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uando o novo Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) foi lançado, 
em 2009, o governo anunciou a 

reconfiguração do exame como o primeiro 
passo de um caminho gradual para pôr fim 
ao vestibular tradicional e unificar a seleção 
para as instituições públicas de ensino su
perior do país. Dois anos depois da mudan
ça, 39 universidades federais e grande parte 
das instituições privadas utilizam a prova 
em alguma etapa do processo de seleção ou 
até como critério único de ingresso na gra
duação. Em junho, foi a vez da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das 
maiores e mais reconhecidas do país, aderir 
ao Enem como única forma de acesso a seus 
cursos (veja box). 

Este ano, o exame será realizado nos 
dias 22 e 23 de outubro e tem 5,4 milhões de 
candidatos inscritos. Apesar do alcance do 
Enem, o fim do vestibular ainda não parece 
tão próximo como queria o governo. A tran
sição do modelo tradicional para a seleção 
por uma prova unificada ainda deve levar 
alguns anos, e não deverá ser completa. 

Ainda há vácuos a serem superados, 
segundo especialistas, principalmente 
quanto à criação de alternativas de seleção 
confiáveis para cursos muito concorridos, 
como medicina. Outro desafio é como se
lecionar candidatos que deixaram o ensino 
médio há muito tempo e não se dispõem a 
fazer as provas do Enem. 

Para se consolidar como prova única e 
deixar para trás os vestibulares, o Enem pre
cisa primeiro ganhar a adesão das grandes 
instituições públicas, segundo o consultor 
em comunicação educacional Tório Barbo
sa. "É cedo para decretar o fim do vestibular, 
isso ainda deve demorar pelo menos alguns 
anos, até a consolidação da operacionaliza-
ção do exame e a adoção por todas grandes 
universidades públicas", reflete. 

A Universidade de São Paulo (USP), por 
exemplo, não tem planos de trocar a te
mida prova da Fuvest pelo Enem no curto 
prazo, embora admita a utilização da nota 
no exame como segunda fase do processo. 
Já a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) aderiu com ressalvas ao Enem e 
só vai utilizar os resultados como parte da 

nota final dos estudantes se os dados forem 
disponibilizados pelo Ministério da Educa
ção até 15 de janeiro de 2012. Há dois anos a 
Unicamp deixou de aproveitar a pontuação 
do Enem na primeira fase do vestibular por
que os resultados não chegavam a tempo. 

Para Tório Barbosa, haverá uma mudan
ça efetiva nos processos seletivos somente 
se todas as principais instituições brasi
leiras aderirem ao Enem. Ele acredita que 
dessa forma a tendência seria se aproximar 
cada vez mais do modelo americano, o mes
mo que inspirou o Enem. 

Nos Estados Unidos, a base do processo 
de seleção de estudantes é o Scholastic As-
sessment Test (SAT), exame aplicado nacio
nalmente e utilizado como parte do recru
tamento de quase todas as instituições de 
ensino superior do país. 

Apesar de inspirado na proposta do SAT, 
o Enem tem diferenças significativas do 
modelo norte-americano e a principal delas 
é a periodicidade de aplicação das provas. 
Enquanto o exame brasileiro tem apenas 
uma edição anual - para 2012 o governo * 
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prometeu duas provas - o SAT é realizado 
sete vezes por ano. 

Modelo em construção 
Antes das mudanças adotadas pelo go

verno em 2009, o Enem era criticado pela 
qualidade e não era visto como uma alter
nativa para substituir o vestibular. O exame 
era considerado apenas como um instru
mento de avaliação do ensino médio, e não 
como um modelo de seleção, principalmen
te para as instituições mais concorridas. 

Para adequar o teste aos novos objetivos 
do governo, o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei

ra (Inep) ampliou e qualificou o banco de 
questões da prova e adotou a Teoria da Res
posta ao Item (TRI) como método, o que 
deu outra cara ao exame. "A qualidade do 
Enem agora é muito boa, a prova é capaz de 
avaliar tanto conteúdo quando habilidade e 
competências. Além de ser passível de audi
toria e fornecer ao país outros indicadores, 
como qualidade do ensino médio", avalia 
Paula Caleffi, diretora-executiva e reitora 
da Universidade Estácio de Sá, instituição 
que utiliza as notas do Enem em seus pro
cessos seletivos. 

Além da boa avaliação por instituições e 
gestores que aderiram ao exame, o modelo 
de uma prova unificada também é bem vis
to por quem está do outro lado dos proces
sos seletivos: os candidatos. 

