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Referência nacional
A proposta de usar o Enem como ingresso unificado nas
universidades pode ajudar as instituições particulares a identificar
o perfil dos estudantes e a traçar programas pedagógicos

OMinistério da Educação
propôs e, até o fechamento
desta edição, os reitores
das universidades públicas

ainda não haviam se manifestado. Mas,
em caso de aprovação, a proposta de
unificar o processo seletivo brasileiro
para o ensino superior pode mudar o
perfil do vestibular. Para as instituições
particulares, a medida não terá influên-
cia direta, mas pode significar alguns
ganhos em termos de práticas pedagó-
gicas. Além disso, é bom ficar atento,
já que o modelo de ingresso adotado no
país entrou em debate nacional.

"A principal vantagem será as
instituições particulares poderem,
através do Enem, identificar o perfil
do aluno, saber que tipo de estudante
está ingressando na sua instituição,
saber quais foram suas notas e conse-
quentemente quais são suas carências e
seus problemas", avalia Roberto Lobo,
sócio-diretor da Lobo & Associados
Consultoria e ex-reitor da USP.

A proposta do Ministério da Educa-
ção, entregue à Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andifes), no
final de março, é que o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) seja
utilizado pelas instituições de ensino
superior para subsidiar seus processos
seletivos. A princípio, os reitores das
55 universidades públicas brasileiras
devem se manifestar, mas instituições
estaduais e particulares também po-
dem aderir ao procedimento.

A idéia de um exame nacional unifi-
cado é defendida pelo Ministério sob o
argumento de que é preciso democrati-
zar as oportunidades de concorrência às

vagas federais e permitir a participação
de alunos de diferentes regiões do país.
Outra preocupação é reestruturar os
currículos do ensino médio e estabe-
lecer uma relação positiva entre essa
etapa e o ensino superior. Dados do
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) revelam que apenas 0,04% dos

estudantes matriculados no primeiro
ano do ensino superior brasileiro vêm
de regiões diferentes de onde estudam.
Nos Estados Unidos, chega a 20%.

A partir dessa base de dados nacional
e do conhecimento do perfil dos alunos,
diz Lobo, as instituições poderiam
desenvolver programas pedagógicos,
nivelar o aprendizado e melhorar o
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desempenho, talvez até mesmo impe-
dindo a evasão ao saber as deficiências
do seu aluno.

Criado em 1998, o Enem avalia o
desempenho do estudante ao fim da
escolaridade básica. Podem participar
do exame alunos que estão concluindo
ou que já concluíram o ensino médio em
anos anteriores. O Enem é voluntário e
a nota obtida pelo estudante é utilizada
pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni) como critério de seleção.

Cerca de 500 universidades já usam
o resultado do exame como critério de
seleção para o ingresso no ensino superior,
seja complementando ou substituindo o
vestibular. Em 2008,2,9 milhões de alunos
participaram do exame, sendo que 56%
haviam concluído o ensino médio em anos
anteriores. Entre os 1,1 milhão de alunos
concluintes, 77% eram provenientes da es-

cola pública. O Enem registra desde 2001
um alto crescimento na participação. Em
2008,4 milhões de alunos se inscreveram
- 25 vezes mais do que o total de inscrições
da primeira edição, em 1998.

Mas, para ser uti l izado
nacionalmente, o próprio
Ministério admite que
o Enem precisará ser

reformulado. Apesar de a proposta ter
sido encaminhada à Andifes no final de
março, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) já trabalha no novo formato do
exame. O ministro da Educação afirmou
que o órgão terá condições de aplicar a
prova já em outubro, com resultados
consolidados no início de janeiro.

A proposta do Inep é criar um novo
exame, "no meio termo" entre o Enem e
os atuais vestibulares, que tendem a enfa-
tizar excessivamente o conteúdo, na opi-
nião do presidente do instituto, Reynaldo
Fernandes. O novo exame seria composto
por testes de cada área do conhecimento
estruturadas em linguagens, códigos e suas
tecnologias (incluindo redação); ciências
humanas e suas tecnologias; ciências da
natureza e suas tecnologias; matemáticas
e suas tecnologias. De acordo Reynaldo,
o número de questões ainda está sendo
definido, mas, até o momento, a idéia
gira em torno de 50 questões objetivas
para cada área, mais a redação. Ou seja,
os alunos seriam submetidos a provas
de dois dias, com 100 itens de múltipla
escolha a cada dia.

Ainda não foram realizadas discus-
sões sobre como será o processo de
seleção a partir da prova. Reynaldo
cita, porém, o caso dos Estados Unidos,
onde os alunos fazem uma prova única,
e obtêm uma pontuação e com base nela
buscam colocação numa instituição. O
órgão estuda a possibilidade de os estu-
dantes poderem concorrer com a nota de
uma única prova em processos seletivos
de instituições diferentes, inclusive em
anos diferentes, porque o teste poderá
ser comparado ao longo do tempo.

Alunos fazem o Enem 2008:77%
provenientes da escola pública

A matriz utilizada como referência
deverá ser a do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens
e Adultos (Encceja), instrumento de
avaliação de concluintes dos ensinos fun-
damental e médio. "As questões do novo
Enem deverão ser mais aprofundadas e
a prova terá questões com vários graus
de complexidade, mas a estrutura seria a
mesma", detalha Reynaldo.

O presidente do Inep afirma que um
dos empecilhos para que o Enem seja
utilizado por mais instituições é o fato
de que ele não consegue estabelecer
uma discriminação dos alunos mais
qualificados (não serve para medicina,
por exemplo). Além disso, como é muito
focado no cotidiano, na aplicação do
conhecimento, não é permitido avaliar
o conhecimento que o aluno tem de
conteúdos importantes para cursos como
engenharia, que exigem um bom conhe-
cimento de física, química, matemática.
As universidades serão chamadas para
discutir os conteúdos da nova matriz.

Em entrevista coletiva para apre-
sentar a proposta, o ministro Fernando
Haddad explicou que a adesão ao novo
modelo não inibe que a instituição use
outros instrumentos de ingresso, como
os que levam em conta as políticas afir-
mativas ou nos moldes do Programa de
Avaliação Seriada (PAS), aplicado pela
Universidade de Brasília. A proposta
também não inviabiliza que as institui-
ções complementem o processo seletivo
com provas específicas. "Isso é muito
comum em cursos como arquitetura e
medicina", exemplificou Haddad.

Roberto Lobo concorda que o Enem
é um bom indicador para o ingresso nas
universidades, e que a prova precisa
incorporar questões mais abrangentes.
Na sua avaliação, a adoção de um exame
único para ingresso nas universidades
federais não deve influenciar direta-
mente as instituições particulares, já que
muitas delas já adotam o exame como
uma das formas de avaliação.

Ele pondera, entretanto, que as institui-
ções privadas possuem metade dos seus
cursos com mais vagas do que alunos, e,
portanto, não devem se arriscar a diminuir
ainda mais o número de ingressantes. •
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