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Há intenção, deliberadamente anunciada, de centralizar nas mãos da União todo o processo 
educacional brasileiro. É uma escolha do poder, mais do que uma mudança dos tempos. 
Nenhum sistema educacional, de economia industrializada, vai nessa direção. O Brasil já 
trilhou esse caminho de centralizar expectativas de ensino por muitos anos e começou a 
mudar de rota desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, de 
1961. Na verdade, apesar de tudo, até o regime militar foi devagar nessa história de extrema 
centralização do ensino. A reforma da LDB de 1995 consagrou princípios de descentralização, o 
primeiro deles o da municipalização do ensino fundamental. A autonomia universitária, 
expressa garantia constitucional, também preserva o direito das identidades regionais 
aparecerem no processo educacional.  
 
O Ministério da Educação (MEC), agora, resolveu enveredar por outro caminho, o da 
centralização total. Sem limites. Com a reforma no vestibular, construiu-se a pretensão de 
deixar o ensino médio todo igual, no País inteiro, sem dissensões sociais, nem diferenças 
curriculares. De repente, a toque de caixa, a mídia foi alimentada de versões de que o mundo 
ficaria inteiramente feliz se e quando o Brasil tivesse um exame único nacional, tudo para 
vigorar já, em outubro, para as matrículas do próximo ano letivo. Não parou aí. Há duas 
semanas, o MEC anunciou que pretende unificar os concursos para seleção dos professores da 
rede pública do ensino básico dos estados e municípios. O ministério divulgou sua plena 
intenção: prepararia todas as provas para professores, o que permitiria o desenvolvimento e 
imposição de um padrão nacional na escolha dos professores. O exame terá 80 questões 
objetivas e três dissertativas. Como a iniciativa depende de adesão voluntária dos estados e 
municípios, como já é de praxe, o ministério prometeu apoio financeiro.  
 
A técnica de fazer amigos e influenciar pessoas via alocação de recursos tem alguns limites de 
eficiência. No caso do vestibular unificado, não foi suficiente. Sem ganhar o mesmo espaço nas 
manchetes, no dia 17 de abril, o MEC abriu a proposta do exame "único", para outras formas 
de adesão. Em outras palavras, as universidades federais podem usar a nota do Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem) da forma que acharem melhor.  
 
Os reitores resistiram e o uso do Enem como prova única para todas as universidades públicas 
do País foi atenuada. As universidades passam a ter quatro opções se aceitarem usar o teste 
nacional. Na primeira delas, passam a integrar o Sistema de Seleção Unificado, o que quer 
dizer usam o novo Enem como prova única de seleção, e essa nota pode valer para cinco 
opções de curso. Na segunda forma, o uso do Enem é apenas parcial, por exemplo, é só 
referência na primeira etapa do vestibular e há outra prova, sem nenhuma adesão ao tal 
Sistema de Seleção Unificado. A terceira possibilidade significa que cada universidade faz o seu 
próprio vestibular e usa os pontos extras do Enem apenas como complemento no vestibular. 
Esse modo já é usado por parte das 13 universidades que hoje já utilizam o Enem. As 
universidades estaduais paulistas também aproveitam o Enem desse modo. Na quarta maneira 
proposta pelo MEC, o Enem é usado só para as vagas ociosas, as que não foram preenchidas 
no vestibular tradicional. Curiosamente, o estardalhaço publicitário que acompanhou o 
nascimento do exame nacional e único não foi repetido quando a proposta foi reduzida a sua 
exata dimensão pelos reitores das universidades federais, depois de ouvirem os respectivos 
conselhos universitários.  
 
Apesar da explícita resistência, o ministério não desiste da ideia de centralizar a educação 
brasileira em suas mãos, anulando a autonomia decisória dos estados e municípios, um direito 
constitucional. A insistência é um passo complicado, principalmente em um momento em que 
grandes grupos educacionais privados aumentaram em 2.800%, nos últimos anos, os 
contratos com municípios que aceitaram apostilar seus sistemas educacionais, como mostrou 
matéria de O Estado de S. Paulo , publicada em 13/4. Educação é um assunto de Estado, no 
sentido federativo e constitucional. Apressadíssima centralização é outra coisa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


