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Introdução
 
O currículo tem sido um dos elementos fundamentais das reformas educacionais feitas em diversos países, bem como no brasil, porque é um dos espaços onde se dá o embate em torno dos diversos sentidos possíveis atribuídos aos valores sociais e políticos.
A discursividade do currículo expressa, na política educacional, uma determinada visão de mundo e um determinado projeto de sociedade, especialmente aquele dos grupos dominantes.
As políticas curriculares possuem os seus pressupostos epistemológicos desenvolvidos por determinados grupos de especialistas, para que, a partir deles, se promovam as mudanças necessárias para solucionar supostos problemas, decorrentes de uma realidade sócio-educativa concebida de acordo com aqueles pressupostos.
	Um outro efeito dessas políticas mostra-se na interlocução estabelecida apenas com as opiniões concordantes, desqualificando o pensamento divergente, numa perspectiva tutelada de consenso.
	A política curricular busca atribuir papéis aos diversos atores educacionais, dirigindo a eles uma série de materiais normativos e didáticos que complementam as suas principais diretrizes.
	Num outro nível, a política curricular transformada em currículo produz efeitos no cotidiano escolar, conforme assinala Silva: 

Ela determina o que passa por conhecimento válido e por formas válidas de verificar sua aquisição. O currículo desloca certos procedimentos e concepções epistemológicas, colocando outros em seu lugar. (...) efetua, enfim, um processo de inclusão de certos saberes  e de certos indivíduos, excluindo outros. (...)o currículo também fabrica os objetos de que fala: saberes , competências, sucesso, fracasso.  SILVA. T. (1997). p. 2.

