
adesão da UFRJ ao 
Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do 

Ministério da E d u c a ç ã o 
(MEC) é uma questão a ser en
frentada "nos próximos dias", 
segundo o reitor da universida
de, Aloísio Teixeira. Para o pro
fessor, a criação de uma prova 
nacional, como o Enem, foi 
um avanço histórico e irrever
sível. Grande crítico do vesti
bular, que classifica como um 
"sistema perverso criado para 
excluir a juventude do acesso 
à educação superior", Teixeira 
defende o exame do MEC, 
marcado para 6 e 7 de novem
bro, como fase única: 

— Nós tivemos 70 mil can
didatos inscritos no vestibu
lar 2010, em torno de 50 mil 
fizeram as provas e selecio
namos aqueles que teriam as 
provas corrigidas. Se usásse
mos apenas o exame, todos 
os estudantes seriam auto
maticamente candidatos a 
uma vaga na UFRJ, ninguém 
desistiria do nosso vestibular 
por achar que não tem chan
ce. Isso já é uma mudança 
muito importante — afirma. 

De acordo com o reitor, o 
atual modelo do vestibular é 
excludente porque obriga os 
estudantes a procurarem cur
sinhos que preparam para mo
delos de seleção específicos. 
Mas reconhece que o novo ca
minho ainda é difícil: 

— Para ter acesso ao ensino 
superior, o aluno passa por 
uma bateria de provas especí
fica para determinada univer
sidade. Assim, ele fica depen
dente de cursinhos, o que já 
exclui, por princípio, a gran-

Reitor quer UFRJ 
no Sisu já este ano 

de maioria que não tem re
cursos e acaba não se inscre
vendo no nosso vestibular. A 
maioria dos inscritos vem de 
escolas particulares (na edi
ção de 2009 foram 60%). O fa
to de as instituições terem co
locado como objetivo acabar 
com esse sistema perverso é 
uma grande vitória. O cami
nho que estamos trilhando é 
difícil, com erros, mas pode 
ser aperfeiçoado — diz o pro
fessor, que critica o atual pa
norama nas universidades — 
Eu chego na sala de aula da 

Economia e só tem jovens 
louros e bonitos, mas isso não 
é a sociedade brasileira. 

O professor não vê a resis
tência à adesão concentrada 
em um único setor da univer
sidade. Na sua percepção, es
sa reação é dispersa e se deve, 
principalmente, à péssima ex
periência do vestibular unifi
cado adotado nas décadas de 
1970 e 80. Segundo o reitor, 
aquele modelo produziu uma 
indústria muito negativa de 
preparação dos jovens. A 
UFRJ foi a primeira instituição 

a romper com o modelo e 
adotar um vestibular próprio, 
todo composto por provas dis
cursivas. No entanto, ele acre
dita que os contextos e os mo
delos são diferentes. Agora, 
avançar significaria a substitui
ção pelo Enem: 

— As pessoas se lembram 
do unificado, de como foi 
importante a ruptura, com 
impactos até nos ensinos mé
dio e fundamental. Só que vi
vemos hoje outro tempo. As 
questões postas- são diferen
tes de 25 anos atrás. Não se 



pode ter temor de avançar 
porque, no passado, nós fize
mos aquilo e deu certo. 

Apesar da sua vontade de 
mudanças, Teixeira reconhece 
que a UFRJ costuma ser caute
losa na tomada de decisões, 
como foi na adoção do Enem 
apenas como a primeira fase 
do vestibular 2010. Como rei
tor, ele admite que não tem po
der de decisão, já que isso pas
sa por vários órgãos colegiados 
até chegar ao Conselho Univer
sitário, mas afirma que defen
derá sua posição: 

— Eu presido o conselho e 
procuro influenciar nas suas 
votações. Pessoalmente, co
mo professor, acho que a uni
versidade deve aderir ao 
Enem como forma única e 
exclusiva de acesso. 

Procurada, a Pró-reitoria 
de Graduação informou que 
as discussões sobre o vesti
bular 2011 devem ocorrer no 
Conselho de Ensino e Gra
duação (CEG) em junho. An
tes, em maio, será feita uma 
avaliação da última seleção. 
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