
epois de dedicar-se à re-
forma universitária e
às condições do ensino
fundamental, chega a

vez do Ministério da Educação de-
bruçar-se sobre as questões de um
dos maiores nós da educação brasi-
leira: o ensino médio. Ao invés de
uma fase importante de preparação
para o mercado de trabalho, esses

três anos tornaram-se meramente
uma fase pré-vestibular. Mudar es-
sa visão é a principal motivação das
propostas.

Duas, em especial, estão levan-
tando discussões entre professores
c especialistas: a do novo Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem,
que vai unificar os vestibulares das
universidades públicas; e a da rees-
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truturação das disciplinas do ensi-
no médio, que poderão ser reduzidas
para apenas quatro árcas-chave.

No caso do Enem, percebe-se que
o Brasil caminha na direção dos pa-
íses de primeiro mundo, que utili-
zam apenas um exame para avaliar
os alunos que pretendem entrar na
universidade. Até o fechamento des-
ta edição, das 55 universidades fe-
derais brasileiras, 40 já aderiram ao
exame, 2 não aderiram e 13 ainda
irão decidir. As instituições têm au-
tonomia para utilizar o Enem co-
mo única avaliação ou apenas como
uma das fases do processo.

O novo Enem, previsto para ser
implantado já esse ano, acontece-.

rá em dois dias (3 e 4 de outubro) e
trará 200 questões, sendo 50 de cada
área: linguagens e códigos; matemá-
tica; ciências da natureza; c ciências
humanas, além, é claro, da redação.
O Ministério pretende instituir es-
sa mesma divisão no ensino médio,
agrupando as 12 disciplinas atuais
em grupos de línguas, matemática,
ciências humanas e ciências exatas
e biológicas. Apenas a nomenclatu-
ra muda. A partir de 2010, é possível
que o Enem aconteça duas vezes por
ano, para se adaptar ao calendário
das universidades.

O objetivo desse agrupamento
seria facilitar ao aluno a assimilação
dos fundamentos da vida produtiva,
mas como a rede de ensino médio é
de jurisdição estadual, nesse caso o
MEC também não pode impor a mu-
dança. "A idéia é não oferecer mais
um currículo enciclopédico, com 12
disciplinas, em que os meninos do-
minam pouco a leitura, o entorno,
a vida prática", disse a secretária de
Educação Básica do MEC, Maria do
Pilar Lacerda.

Isso não implicaria, contudo, em
mudar a legislação e a divisão es-
tabelecida pela Lei de Diretrizes e
Bases. Segundo Carlos Artexes, di-
retor de Concepções c Orientações
Curriculares do MEC, será apenas
um trabalho mais amplo dentro das
áreas de conhecimento que já estão
delimitadas e uma forma de associar
melhor a prática e a teoria. "Vamos
fazer isso como experiência. O aluno
do ensino médio hoje se vê desesii-
mulado porque não encontra ligação
entre o que aprende em sala de aula
e a vida. Além disso, 12 disciplinas
são muita coisa. Queremos que ele
fique mais perto da prática na esco-
la", disse.

Além dessas mudanças mais po-
lêmicas, o governo pretende ainda
aumentar a carga horária do ensino
médio de 2,4 mil para 3 mil horas,
sendo que essas 600 horas a mais se-
rão preenchidas com disciplinas op-
tativas; incluir atividades de leitu-
ra; aumentar a relação entre teoria e
prática e concentrar o ensino em ci-

-. ência, cul tura e trabalho.

Apesar de bastante boa na teoria,
na prática a questão das disciplinas
opiativas e da maior interdiscíplina-
ridade encontra barreiras, a começar
pela formação dos professores. Em
entrevista à Folha de S.Paulo, Mozart
Neves, membro do Conselho Nacional
de Educação e presidente-executivo
do movimento Todos pela Educação,
afirmou que a mudança é positiva,
mas que a implementação será com-
plexa. "Precisa reorganizar espaços
das escolas e, o que é mais difícil, mu-
dar a cabeça do professor. Eles foram
preparados para ensinar em discipli-
nas. Vai exigir muito treinamento".

MUDANÇA NOS PROPÓSITOS
Enquanto o governo debate a ques-
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tão da divisão de matérias, os
colégios de ensino médio e
cursinhos pré-vestibulares se
adaptara às mudanças do Enem,
que já estão definidas. As novas
regras serão implantadas já nesse
ano e diversas universidades utili-
zarão o Enem como prova única.

Um dos pontos positivos
da mudança é tornar o exame
mais democrático. Com a unifi-
cação dos vestibulares pelo no-
vo Enem, o candidato terá mais
chances de ingressar em uma
universidade, pois poderá se
candidatar a diversas institui-
ções simultaneamente, com di-
minuição de custos - corno o de
taxa de inscrição c de viagens
para realizar os exames.