A partir dessas considerações iniciais sobre a política curricular e o currículo propriamente dito, apresentaremos um trabalho produzido a partir de uma pesquisa realizada em 2000 sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde buscamos perceber a perspectiva que têm sobre ele, professores de matemática da rede pública de Ensino Médio regular da cidade do Rio de Janeiro.
O eixo central dessa pesquisa buscou indagar em que medida a implantação do ENEM – tanto o exame em si quanto os pressupostos que o norteiam – teria impactos efetivos sobre o cotidiano do Ensino Médio.
Ao longo da investigação, algumas questões foram se evidenciando. Entretanto, uma delas se destacou pela presença recorrente na quase totalidade dos textos bibliográficos que utilizei sobre este exame nacional. Trata-se da referência central da noção de competências nos pressupostos teóricos do ENEM.
Esta noção revelou-se, na verdade, como o eixo estruturante das propostas contidas na reforma do ensino médio brasileiro. Isso pode ser identificado no fato de que os PCN’s do Ensino Médio reiteram a centralidade da abordagem por competências, exatamente como formulada e introduzida, inicialmente, através do ENEM.
	Uma outra questão fundamental identificada nesta pesquisa, refere-se à intenção do MEC/INEP em impor os pressupostos deste exame nacional à política curricular da educação básica brasileira. 
Tal intenção vem se verificando na prática através de um intenso trabalho político governamental de vinculação desta avaliação nacional ao acesso às universidades públicas e privadas de todo o país, popularizando cada vez mais este processo. A idéia seria substituir os antigos vestibulares pelo Enem, o que possibilitaria, ao MEC/INEP, determinar tacitamente os pressupostos curriculares da educação básica brasileira.
  Em junho/99, 30 universidades aceitavam em seus processos de vestibular os resultados do ENEM como forma de acesso. Em maio/2000 eram 102, em dezembro/2001, 296 e em 2002 já eram 338 instituições de ensino superior, sendo 44 públicas. No Rio, 52 universidades já utilizam o exame, dentre elas a PUC e a Unirio.
Por outro lado, o MEC/INEP investiu na ampliação da participação dos alunos concluintes do ensino médio, oferecendo, a partir de 2001, a isenção da taxa de inscrição da prova aos alunos de escolas públicas e de supletivos.
Este fato fez com que os cerca de trezentos mil participantes em 2000 passassem para 1,2 milhão em 2001, com mais de 1,6 milhão de inscritos. Em 2002 houve 1.816.665 inscrições com cerca de 90% de isenções.
De acordo com o resultado de 2002, a quinta edição do Enem, houve 1,3 milhão de participantes, 74% com média abaixo de 40 - numa escala de zero a 100 - e a média mais baixa, 34,13 pontos, desde sua implantação em 1998.
A isenção da taxa de inscrição visou também eliminar esta restrição econômica que alguns reitores de universidades federais usavam como argumento para não aceitarem o ENEM como forma de seleção para os cursos de graduação. Como afirmou o ministro Paulo Renato em entrevista veiculada pelo jornal O Globo de 28/08/00: “vou pressionar, vou me empenhar bastante para que a maioria das universidades  passe a adotar o exame”.
 Como se pode observar, houve um grande esforço do MEC/INEP em levar as universidades privadas e principalmente as públicas a aderirem ao ENEM, dada a importância e prestígio que isso agregaria a este exame pelo reconhecimento social de que ainda gozam a maioria das universidades públicas em nosso país.
Tudo indica que esta investida apresentou também resultados indiretos, pois há universidades que mesmo sem terem aderido diretamente ao ENEM passaram a adotar seus pressupostos teóricos nos vestibulares que promovem. Um exemplo disso é a Uerj cujo exame de qualificação, primeira fase de seu vestibular, utiliza a abordagem por competências disseminada pelo MEC/INEP.
Toda esta estratégia transformou o caráter facultativo deste exame nacional numa obrigatoriedade tácita, levando a maioria dos alunos concluintes do ensino médio a prestarem o exame.
 Portanto, o ENEM representa sobretudo um mecanismo de indução dos pressupostos teóricos que devem nortear a política curricular do ensino médio brasileiro, numa abordagem educacional por competências.
Ou como já declarava a própria Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do INEP, em 18 de agosto de 2000, numa entrevista veiculada pelo site (www.inep.gov.br/enem): “acredito que o ENEM já está tendo alguma interferência no ensino médio.... Esta influência se deve, sobretudo, ao fato de o exame incorporar as novas diretrizes curriculares do ensino médio e como toda e qualquer avaliação tem um grande poder de indução de mudanças”.
Dada a importância adquirida pelo ENEM como indutor de uma perspectiva educacional nacional centrada numa abordagem por competências, julgamos de extrema importância o estudo sobre esta temática, ainda por ser explorada, na medida em que mudanças educacionais profundas estão presentes no escopo desta proposta.
Além disso, acrescenta-se o fato de que o atual estágio do debate e da pesquisa acerca das mudanças promovidas pelo MEC/INEP não acumulam consistência teórica suficiente, o que torna essas iniciativas extremamente preocupantes do ponto de vista ético e político.
	Algumas conclusões da pesquisa vêm se confirmando no sentido da adesão e adequação de sistemas públicos de ensino à abordagem por competências proposta na reforma do ensino médio brasileiro e induzida pelo ENEM.
Neste sentido, existem, no Rio de Janeiro, algumas experiências institucionais importantíssimas. Estas experiências estão vinculadas à SEE/RJ e/ou à Uerj o que afeta mais especificamente ao sistema público de ensino médio.
	Os principais exemplos são:
·	o Programa Nova Escola, uma avaliação externa associada a uma “premiação” das escolas públicas atendidas pela SEE/RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro);
·	o Vestibular Estadual da Uerj;
·	a lei que reserva 50% das vagas da Uerj/Uenf para estudantes oriundos de escolas mantidas pelo Poder Público no Rio de Janeiro;
·	a lei que reserva 40% das vagas da Uerj/Uenf para estudantes negros e pardos.
·	o SADE, Sistema de Acompanhamento do Desempenho dos Estudantes do Ensino Médio mantido pelo Poder Público, que inclui o Exame SADE, vestibular específico de seleção destes estudantes para a Uerj/Uenf, dentro da cota de 50%;
Se verificarmos os objetivos de cada uma dessas experiências, observaremos que todas elas propõem reparar ou solucionar os efeitos da exclusão proveniente dos graves problemas educacionais neste Estado.
O Programa Nova Escola, através da avaliação dos alunos de cada unidade escolar e dos prêmios, em dinheiro, destinados aos seus profissionais de educação, decorrentes dessa avaliação, busca introduzir novos parâmetros curriculares com o objetivo de minimizar as estatísticas do, assim chamado, fracasso escolar.
Segundo os documentos oficiais deste Programa, o currículo nas escolas deveria voltar-se para o desenvolvimento de habilidades e competências de seus estudantes, pressupostos que norteiam a formulação deste Programa e de suas avaliações.
Por sua vez, as duas leis de reservas de vagas, o exame SADE e o próprio vestibular da Uerj, têm a sua principal preocupação voltada para o acesso dos estudantes negros/pardos e aqueles oriundos das escolas públicas à Uerj/Uenf.
 Tanto quanto a avaliação do “desempenho escolar” preconizada pelo Nova Escola, o processo de avaliação/seleção do vestibular SADE ou mesmo do Vestibular Estadual da Uerj para as reservas de vagas, também têm como objetivo “avaliar as habilidades e as competências fundamentais para o ingresso no ensino superior e para o exercício pleno da cidadania” (grifos nossos).
Este é o ponto comum que fundamenta o que queremos refletir neste trabalho. O cerne da nossa questão.
Torna-se claro o poder de persuasão que os pressupostos teóricos relativos a estas políticas institucionais exercem sobre o currículo escolar, em especial do sistema público de ensino.
Por um lado, o currículo tem que se adequar ao desenvolvimento de competências, devido ao exame externo do Nova Escola aplicado às escolas públicas, através de seus alunos, por outro, tem que se adequar, no mesmo sentido, devido aos exames vestibulares (SADE ou Estadual) de acesso à Uerj/Uenf, especialmente pelo sistema de reservas de vagas destinadas às escolas públicas e aos estudantes negros ou pardos.
A indução curricular promovida pelo Enem, de acordo com os seus próprios pressupostos, desloca a ênfase da transmissão do conhecimento para o desenvolvimento de competências. Ou seja, um deslocamento epistemológico no objeto da atividade educativa.
O que se propõe é superar uma realidade educacional em crise, supostamente causada pela concepção equivocada do conhecimento (disciplinar) associada a ela, estabelecendo em seu lugar o desenvolvimento de competências como “novo” eixo estruturante da ação educacional.
A partir destas constatações, buscaremos desenvolver uma reflexão acerca da pretensa adequação das mudanças promovidas pelo MEC/INEP, assimiladas através das referidas iniciativas institucionais, no Rio, para superar os graves problemas educacionais que enfrentamos.

