
boa acolhida das mu-
danças promovidas
no Exame Nacio-
nal do Ensino Mé-
dio (Enem), tanto por
alunos e suas famí-
lias como pelas uni-

versidades, mostra que havia consenso
na sociedade sobre a necessidade de me-
lhorar a relação do Ensino Médio com o
ensino superior, especialmente o rito de
passagem representado pelo vestibular.

Aproveitando a experiência já con-
solidada do Enem tradicional, basea-
do nas provas de Linguagens, Mate-
mática e Redação, o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), autarquia ligada ao MEC
responsável pelas avaliações educacio-
nais, deu mais um passo e agregou as
provas de Ciências da Natureza e Ciên-
cias Humanas.

Com a primeira acrescentam-se os
conteúdos de Biologia, Física e Quími-
ca, e com a segunda, Geografia e Histó-
ria. Num futuro próximo, com a elabo-
ração de sucessivas provas, deve passar
a haver maior articulação entre os pro-
gramas, e o exame será cada vez mais
apto a aferir a capacidade de compre-
ensão e expressão dos alunos sobre ma-
térias reconhecidamente relevantes.

Mas o importante da nova configu-
ração do Enem não está apenas no fa-
to de acrescentar os conteúdos das pro-
vas tradicionais, combinando-os à ava-
liação de competências que caracteriza
o exame.

A presença de representação do
Conselho de Secretários de Educação
dos Estados (Consed), lado a lado com
as universidades federais, no Comitê
de Governança do Enem, dá a medida
do protagonismo que passarão a assu-
mir os responsáveis pelo Ensino Médio
na valorização dessa fase da educação

dos adolescentes. É sabido que o vesti-
bular tem grande poder de mobilização
dos estudantes, o que dificulta as tenta-
tivas de reorganização do Ensino Mé-
dio baseadas em reduzir a memoriza-
ção de enorme volume de conteúdos ti-
dos como indispensáveis.

Por essa razão, a iniciativa de colo-
car em torno da mesma mesa os res-
ponsáveis pelo Ensino Médio e aque-
les que elaboram os vestibulares marca
um diálogo que deve trazer importante
evolução para a educação dos jovens no
Brasil, em linha com aquilo que já acon-
tece nos países mais desenvolvidos.

Grande número de instituições de edu-
cação superior utilizará os resultados
do Enem como primeira fase ou par-
te da seleção. Cinqüenta e duas uni-
versidades e institutos federais utili-
zarão o Enem como fase única em seu
processo seletivo, valendo-se do Siste-
ma de Seleção Unificada do MEC. Aqui
uma aproximação merece destaque. É
o aproveitamento da experiência do
MEC com a seleção de estudantes pa-
ra as vagas do Programa Universidade
para Todos (ProUni), que tem sido exi-
tosa sob vários pontos de vista. A se-
leção do ProUni, desde o nascimento
do programa, em 2005, é inteiramente
informatizada, em sistema auditável,
cujo funcionamento é bastante seguro
e eficiente. Ao ter à disposição um exa-
me confiável espera-se que as questões
de logística sejam resolvidas de manei-
ra simplificada, reservando as energias
dos educadores, sejam do Ensino Mé-
dio, sejam do ensino superior, para se
dedicar a pensar e executar a formação
dos jovens, de forma mais inteligente e
afinada com a preparação para o exer-
cício da cidadania, o desempenho pro-
fissional e a contribuição para o desen-
volvimento do País. •
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