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A crise desencadeada
pelo Enem é propor-
cional à sua relevân-
cia na vida de tantos
jovens que querem
ingressar nas univer-
sidades públicas ou
conseguir acesso a
um dos programas
de apoio do governo

para o ensino privado. Classificar estudan-
tes, mais do que medir competências, é uma
árdua equação entre as expectativas de cada
jovem e da sociedade, as políticas públicas,
os direitos de todos e as heranças históricas
ocultadas pelo tempo.

Na Colônia não havia ensino superior, já
que não interessava a Portugal emancipar o
Brasil pela educação; é um período de mais
de 300 anos, dos 510
após Cabral. Para cur-
sar ensino superior, ia-
se a Coimbra; se aqui ti-
vesse estudado com je-
suítas,haveria fácil equi-
valência de estudos,
porque era dirigida pela
mesma Companhia de
Jesus, com verbas do Padroado Régio.

A vinda da Família Real em 1808 trouxe a
necessidade de “civilizar” a nova sede da Cor-
te, criando-se a Escola de Anatomia. Após a
Independência, o primeiro curso seria o de
Direito, com a criação das duas primeiras
faculdades nessa área, a do Largo de São
Francisco e a de Olinda, em 1827. Dessa épo-
ca, registra-se a ausência do poder público
na oferta do ensino de primeiras letras, em
um prenúncio dos equívocos que percorre-
riam nossa história. Os estudantes que pode-
riam candidatar-se aos cursos superiores

provinham de escolas mantidas por ordens
religiosas católicas, ligadas à então igreja ofi-
cial e subsidiadas pelo Império. Ou rece-
biam instrução dada por preceptores, em
seus lares. O Império criou o mecanismo de
“exames parcelados”, que, organizado por
província, aos poucos substituiu e desestru-
turou o ensino regular, pois era determinan-
te para concorrer ao ensino superior. O par-
celamento de exames, sem exigência de fre-
quência, abreviava o caminho.

Tardiamente, na década de1930, começa-
ram as universidades do País. O desenvolvi-
mento da pesquisa, articulada com ensino e
extensão, passou a estruturar a tríplice mis-
são das ainda poucas universidades. As va-
gas limitadas impunham processo seletivo
rigoroso, em fases eliminatórias de provas
escritas e orais.

A crise de 1968 teve no vestibular um de
seus temas mais candentes. O exame era ain-
da eliminatório, com nota mínima para apro-
vação em cada disciplina. Esse critério ele-

vou o rendimento dos
estudantes, havendo,
aos poucos, mais apro-
vados do que vagas. Era
a figura do excedente
que reivindicava, pela
aprovação, o direito à
vaga inexistente. O go-
verno militar resolveu a

situação alterando o critério de eliminatório
para classificatório, com o que, formalmen-
te, não mais haveria excedentes. Foram cria-
das universidades federais pelo Brasil, neces-
sidade antiga, esperando resolver a deman-
da. Com o critério classificatório, somado ao
sistema de provas objetivas, o acesso à uni-
versidade ganhou novos contornos.

Ao mesmo tempo, nos anos 1970 o ensino
obrigatório passou de quatro para oito anos,
eliminando o gargalo do exame de admissão
e atribuindo identidade ambígua ao ensino
médio. O ensino privado viveu a abertura de

facilidades para a criação de cursos de ensi-
no superior, com o que se ampliaram vagas,
mas atreladas a mensalidades.

A leva seguinte de mudanças no ensino
superior viria com a Lei nº 9394/96. Houve a
abertura para instituições privadas utiliza-
rem a denominação “universidade”, com ba-
se na criação de programas de pós-gradua-
ção stricto sensu reconhecidos pela Capes.
Era uma sinalização de abertura do mundo
da pesquisa. Mas o vestibular continuava
classificatório e, com a ampliação de vagas e
níveis, houve a possibilidade de maior proxi-
midade da população com a ideia de cursar
uma universidade.

Já a partir de 2003 surgem outras propos-
tas, seja de ampliação, como o Reuni, reestru-
turando e ampliando as universidades fede-
rais, seja a resposta aos custos das particula-
res, com o Prouni e o Fies, alvos também de
processos seletivos.

O marco de um debate mais consequente
em relação ao efetivo questionamento da
relação entre acesso à universidade e desi-
gualdade, contudo, chegaria apenas com a
proposta de ações afirmativas, erroneamen-
te simplificadas como “oferta de cotas”. O

que se coloca nesse debate é a desigualdade
criada historicamente por um tipo de sele-
ção que privilegiou os privilegiados, fragili-
zando a democracia.

O Enem se propõe a ser um instrumento
mais igualitário, em nível nacional, mas tem
lidado mal com questões administrativas, da
dificuldade de reconhecer os estudantes
que, por razão de crença, guardam o sábado
(bastaria realizar o exame em dois domin-
gos) a problemas com gráficas e sigilo. Tem
méritos relevantes, no sentido de buscar um
caminho nacional mais igualitário para o
acesso às oportunidades educacionais no en-
sino superior, de forma, também, a valorizar
o ensino médio não como curso “de passa-
gem”, mas com valor em si, parte da educa-
ção básica e da formação do cidadão. Resta,
agora, ajustar as diversas falhas que, pela ex-
tensão da proposta do Enem, provocam tan-
ta comoção, para o que é indispensável apren-
der as lições do passado.
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Toda controvérsia so-
bre a prova do Enem
recaiu exclusivamen-
te sobre erros de quali-
dade na apresentação
física do material aos
inscritos. O noticiá-
rio diz que nos cader-
nos amarelos havia
questões repetidas e

faltantes. Nas folhas de respostas dos testes
os cabeçalhos de ciências humanas e de ciên-
cias da natureza estavam trocados, o que po-
de ter induzido os examinandos a erro. Nu-
ma empresa privada, um descaso desses acar-
retaria em demissão dos responsáveis.