Algumas considerações sobre as categorias envolvidas nesta questão

	A relação que se estabelece entre a formação do cidadão e a formação escolar, com todos os elementos que envolvem esta tarefa, é antiga porém recorrente tanto nos debates quanto nas propostas curriculares atuais. Isto nos fez optar inicialmente pela descrição de um panorama sobre estas propostas bem como das concepções que as fundamentam à luz dos pressupostos do ENEM. O intuito é o de explicitar as bases políticas e científicas sobre as quais este tema vem sendo apresentado.
Além disso, buscamos também explicitar os limites e possibilidades destas concepções a fim de que possamos construir categorias e conceitos analíticos que levem à elucidação das questões apresentadas no bojo do atual contexto sócio-político-educacional.

Formação escolar para que?  Um panorama atual.

As transformações aceleradas no processo de produção, decorrentes do atual estágio de desenvolvimento tecnológico mundial, produziram impacto não somente nas relações econômicas, mas também nas relações sócio-culturais das sociedades industrializadas. Novas formas de organização do processo de trabalho são utilizadas pelas empresas capitalistas na garantia da sua competitividade nos mercados nacional e internacional. Novos parâmetros de desempenho e de qualificação estão colocados pelo capital quanto às habilidades, aos conhecimentos, às atitudes e às relações de trabalho. A idéia da substituição do trabalhador formado no contexto Taylorista/Fordista, pelo chamado trabalhador cognoscente vincula-se de vez à chamada sociedade do conhecimento que, junto à revolução tecnológica, formam os dois grandes eixos da chamada nova ordem.
	Entretanto, Bueno, citando Vilkhovtchenko, adverte que

(...) por trás de uma cortina ideológica, esconde-se o aumento de produtividade como escopo principal dos organizadores da produção baseada na exploração da mão-de-obra, ou melhor dizendo, na eficácia econômica. BUENO, M. (2000). p. 48.

