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O conceito de vestibular está sob fogo pesado. O Ministério da Educação anunciou que 
pretende mudar a seleção das universidades, adotando uma prova única, nacional. A mudança 
começaria nas 61 instituições federais, donas de 227 mil vagas de ingresso. O ministro 
Fernando Haddad defendeu a proposta responsabilizando o exame pelo mau estado do ensino 
médio. Primeiro, apesar de experiente docente que é, Haddad considerou os vestibulares 
"todos iguais e ruins", concluindo que "boas escolas estão piorando em função disso". A 
educação, estaria voltada para a memorização e "não para desenvolver a capacidade de 
raciocínio", prejudicando o ensino médio por representar "gargalo insuperável". A nova prova 
mediria competências e não conteúdos, com modelo no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem).  
 
A visão do ministro contra o atual formato dos vestibulares não é caso isolado. Muita gente, 
por exemplo, considera que é preciso condenar o mérito para melhorar a educação, reduzindo 
exigências para distribuir oportunidades mais iguais. Como o conteúdo programático exigido 
nas melhores escolas é muito extenso, o vestibular funcionaria como barreira para os mais 
pobres. Outros consideram que o exame "estraga os jovens" porque os faz pensar em 
competição desde cedo. Há também a opinião de que o vestibular como está obriga o 
candidato de Humanas a aprender Matemática e o candidato de Exatas a conhecer História, 
por exemplo. A lógica final desses argumentos é de que o fim do vestibular faria a Educação 
brasileira atingir o Nirvana.  
 
Há um pouco de tudo, além de muita confusão, em torno dessa relação simplista de causa e 
efeito sobre o vestibular. Primeiro, educação sem avaliação é apenas brincadeira, não é coisa 
séria. Depois, desde que a Revolução Industrial acelerou a urbanização, a educação média, 
aquela que vem depois da alfabetização, enfrenta a dura questão da "terminalidade": a 
finalidade dessa etapa é dar emprego ou preparar para o passo seguinte? Com a "sociedade do 
conhecimento" a confusão aumentou porque à terminalidade do ensino médio somaram-se os 
novos usos da palavra vocação. Como atender aos que querem ser, por exemplo, web design e 
não precisam nem de ensino profissionalizante, nem de faculdade, mas de uma escola que 
tenha sempre equipamento moderno?  
 
Nesse quadro, tão difuso, tão complexo, será que o vestibular é mesmo a causa única da crise 
do ensino médio? O exame é mesmo aflitivo, tanto para o candidato como para a família, 
porque é um momento de escolha. Não é doce, mas é inevitável: é uma espécie de bom dia à 
vida adulta, que separa as diferentes ambições humanas. Escolher os que terão as melhores 
posições na sociedade exige disputa desde que o mundo é mundo. Por outro lado, argumentar 
que o vestibular "dirige" a cabeça de professores e alunos do ensino médio é apenas 
desconhecer a realidade: as escolas dos pobres, seja na rede pública ou privada, não ensina 
sequer a metade do conteúdo exigido pelas escolas de elite.  
 
O exame vestibular, como está, não é perfeito, porém, ao longo do tempo reuniu inconteste 
credibilidade. A rigor, mudanças nos exames já ocorreram como as promovidas pelas 
universidades paulistas. A USP adotou uma política de bônus, que a Unicamp já pratica desde 
2005, e conseguiu que 37% das vagas do curso de Medicina fossem preenchidas por alunos da 
rede pública. Já a Unesp, depois de aumentar o peso do Enem na média final, aproximou o 
conteúdo da prova da realidade dos Parâmetros Nacionais Curriculares do ensino médio. As 
questões serão divididas em três eixos valorizando interdisciplinaridade. Aliás algumas 
universidades federais também tomaram esse caminho. Essas alternativas respeitam a 
diversidade necessária e a autonomia de cada universidade. A simples proposta de uma prova 
única nacional extingue essa hipótese. Aliás, uma prova nacional centralizada daria muito 
poder aos seus elaboradores. A chave da porta de entrada nas boas escolas do País passaria a 
ter "donos". Essa mudança não pode ficar limitada às decisões do MEC. O Congresso precisa 
avaliá-la, depois da sociedade entender melhor o que ela significa. Vestibular é assunto sério 
demais para ficar nas mãos de poucos.  
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