
Aplicação do Enem 2009 custará R$ 100 milhões, diz ministro 

A logística para aplicação do novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) custará ao MEC 
(Ministério da Educação) R$ 100 milhões. Foi o que informou no dia 27/8 o ministro Fernando 
Haddad, em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, no estúdio 
da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). 

Perguntado sobre a possibilidade de adiamento do Enem em função do atraso no início das 
aulas para evitar o contaminação de alunos pelo vírus Influenza H1N1, Haddad disse que a 
definição de uma nova data não é possível devido à logística de aplicação das provas. 

"São milhares de salas de aplicação de provas pelo país, o Enem será realizado em quase 2 mil 
municípios. Na verdade nós já adiamos o Enem em cinco semanas porque nos anos anteriores 
ele era feito em agosto. Em 2009 nós adiamos para outubro em função das especifidades da 
nova prova." 

A partir de 2009 o Enem servirá como forma de ingresso em pelo menos 40 das 55 
universidades federais. Cerca de 4,5 milhões de estudantes se inscreveram para participar da 
prova. Segundo o ministro, a proposta feita aos reitores das instituições públicas é de que até 
2011 o Enem substitua totalmente o vestibular tradicional. "Estipulamos um prazo de transição 
de três anos para acabar com o vestibular tradicional e permitir o acesso facilitado do aluno ao 
ensino superior." 

Ele afirmou que o Brasil está "100 anos atrasado" na unificação do vestibular, ao lembrar que 
em 1900 os Estados Unidos extinguiram o antigo processo seletivo e criaram um exame 
chamado SAT (Scholastic Aptitude Test), hoje usado na maioria das universidades norte-
americanas. 

Na avaliação de Haddad, antes as instituições de ensino superior brasileiras não utilizavam o 
Enem como forma de acesso porque a prova era "acanhada". "O antigo Enem tinha dois 
problemas: ele não era comparável no tempo e não cobria todo o conteúdo do ensino médio. 
Ele só aferia as competências, mas era uma prova acanhada. Por isso as universidades 
federais não usavam o Enem como vestibular, elas não confiavam." 

O ministro disse que o vestibular tradicional é uma "tortura" para os estudantes e tranquilizou 
os candidatos que participarão do Enem. "A pessoa que está preparada para o vestibular está 
mais do que preparada para o novo Enem. O que vai ser cobrado é capacidade de raciocínio. O 
estudante não precisa se preocupar, porque quem se sai bem no vestibular se sai bem no 
Enem. O que queremos do jovem é que ele tenha criatividade e capacidade de análise." 
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