	A educação destaca-se neste cenário como atividade central e organizadora na formação da chamada sociedade do conhecimento. Tal fato constitui-se, portanto, como ponto fundamental da maioria das propostas contidas na reforma curricular brasileira.
	Neste contexto, ressalta um antigo dilema que perdura no cerne da formação escolar: formar para que? Formar para a erudição ou para a vida? Formação abstrata ou utilitária? Formar o cidadão ou o profissional? Formar para o conhecimento ou para competências? Ou, no pensamento de Platão, formar o governante, ou o povo? Haveria mesmo um dilema?
	Perrenoud especifica tal dilema apontando um mal entendido oculto,
 
afinal, vai-se à escola para adquirir conhecimentos, ou para desenvolver competências? Essa pergunta oculta um mal-entendido e designa um verdadeiro dilema. O mal-entendido está em acreditar que, ao desenvolverem-se competências, desiste-se de transmitir conhecimentos. PERRENOUD, P. (1999b). p. 7.

	Como vimos, dadas as características do mundo atual, impõe-se um currículo que privilegie o aprender a aprender ou, como indicam a UNESCO e os PCNEM, “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio. (1999). p. 29-30.

Saberes e Competências: os elementos curriculares centrais na proposta de mudança contida no Enem 

	Dada a atualidade e importância adquiridas pela noção de “competência” e sua presença cada vez forte nos currículos escolares, optamos por problematizá-la, considerando-a constituída pela prática científica e pela prática social, na medida em que se apresenta tanto vinculada à construção do conhecimento, quanto ao exercício da cidadania e ao mundo do trabalho.
Nosso objetivo é o de elucidar os processos de mudanças preconizados através desta noção, a fim de que possamos evidenciar a natureza desses processos.
	Adotaremos um significado para competência, o que faremos aproveitando o sentido atribuído por Perrenoud:

são múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei aqui como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. PERRENOUD, P. (1999b). p. 7.
	
	Ropé e Tanguy concordam com Perrenoud acerca da dificuldade em se atribuir um significado conclusivo à noção de competência:

(...) os usos que são feitos da noção de competência não permitem uma definição conclusiva. Ela se apresenta, de fato, como uma dessas noções cruzadas, cuja opacidade semântica favorece seu uso inflacionado em lugares diferentes por agentes com interesses diversos (...). Ela tende a substituir outras noções que prevaleciam anteriormente como as dos saberes e conhecimentos na esfera educativa, ou a de qualificação na esfera do trabalho. ROPÉ, F. & TANGUY, L. (1997). p. 16.

	A ascensão da noção de competência na escola sofre influência do mundo do trabalho que também apropriou-se dela rumo a uma maior qualificação, na flexibilização dos procedimentos, dos postos e das estruturas. Apesar de achar que isto não basta para explicar o uso crescente da noção de competências na escola obrigatória, Perrenoud entende que  

(...) a escola estaria seguindo seus passos [do mundo do trabalho], sob o pretexto de modernizar-se e de inserir-se na corrente dos valores da economia de mercado, como gestão dos recursos humanos, busca da qualidade total, valorização da excelência, exigência de uma maior mobilidade dos trabalhadores e da organização do trabalho. PERRENOUD, P. (1999b). p. 12.

	Ainda em sua passagem anterior, Ropé e Tanguy destacam um outro aspecto fundamental que é o deslocamento da concepção do conhecimento escolar, tanto em relação à posição privilegiada que ocupava no cenário educacional, quanto em relação à sua natureza, cedendo lugar à noção de competência.
	A este respeito, Machado esclarece que

atualmente, parece muito mais fecunda a concepção de conhecimento como uma rede de significados multiplamente articulados, em permanente formação e transformação (...). Tal concepção de rede deverá conduzir a uma transformação substantiva nos processos de avaliação. MACHADO, N. (1999). p. 263.

