidiano na escola e que melhor expresse sua rotina de aprendizado durante o 
Ensino Médio.     

Bloco 1. Perfil do Participante 

 
► Objetivo: identificar o perfil dos participantes do estudo. 

 
Questão 1 – Preencha as lacunas e responda aos itens abaixo, assinalando com um “X” apenas uma opção 
para cada item a seguir: 
 
Nome--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Idade:------------------------  Sexo: --------------------------  Campus:-------------------------- 
 
Ensino Médio:  Regular (       )   Integrado (        )  Peja (        ) 

 
 
Questão 2 - Forma de ingresso no Colégio Pedro II 
 

2.1 Sorteio- Anos iniciais do Ensino Fundamental 

2.2 Concurso para o 6º ano 

2.3 Concurso para o ensino Médio 

2.4 Outros (Especifique)                 

 
Questão 3 - Quais outras escolas você frequentou antes do ingresso no colégio Pedro II? 
 

3.1 Escola privada- Educação Infantil 
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3.2 Escola pública- Educação Infantil 

3.3 Escola privada durante o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 

3.4 Escola pública durante o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)                

3.5 Parte em escola privada e parte em escola pública durante o Ensino Fundamental 

 
Questão 4 - Tempo que levou para concluir o Ensino Fundamental- Incluindo anos iniciais e anos Finais 
(1º ao 9º ano) 

4.1 9 anos 

4.2 9 a 12 anos 

4.3 12 a 13 anos 

4.4  Mais de 13 anos  

 
Questão 5 - Tempo que levou e/ou levará para concluir o Ensino Médio 

5.1 3 anos 

5.2 mais de 3 anos 

5.3 Outros (Especifique)                 

 
Questão 6 - Qual o nível de escolaridade de sua genitora? 
 

6.1 Ensino Fundamental 

6.2 Ensino Médio 

6.3 Superior 

6.4  Pós-graduação  

6.5 Mestrado 

6.6 Doutorado 

 

Bloco 2. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO E PROGRAMAS OFERECIDOS ATRAVÉS DE SEUS 
RESULTADOS 

 

► Objetivo: Identificar possíveis dificuldades ou fragilidades ocorridas durante o Ensino Médio que possam  
influenciar no desempenho e interesse do aluno no Exame. 

 
Questão 7 –Utilizando a tabela que segue,  Assinale entre as alternativas abaixo, o grau de frequência e 
forma(s) nas quais você teve contato com ENEM durante o Ensino Médio. 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 
Frequência 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 Escala de Frequência 

7.1 Através de divulgação e incentivo na sua escola [1] [2] [3] [4] [5] 

7.2 Através de seus familiares [1] [2] [3] [4] [5] 

7.3 Através da mídia e redes sociais [1] [2] [3] [4] [5] 
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7.4 Participou do exame como Treineiro  [1] [2] [3] [4] [5] 

 

Questão 8 - Assinale os 3 (TRÊS) principais desafios que mais interferem na sua preparação para a Prova.   
 

DESAFIOS 

8.1 Falta de treinamento e simulados na escola em que estuda 

  

8.2 
Desconhecimento acerca da forma como são abordados os conteúdos na elaboração das questões 
da prova.  

  

8.3 Falta de tempo para estudar, pois além da escola trabalha fora de casa  

  

8.4 Sente-se desmotivado em continuar a vida acadêmica. 

  

8.5 Ausência de estrutura básica para estudar fora da escola como: falta de computador, livros, internet. 

  

8.6 Falta de orientação vocacional, não consegue decidir qual curso de nível superior pretende cursar. 

8.7 
Outros (Especificar no espaço abaixo). 
 
 

 
Questão 9 - Assinale o grau de frequência relacionada às  afirmações abaixo, utilizando a seguinte escala: 

Grau de 
Frequência 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 AFIRMATIVAS Escala de Frequência 

9.1 
Já teve contato com as provas anteriores do ENEM  
 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.2 

A sua escola e professores incentivam a sua participação em eventos 
externos: cursos, grupos de estudos, pré-vestibulares voltados para 

o ENEM. 
 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.3 
A sua escola oferece oportunidades de aprendizagem interna, tais 
como aulas extras, simulados, reforços direcionados para o 
ENEM.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.4 
Sua escola e professores orientam acerca dos programas 
oferecidos pelo Governo Federal através do resultado no ENEM 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.5 
Estou me preparando para realizar a prova do ENEM apenas com o 
conhecimento adquirido na escola       
 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.6 
Estou me preparando para realizar a prova do ENEM  pesquisando e 
lendo na internet  

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.7 
Estou me preparando para realizar a prova do ENEM através de 
cursinho pré-vestibular 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.8 
Estou me preparando para realizar a prova do ENEM com a ajuda de 
professor particular 

[1] [2] [3] [4] [5] 

9.9 
Já teve oportunidade de ler a Matriz de referência do ENEM e eixos 
cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento). 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Questão 10 – Estudiosos enfatizam que existem fatores internos ao próprio individuo que quando não 
tratados são capases de influenciar negativamente na motivação e desempenho escolar. Alguns desses 
fatores estão listados abaixo. Marque aquele(s) que julgue ser fator de contribuição no seu desempenho 
escolar. 
 

Fatores de influência no desempenho e motivação escolar 

10.1 Hiperativismo, impulsividade, agressividade ou por sentir-se antissocial. 
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10.2 
Disforia ( mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimento de tristeza, 
pena, angústia. É um mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza, 
melancolia e pessimismo).  

