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Exame deve medir como estudante entra e como sai do ensino médio, critica economista. 
 
O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) foi instituído em 1988 para 
avaliar a escolaridade de estudantes ao 
final do ciclo básico e permitir ao aluno 
realizar "uma autoavaliação de suas 
escolhas em relação ao mercado de 
trabalho e à continuidade de seus 
estudos", de acordo com os objetivos 
definidos pelo Ministério da Educação 
(MEC). 
 
Desde 2003, no entanto, o MEC passou a 
utilizar as notas médias do desempenho 
dos alunos para classificar o desempenho 
das escolas e a divulgar, anualmente, 
uma espécie de ranking nacional liderado, 
é claro, pelas escolas particulares. Com 
isso, acirrou a concorrência entre as 
instituições de ensino privado no país, 
que, a cada ano, buscam galgar melhor 
posição nessa classificação. 
 
Para o aluno de escola pública, os 
resultados do Enem não são exatamente 
relevantes na escolha da escola: a 
maioria acaba por se matricular naquela 
mais próxima de sua região de moradia, 
independentemente de sua classificação, 
ainda que as mais cotadas como as 
Escolas Técnica Estadual de São Paulo 
(Etesp) e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, o Cefet, 
em São Paulo tenham de adotar processo 
de seleção por meio de provas com até 
30 candidatos por vaga. "Mas, no caso 
das escolas privadas, que visam à receita, é diferente", ressalta Eduardo Andrade, professor 
pesquisador do Ibmec São Paulo, especialista em economia da educação. 
 
Há o risco de elas darem preferência de ingresso aos melhores alunos, sem se preocupar 
em "resgatar os que têm dificuldades", já que não podem impedir que todos os alunos 
matriculados no ensino médio façam a prova do Enem e obtenham um crédito para o 
ingresso na universidade. 
 
A fórmula parece infalível: se a escola quer uma nota alta, seleciona os bons alunos, cresce 
nos rankings do MEC e ainda pode cobrar mensalidade maior. "Para a família, vale a regra 
do 'peer efect': o filho será o melhor, se estiver num universo de melhores." Ou seja: os 
pais tendem a escolher a escola com resultados mais positivos. "A instituição que não se 
adequar a essa nova realidade perderá alunos para outras mais cotadas e acaba perdendo 
também receita", diz Andrade. 
 
Nesse concurso por melhor classificação na prova do MEC, surgem as escolas de elite. "As 
particulares comparam a hierarquia do Enem, rejeitam alunos e registram aumento de 
demanda e de receita. Cria-se um círculo vicioso em torno do Enem", ele descreve. A maior 



parte das escolas campeãs no ranking no MEC seleciona estudantes por meio de 
"vestibulinhos", tem classes pequenas, oferece aulas extras, de reforço e muitas adotam 
provas semanais para todas as disciplinas. 
 
"O Enem é uma avaliação para o aluno, mas é a partir dessa medida que as escolas são 
'rankeadas'", sublinha Andrade. Esse critério, segundo ele, não leva em conta o valor 
adicionado conferido pelas escolas ao estudante. "A nota do bom aluno não depende só da 
escola, mas também da família." Um estudante que tenha uma biblioteca em casa e o 
hábito de leitura, por exemplo, chega ao ensino médio mais preparado que os demais. 
 
Melhor seria que, para classificar as escolas de ensino médio, o MEC adotasse o mesmo 
critério que utiliza para verificar o desempenho das universidades, o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade). Essa prova avalia por amostragem alunos iniciantes e 
concluintes de determinados cursos e, por isso, permite medir a efetiva contribuição da 
escola à sua formação. "A informação do valor adicionado ajudaria os pais, na escolha da 
escola, a levar em conta o que realmente é relevante." 
 
Não que o Enem não tenha méritos. Ao longo de dez anos, tornou-se um indicador 
importante do estado da arte da educação no país. Os resultados da prova realizada em 
2008, publicados no dia 28, por exemplo, revelaram que entre as 24.253 escolas de ensino 
médio regular que tiveram alunos participando do Enem, 74,3% obtiveram nota média 
abaixo da média nacional, de 50,52 pontos num total de 100. Essa diferença entre o 
percentual e a média nacional se explica pelo número distinto de alunos de cada escola que 
participam da prova. 
 
Os resultados mostraram também que o Rio Grande do Sul segue, disparado, o Estado com 
a melhor qualidade de ensino no país e as escolas privadas são líderes absolutas no ranking 
das melhores. As instituições públicas mais bem classificadas são escolas técnicas ou 
ligadas a alguma universidade. As demais começam a surgir no ranking lá pela 1.900ª 
posição. 
 
Muitas universidades passaram a integrar a nota do Enem em seus processos seletivos e o 
MEC, agora, pretende criar um novo Enem para substituir os vestibulares, pelo menos nas 
federais, algumas das quais aderiram à proposta nesta semana, como a Federal do Rio, a 
Federal Rural do Rio e a Federal do Maranhão, que usarão o Enem como uma das etapas de 
seu vestibular. 
 
O exame do Enem, atualmente realizado em duas provas uma objetiva e outra de redação, 
passaria a contar também com provas de linguagens, códigos, ciências humanas, ciências 
da natureza e matemáticas e suas respectivas tecnologias, de acordo com a classificação do 
MEC. A sugestão está sendo avaliada pelos reitores e, se a decisão for rápida, poderá ser 
aplicada ainda neste ano para os alunos que forem ingressar nas universidades em 2010, 
na expectativa do ministro da Educação, Fernando Haddad. 
 
"A proposta é interessante, já que o Enem tem essa cara", reconhece Andrade. Segundo 
ele, a prova nacional reduziria os custos de preparação de vestibular e permitiria que um 
aluno da Paraíba, por exemplo, disputasse vaga numa universidade do Rio. 
 
No entanto, é difícil rebater as críticas ao modelo usado pelo Enem para classificar as 
escolas de ensino médio a partir da nota de alunos. "Algumas escolas afirmam que não vão 
abandonar os alunos que têm dificuldades, mesmo que isso lhes custe uma classificação 
melhor", afirma Andrade. A meta, nesse caso, não é estar no topo, mas focar na 
aprendizagem. "Muitos pais entendem isso." Outras instituições argumentam estar 
preocupadas com um "ensino mais abrangente", que qualifique estudantes para fazer 
faculdades na Europa ou nos Estados Unidos. "É uma boa proposta e elas acabam sendo 
muito requisitadas." 
 



A nota do Enem dá uma informação importante, mas não deve ser a única: "Falta a 
informação do valor adicionado, que mede como o estudante entra e como ele sai ao final 
do ensino médio".  
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