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Vestibular nacional
Seleção para cerca de 40 universidades, Enem lembra o ‘unificado’ dos anos 80

Leonardo Cazes
leonardo.cazes@oglobo.com.br

N a gramática do Ministério
da Educação (MEC), o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) é sinônimo de

fim do vestibular e democratização
do acesso ao ensino superior. Em en-
trevista ao GLOBO, em abril de 2009,
o ministro Fernando Haddad profeti-
zou que 2010 seria o marco do tér-
mino das seleções tradicionais. Mas
as cenas do último fim de semana,
quando foi realizado o Enem para 4
milhões de candidatos de todo o
país, fizeram muita gente relembrar
o extinto vestibular unificado da
Cesgranrio, que marcou a vida dos
jovens do estado entre 1972 e 1987.
Multidões em locais de prova, nervo-
sismo dos candidatos e mil e uma tá-
ticas contra cola são algumas das
imagens que vêm do passado.

— É como se fosse um ciclo na nos-
sa vida. O Enem é como o vestibular
unificado, só que aprimorado. Na
época, era um vestibular de múltipla
escolha, com uma redação, e que exi-
gia macetes e decoreba. A nota valia
para entrar em universidades públi-
cas e privadas.
Hoje o exame
trabalha mais
com habilida-
des e compe-
t ênc ias , e o
programa das
disciplinas é
menor, mas a
p re s s ã o é a
mesma — lem-
bra Rui Alves,
diretor de ensi-
no do Colégio e
Curso pH, que
criou uma dis-
ciplina especí-
fica para o exa-
me, chamada
“Matemática
Enem”.

O vestibular
unificado da
Cesgranrio, mesmo consórcio res-
ponsável hoje pelo Enem, era a única
forma de ingresso nas universidades
públicas do Estado do Rio. Por isso
mesmo, sua importância era grande.
Assim como o Enem, a prova era de
múltipla escolha, bem diferente dos
exames discursivos que marcaram
os vestibulares isolados, especial-
mente o da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), que adotou in-
tegralmente o Enem este ano.

Especialistas concordam que a
pressão em torno das provas é a mes-
ma, ainda que tenham magnitudes
distintas: na sua última edição, o uni-
ficado teve 79 mil inscritos, contra 5,3
milhões no Enem. Apesar de os con-
teúdos cobrados e a forma como são
exigidos serem bem diferentes, os
candidatos estão jogando numa pro-
va boa parte de suas chances de che-
gar ao ensino superior.

Para o professor José Carlos Ro-
then, doutor em Políticas Educacio-
nais e professor da Universidade Fe-

deral de São Carlos (UFSCar), o
Enem se tornou um “vestibular na-
cional”. Na sua opinião, falar em de-
mocratização do acesso através de
uma prova é contraditório.

— O Enem não é diferente de um
vestibular, ele é um vestibular dife-
rente. A verdadeira democratização
seria se todas as pessoas que termi-
nassem o ensino médio e desejas-
sem continuar os estudos no ensino
superior tivessem esse direito garan-
tido. O modelo atual é menos elitista
do ponto de vista financeiro, já que
só é preciso pagar uma taxa para
concorrer em várias instituições.
Por outro lado, a seleção continua

elitista porque as pessoas mais bem
preparadas, que estudaram nos me-
lhores colégios, entrarão nos melho-
res cursos — diz o professor.

Simon Schwartzman, sociólogo e
pesquisador do Instituto de Estudos
do Trabalho e Sociedade (Iets), vai
ainda mais longe na crítica ao discur-
so oficial. Ele afirma que as provas de
seleção para o ingresso nas universi-
dades existem no mundo inteiro.

— Todas as universidades sele-
cionam alunos. Existem modelos
descentralizados e outros unifica-
dos. Nestes, tenho dúvidas sobre as
vantagens, porque acaba havendo
uma competição nacional. Acesso

universal ao ensino superior é de-
magogia. Nos cursos mais difíceis,
não haverá vagas para todos — cri-
tica o pesquisador.

Criado em 1998 como um exame
de avaliação da qualidade do ensino
médio, o Enem foi transformado na
principal porta de entrada para o en-
sino superior em 2009. Naquele ano
também foi criado o Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), do MEC. Com
a nota da prova, todos os vestibulan-
dos podem concorrer a vagas em
instituições públicas do Brasil intei-
ro. Com o número crescente de ade-
sões, a expectativa é que a edição de
2012 ofereça cerca de 80 mil vagas

em mais de 40 instituições, entre
elas UFRJ, Unirio, UFF e UFRRJ. Seu
gigantismo, no entanto, trouxe os
problemas que todos acompanham
nos últimos três anos: vazamento de
prova em 2009, falhas de organiza-
ção em 2010 e, este ano, o uso prévio
das questões do exame em um simu-
lado do Colégio Christus, em Forta-
leza. O caso está na Justiça, e a anu-
lação do exame está sendo julgada
pela Justiça Federal do Ceará.

