
VESTIBULARNOMUNDO

Vestibulandossereorganizamparaprovas

VIDA&

Chinaaplica testesdiferentes emcada província

Adiamento do Enem e nova data do exame obrigaram candidatos a redefinirem prioridades
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SóBrasil apostaemexameúnico
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●EstadosUnidos: Estudantes que
querem ingressar numauniversi-
dadedevemprestar umexame,
unificado, aplicado três vezes ao
ano, feito pelo computador. Ele é
apenas umaparte do processo
seletivo, que inclui análise de currí-
culo e atividades extracurricula-
res, entrevistas e, emalgumas ins-
tituições, outras provas

● Inglaterra:Exemplo de país on-
de uma instituição ligada ao gover-
no elabora e aplica umaprova ge-
ral de certificação do ensinomé-
dio, dividida emvários níveis e
áreas. Cada instituição decide co-
mousar esse certificado. Vários
países europeus usamsistema
semelhante

●Dinamarca:Exemplo de país que
leva em conta uma nota pondera-
da do desempenho do estudante
no ensinomédio

Fábio Mazzitelli
JORNAL DA TARDE

Na noite de anteontem, a estu-
danteAneliseLopes,de17anos,
quebravaacabeçaparasolucio-
nar um problema bem diferen-
tedaquelesquetreinounosúlti-
mos meses em simulados do
cursinho que estuda para in-
gressar em Medicina. Na com-
panhiadamãe,emcasa,elaten-
tava organizar os dias que res-
tamnocalendáriodevestibula-
res desarrumado após o adia-
mento do Exame Nacional do
EnsinoMédio (Enem).

Inscrita em seis processos
seletivos, todos de universida-
des públicas, Anelise reprogra-
ma-seerefazprioridades,expe-
riência pela qual passa a maior
parte dos 4,1 milhões de estu-
dantesinscritosnonovoeturbi-
nadoEnem, que neste ano sele-
cionaparavagasemuniversida-
des federais.

Com o vazamento das pro-

vas,reveladopeloEstado, oMi-
nistério da Educação adiou o
exame no último dia 1º e o re-
marcoupara5e6dedezembro,
o que atrasou o cronograma de
instituições federais e fez algu-
masdasuniversidadesmaisdis-
putadasdoPaís,comoaUniver-
sidade de São Paulo (USP) e a
UniversidadeEstadualdeCam-
pinas (Unicamp), abriremmão
dasnotasdoEnememseusves-
tibulares.

Na visão da psicóloga Patrí-
cia Mortara, professora da
PUCeorientadoraeducacional
doColégio Santa Cruz, o calen-
dário remexido equivale a uma
antecipação de frustrações
que, em geral, ocorrem no de-
correr dos vestibulares. “Eles
têmdeaprendera lidarcomes-
sa frustração como comoutras
que terãonavida.Comoquerer
entrarnaFGVounaUSPenão
conseguir”, exemplifica.

ParaMariaLúciaVasconce-
los, ex-secretária de educação
doEstadoeprofessoradoMac-
kenzie, este Enem está tornan-
do-se apenas um rascunho do
que se planejou. “Claro que o
aluno fica inseguro. Estamos
diante de uma situação em que
tudo vai ser questionado. Está
tudo sob suspeita.” ●

EDUCAÇÃO

Modelo do novo Enem, de centralizar vestibular, não existe em outros países; seleção inclui currículo e entrevistas
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Simone Iwasso

O vazamento do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
diasantesdesuaaplicaçãotrou-
xe à tona questionamentos so-
bre a complexidade de se pro-
movercomsegurançaumapro-
va unificada, de amplitude na-
cional e com status de vestibu-
lar numuniverso demais de 4,1
milhões de estudantes, distri-
buídos por 1.843 municípios e
com pelo menos 315 mil profis-
sionais envolvidos. Quando
comparada ao cenário interna-
cional de ingressonoensino su-
perior,aexperiênciabrasileira,
tanto em números quanto em
centralização, é única.

