
m tese, seria o mecanis-
mo de triagem de candi-
datos para o Ensino Supe-
rior. Mas, em um século 
de história, o vestibular 
ganhou significados e pe-
so que ultrapassam esse 

perfil selecionador, transformando-se 
em um dos fatores mais determinan-
tes na definição dos currículos do En-
sino Médio. Uma relação perigosa, 
alerta o coordenador da prova da Uni-
camp, Renato Pedrosa, para quem o 
fato de o exame ser o único meio de 
acesso às universidades desvaloriza 
todo o processo do Ensino Básico. "Ele 
indica para a comunidade educacio-
nal, para a família e para os jovens que 

a escola pode ajudar, mas não é tão im-
portante quanto a prova final." 

Criado em 1911 pelo ministro da 
Justiça e Negócios Interiores Riva-
dávia Corrêa, o vestibular nasceu da 
Lei Orgânica do Ensino Superior e do 
Fundamental da República, que tinha 
como um dos artigos o exame admis-
sional obrigatório para o Ensino Su-
perior. A partir daí, e para cumprir o 
papel de selecionadora, a prova ado-
tou por anos o modelo de uma ma-
ratona de questões de múltipla esco-
lha que exigiam que o estudante do-
minasse uma quantidade imensa de 
informações e detalhes sobre todo o 
conteúdo supostamente aprendido 
durante o Ensino Médio. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ara

 fin
s e

du
ca

cio
na

is.



Reportagem | Vestibular 

E mais, tentava derrubar candida-
tos com "pegadinhas". "Naquele for-
mato, a escola não tinha o kriow how 
ou o tempo necessários para preparar 
o aluno", afirma Maria Luiza Abaur-
re, ex-formuladora de questões do ves-
tibular da Unicamp. "Enquanto for a 
porta de entrada para o Ensino Supe-
rior, a escola vai usar o vestibular co-
mo parâmetro de formatação de seus 
currículos", completa. 

Desse descompasso nasceu a indús-
tria dos pré-vestibulares. Em entrevis-
ta a Carta na Escola sobre as recentes 
mudanças no vestibular da Universi-
dade de São Paulo (USP) - que elevou 
a nota de corte e diminuiu a propor-
ção de candidatos que passam da pri-
meira para a segunda fase - o coorde-
nador do Anglo, Nelson de Castro, ad-
mite que o aluno médio de escola pú-
blica está em desvantagem com relação 
ao de escola particular (leia nas págs. 
58 e 59). "A única coisa para ele é fazer 
cursinho", opinou. Mas mesmo tal aju-
da extra passa por um filtro socioeco-
nômico. Em São Paulo, o valor da men-
salidade flutua na casa dos 600 reais 
e instituições como o Intergraus che-
gam a cobrar 4.290 reais. 

INJUSTIÇA INTRÍNSECA 
A princípio, o cardápio de seleções apli-
cáveis era variado. No caso da USP, fun-
dada em 1934, cada curso tinha seu mé-
todo e eram comuns provas discursi-
vas e orais. Ao longo dos últimos cem 
anos, porém, o exame mudou várias ve-
zes. Em 1968, o MEC determinou que 
os testes para o Ensino Superior fossem 
classificatórios, e a nota absoluta do 
candidato passou a ser irrelevante. As-
sim, o vestibular perdeu a característi-
ca de avaliação do conhecimento, apro-
ximando-se do modelo dos concursos 
públicos. O formato adotado - testes 
longos, detalhistas, de múltipla escolha 
- foi o que acabou moldando os conteú-
dos ensinados nas escolas. 

No Brasil, além disso, o fator socioeco-
nômico acrescenta um elemento de in-
justiça à fórmula do vestibular. Em to-
do o País, os 5 milhões de jovens que 
concluem o Ensino Médio disputarão 
apenas 300 mil vagas nas universida-
des públicas. Em São Paulo, só 0,7% das 
pessoas com Ensino Médio completo e 
idade entre 16 e 24 anos estão matricu-
ladas em universidades federais, o me-
nor índice do País. 
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"Apesar de termos observado um 
esforço nos últimos governos para 
melhorar a qualidade do ensino, te-
mos de pressupor que o aluno da esco-
la pública não vai disputar em condi-
ções de igualdade com o da particular. 
No processo, pelas características do 
País, existe um componente de injus-
tiça pressuposto", analisa Abaurre. Pe-
drosa concorda: "Sabemos que há can-
didatos com um potencial muito al-
to, mas que, por causa da formação em 
um determinado tipo de escola - por 
exemplo, uma pública com pouca in-
fraestrutura não consegue chegar à 
prova com o mesmo nível de outro vin-
do de uma particular". 

No total, 85% de todos os alunos que 
almejam uma vaga no Ensino Superior 
vêm do sistema público, mas eles ain-
da são minoria nos bancos das univer-

sidades mais bem conceituadas. Em 
São Paulo, correspondiam a apenas 8% 
dos 128 mil inscritos no último vesti-
bular da Fuvest e representaram ape-
nas 25% dos chamados na primeira lis-
ta. Para Abaurre, uma prova que levas-
se em conta essas diferenças seria, sim, 
mais justa do que outro tipo de proces-
so seletivo, como o sorteio de vagas. 
"Em princípio, essa aposta tenderia a 
diminuir um pouco as diferenças que 
existem entre escolas públicas e parti-
culares. Um pouco. Mas não é possível 
igualar com um exame as diferenças 
socioeconômicas." 