O presidente da União dos Estudantes 
(UNE), Daniel Iliescu, diz que a superação 
do modelo convencional de vestibular é 
uma demanda antiga do movimento estu
dantil, e que, apesar de algumas ressalvas, o 
Enem pode se consolidar como a alternati
va ao processo tradicional. 

"O vestibular é um funil que desconside
ra a trajetória do estudante, o conhecimento 
adquirido na escola, como se fosse possível 
mensurar tudo isso em apenas uma prova. 
O Enem me parece um avanço em relação 
a isso, por ter um conteúdo mais compatí
vel com a realidade do ensino médio hoje", 
considera o estudante. 

Um exame nacional unificado também 
pode democratizar o acesso a instituições 
reconhecidas, segundo Iliescu. "A prova 
consegue chegar a mais estudantes, a ci
dades às quais o vestibular tradicional de 
algumas universidades não chega. E ainda 
estimula a mobilidade de estudantes pelo 
país", defende. 

Para as faculdades privadas, a consoli
dação de um exame de seleção único tam
bém pode ter benefícios para a gestão das 
instituições. A utilização dos resultados do 
Enem, mesmo que parcial, permite que os 
grupos reduzam os custos com processos 
seletivos. "O custo de captação tende a di
minuir bastante, porque a prova já está fei
ta e aplicada. E as campanhas para isso são 
muito caras. Hoje cerca de 3% da receita da 
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instituição é para esse tipo de comunica
ção", calcula Tório Barbosa. 

Desafio de qualidade 
Se por um lado a reinvenção do vestibu

lar pode democratizar o acesso dos candi
datos ao ensino superior e facilitar a vida 
dos gestores - principalmente no caso das 
instituições privadas , de outro, o fim dos 
processos de recrutamento mais rígidos 
pode pôr em risco o nível da seleção. 

"Esse risco sempre existe, mas é preciso 
lidar com o fato de que, ao receber um es
tudante, a instituição tem de trabalhar para 
que ele possa concluir o curso com quali
dade. Eventuais distorções na entrada não 
significam perda de qualidade ao longo da 
formação", pondera o diretor de desenvol
vimento da Universidade Católica de Brasí
lia (UCB), Paulo Henrique Guimarães. 

Para a reitora da Universidade Estácio 
de Sá, Paula Caleffi, eventuais deficiências 
no ingresso estão mais ligadas a falhas na 
educação básica do que aos processos seleti
vos adotados para entrada no terceiro grau. 
"Vivemos um momento histórico em que a 
régua de exigências para ingresso no ensino 
superior baixou. Mas isso aconteceu não só 
em decorrência de mudanças na educação 
superior, mas sim pela falência do ensino 
básico", avalia. "Para entrar, o aluno precisa 
preencher requisitos mínimos, mas às ve
zes precisa de um reforço para acompanhar 
o nível", justifica a reitora. Para tentar supe
rar as distorções entre os estudantes ingres-
santes, algumas instituições têm investido 
em programas de reforço nos primeiros 
semestres, como mostrou a reportagem Luz 
amarela na graduação publicada pela revista 
Ensino Superior, edição n° 152. 

Caso isolado 
Apesar de uma transformação natural 

que leva ao fim do vestibular tradicional, 
em alguns cursos a tendência é que o pro
cesso de seleção convencional continue 
sendo adotado, sem perspectivas de gran
des mudanças. É o caso principalmente de 
medicina, em que tradicionalmente há pou
cas vagas para muitos candidatos. 

"Há cursos em que a criação de novas 
vagas não depende só da instituição, têm 
regulamentação específica. Nesses casos, 
a instituição nunca terá vagas suficientes 
para atender à demanda. Desconheço um 
curso de medicina, por exemplo, que tenha 
menos que 10 candidatos por vaga", lembra 
Guimarães, da UCB. 

Além de medicina, alguns cursos de di
reito e da área de engenharia também têm 
esse perfil. O consultor Tório Barbosa não 
vislumbra um substituto para o vestibular 
das carreiras muito concorridas no curto 
prazo. "Não consigo enxergar solução para 
a seleção nesses casos", afirma Tório. Uma 
alternativa, que segundo ele já vem sendo 
utilizada por algumas instituições de ensi
no, pode ser a combinação de dois proces
sos seletivos: um mais flexível para a maio
ria dos cursos e outro convencional para as 
cadeiras de medicina. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 13, n. 155, p. 22-25, ago. 2011.