  

10.3 Retraimento, temor, ansiedade  

  

10.4 Problemas relacionados à sua família, falta de acompanhamento escolar e orientação nos estudos. 

 
 

 
Questão 11 – Marque com o X quais dos programas abaixo você conhece e sabe exatamente qual sua 
proposta. 

(   ) 1 - SISU   (   ) 2  - SISUTEC   (   ) 3-  FIES      (   ) 4 -PROUNI        (   ) 5- Ciências s/ 

                                                                                                                                 Fronteiras 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AO CORPO DOCENTE 

  

Universidade Federal Fluminense 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

                       

Data:  _____ /_____/_____ 
  
Contextualizando o tema: UMA PROPOSTA DE AÇÕES PARA ALAVANCAR O DESEMPENHO DE 

ALUNOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DE DOIS CAMPI DO 

COLÉGIO PEDRO II 

 
A presente pesquisa realizada está relacionada ao conhecimento que os alunos do 3° ano do Ensino Médio 
do Colégio Pedro II- Campi Engenho Novo II e Centro possuem sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM).  
O interesse por essa investigação surgiu por saber da importância deste exame para muitos estudantes 
que almejam entrar em uma Universidade, e por ter-se observado que o Campus Engenho Novo II vem, há 
alguns anos, ocupando a última colocação, dentre os demais Campi, na relação de aprovações dos seus 
alunos no Ensino Superior através do Exame, ao passo que o Campus Centro ocupa a primeira posição da 
mesma relação.  
Neste contexto esta pesquisa tem como principal objetivo uma proposta de ações para alavancar o 
desempenho dos alunos do Colégio Pedro II Campus Engenho novo II no ENEM. 
Com base nestas informações e na condição de integrar o grupo de professores do terceiro ano do ensino 
Médio do ano de 2018 de um dos Campi estudados, responda as questões seguintes, marcando a opção 
que realmente traduza sua percepção da escola e que melhor expresse a rotina e fatores de influência no 
ensino/aprendizagem de seus alunos do Ensino Médio.     

Bloco 1. Perfil do Participante 

 
► Objetivo: identificar o perfil do professor participante 

 
Questão 1 - Responda aos itens abaixo: 
 
1.1 – Idade: ------------------------     1.2- Sexo: --------------------------- 
 
1.3 –Disciplina que leciona: ------------------------   1.4- Campus: --------------------------- 
  

Bloco 2. Reforma do Ensino Médio; Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, Fatores motivacionais. 

 

► Objetivo: Identificar as opiniões e possíveis sugestões dos docentes diante das últimas mudanças 
estabelecidas na educação brasileira. 

 
Questão 2 – A Lei nº 13. 415/17 (Reforma do Ensino Médio) abriu possibilidades para que os alunos do 
ciclo flexibilizassem a grade curricular, permitindo ao aluno direcionar seus estudos à área de maior 
interesse, e a aproximação com o mercado do trabalho.  
1-O que você espera, do atual formato do ENEM, com esta reforma? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Na sua opinião, como a escola juntamente com o corpo docente podem contribuir para o alcance da 
meta de aprovação dos alunos no Ensino Superior através do ENEM? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Questão 3 – Com a Reforma do Ensino Médio poderá haver a inclusão ou não de: ARTES, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA nos três anos do Ensino Médio, a depender do que for estabelecido na 
Base Nacional Comum Curricular- BNCC.  
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Julgue A seguinte afirmação: se retiradas do currículo ou o oferecimento dessas disciplinas tornar-se 
facultativo, a formação do aluno do Ensino Médio, restará prejudicada. 
 

Grau de 
Frequência 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

     

 
Questão 4 - Assinale o grau de concordância com as afirmativas abaixo relacionadas ao Ensino Médio e 
ENEM. 
 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 
Frequência 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

 Escala de Frequência 

6.1 
Acredito ser de suma importância a problematização da prova do 
ENEM em sala de aula objetivando que os alunos entendam seu 
funcionamento. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.2 

A escola deve oferecer oficinas, simulados e discussões sobre as 
questões do ENEM levando o aluno à reflexão sobre o entendimento 
quanto à constituição da prova do ENEM e das competências por ela 
abordadas. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.3 
A escola deve oferecer capacitação aos profissionais envolvidos, 
quanto à constituição da prova do ENEM, objetivando orientação aos 
alunos na compreensão da abordagem da prova nas disciplinas. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.4 

Acredito que a orientação profissional/vocacional nas escolas e 
universidades seja deficiente, e que a sua prática possa servir como 
ferramenta de motivação para o aluno. Seria importante que os 
familiares e a escola empreendessem esforços em ajudar o jovem 
nesse processo. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

 
 
Questão 5 - Assinale o grau de frequência em que precisou lidar com as situações abaixo durante sua 
atuação como professor do ensino médio. 
 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 
Frequência 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

 Escala de Frequência 

6.1 
Desmotivação dos alunos que apresentem comportamentos 
externalizantes, como: hiperativismo, impulsividade, agressividade ou 
que sejam antissociais. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.2 

Desmotivação dos alunos que apresentem comportamentos 
internalizantes, como: disforia ( mudança repentina e transitória do 
estado de ânimo, tais como sentimentos de tristeza, pena, angústia. É 
um mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, 
tristeza, melancolia e pessimismo), retraimento, temor, ansiedade. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.3 

Desinteresse do aluno devido ao contexto social no qual a escola e/ou 
o aluno esteja inserido, como: influência do tráfico de drogas 
aumentando o crescimento de agressões com professores e 
contribuindo para o confronto entre alunos dentro da escola. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

6.4 
Problemas relacionados à família dos alunos, falta de 
acompanhamentos escolar e orientação nos estudos por parte dos 
pais. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

 
 


