
se transformar num instrumento de sele-
ção de aspirantes à universidade mais justo
e inteligente que os vestibulares tradicio-
nais. Essa visão vem ganhando espaço entre
os educadores de várias regiões do país. Eles
acreditam que, nos próximos anos, os mas-
sacrantes vestibulares perderão o sentido.

"O mundo está diferente, não adianta
mais memorizar conteúdo. É preciso saber
usar o conhecimento de forma criativa, e
isso é um reflexo do mercado", afirma Ro-

berto Verhine, professor de Educação da
Universidade Federal da Bahia. "O Enem
torna o ensino mais inteligente. Isso pre-
para os alunos para os tempos atuais." Ele
acredita que, em vez de cobrar o resultado
de um só exame, as universidades adota-
rão o Enem para avaliar toda a vida escolar
do aluno. O exame pode se transformar
numa prova unificada para ingresso em
todas as faculdades, pois o Enem é um
exame moderno, baseado em leitura e in-
terpretação de enunciados e gráficos.

A adoção do Enem como critério de
acesso ao ensino superior facilitaria a

sino Médio, realizado anualmente
pelo Ministério da Educação, pode



vida dos milhões de jovens brasileiros
que, todo ano, se preparam para diver-
sos vestibulares, com exigências e pecu-
liaridades diferentes. É o caso de Letícia
Souza de Moraes, de 17 anos. Ela passou
os últimos meses imersa nos cadernos.
Além de se preocupar em concluir o 3º
ano do ensino médio no Centro Educa-
cional da Lagoa, no Rio de Janeiro, ela se
preparou para cinco vestibulares: Univer-
sidade Federal Fluminense, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas (FGV), Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) e Ibmec.

Letícia reservou especial atenção ao
Enem. Algumas universidades destinam
vagas para alunos com bom desempenho
na prova. Na PUC-RJ, metade das vagas é
destinada aos estudantes que alcançaram
pelo menos 70 pontos no Enem (a nota
máxima é 100). No Ibmec, a reserva é de
20% das vagas. Na FGV carioca, 10% delas
são ocupadas por quem fez ao menos 90
pontos. Hoje, 525 institui-
ções de ensino superior (de
um total de 2.500) usam re-
sultados do exame em seus
processos seletivos.

"O Enem é bom porque
leva em consideração toda
a vida escolar do aluno e
aumenta as chances de
ele entrar na faculdade.
Vestibular é um estresse",
diz Letícia. Até a sema-
na passada, ela já havia
sido aprovada em dois vestibulares:
Arquitetura na PUC-RJ e Relações In-
ternacionais no Ibmec. Está decidida
a cursar Arquitetura. Ela foi aprovada
pelo bom desempenho no vestibular, e
não por causa dos pontos que somou
no Enem. Sua nota no Enem (68,25
na prova objetiva e 70 na de redação)
não foi suficiente para dispensar-lhe
da concorrência no vestibular. Ainda
assim, Letícia prefere o exame às provas
aplicadas pelas universidades.

"Fiz intercâmbio durante seis meses
nos Estados Unidos e percebi que lá o

sistema de seleção é mais justo", diz. As
universidades americanas computam a
nota no Scholastic Aptitude Test (SAT),
uma avaliação nacional semelhante ao
Enem. Além disso, pedem cartas de
recomendação, listas de atividades ex-
tracurriculares e um ensaio sobre a vida
e perspectivas profissionais e pessoais
do aluno. "O SAT conquistou espaço
e foi se tornando padrão ao longo de
muitos anos. Não era o objetivo inicial",
diz Reynaldo Fernandes, presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais, do Ministério da
Educação. O exame divide-se em duas
fases. Na primeira, o aluno elabora um
ensaio e mostra seus conhecimentos em
matemática e leitura crítica. Na segunda,
escolhe duas disciplinas e faz a prova.
Cada universidade estipula a nota míni-
ma. "Podemos ter no Brasil algo pareci-
do daqui a dez anos", diz Roberto.

Para isso, o Brasil precisa superar
obstáculos. "Universidades importantes
ainda não aceitam o formato do exame",
diz Nilma Fontanive, coordenadora de
avaliação da Cesgranrio. Segundo ela,
será preciso mudar a lógica do ensino

e da avaliação. O Enem
mede habilidades como
raciocínio lógico e solução
de problemas. Os vestibu-
lares dividem o conteúdo
por disciplinas escolares e
cobram a memória do con-
teúdo trabalhado.

Para tomar o posto do
vestibular, o Enem terá
de demonstrar também
que e uma prova segura e
estável. "As universidades

têm de ter certeza de que o Enem se-
leciona bem os alunos. Ele não pode
mudar a cada troca de ministério",
afirma Fernandes. A indústria do
vestibular também pode dificultar a
expansão do Enem, segundo afirma
Sergei Soares, pesquisador do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). "Muita gente ganha dinheiro
com os vestibulares, taxa de inscrição,
feitura e correção das provas", diz ele.
Quebrar esse ciclo pode levar tempo.
Mas também pode tornar mais justa
a admissão nas faculdades.
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