	Perrenoud, concordando com Machado, afirma que “quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes elementares e esparsos, outras vezes complexos e organizados em redes”. PERRENOUD, P. (1999b). p. 7.
	Além da concepção de rede, Machado acrescenta outros aspectos à natureza do conhecimento: o primeiro, reside na idéia de que o conhecimento “justifica-se apenas na medida em que é mobilizado a serviço das pessoas” MACHADO, N. (1999). p. 17.; o segundo, associa as competências cognitivas a “modalidades estruturais da inteligência, ou a ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas”. Ibidem.
	Assim, Machado considera as competências como elementos que operam a mediação entre o conhecimento e a inteligência:

(...) abre-se a porta, naturalmente, para a emergência de um elemento mediador entre o conhecimento e a inteligência, para operacionalizar o deslocamento do foco das atenções das matérias, ou dos conteúdos disciplinares, para a construção da cidadania, para as pessoas, com seus projetos. Ibidem.

	Perrenoud, entretanto, relativiza tal conclusão alertando que

o reconhecimento da própria pertinência da noção de competência continua sendo um desafio nas ciências cognitivas, assim como na didática. Alguns pesquisadores preferem ampliar a noção de conhecimento sem apelar para outros conceitos. PERRENOUD, P. (1999). p. 8.

	Tanguy, referindo-se aos valores envolvidos nos pressupostos desta representação observa:

assim entendida e utilizada, a noção de competência (e aquelas que lhe são associadas) tende a dar importância às diferenças e particularidades individuais (...). Podemos também nos perguntar se as representações assim dadas de cursos de formação, (...) não rimam com o sentido democrático moderno, em que a igualdade entre todos os indivíduos combina coma possibilidade de singularizar-se com toda a justiça. ROPÉ, F. & TANGUY, L. (1997). p. 55.

	Neste ponto, retornamos ao dilema suscitado anteriormente por Perrenoud, ao qual ele se refere agora, de forma mais explícita, afirmando que “a escola está (...) diante de um verdadeiro dilema: para construir competências, esta precisa de tempo, que é parte do tempo necessário para distribuir o conhecimento profundo.” PERRENOUD, P. (1999b). p. 7.
	Assim, verificamos que o cerne do dilema apresentado reside no tempo escolar que, sendo limitado, não deixaria outra possibilidade senão a de ter-se que priorizar entre uma ou outra perspectiva, isto é, formar para o conhecimento ou formar para competências.
Como pode-se observar, embora não seja unânime, e até pouco consistente, do ponto de vista teórico, a opção pelo desenvolvimento de competências situa-se no centro da atual reforma curricular brasileira impondo-se sob o argumento de viabilizar uma formação mais adequada para a cidadania e para o mundo do trabalho.

A avaliação nacional e a indução da abordagem por competências nos currículos dos sistemas educacionais de ensino médio: estratégias e contradições

	O processo de reformas da educação brasileira não ocorre de forma isolada, sofrendo influências de outras experiências, principalmente européias. Como ocorre nestes países, aqui também se destacam as “novas” propostas de avaliação do ensino, no interior das referidas reformas:

Entre os fatos, manifesta-se uma tensão, mais ou menos forte conforme o país, entre a necessidade de uma avaliação do tipo formal, efetuada em escala nacional, afirmada e executada pelos políticos de um modo padronizado (...) e a concepção de uma avaliação dos processos de aprendizagem, instrumento de ensino que seja mais qualitativo, defendida e reivindicada pelos professores. TANGUY, L. (1997). p. 40.

	Em 1998, surge, em meio às reformas do ensino brasileiro, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), instituído pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Este exame apresenta como objetivo fundamental “avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica, para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania.” Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM: documento básico 2000. (1999). p. 5.
	O Enem encontra-se evidentemente ancorado na base nacional comum obrigatória, instituída pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), em seu artigo 26.
A esse respeito, em acordo com o objetivo fundamental do ENEM, os PCNEM afirmam que

a Base Nacional Comum (...) deve caminhar no sentido de que a construção de competências e habilidades básicas, e não o acúmulo de esquemas resolutivos pré-etabelecidos, seja o objetivo do processo de aprendizagem (...). Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio. (1999). p. 30.

	Ainda sobre esse aspecto, Moreira afirma que

(...) o principal valor de um currículo nacional reside não no estímulo à padronização de metas e conteúdos importantes, mas sim no oferecimento de suporte ao funcionamento de um sistema nacional de avaliação (...). MOREIRA, A. (1995). p. 98-99.
	 
