
OPINIÃO

Um mutirão da educação
Se aplicado com metodologia validada por especialistas, o
novo Enem poderá ajudar na qualidade do ensino médio

Entre os aspectos positivos da
proposta do MEC para ampliar
as funções do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)

destaca-se a possibilidade de que o novo
exame venha a se constituir num verda-
deiro mutirão nacional para o crescimento
da educação superior do país.

Serão 2,8 milhões de alunos (número
que poderá chegar a 6 milhões já neste
primeiro ano) fazendo uma mesma
prova durante dois dias. Jovens que
muitas vezes nem sabem ser possível
cursar uma faculdade e pagar as mensa-

como em um facilitador do ingresso de
jovens no ensino superior.

Com apenas 12% dos jovens de 18
a 24 anos no ensino superior, um dos
menores índices da América Latina, o
Brasil precisa ampliar a oferta de linhas
de financiamento para os estudantes,
para permitir que o país se aproxime da
meta do Plano Nacional de Educação
(PNE) de matricular 30% dos jovens
brasileiros no ensino superior até 2010.
Atualmente, apenas 6,9% dos estudan-
tes do ensino superior privado têm seus
estudos financiados, sendo que 20,1%

QUANDO OS RESULTADOS CONQUISTAREM O RECONHECIMENTO
DA SOCIEDADE E DA COMUNIDADE ACADÊMICA, PODERÃO SER
UTILIZADOS COMO UM ÚNICO EXAME NO PROCESSO SELETIVO PARA
TODAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS

lidades depois de formados, ou mesmo
conseguir uma bolsa de estudos. Hoje,
o aluno só se inscreve nos programas de
financiamento e de bolsas depois que as
aulas já começaram, o que muitas vezes
inviabiliza a continuidade dos estudos.

Se além da avaliação o governo fe-
deral aproveitar essa mobilização dos
egressos do ensino médio para pré-ca-
dastrar os jovens participantes que têm
interesse em fazer graduação, o novo
Enem poderá se transformar tanto em
uma ferramenta mais precisa de diag-
nóstico da qualidade do ensino médio,

das linhas são oferecidas pelas próprias
instituições de ensino. Será um avanço
importante se o Enem puder contribuir
para ampliar esse percentual.

Com relação à avaliação, cabe regis-
trar que a universalização e a obrigato-
riedade do Enem são positivas, porque
vão permitir uma aferição mais consis-
tente da qualidade do ensino médio em
todo o território nacional. Atualmente,
o exame é aplicado por amostragem, e
o aluno não tem compromisso com o
resultado. Muitas escolas selecionam
os melhores alunos para fazer a prova,

preparam a turma e oferecem algum tipo
de premiação. Por outro lado, boa parte
dos alunos não se empenha em partici-
par do Enem, já que recebe seu diploma
independentemente da nota obtida.

A proposta de transformar o Enem em
único exame no processo seletivo para
todas as instituições de ensino superior
brasileiras será uma motivação a mais
para que todos os egressos do ensino
médio o façam, especialmente os alunos
das escolas particulares, que não serão
obrigados. Quando todos os concluintes
do ensino médio estiverem comprometi-
dos com o resultado do Enem, o governo
federal poderá verificar quais são e onde
estão as deficiências do ensino médio, o
que permitirá a implementação de políti-
cas públicas mais eficazes.

Desde que aplicado com uma me-
todologia validada por especialistas,
o novo Enem poderá ajudar o país a
resolver esse que é um dos principais
gargalos da educação brasileira: a baixa
qualidade do ensino médio e seus altos
índices de evasão. E, quando seus resul-
tados conquistarem o reconhecimento da
sociedade e da comunidade acadêmica,
estou certo de que o novo Enem poderá
ser utilizado como um único exame no
processo seletivo para todas as institui-
ções de ensino superior brasileiras.

O setor particular de ensino superior
fica na expectativa de que o governo
federal tenha sucesso nessa empreitada.
Todos sairão vitoriosos. •
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