Segundo Ari Herculano de
Souza, professor de história e
diretor do curso Dom Bosco, de
Curitiba (PR), as novidades sig-
nificam uma mudança total nos
propósitos do Enem. "O Enem
nasceu como um exame para
avaliar a qualidade do ensino
médio. Agora, propõe utilizá-lo
como forrna de ingresso no ensi-
no superior. Assim sendo, deixa
de ser uma avaliação de desem-
penho e adquire sentido de ves-
tibular", afirma.

Os professores do Dom Bosco
já estão se adequando às no-
vas diretrizes do exame, que se-
rá incorporado ao vestibular da
Universidade Federal do Paraná
c da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Apesar de,
segundo Ari, as mudanças ain-
da serem um pouco nebulosas,
principalmente em relação ao
conteúdo, o curso está toman-
do as devidas providências. "Os
alunos têm feito provas com
questões do Enem dos anos an-
teriores. No trato da sala de au-
la, os professores se referem aos
assuntos e questões propostos
pelo Enem. No entanto, é bom
lembrar que o novo modelo de
prova do Enem é desconhecido.
E, se ela terá um outro forma-
to, não se deve fazer uma boa

preparação em nenhuma escola ou
curso, sem que se tenha os parâme-
tros bem claros".

EM CIMA DA HORA
Mesmo nos estados cujas universi-
dades federais não aderiram ao no-
vo Enem, os cursos pré-vestibulares
se preocupam com a formação dos
alunos e a possibilidade de eles v i -
rem a fazer a prova. É o caso do pré-
vestibular Soma, de Belo Horizonte,
MG. Como a Universidade Federal
de Minas Gerais decidiu não acei-
tar o Enem no processo seletivo
para 2010, as aulas continuaram
normalmente. "O que fizemos, pa-
ra os alunos que desejam tentar o
Enem por causa das possibilidades
que abre para as outras universida-
des, foi criar um curso adicional, o
Pré-Enem Soma", informa o diretor
do pré-vestibular, Roberto "Betão"
Régis. "Nesse curso utilizaremos a
Bíblia do Enem (Editora Lógica), que
possui as questões de todas as pro-
vas já realizadas, com resolução e
análise. Também teremos simula-
dos com questões inéditas, nos mol-
des do que esperamos que venha a
ser cobrado no novo Enem". Dos
quatro mil alunos do curso Soma,
600 se inscreveram para participar
do Pré-Enem.

O professor Nicolau Mar mo, co-
ordenador geral do curso Anglo, de
São Paulo (SP), é completamente a
favor da unificação dos vestibulares
por meio do Enem, mas afirma que
a instituição não realizou nenhuma
mudança em virtude do exame. A
tranqüilidade se baseia na forma-
ção dos alunos, que sempre primou
pelo desenvolvimento das compe-
tências cobradas pela prova. "Esse
novo Enem deverá ser mais pro-
fundo que os anteriores, mas quan-
to mais conteúdo, melhor", consi-
dera. O único cuidado do curso foi
oferecer apoio extra1 em filosofia e
sociologia para os alunos que sen-
tem necessidade. "O importante é
aprender a matéria, entender as in-
formações, usar o conhecimento.
Assim, o aluno pode se sair bem em
qualquer exame que fizer." M

Text Box
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Ensino médio

Novo Enem: esperanças e desafios
Tc o próximo ano, são fortes
os indicativos de que o siste-
ma de seleção unificado - o no-

h,vo Enem - seja amplamente
praticado pela maioria das Instituições de
Ensino Superior (IES), quer públicas, quer
privadas, uma vez que poderão disponibili-
zar as suas vagas para todo o Brasil na bus-
ca dos melhores alunos.

Muitos são os desafios e o prazo é exí-
guo. O debate é intenso, gerando mais ca-
lor do que luz. Louve-se, no entanto, a pos-
tura não impositiva do MEC. A adesão por
parte das IES é facultativa. Tanto pode se
efetivar em 2009 ou cm qualquer outro
ano, tanto pode servir como fase única ou
apenas servir como l .a fase. É uma flexibi-
lidade bastante atraente, pois permite que
haja uma 2.a fase, sob a responsabilidade
da própria Universidade, com questões es-
pecíficas ou até mesmo regionais.

O novo Enem será constituído de 50
questões para cada uma das 4 grandes
áreas: Linguagens c Códigos; Matemática;
Ciências da Natureza; Ciências Humanas.

No dia 3 de outubro, o vestibulando irá
se deparar com 100 questões de 5 alterna-
tivas c uma redação. No dia 4 de outubro,
mais 100 questões. É uma prova, antes de
tudo, de resistência. Uma corrida de 100m,
com um obstáculo a cada metro. Se forem
5h de duração, dispõe-se de apenas 3 mi-
nutos para resolver e gabaritar cada ques-
tão. Pode-se conira-argumentar - usando
um jargão da Física - que as condições de
temperatura e pressão são iguais para to-
dos os candidatos.