Mesmo que se alegue que a restrita parcela
dos que se consideraram prejudicados pode-
rá fazer novo exame, há que levar em conta
que o princípio básico de uma prova dessas é
probabilístico, todos se defrontando com di-
ficuldades iguais. Se as questões da prova
substitutiva forem diferentes das questões
da prova defeituosa, como terão que ser, fica
anulado esse princípio regulador.

A reação do governo federal no sentido de
minimizar o acontecimento é deplorável, so-
bretudo em face do fato gravíssimo do ano
passado, em que o sigilo das provas foi viola-
do e seus resultados oferecidos à venda por
uma quadrilha. A inépcia já recomendaria
cautela redobrada neste ano, que não houve
nem mesmo na revisão final do texto antes
de encaminhá-lo à gráfica. O caso ficou mais
complicado com os dois indevidos pronun-
ciamentos que sobre ele fez o próprio presi-
dente da República. São justificativas de tipo
corporativo, que nada justificam.

A limitação da controvérsia aos erros ma-
teriais e técnicos poupa os responsáveis pe-
lo teor das questões de outra e mais impor-

tante avaliação crítica das provas, que deve-
ria ser a dos educadores. Há problemas de
formulação e de conteúdo no elenco das
questões apresentadas aos candidatos. No
que diz respeito às ciências humanas, uma
notória tendência ao materialismo vulgar
perpassa várias questões, reduzindo ao eco-
nômico problemas sociais complexos da so-
ciedade brasileira. Essas provas, como acon-
tece com as dos vestibulares, acabam sendo
interpretadas como indicadores do que de-
ve ser um bom programa de ensino médio,
coisa que estão longe de ser.

A inclusão de temas controvertidos, que
comportam distintas interpretações, não é
norma de prudência em testes objetivos de
múltipla escolha, que pressupõem respostas
incontroversas. No entanto, na folha rosa, a
questão 2 propõe ao examinando que esco-
lha a formulação indicativa do que é a estru-
tura fundiária brasileira com base nas Esta-
tísticas Cadastrais do Incra, de 1998. A estru-
tura fundiária não permanece necessaria-
mente a mesma tanto tempo. Além do dado
antiquado, um dos intervalos vai de 100 ha a
1.000 ha, o que sugere extremos, mas não a
gradação no tamanho das propriedades e,
portanto, o que é a efetiva estrutura fundiá-
ria. Essa estrutura é dinâmica e não pode ser
definida com base no recorte de um único
ano, sobretudo em face de anos de reforma
agrária. Sem contar o erro, na questão 25,
quanto ao ano da abertura dos portos por
dom João, com a chegada da Família Real a
Salvador, em 1808, e não em 1810.

A questão 6, relativa à Guerra do Contes-
tado (conflito ocorrido em Santa Catarina,
de 1912 a 1916), a atribui ao surgimento na
região de “uma série de empreendimentos
capitalistas”, quando, na verdade, o que
chegou foi o complexo de atividades econô-
micas de um só empreendimento – o do
empresário americano Sir Percival Far-
qhuar, contratado pelo governo para cons-
truir a ferrovia estratégica para o Rio Gran-

de do Sul. A proposição ou as alternativas
não mencionam uma única vez o fato de
que a guerra se originou, no plano imedia-
to, de um conflito de divisas entre os esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina – daí o
seu nome. Mas que, no essencial, foi um
movimento messiânico e milenarista, ou se-
ja, de natureza religiosa.

Para a prova de redação,
de 30 linhas, foi indicado o
tema “O trabalho na cons-
trução da dignidade huma-
na”, com base em dois tex-
tos de apoio, um deles so-
bre a escravidão contempo-
rânea, estereotipado e frá-
gil, impropriamente con-
ceitual. Nele não se faz nenhuma referência
ao que é, reconhecidamente, próprio desse
regime de trabalho, que é de escravidão tem-
porária por dívida.

O tamanho do problema pode ser medi-
do não só pelas reações no âmbito da Justi-
ça mas também pelos movimentos de estu-
dantes na internet e nas ruas, em andamen-
to ou em esboço. Foram 3,5 milhões de jo-

vens que compareceram às provas. De certo
modo colocaram seu destino e seu futuro
nas mãos de funcionários do governo ou
por ele designados. Os resultados das pro-
vas do Enem abrem e fecham portas. O
preenchimento de 83 mil vagas em universi-
dades e instituições federais depende desse
exame, parcial ou totalmente. Se as provas

tivessem sido reali-
zadas em outubro,
como foram as do
ano passado, teriam
ocorrido entre os
dois turnos das elei-
ções. É pouco prová-
vel que não afetas-
sem o resultado elei-

toral. O que indica que somos frágeis não só
na avaliação do rendimento escolar dos es-
tudantes, mas também de competências po-
líticas. Tudo está sempre por um fio.
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Largo. De 1827, a Faculdade de Direito foi a primeira instituição a integrar a Universidade de São Paulo
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O Enem se propõe a ser um instrumento mais igualitário, em nível
nacional, mas tem lidado mal com questões administrativas

Escreve e apaga.
Dizia o edital do
exame que lápis
estavam proibidos.
Mas eles foram
distribuídos em
algumas escolas

Currículo de
desigualdades
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