	D’Ambrosio lança dúvidas quanto aos benefícios de um currículo nacional obrigatório, afirmando que “é uma ilusão napoleônica achar que um currículo obrigatório que atenda a todo o país, terá qualquer efeito no melhoramento da educação”. D’AMBROSIO, U. (1996). p. 64.
	Por outro lado, Ropé se dedica a mostrar que noções como a de competência podem se impor, essencialmente, por meio de uma avaliação nacional, e podem interferir nos processos curriculares e didáticos da prática educativa:

a análise da lenta trajetória dessas noções até a colocação dos objetivos de referência das avaliações nacionais evidencia que por trás da escolha de uma técnica de avaliação, manifestam-se opções educativas de interferir no processo de construção do conhecimento entre os alunos, nos próprios conhecimentos e na maneira como o docente os operacionaliza. ROPÉ, F. & TANGUY, L. (1997). p. 21. (grifo nosso)

	Tanguy, também se refere a essa interferência, chamando a atenção para o fato de que

(...) em um momento em que as mudanças morfológicas do sistema são tão importantes e tão rápidas que desorganizam os quadros de pensamento e de ação dos professores, as práticas de avaliação instauradas podem constituir referentes cômodos e realistas (...). ROPÉ, F. & TANGUY, L. (1997). p. 41. 

	Entretanto, tratando-se, especificamente, da avaliação numa abordagem por competências, Perrenoud argumenta que

é impossível avaliar competências de maneira padronizada. Desse modo, deve-se (...) renunciar à organização de um “exame de competências”, colocando-se todos os “concorrentes” na mesma linha de largada. PERRENOUD, P. (1999b). p. 78.

	E D’Ambrosio acrescenta que

ainda mais absurdo e obsoleto é pensar em testes padronizados e nacionais. Isso vai frontalmente contra as novas conceituações de educação (...), tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista cognitivo. Tudo o que há de mais moderno em cognição e aprendizagem condena testes padronizados. D’AMBROSIO, U. (1999a). p. 92-93
 
Reforçando a importância do trabalho escolar cotidiano na vinculação com o processo complexo de sua avaliação, é o próprio Machado, um dos formuladores da Matriz de Competências do ENEM quem afirma:

(...) a avaliação educacional nunca deveria ser referida a um único instrumento, nem restrita a um só momento, ou a uma única forma. Constituem instrumentos importantes nos processos de avaliação tanto uma observação contínua, ao longo de um correspondente período escolar, como a concentrada, nos momentos das provas ou exames; (...). Somente um amplo espectro de múltiplos componentes pode possibilitar canais adequados para manifestação de múltiplas competências (...). MACHADO, N. (1999). p. 298.

	Além disso, Perrenoud ainda chama a atenção para a necessidade de se aprofundar o debate científico e a pesquisa acerca das propostas contidas nas atuais reformas do ensino, como o ENEM, dado o grau de complexidade e a importância que as mudanças preconizadas representam para a sociedade como um todo:

(...) os que defendem uma nova orientação dos programas não têm como demonstrar o valor incontestável da mudança que estão propondo (...). Atualmente, não se pode afirmar que estamos trabalhando em bases firmes (...). A reforma do ensino e o atual debate sobre a escola levam a questões teóricas de fundo, notadamente sobre a natureza e a gênese da capacidade do ser humano de enfrentar situações inéditas, para dar-lhes um significado e para agir com discernimento. Nada mais normal, então, que se enfrentem concepções diversas e divergentes para impor-se de maneira puramente racional, no estágio atual da pesquisa. PERRENOUD, P. (1999b). p. 16. (grifos nossos)
 
	Filiamo-nos às preocupações de Perrenoud no sentido de que a reflexão acerca da reorientação curricular, como a que é induzida pelo ENEM no sistema público de ensino médio no Rio de janeiro, deva ser estabelecida em bases científicas, políticas e éticas, associando ao seu debate um sentido que represente a vontade majoritária dos atores educacionais e demais cidadãos deste país.
	Não nos interessa a imposição de uma verdade platônica, até porque esta, incorporada ao mito da razão controladora moderna, já demonstrou ser insuficiente para a construção de uma sociedade ética e democrática.
A fala de um professor acerca desta imposição é elucidativa: “a interferência vai existir, a compreensão acaba cedendo à pressão e acaba sendo aceito (...). Na educação, a interferência política é à toda prova, é o tempo todo”.
	Partindo desta constatação, concluímos que é um equívoco ético, político e educacional aceitar a mudança que vem sendo operada no currículo do ensino médio brasileiro, de forma açodada, sem uma reflexão cuidadosa acerca dos processos e relações de poder que produziram e reproduzem os efeitos de verdade atribuídos aos seus fundamentos teóricos.
 
