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Enem foi criado pe-
Io MEC em 1998 para
avaliar o desempenho
dos alunos após a con-
clusão do Ensino Mé-
dio Se o objetivo ini-
cial era aferir as com-

petências e habilidades adquiridas, ago-
ra ele presta-se também a outro fim: ser-
vir como processo seletivo para ingresso
nas instituições federais de ensino.

Em suas 11 edições, a procura pelo exa-
me subiu de 150 mil para mais de 4 milhões
de candidatos, dos quais mais de 70% têm
por objetivo utilizar a prova para entrar na
vida universitária. A intenção do MEC é
que todas as universidades federais utili-
zem o Enem, de alguma forma, como cri-
tério seletivo. Das 55 instituições federais,
42 já fazem uso dele para esse fim: há facul-
dades que o adotam para selecionar candi-
datos para um porcentual de suas vagas,
ficando as restantes a cargo do vestibu-
lar tradicional; outras recorrem a ele como
primeira fase seletiva, para eliminar os me-
nos preparados, utilizando na segunda fase
os seus vestibulares tradicionais.

Até 2008, o Enem consistia em uma pro-
va de 63 questões interdisciplinares, sem
relação direta com os conteúdos progra-
máticos do Ensino Médio e sem que fosse
possível a comparação das notas de um ano
a outro. A partir deste ano, a prova con-
templará o programa do Ensino Médio e as
notas poderão ser comparadas no tempo.

No novo formato, o exame terá pergun-
tas distribuídas em quatro áreas: lingua-
gem e códigos (Português e Redação), ciên-
cias humanas (História e Geografia), ciên-
cias da natureza (Biologia, Química e Físi-
ca) e Matemática. A prova será estruturada
com 45 itens de múltipla escolha para cada
área, em dois dias de exame.

Diante do novo Enem, que adquire fei-
ções de vestibular, uma das questões que
merecem a atenção dos educadores é o

impacto do exame no Ensino Médio e
nos cursos pré-vestibulares. Os especia-
listas têm opiniões divergentes sobre as
mudanças. Há os que as enxergam numa
perspectiva otimista, uma vez que aponta
para a necessidade de outro tipo de forma-
ção do aluno - mais pragmática - em seu
processo de aprendizagem. As escolas,
assim, deveriam deixar de lado o traba-
lho tradicional, voltado ao mero acúmulo
de conteúdo, para privilegiar um aspecto
mais instrumental do conhecimento. Em
outros termos, o foco da educação, que es-

tava mais centrado na memorização, de-
ve deslocar-se para o raciocínio. O aluno
deve ter uma formação crítica para que
de fato possa exercer sua cidadania: de-
ve saber operar com os conceitos apren-
didos na escola para posicionar-se diante
de problemas da realidade. As disciplinas
escolares, nesta linha, são vistas como um
meio, e não como um fim em si mesmas.

Na revista Língua Portuguesa n° 46 (agos-
to), Jane Quintiliano, doutora em lingüís-
tica, advoga a esse favor: "Haverá, em grau
maior ou menor, uma redefinição no dia a
dia da escola, em seus objetivos de ensino
e aprendizagem e, por extensão, isso che-
gará aos cursinhos preparatórios para o
vestibular. Essa mudança desenha novo
ensino, professor e perfil do aluno. O con-
teúdo passa a ser tratado como um objeto
a ser aprendido, a ser apropriado pelo alu-
no como um conhecimento que se presta
a uma finalidade, que prevê um uso social,
contextualizado no quadro de uma situa-
ção-problema".

Por outro lado, há os que o veem com
maus olhos. Na folha de São Paulo de 5 de
junho, o educador Arthur Fonseca Filho
condenou o Novo Enem: "Embora bem-
intencionada, a mudança segue o mesmo
vício de origem dos vestibulares: quer re-
orientar a fórceps o trabalho pedagógi-
co do Ensino Médio, agora para estimu-
lar as escolas a desenvolver determinado
conjunto de habilidades e competências
pela via do exame de acesso".

Em meu entendimento, a mudança é
positiva, já que aponta para a necessida-
de de um ensino mais crítico, pragmático,
voltado para a realidade do estudante, pa-
ra a formação de um cidadão apto a parti-
cipar ativamente da vida social. Mas po-
deria ser adotada com mais calma, dan-
do mais tempo para as escolas e cursinhos
pré-vestibulares se prepararem para o no-
vo trabalho com os alunos. •
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