A proposta do MEC apresenta um
atributo relevante: a unificação dos currí-
culos. As atuais ementas são excessivas c
apresentam disparidades de uma IES pa-
ra outra.

O conteúdo programático do nosso en-
sino médio merece ser mais bem descrito
e mais enxuto, a exemplo do que aplica o
SAT (Scholastic Assesmcnt Test) - o ves-
tibular norte-americano - ao qual o novo
Enem pretende se modelar.

Tenho absoluta convicção, dada a mi-
nha experiência de 35 anos em sala de au-
la, de que diversos tópicos de capítulos da
Matemática devem ser eliminados por se-
rem desnecessários para a maioria das fa-
culdades ou porque serão reapresemados

nos cursos-de Ciências Exatas. A mesma
infcrência vale para as demais disciplinas.

Humanizar o vestibular não é fazer
com que o aluno estude menos e sim, que
empregue honestamente o seu tempo,
preparando-se bem para as elevadas exi-
gências futuras: raciocínio lógico, boa es-
crita, boa oralidade, cultura, cidadania,
valores, respeito ao meio ambiente, apti-
dão às tecnologias, etc.

Lê-se amiúdc que o vestibular atual c
decoreba, conteudista, eivado de macetcs.
São manifestações inconsistentes, extem-
porâneas, de pessoas que não se dão ao tra-
balho de avaliar um processo seletivo em
que prevalece a merilocracia.

Todos queremos um aluno mais refle-
xivo e o ingresso no ensino superior se faz,
atualmente, por meio de provas que exi-
gem raciocínio lógico, produção de tex-
tos e questões que contemplam conteúdo,
mas também, compreensão de texto, apli-
cações práticas, contextualização e inter-
disciplinaridade.

O INEP-órgão do MEC encarregado de
implantar o novo Enem - tem expertise pa-
ra esse imenso desafio. Ainda há outras in-
dagações que aguardam respostas:
1 Quando o novo Enem for implantado

a plena carga, serão 5 milhões de reda-
ções a serem corrigidas. Julgo ser im-
possível concentrar esse trabalho cm
Brasília e se núcleos de correção forem
distribuídos cm diversos pontos do
Brasil, como manter uni critério uni-
forme de correção?

2 As provas serão aplicadas cm 3 e 4 de
outubro. Quando conheceremos o pro-
grama?

3 O MEC promete a divulgação dos re-
sultados no dia 4 de dezembro (para as
200 questões) e o resultado final em 8
de janeiro, incluindo a redação. É tem-
po excessivo, tendo em vista a tecnolo-
gia das leitoras óticas. Esse calendário
traz imensas dificuldades para se im-
plantar uma 2.a fase.

4 Sc houver quebra de sigilo em Macapá, o
vestibular do Brasil inteiro seria anulado?

5 Para o ano de 2009, as datas de 3 e 4 de
outubro são precoces, uma vez que os
alunos do 3.° ano recém iniciaram o 4.°
bimestre. Ademais, sendo 3 de outubro
um sábado, como ficam os adventistas?

6 A tão apregoada mobilidade pode apre-
sentar problemas, uma vez que muitos
dos aprovados não poderão migrar pa-
ra outras cidades para estudar, por fal-
ta de recursos.

7 Somos um país com grandes disparida-
des regionais. O reitor da Universidade
Federal do Vale do Rio São Francisco
receia que, principalmente em cur-
sos mais concorridos, como Medicina,
alunos de regiões mais ricas, por te-
rem melhor nota, ocupem as vagas em
detrimento dos estudantes do semiá-
rido e, após formados, voltem à terra
natal.

8 Definido o regramcnto para o novo
Enem, sugere-se o debate para implan-
tar um novo Enem seriado, com con-
teúdo programátíco c provas para cada
série do ensino médio. As 3 notas se-
riam consideradas para o ingresso na
Universidade.

9 O MEC promete inscrição gratuita
para o novo Enem. Atualmente, as
universidades atendem os carentes.
Essa verba não seria mais bem em-
pregada em nossa combalida educa-
ção básica?

10 Num prazo de 15 dias, pela internet, e
após 8 de janeiro, o aluno poderá fa-
zer 5 inscrições de cursos diferentes na
mesma universidade ou em até 5 uni-
versidades diferentes. Nesse período
cada candidato fará dezenas ou cente-
nas de acessos na busca da melhor op-
ção. Como serão os últimos minutos do
prazo derradeiro?
Enumeramos essas dúvidas com um

único objetivo: cinco milhões de candi-
datos anseiam por uma normalização
clara e urgente quanto aos vestibulares
deste ano. Eles necessitam da motivação
de que o conteúdo que está sendo estu-
dado constará no programa. Eles empu-
nham a chama esplendorosa da esperan-
ça num futuro promissor, mas também
carregam o fardo da incerteza e da inse-
gurança. Assim, vamos compartilhar as
palavras de Alanucl Bandeira, recorren-
tes nos vestibulares: "Ah, como dói viver
quando falta esperança." M
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