Nesta transição, o exame também
mudou de perfil: inicialmente, era fo-
cado nas habilidades e competências
adquiridas pelos alunos, como a ca-
pacidade de interpretar textos, gráfi-
cos e tabelas, contextualizar fatos e
construir argumentações. Desde
2009, apesar de mantidas essas ca-
racterísticas, o conteúdo específico
das disciplinas foi ganhando espaço.

Mozart Neves Ramos, conselheiro
da ONG Todos pela Educação, con-
corda com Schwartzman. Entusiasta
da proposta do MEC, ele continua
com o mesmo ânimo em relação ao
novo Enem, apesar da série de proble-
mas que atingiram todas as edições
do exame desde a sua reformulação.
Ele aponta o casamento entre as no-

vas diretrizes
do ensino mé-
dio, aprovadas
pelo Conselho
Nac iona l de
E d u c a ç ã o
( C N E ) e m
maio, e a pro-
va, como seu
maior mérito.

— Continuo
com o mesmo
otimismo, por-
q u e o E n e m
t ro u x e u m a
i m p o r t a n t e
questão, que é
induzir a mu-
dança no ensi-
no médio. His-
toricamente,
isso só acon-
tece quando

muda a forma de acesso à universi-
dade — defende Mozart.

Já Schwartzman faz uma avalia-
ção oposta. Para o sociólogo, o for-
mato atual é um “monstrengo” que
deixa pesado e engessado o currícu-
lo do ensino médio, por ser uma
avaliação generalista.

— Uma das razões da alta evasão
no ensino médio é por conta da for-
mação generalista. Nenhum país faz
isso no mundo. Os alunos recebem
uma carga ampla e enorme, não
aprendem, e esquecem tudo logo de-
pois. A avaliação conteudista não é
um problema, é usada em vários lu-
gares. Mas há sempre um foco na
área em que os estudantes aprofun-
daram os seus estudos — defende.

Generalista ou não, conteudista
ou não, o fato é que o Enem, seja pe-
la grandeza que assumiu, pela pres-
são a que submete os candidatos ou
a série de problemas que se repe-
tem a cada ano, está cada vez mais
com cara de dèja vu. ■
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Uma prova reprovada
Para alunos, exame é pior do que seleções isoladas das universidades

● Quando o vestibular unificado da
Cesgranrio teve sua última edição,
em 1987, os amigos Claudia Usai,
Petry Melo, Matheus Araujo e Vic-
toria Spyrides, todos de 17 anos,
não eram nem nascidos. Os quatro,
alunos do 3o- ano do Colégio pH, po-
dem até não saber como foi no pas-
sado, mas são unânimes ao anali-
sar o presente: sentem muita sau-
dade de quando cada universidade
tinha a sua própria seleção.

— O Enem poderia até ser a 1a-

fase, mas nunca poderia substituir
a prova discursiva, como era na
UFRJ, que exige muito mais. Um
aluno que vai fazer medicina, por
exemplo, precisa saber mais biolo-
gia, assim como quem vai fazer en-
genharia precisa saber mais física e
matemática — questiona Claudia,

que apesar de crítica, espera ter
acertado mais de 90% das questões
da prova e pretende cursar faculda-
de de cinema ou música.

Para Matheus, o Enem em nada
difere dos outros vestibulares, só
que é uma prova nacional.

— Se você pegar como era antes
do novo Enem e como é agora,
continua tudo a mesma coisa.

Petry diz que o exame em si é
mais fácil do que os vestibulares
próprios das universidades, mas
que o principal adversário é o tem-
po. Mesmo sabendo o conteúdo,
não dá para responder todas as
180 questões e fazer a redação.

— O maior problema da prova é
a escassez de tempo, sem dúvida.
Porque, no geral, o teste é super-
ficial. Acredito que o maior proble-

ma é ser uma prova de avaliação
para o ensino médio e de seleção
para as faculdades. Não dá para
conciliar as duas coisas — argu-
menta ele, que acertou cerca de
80% das questões do Enem.

O diretor de ensino do colégio,
Rui Alves, faz coro com as reclama-
ções dos estudantes e defende que
seja reavaliado o tempo de realiza-
ção do exame. Ele também recla-
ma da incoerência de existir uma
prova única, mas cada universida-
de atribuir um peso diferente às di-
versas áreas, como faz a UFRJ.

— O exame é o mesmo, mas ca-
da universidade faz o que quer
com ele. A meu ver, os pesos de-
veriam ser iguais. Isso complica
muito a cabeça dos alunos, não
tem foco — afirma Rui.

SALA DE aula do Colégio e Curso pH cheia: cursinhos não foram esvaziados com o Enem e se adaptaram às mudanças

“O Enem
poderia até
ser a 1a- fase,
mas não
substituir a
prova
discursiva da
UFRJ
Claudia Usai,
estudante

“É como se
fosse um
ciclo. O
Enem é como
o vestibular
unificado,
só que
aprimorado.
Rui Alves, diretor de
colégio

ALUNOS FAZEM prova no Maracanã, no vestibular unificado
da Cesgranrio, que era a forma de acesso a todas as
universidades públicas do Rio e boa parte das particulares

MULTIDÃO DE candidatos se aglomera na porta da
Universidade Nove de Julho, em São Paulo, para fazer o
Enem, prova de seleção para 40 instituições
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 21.