EVOLUÇÃO LENTA 
Entre as mudanças pelas quais o exame 
passou na última década, destacam-se 
iniciativas de grandes universidades 
que tentam avaliar, além do acúmulo de 
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conteúdo, habilidades e competências 
como a capacidade de dissertação e ar-
gumentação. Mais recentemente, o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) despontou como grande sele-
cionador de alunos para os bancos das 
universidades públicas e particulares. 
Neste ano, 5,4 milhões de candidatos 
estão habilitados para fazer a prova. 
Seguindo a tendência de outras fede-
rais, a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) anunciou em julho que 
todas as suas 9 mil vagas serão preen-
chidas exclusivamente pelo Enem. 

Para Abaurre, à medida que o mode-
lo "decoreba" for abandonado em prol 
de um perfil mais analítico, a tendência 
é que os cursos preparatórios também 
se modifiquem. Entretanto, podem per-
der no confronto com as escolas, que já 
investem nesse tipo de formação a lon-
go prazo. "A consolidação de um mode-
lo de vestibular equilibrado tende a di-
ficultar a sobrevida dos cursinhos." 

Nos últimos anos, medidas como 
o vestibular seriado e programas de 
acesso como o Profis da Unicamp tam-
bém têm tentado driblar a dinâmica 
do vestibular tradicional. Na Universi-
dade de Brasília (UnB), a seleção é di-
luída ao longo do Ensino Médio, com 
uma prova ao fim de cada ano. Batiza-
da de PAS (Programa de Avaliação Se-
riada), procura amenizar a quantidade 
de conteúdo dos testes, que se tornam 
menos longos e cansativas. Outras ins-
tituições, como a Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS), também adota-
ram o projeto. 

Além do vestibular seriado, a Uni-
camp criou no ano passado um progra-
ma piloto para incluir os melhores alu-
nos das 96 escolas públicas de Campi-
nas na universidade, sem necessidade 
de vestibular. Com 120 vagas, o Progra-
ma de Formação Interdisciplinar Su-
perior (Profis) seleciona, pelo resulta-
do do Enem, ao menos um aluno de ca-
da instituição de ensino público da ci-
dade. Os escolhidos fazem um curso de 
dois anos, com aulas de todas as áreas 
do conhecimento. Ao final do período, 
todos têm vaga garantida na graduação 
- aqueles com as melhores notas esco-
lhem primeiro. Os resultados prelimi-
nares são animadores: a renda familiar 
média per capita dos estudantes sele-
cionados é de 492 reais, ante os 1,8 mil 
reais da população entre 18 e 24 anos 
com acesso ao Ensino Superior. • 

Abolir o vestibular e triplicar 

as vagas no primeiro 

ano de curso. Eis a solução 

apresentada pelo professor 

aposentado do Departamento 

de Matemática da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), José 

Carani. Desde a década de 1990, 

o educador luta por uma alternativa 

de seleção mais justa e menos 

traumática para a entrada na vida 

universitária. A idéia é simples: 

aumentar o número de vagas 

para o primeiro ano, durante o qual 

os alunos entram em contato 

com as disciplinas básicas do 

curso. 0 critério para selecionar 

os aprovados para esse curso 

"pré-graduação" seria 

o desempenho no Enem. 

Ao fim do primeiro ano, os 

estudantes com as melhores notas 

preencheriam as vagas disponíveis 

para o segundo. Os demais 

receberiam um certificado que 

permitiria a matrícula em outras 

instituições. 0 objetivo é oferecer, 

além da igualdade de oportunidade, 

igualdade de condições para todos 

que almejam estudar em uma 

universidade pública. "0 Brasil é um 

país altamente desequilibrado. Se 

você oferece três vezes mais vagas, 

aumentam substancialmente as 

chances de os mais pobres 

entrarem", conceitua o educador. 

Além de colocar os alunos em 

contato com o mundo universitário 

- o que pode abrir portas e 

despertar novos interesses -, 

triplicar as vagas e criar um 

processo seletivo interno após 

o término do primeiro ano é uma 

forma de evitar a evasão escolar 

e a ociosidades de vagas. Isso 

porque muitos alunos abandonam 

os cursos escolhidos por falta de 

informação sobre seus conteúdos. 

Prova disso são os bons 

resultados apresentados no curso 

de Matemática da Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes), 

cujo número de formandos subiu 

de 8 para 40. A alta evasão a partir 

do segundo ano e os casos de 

repetência despencaram. De acordo 

com Carani, os professores 

passaram a disputar as vagas para 

lecionar as turmas, agora mais 

estimuladas. Apesar de iniciado 

em cursos historicamente menos 

procurados, como o de Matemática, 

o idealizador acredita que seu 

modelo é aplicável a qualquer 

graduação, sem que haja 

necessariamente um aumento de 

custos para a instituição. A adoção 

do modelo de Carani também está 

sendo estudada pela própria UEL. 

"É uma luta de 21 anos." 
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Text Box
Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 58, p. 55-57, ago. 2011.