Os modelos pelo mundo são
bastante diversificados; em ca-
dapaís há exigências e caracte-
rísticas próprias. Mesmo as-
sim,daspequenasnaçõeseuro-
peiasàsgrandespotênciasasiá-
ticas, nenhum exame para in-
gressonasuniversidadesmobi-
liza o cenário estudantil em da-
tas únicas e com omesmo con-
teúdodamaneiracomooEnem
fará em 5 e 6 dezembro.

Asexperiênciasmaispareci-
dascomissoacontecemnosEs-
tadosUnidosenaChina.Nomo-
delo americano, os candidatos
a uma vaga universitária têm
de fazer o Scholastic Aptitude
Test (SAT), um exame com
questões de matemática, leitu-
racríticaeredações,cujomode-
lo teóricodeorganizaçãoemní-
veis de dificuldade, permitindo
avaliar de maneira mais com-
pletaascompetênciasdocandi-
dato, serviu de inspiração para
onovoEnem.Adiferença é que
o exame é feito diretamente no
computador, são realizadas
três edições ao ano – e os estu-
dantes escolhem entre as vá-
riasdatas, oquediminuiapres-
são em torno de um único dia.
Além disso, o SAT é apenas
uma das exigências para se ob-
ter uma vaga.

Com a pontuação obtida no
exame, o candidato preenche
as chamadas applications, for-
mulários extensos com biogra-
fia e perfil do aluno, numaespé-
ciedeapresentaçãopessoal,his-
tórico escolar e atividades ex-
tracurriculares desenvolvidas
ao longo do ensino básico. Em
vez de ser uma simples ficha de
identificação, como acontece
noBrasil, as chamadasapplica-
tions são parte importante do
ingresso nas universidades
americanas, que escolhembem
operfil de aluno que querem.

Em Harvard, a melhor uni-
versidade do mundo segundo
ranking do jornal britânicoThe

Times divulgado nesta semana,
os formulários são diferentes
paracadacursoedevemseren-
viadospelainternet.Paraagra-
duação em Direito, por exem-
plo,o formuláriopedeapontua-
çãodoSAT,umacartadeapre-
sentaçãoedocumentosdereco-
mendação.Alémdisso, o candi-
datodeverealizarumoutroexa-
me, feitopelauniversidade.Por

fim, os que passampor essa pe-
neira são submetidosa umaen-
trevista por telefone.

“Nos Estados Unidos existe
tambémessatransiçãomaisdi-
reta da conclusão do ensino bá-
sico para o ensino superior.
Mas mesmo assim ela é feita
porummétodoconsolidadodes-
de meados de 1940”, afirma
FranciscoSoares, professor da

UniversidadeFederaldeMinas
Gerais (UFMG) e especialista
em avaliação educacional. “A
grande diferença é que a maio-
ria dos países desenvolvidos le-
va em consideração outros
itensparaingressonasuniversi-
dades, além dos resultados de
umaprova”, explica.

Mesmonomodelochinês,ex-
tremamente centralizado, apli-

cado uma vez ao ano durante
três dias que paralisam o país,
as provas são diferentes – cada
província pode elaborar o seu
exame,deacordocomascarac-
terísticasprópriaseoperfil dos
alunos (mais informações nesta
página).

CERTIFICAÇÃO
Na Finlândia, país que tem um

dos melhores sistemas educa-
cionais do mundo de acordo
com avaliações internacionais,
estudantesquecompletamoen-
sinomédio, dividido entre cien-
tíficoetécnico,prestamumexa-
me de certificação, que lhes ga-
rante o título da educação bási-
ca – e com ele podem partir pa-
raomercadodetrabalho,conti-
nuarestudosnaáreatécnicaou
se candidatar ao ensino supe-
rior. Cada universidade define
seus critérios de seleção a par-
tir disso e abrem seus proces-
sos pela internet.

“As universidades selecio-
nam de forma independente
seus estudantes, em geral pela
análise das qualificações e por
provas diferentes de admis-
são”,explicaRaisaOjala,geren-
tedeprojetosdaEmbaixadada
Finlândia no Brasil. “Ele apre-
sentaseusdocumentoseainsti-
tuiçãoanalisaseaceitaounão.”

