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Já disse Camões, depois reinterpretado com maestria por Caetano Veloso: navegar é preciso, 
viver não é preciso. A polissemia do termo "preciso" aplica-se com perfeição à questão do 
vestibular no Brasil. 
 
Desde a explosão do número de vagas em cursos de educação superior em nosso país, 
ocorrida nos anos 90 e início da presente década, decorrente, sobretudo do ensino privado, a 
eficiência e mesmo a necessidade dos processos de seleção às vagas das universidades 
brasileiras passou a ser objeto de reflexão em todos os setores dessa atividade. Afinal, o 
vestibular tomou força a partir dos anos 60 com o objetivo de selecionar os melhores dentre os 
milhares de candidatos às poucas vagas disponíveis no ensino superior brasileiro. Hoje sobram 
vagas. Em muitas instituições, e até no sistema público em muitos cursos há vagas ociosas. 
 
Há algo em torno de 40% de vagas, excedentes, ou não ocupadas, nas instituições de ensino 
superior do país, aí computadas as IES federais, estaduais, comunitárias e privadas. Diante da 
sobra de vagas, é natural que se conteste a razão do sistema de seleção ora em voga. Mais 
ainda quando o governo anuncia um processo de unificação de seus concursos vestibulares, 
consideramos essa idéia boa, mas apressada. Não é bem assim que se deve conduzir uma 
mudança, sob o risco de macular uma boa idéia. 
 
Embora necessária a longo prazo, essa navegação não é assim tão precisa e há muito que se 
cuidar no tocante a autonomia universitária. 
 
Se por um lado há redução nos custos, como conseqüência da unificação dos concursos, por 
outro há uma infinidade de especificidades que podem, no limite, inviabilizar a iniciativa. Os 
candidatos em um primeiro momento se sentirão beneficiados, já que não precisarão 
submeter-se às chamadas "maratonas de exames" e deixarão de investir somas 
representativas nas inscrições dos concursos. Por outro lado, uma falsa expectativa poderá ser 
criada na medida em que, concorrendo em um vestibular unificado, o jovem estudante passa a 
acalentar sonhos de estudar em instituições distantes, nas quais raramente existirão sistemas 
de acolhimento dos estudantes com dormitórios e restaurantes, com preços em conta que 
permitam ao candidato, ao menos os de classe média, viabilizarem sua mudança para cidades 
distantes, como ocorre em muitos países. Ou ainda, o candidato passa em Instituições 
distantes, onde será impossível o deslocamento para sua inscrição, fato que pode gerar mais 
frustração que alegria. 
 
Além do mais, as médias máximas do Enem ainda são muito baixas quando comparadas ao 
número de pontos alcançados pela Fuvest em cursos majoritários como os das grandes 
escolas, a exemplo do sistema francês. 
 
Do ponto de vista das instituições, também, há uma série de condições que devem ser 
observadas para que se possa selecionar adequadamente um candidato às vagas que 
disponibiliza. Tomemos por exemplo os bacharelados que exigem habilidade específica, como 
arquitetura, artes plásticas, música, design, onde é fundamental a habilidade em desenho ou 
música ou domínio de pelo menos um instrumento musical. Nesses casos os vestibulares 
unificados podem levar a instituição a cometer erros de julgamento, já que a seleção será feita 
sobre critérios não essenciais à profissão desejada. 
 
Outro ponto crucial da questão dos concursos unificados é a nota de corte. Haverá, 
certamente, muita controvérsia entre as instituições já que a nota de corte definida para cada 
escola indiciará a qualidade percebida pelo mercado para aquela escola, sobretudo em grandes 
centros urbanos como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife ou Fortaleza. 
Naturalmente, escolas de boa qualidade, mas que por algum motivo tenham menos procura 



irão ficar com imagem de serem inferiores às suas congêneres, que até por questões 
geográficas, recebem maior número de interessados.  
 
Há ainda que se considerar as questões relativas aos candidatos afro-descendentes, das 
comunidades indígenas, ou os beneficiários do Prouni, cada um deles com uma ampla gama de 
questões a serem tratadas que podem dificultar a gestão de concursos integrados. Então a 
questão não é tão simples. Festina lente - apressa-te lentamente! 
 
Finalmente, lembremo-nos que o termo vestibular vem de vestíbulo, ou seja, a porta de 
entrada de uma residência. Nesse sentido entendemos que cabe ao dono da casa a decisão 
final sobre quem entra ou não em sua casa. Por essa razão comenta se desde já, entre alguns 
reitores o desconforto resultante da imposição de candidatos que não sejam selecionados pela 
própria instituição. Em última instância essa apropriação do direito da universidade fere 
novamente o princípio da autonomia universitária, ardorosamente defendido por instituições 
dos mais variados portes e modelos. 
 
Mais uma vez, parece que o governo decide baixar normas que do Olimpo são aparentemente 
positivas, democráticas ou econômicas, mas que vistas do chão, podem se converter em dor 
de cabeça, gerando cizânia entre as instituições e abalando o já frágil equilíbrio existente entre 
instituições que competem diariamente por alunos, mas não qualquer aluno. A este respeito, 
várias IES no momento desenvolvem seus métodos complementares de avaliação dos novéis 
estudantes. Entre nós já aproveitamos 50% da nota do Enade. E no Prouni, 100%. Tudo na 
Universidade tem que ser avaliado e testado. Essa é a diferença de outras instituições. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A-17. 
  


