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É crescente o consenso de que se faz urgente rever os programas do Ensino Médio. Currículos 
enciclopédicos não significam qualidade; pelo contrário, impingem às escolas conteúdos cuja 
relevância torna-se, a cada dia, mais questionável. A intenção de se alforriar o Ensino Médio 
da sanha dos vestibulares é oportuna e merece aplausos; no entanto, por maior urgência que 
a medida requeira, a qualidade em educação exige sempre perspectivas de médio para longo 
prazo, além da continuidade de políticas. Atitudes precipitadas podem implicar distorções 
graves. 
 
As avaliações da terminalidade da Educação Básica têm três objetivos diferentes. O primeiro é 
avaliar o desempenho individual do estudante, como faz o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que aplica a mesma prova em escala nacional. Com suas questões transdisciplinares e 
focadas no domínio de competências, o Enem vinha contribuindo para nortear essas reflexões 
por parte dos professores e para atualizar a sua ação docente. Ao longo dos últimos anos, 
possibilitou a sensibilização do magistério e favoreceu entre as escolas uma multiplicação de 
iniciativas e movimentos de revisão dos programas de Ensino Médio. O segundo objetivo é 
selecionar, por meio de concursos, candidatos ao ingresso na universidade. Por meio desses 
concursos os vestibulares as instituições de ensino superior fixam o perfil que desejam para 
seus alunos, de acordo com as especificidades de cada curso. Alguns concursos são altamente 
competitivos e seletivos. Em virtude da grande procura, a relação candidato/vaga torna-se 
elevada, com destaque para os voltados às universidades do governo. 
 
Os objetivos acima são pertinentes e legítimos, entretanto, têm sentidos e lógicas diferentes, 
logo, dificilmente poderão ser conciliados em um mesmo instrumento ou processo de 
avaliação. 
 
O terceiro objetivo, diferente dos dois primeiros, requer também reflexão: o de produzir, em 
larga escala, avaliações da qualidade, da relevância ou do mérito de determinados programas, 
instituições ou sistemas de ensino. Nesses casos, o ideal seria combinar avaliações externas e 
internas, considerando não somente os resultados finais ou comportamentos de saída, mas 
também o projeto pedagógico de cada instituição e o valor agregado ao estudante pelo curso, 
comparando conhecimentos e habilidades, no início e no final do processo. 
 
Estes objetivos, distintos uns dos outros, podem e devem coexistir. Mas qualquer tentativa de 
síntese entre eles, no entanto, implicará perda de foco e de precisão. Julgamentos feitos 
exclusivamente a partir dos resultados finais configuram improviso que não capta o valor 
agregado ao longo do curso. Um equívoco frequente tem sido a utilização indevida dos 
resultados do Enem e dos concursos, para deles tentar inferir, de forma direta, a qualidade de 
instituições ou sistemas de ensino. 
 
Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é muito ambicioso empreender 
avaliações de abrangência nacional, em função da complexidade e das diferenças 
sócioeconômicas e culturais entre as regiões. Além disso, trata-se de iniciativa que, aos cofres 
públicos, custa muito dinheiro. É preciso cercar esse esforço de garantias e de ampla análise 
dos que se dedicam à educação, de modo que o investimento feito não seja desperdiçado e 
reverta, de fato, em informações concretas a serem utilizadas para a melhoria da qualidade de 
ensino. 
 
Qualquer que seja o objetivo pretendido com as avaliações da Educação Básica devem-se 
considerar sempre quatro aspectos que caracterizam as avaliações de qualidade: viabilidade, 
precisão, ética e utilidade. Para que uma iniciativa de avaliação se justifique, é preciso que ela 
atenda plenamente a estes requisitos: basta um deles não ser garantido, e a avaliação terá os 
resultados comprometidos, desde o seu nascedouro. Em alguns casos, pode-se dizer que seria 
até mais prudente e mais econômico que nem se iniciasse a empreitada da avaliação. 
 
Nesse sentido, é preocupante a proposta, agora apresentada pelo MEC, de conciliar em um 
único exame objetivos tão distintos. Dificilmente um mesmo instrumento poderá, de forma 



precisa e justa, avaliar as competências do estudante brasileiro concluinte do Ensino Médio 
com toda sua diversidade e, ao mesmo tempo, servir para selecionar os concorrentes às 
escassas vagas dos mais disputados concursos do país. Uma avaliação, como a proposta em 
curso, também traz ainda o grande risco de descaracterizar o Enem, instrumento que, 
consolidado ao longo da última década, vinha contribuindo, de forma eficaz, para nortear as 
reflexões do magistério acerca de currículos e programas e para delinear a identidade do 
segmento que conclui a Educação Básica. 
 
Por economia ou estratégia política parece-nos grande a tentação de, nesse esforço de 
conciliação de objetivos, aproveitar o Enem para submetê-lo à lógica dos concursos para 
ingresso no nível superior. Estender o uso dos resultados do Enem a esse ponto implicará 
distorções graves, que poderão terminar por comprometer a precisão e a utilidade da 
avaliação. Essa tentativa de síntese é, na verdade, hibridismo indesejável que prejudicará o 
objetivo maior a melhoria da qualidade das escolas. 
 
É questão de prudência que o governo se conceda mais tempo para estudar com cautela e com 
representantes do Ensino Médio o passo que pretende dar. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 
 
 
 
 
 