NaAlemanha,naFrança,na
Bélgica ena Inglaterra, entida-
des ligadas ao ministério da
educação também organizam
examesdecertificaçãodoensi-
no básico, que devem ser pres-
tados por todos os alunos e
apresentam vários níveis. No
casodaAlemanhaedaFrança,
as universidades usam a pon-
tuação neste exame final, uma
média ponderada das notas do
ensino médio. Em carreiras
mais concorridas, como Medi-
cina e Odontologia, fazem pro-
cessodeseleçãoadicional, com
provas ou entrevistas, direcio-
nando o conteúdo para as
áreas ligadas à carreira.Na In-
glaterra, o processo é seme-
lhante: cada instituição decide
como usa as médias de desem-
penhodoensinomédioedacer-
tificação final.

“Todomundo sabe que pre-
cisa fazer o exame de certifica-
ção final, mas o peso não é tão
grande porque há outros ele-
mentosquedeterminamseoes-
tudante consegue ou não a va-
ga”,explicaaarquitetaDaniela
Torres, de 27 anos, que estu-
dou na França durante os últi-
mos anos do ensinomédio e na
graduação. “Éclaroqueháten-
são, que os estudantes ficam
preocupados. Mas percebo
que no Brasil é diferente, até
porqueaproporçãodecandida-
tos por vaga nas boas universi-
dades daqui é bem diferente”,
diz.EmPortugalenoChileexis-
te uma prova geral de acesso.
Porém, há um direcionamento
paracadaáreadoconhecimen-
to. Candidatos a uma carreira
da área de exatas fazem uma
prova voltada para matemáti-
ca, por exemplo. ●

GRADUAÇÃO–Formatura de alunos naUniversidade Harvard, nos EUA: na etapa final do processo de seleção, entrevista por telefone

BRIAN SNYDER/REUTERS–4/6/2009

●●●AChina tem um exame nacio-
nal para admissão de estudantes
universitários que é realizado
durante três dias em todo o país
nomês de junho. Em 2009, 10,2
milhões de candidatos realiza-
ram a prova, 100mil alunos a
mais do que em 2008.

Apesar de ser nacional, o exa-
me não é omesmo em toda a Chi-
na, já que várias províncias têm
liberdade para elaborar suas pró-
prias provas. A flexibilidade refle-
te as disparidades regionais do
enorme território chinês, no qual
a qualidade da educação está
longe de ser uniforme.

Alémdisso, a pontuação exigi-
da dos candidatos varia de provín-
cia para província. Há vários fato-
res que influenciam na “nota de
corte” de cada província. Entre
ele, o número de universidades

na região e políticas preferen-
ciais para os que vivem nos lo-
cais onde estão localizadas as
instituições de ensino escolhidas.
Osmoradores de Pequim, por
exemplo, precisamdemenos pon-
tos para entrar na Universidade
de Pequim do que os que vivem
emoutras províncias.

Quando se inscrevem para o
exame, chamado de gaokao, os
alunos devem escolher as univer-
sidades e os cursos de sua prefe-
rência, podendo optar por qual-
quer uma em todo o território
nacional. O exame é realizado na
cidade onde o candidato vive.

Há um sistema de três níveis e
o aluno deve indicar em quais
instituições gostaria de estudar
em cada um deles. Se obtiver a
pontuaçãomais alta, poderá en-
trar em uma das universidades

principais.
Abaixo disso, a opção são as

universidades regulares e, de-
pois, as faculdades técnicas. Os
que não obtiverem a pontuação
mínima exigida ficam de fora e
podem tentar o exame no ano
seguinte. Dos 10,2milhões que
realizaram a prova neste ano,
6,29milhões foram aprovados.

Os candidatos são divididos
entre ciências e humanas, de
acordo com o curso escolhido. As
provas são diferentes, mas três
matérias são comuns: chinês, ma-
temática e língua estrangeira,
normalmente o inglês.

Os que optam por ciências
são examinados ainda em quími-
ca, física e biologia, enquanto os
de humanas fazemprovas de geo-
grafia, história e política. ●

CLÁUDIATREVISAN

A20 DOMINGO, 11 DE OUTUBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Matéria

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 out. 2009, Primeiro Caderno, p. A20.




