
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL, apresentando proposta de intervenção 

social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 

“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.” 
Sêneca 

TEXTO I   

A transformação do perfil da universidade brasileira ocorreu, sobretudo, como resultado da reivindicação de 
movimentos sociais. “O perfil elitista da universidade brasileira tem mudado. Grupos sociais historicamente 
marginalizados no Brasil têm aumentado sua representação na população estudantil universitária”, diz Mário 
Azevedo, professor na Universidade Estadual de Maringá e diretor da ANPEd (Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação). Para as instituições, a expansão também foi importante por trazer 
renovação e crescimento, como explica Marcelo Knobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp): “as universidades vivem da diversidade e precisam refletir a sociedade onde atuam. Novas 
ideias, culturas e maneiras de pensar são seu oxigênio.” O professor José Fernando Queiruga Rey, que foi 
Pró-reitor de Graduação da Universidade Federal do ABC (UFABC), também elenca outros benefícios, como 
o surgimento de universidades fora dos grandes centros urbanos, e também o crescimento da pós-
graduação para além do eixo Rio-São Paulo, formando mais doutores para lecionarem. “Mas, principalmente, 
se um país quer se desenvolver, e não só no aspecto econômico, precisa de mão de obra qualificada. E 
conhecimento produz mais conhecimento, tecnologia, emprego, produtos e mais cuidado com questões 
ambientais, só para mencionar alguns dos retornos para a sociedade”, afirma o docente. No âmbito 
individual, quem tem ensino superior pode ver seu salário aumentar em 150% em relação a quem não tem 
e garantir espaço entre os 80% dos graduados que recebem mais do que a média brasileira, de acordo com 
o estudo Education at a Glance 2018, da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).  

Disponível em: https://tinyurl.com/vb5elq2. Acesso em: 16 jan. 2020. 
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TEXTO II 

As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808 com a chegada da Família Real 

portuguesa ao país. Neste ano, foram criadas as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia), a de Anatomia e Cirurgia, no Rio de Janeiro 

(atual Faculdade de Medicina da UFRJ) e a Academia da Guarda Marinha, também no Rio. Dois anos após, 

foi fundada a Academia Real Militar (atual Escola Nacional de Engenharia da UFRJ). Seguiram-se o curso 

de Agricultura em 1814 e a Real Academia de Pintura e Escultura. Até a Proclamação da República em 

1889, o ensino superior desenvolveu-se muito lentamente, seguia o modelo de formação dos profissionais 

liberais em faculdades isoladas e visava assegurar um diploma profissional com direito a ocupar postos 

privilegiados em um mercado de trabalho restrito além de garantir prestigio social. Uma das principais 

transformações do ensino superior no século XX consistiu no fato de destinar-se também ao atendimento à 

massa e não exclusivamente à elite. Se, por um lado, há um contingente expressivo de estudantes de nível 

superior proveniente das camadas de renda intermediária, salta à vista que os menos favorecidos não 

usufruem da igualdade de oportunidade de acesso ao ensino superior, seja ele público, seja privado, não 

por falta de vagas ou de reforma deste, mas por problemas sociais e deficiências do ensino fundamental.  

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-86502002000900001.Acesso em: 16 jan. 2020. 
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TEXTO III 

IBGE e INEP 
Disponível em: https://tinyurl.com/vb5elq2. Acesso em: 16 jan. 2020. 

 

 

TEXTO IV 

No Brasil, o acesso ao ensino superior continua muito restrito, estabilizado em 32,7% dos jovens de 18 a 24 

anos estudando. Os dados estão na pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2019, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que analisa as condições de vida da população 

brasileira. Segundo a pesquisadora do IBGE Betina Fresneda, que integra a coordenação de Educação da 

SIS, a entrada dos jovens no ensino superior não está compatível com os padrões internacionais. Ela explica 

que as metas do Plano Nacional de Educação estabelecem para 2024 a proporção de 33% dos jovens 

cursando a faculdade na idade correta, enquanto em 2018 a taxa foi de 23,1%. “A gente tem um residual da 

população jovem com ensino superior relativamente baixo, a gente tem que aumentar muito ainda a entrada 

dos jovens no ensino superior, não temos um padrão compatível com o padrão internacional, apesar de já 

ter garantido o acesso universal na educação básica”, argumentou. 
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