Considerações finais

Como vimos, no Rio de Janeiro, os pressupostos do Enem, tendo como base a noção de competências, encontram-se presentes no Programa Nova Escola, da SEE, no Vestibular Estadual da Uerj e, por conseqüência, no SADE, sistema de acompanhamento do processo de reserva de vagas para alunos de escolas públicas na Uerj/Uenf.
Essas políticas institucionais assimilaram o desenvolvimento de competências com o sentido de viabilizar uma alternativa à crise educacional supostamente promovida por um currículo baseado na transmissão do conhecimento, cuja concepção epistemológica estaria equivocada.
Por outro lado, especialmente as escolas públicas de ensino médio do Rio de janeiro, se vêem impelidas a adotarem a mesma orientação curricular presente nestas políticas, na medida em que estas escolas encontram-se direta ou indiretamente afetadas por elas.
Aliás, esta demanda atinge também a própria universidade na medida em que ela recebe os alunos do ensino médio, formados nesta perspectiva, e precisa se adequar tanto para dar continuidade à sua formação, quanto para que essa formação possa também preparar os futuros educadores que lidarão com este “novo” paradigma.
	Através dos depoimentos obtidos, com os professores, na pesquisa que norteou este trabalho, pudemos constatar alguns pontos consensuais em suas avaliações sobre o sistema público de educação. Houve unanimidade, por exemplo, em apontar uma crise no ensino médio, bem como em considerar o Enem como uma alternativa de solução imediata de tal situação.
	De fato, o ENEM e seus pressupostos apresentaram-se como alternativa a uma suposta falta de projetos educacionais que dessem conta dos “números estapafúrdios que caracterizam a avaliação escolar como um problema crônico carecendo de um enfrentamento imediato”. MACHADO, N. (1999a ). p. 261. Os problemas seriam “evidenciados na anomalia das taxas de repetência e evasão, (...) que condenam o sistema educacional como um todo a um baixíssimo rendimento”. Idem, p. 293.
	Entretanto, inicialmente queremos enfatizar que é falsa a premissa de que faltaram ou faltam propostas alternativas à crise da educação brasileira. Este trabalho, inclusive, é um entre tantos produzidos para contribuir na elucidação dos problemas educacionais e apontar alternativas para solucioná-los.
	Em relação ao diagnóstico anterior de que os atuais modelos de avaliação "condenam o sistema educacional como um todo a um baixíssimo rendimento", ressaltamos que o ENEM, cuja abordagem se propõe a viabilizar uma forma alternativa de avaliação, não tem demonstrado atender a esta expectativa, tendo em vista os procedimentos ambíguos encontrados tanto na formulação de seus exames quanto em sua aplicação.
Além disso, queremos destacar um paradoxo que se expressa na afirmação de que a “anomalia das taxas de repetência e evasão” apontam a avaliação escolar como um “problema crônico”.
Como podem estas taxas de repetência representarem, de forma indubitável, a condição de uma avaliação escolar crônica se é esta mesma avaliação o processo pelo qual se produzem as referidas taxas de repetência (inquestionáveis no diagnóstico sobre sua anomalia)?
  Não é razoável que um mecanismo entendido como problema crônico possa preservar o necessário grau de confiabilidade quanto aos resultados que produz. E, neste caso, afirmar que esses resultados (taxas) são anômalos porque são ruins, significa parcializar a análise e esconder ou evitar o debate necessário para solucionar os problemas encontrados no campo educacional.
 É um equívoco confundir-se, numa perspectiva linear e positivista, o resultado de uma avaliação com o seu próprio processo ou com o modelo educacional em questão. É como se a elucidação acerca da “medida” verificada através de um termômetro, indicando uma febre alta crônica, pudesse se dar pela simples substituição de um instrumento por outro. Sabemos que as características desta medida tanto podem ser influenciadas pelas condições do instrumento utilizado, do objeto da avaliação ou, ainda, por ambas as condições.
Assim, refutamos a premissa de que os atuais índices de reprovação e evasão escolares indiquem tão somente um processo de avaliação equivocado. Ou seja, concluímos que, se existe uma crise educacional, o diagnóstico construído acerca de suas causas é, neste caso, conceitualmente frágil.
Portanto, questionamos a legitimidade de qualquer proposta simplista de mudança no campo da avaliação, o que implicaria também “novos” parâmetros curriculares no processo de ensino-aprendizagem e, portanto, um "novo" professor e uma "nova escola", nome utilizado, sintomaticamente, no mais importante projeto de ensino médio da SEE/RJ.
O que parece ficar claro, é que os altos índices de repetência e evasão escolares, agora fora de controle, são utilizados para produzirem supostas alternativas, através de falsos argumentos, justificando as mudanças curriculares contidas nas reformas educacionais e impostas através de políticas como o ENEM, sem um debate conseqüente com os atores envolvidos neste processo.
Aliás, cabe ressaltar que tanto os problemas educacionais, quanto os seus enfrentamentos têm sido preocupação incessante dos educadores desse país há muitos anos.
O povo brasileiro deu uma grande demonstração nas eleições gerais de 2002, indicando nas urnas que deseja um outro país, um outro modelo político que valorize a vida de seus cidadãos em detrimento do capital, como vem ocorrendo ao longo de nossa história.
 Em recente depoimento ao jornal Folha Dirigida, em 06 de fevereiro de 2003, o novo presidente do INEP, Otaviano Augusto Marcondes Helene declarou que a intenção do ministro da educação é de “(...) expandir, estender o Enem para o primeiro e o segundo anos do 2º grau e transformar isto em uma espécie de vestibular (...)”.
Como disse anteriormente, é hora de fazermos história, de produzir o novo desde uma perspectiva democrática e ética, com a participação de todos os atores educacionais envolvidos nesta tarefa.
Em relação ao Enem, é hora de perguntar se os educadores deste país o querem e para que querem. É hora de questionar todos os elementos da reforma educacional brasileira portadores de um estatuto dogmático de verdade, instituído através do respaldo político e científico, que tudo interpretou e a tudo indicou o receituário.
Precisamos reafirmar que é tarefa fundamental, e não transversal, da educação a formação ética de cidadãos que, numa democracia, supõe a construção, por parte de todos, das condições a partir das quais cada um poderá participar plenamente da vida comum, refletindo, deliberando e instituindo sobre o que é a felicidade de todos.
As diferenças e divergências entre as concepções dos diversos atores e representações do mundo educacional configuram-se numa necessidade fundamental, sem a qual não se concretiza o ideal de construção democrática, bem como o sentido de cidadania:

