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O Ministério da Educação (MEC) anunciou no início deste mês uma mudança importante nos 
exames para ingresso nos cursos de graduação das instituições de ensino superior (IES). 
Conhecidos como vestibulares, hoje são pulverizados por escolas e por todo o País, o que leva 
estudantes a um esforço enorme para diminuir o risco de não serem aprovados, prestando 
vários exames em diferentes IES e localidades, a um custo considerável. Há também a 
questão do conteúdo desses exames. 
 
A ideia é ter um novo exame nacional do ensino médio (Enem), cujo resultado individual 
poderá ser o único parâmetro adotado por uma IES para selecionar seus candidatos. Hoje, em 
algumas IES o resultado do Enem costuma ter um peso na nota do vestibular, mas não é o 
elemento único e decisivo. 
 
O método foi inspirado no modelo americano conhecido como SAT, que começou em 1901. 
Quem visita uma livraria nos EUA encontrará diversos manuais que ajudam o estudante a se 
preparar para esse exame. É possível fazer vários, procurando melhorar o desempenho para 
alcançar o nível exigido na escola em que o jovem pretende ingressar, com as escolas de 
maior prestígio exigindo um resultado melhor. 
 
Assim, com um mesmo Enem será possível se candidatar a várias IES. Será um avanço, pois 
poupará tempo e recursos dos candidatos, além do enorme estresse que hoje essa corrida 
envolve. Nessa linha, o novo Enem, nome pelo qual vem sendo conhecida a ideia, teria 
alterado seu conteúdo. A versão atual procura testar de forma geral a capacidade do aluno em 
entender textos e resolver problemas, pouco tendo de conteúdo específico. 
 
O SAT envolve leitura crítica, matemática e redação, mas tem também testes temáticos, nas 
áreas de literatura inglesa, história, matemática, ciência e línguas, com subdivisões dentro das 
quatro últimas áreas. O novo Enem seria mais específico do que o atual, mas não consta que 
os testes seriam separados por áreas. 
 
Será importante que a reformulação não mantenha os excessos na decoreba de conceitos e 
fórmulas, que por longo tempo tipificaram os vestibulares brasileiros, e que já vinham sendo 
abandonados por algumas IES. Num mundo com excesso de informações, o relevante é saber 
onde elas estão, e ter capacidade para entèndê-las e aplicá-las, com o raciocínio se impondo à 
decoreba. Acreditamos que será preciso esperar o primeiro Enem para ver como a coisa 
funcionará na prática. Ainda não se sabem os detalhes de seu conteúdo, quando será adotado 
e as IES que aderirão à ideia. 
 
Outro aspecto é que o jovem poderá ampliar o espaço geográfico em que se candidatará. 
Assim, mais estudantes deixarão o convívio familiar. Sou muito favorável a que isso aconteça, 
pois a saída leva a uma pessoa menos dependente da família, capaz de resolver problemas por 
conta própria, e mais madura para encarar o mundo do trabalho. 
 
Também pensando no mercado de trabalho, será importante que o exame, e particularmente 
as IES, sigam a tendência desse mercado, o qual na graduação requer uma formação mais 
geral do que a atual, caracterizada por escolha precoce de cursos muito específicos quando o 
estudante ainda é muito jovem e carente de informações sobre as carreiras profissionais. A 
especificidade precisa ceder espaço para cursos mais gerais e interdisciplinares. 
 
Assim, outra grande mudança há muito tempo necessária seria a reformulação do currículo dos 
cursos superiores, integrando vários deles nos seus primeiros dois anos por meio de um ciclo 
básico, e deixando o conteúdo específico para os anos finais do curso. 
 
Essa é a tarefa mais difícil. Sei que interessa aos estudantes, mas até agora nem os professor 
es e nem as autoridades educacionais se mexeram, ficando presas a modelos antigos que, 
como o velho vestibular, precisam ser também sucateados. 
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