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Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que 
acontece nos dias 22 
e 23 deste mês, apre-
senta o maior núme-
ro de inscritos desde a 
sua primeira edição, em 

1998, quando foi lançado pelo então mi-
nistro Paulo Renato Souza (1945-2011). 
São 6.221.697 interessados em realizar a 

prova que, originalmente, foi criada com 
o intuito de avaliar o desempenho dos 
alunos ao término da escolaridade bási-
ca. Com o passar dos anos, no entanto, o 
exame começou a ser aplicado em subs-
tituição ou como complemento dos ves-
tibulares de acesso aos cursos profissio-
nalizantes pós-Médio e ao Ensino Supe-
rior. Atualmente, sua atuação é abran-
gente e, para muitos, dispersiva. 

A primeira grande mudança ocor-
reu em 2004, quando o Ministério da 
Educação (MEC) instituiu o Progra-
ma Universidade para Todos (ProUni) 
e vinculou a concessão de bolsas em 
instituições privadas à nota obtida no 
Enem. Mais tarde, em 2009, intensifi-
cando o discurso de democratização do 
acesso à educação superior, o MEC ins-
tituiu o exame para o ingresso às uni-
versidades públicas brasileiras via Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu). O Si-
su é um método informatizado que in-
dica os candidatos para as instituições 
públicas de ensino de acordo com a no-
ta que obtiveram no Enem. No segun-
do semestre de 2011, foram oferecidas 
26.336 vagas em 48 instituições de en-
sino públicas por meio do Sisu/Enem. 

No que depender do ministro Fer-
nando Haddad, o vestibular conven-
cional está com os dias contados. De 
acordo com o titular da pasta da Edu-
cação, os exames t radic ionais po-
dem acabar ainda nesta década. Ele 
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também já estuda tornar a prova obri-
gatória. Um exemplo que estimula es-
sa previsão é o da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), que deci-
diu substituir sua prova tradicional pe-
lo Enem para o acesso 2012. 

O processo teve início em 2009, 
quando a instituição utilizou o exame 
como primeira fase do vestibular. Na 
época, foram selecionados quatro can-
didatos por vaga para a segunda fase. 
Por exemplo, se havia 30 vagas para o 
curso de Engenharia Mecânica, os can-
didatos com as 120 melhores notas rea-
lizavam a prova específica da UFRJ. 

Em 2010, houve uma divisão de va-
gas: 40% destinadas ao vestibular, 40% 
para o Sisu e outros 20% pelo Sisu so-
mado ao processo de ação afirmativa, 
que determinava que somente podiam 
concorrer candidatos egressos do En-
sino Médio de escolas públicas. O Con-
selho Universitário da UFRJ avaliou a 
experiência como bem-sucedida e re-
solveu extinguir o vestibular próprio. 
Agora, o próximo processo seletivo se-
rá pelo Sisu/Enem, oferecendo um to-
tal de 9 mil vagas, 30% reservadas aos 
alunos que fizeram Ensino Médio in-
tegralmente na escola pública e com 
renda familiar per capita inferior a um 
salário mínimo (545 reais). 

"Nosso foco é a democratização do 
acesso ao Ensino Superior", af i rma 
Marta Feijó Barroso, superintendente 

acadêmica da gradução da UFRJ. Se-
gundo ela, a ação resolve um problema 
antigo do processo seletivo, a autoex-
clusão dos alunos provenientes de es-
colas públicas. "Em geral, esses estu-
dantes acham que não têm chance de 
concorrer. Com o Enem, isso não es-
tá acontecendo. Nós estamos preen-
chendo, inclusive, vagas de cursos 
de mais baixa procura que antes não 
conseguíamos preencher", explica. 

No outro extremo da ponte aérea, a 
Universidade de São Paulo (USP), con-
tinua sem utilizar o Enem em nenhu-
ma das etapas de seu processo seleti-
vo. Em 2009, a instituição até cogitou 
aproveitar a prova como complemen-
to em uma das fases de seu vestibular, 
porém, por causa de uma alteração de 
datas do exame nacional, a experiência 
foi descartada. 

Naquele ano, o Enem sofreu o mais 
duro golpe na sua credibilidade e efici-
ência logística, quando a prova foi fur-
tada de dentro da gráfica que fora con-
tratada para imprimi-la. Os criminosos 
foram descobertos ao tentar vender as 
questões, o que provocou o adiamen-
to do exame. Inicialmente agendado 
para outubro, ele foi alterado para de-
zembro. Na época, o gasto com a reim-
pressão da prova foi estimado em 148 
milhões de reais, além de ter causado 
prejuízo aos 4,5 milhões de candidatos 
inscritos. Dos 4,1 milhões de inscritos, 
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Text Box
Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 60, p. 55-57, out. 2011.