em resumo, ninguém é capaz de conhecer todas as questões e dar todas as respostas. A construção e a reconstrução de políticas educacionais devem entrelaçar-se com a prática que está sendo criada nas escolas, dentro das salas de aula. BUENO, M. (2000). p. 175.

Neste sentido, sempre que o poder político instituído dificulta a participação autônoma e democrática, limitando sua interlocução apenas às opiniões concordantes, numa perspectiva tutelada de consenso, cabe ao pensamento excluído adotar como tática “um movimento dentro do campo de visão do inimigo, (...) e no espaço por ele controlado”. CERTEAU, M. (1994). p. 100.
	Se por um lado existe uma estratégia de imposição política de um currículo escolar, por outro, devemos considerar que a sua execução prática, por dentro dos sistemas escolares, também depende do que nós educadores queremos. 
	A tática, segundo Certeau, é uma “ação calculada que (...) opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para prever saídas”. Ibidem.

	Portanto, o terreno delimitado pelo poder institucional não pode cercear as formulações de propostas alternativas. A realidade de participação controlada e autonomia decretada desafia o trabalho educativo a aproveitar todas as “ocasiões” e, “lance por lance”, restabelecer novas formas de participação e construção da autonomia.
	Assim como Certeau, os educadores deste país sabem bem disso.
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