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Com a proximidade do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) as discussões a 

respeito do tema educação e da prova em si se multiplicaram nas redes sociais. O 

expressivo aumento do número de candidatos (quase 9 milhões de inscritos em 

2014) tem relação direta com a crescente adesão das faculdades e universidades ao 

Exame. Além da possibilidade de se utilizar a nota obtida para programas como o 

ProUni e o Fies. O Monitor de Temas, ferramenta desenvolvida pela Diretoria de 

Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV-DAPP), permite 

observar o interesse pelo assunto: à medida que a prova se aproxima o número de 

menções na rede aumenta, tendo atingido mais de 90 mil menções até as 16h30 

desta sexta-feira (7). 

Ferramenta Monitor de Temas às 17h00 desta sexta-feira (7) 

 

Acesse o Monitor de Temas e acompanhe a evolução de menções em Educação 

O fato de que grande maioria do número de candidatos é formada por jovens pode 

explicar a explosão ocorrida nas redes, assim como a utilização de aplicativos como o 

WhatsApp ou redes como o YouTube para sanar dúvidas e trocar conteúdos. Por 

outro lado, vista como uma política pública de educação, no sentido em que visa 

unificar os vestibulares, facilitando o ingresso nas universidades, o Enem apresenta 

um lado negativo. O fato de o exame se concentrar em um único fim de semana 

reduz as chances dos alunos ingressarem nas universidades, pois, por mais que suas 

notas possam substituir inúmeras provas, limita o candidato a um único fim de 

semana, o que eleva a tensão em torno do exame – e, consequentemente, a 

repercussão nas redes. Uma solução poderia ser a realização de mais de uma prova 

ao ano. 



Outra ferramenta desenvolvida pela FGV-DAPP que também permite observar o 

interesse pelo Exame é o Pulso do País. Como pode ser observado abaixo, ele não 

apenas reflete o interesse verificado no Monitor, como demonstra que a discussão 

não aparece concentrada em uma única localidade, sendo percebida em todo o 

território nacional. O que reforça a percepção de que o Exame conseguiu, de fato, se 

difundir pelo país, consolidando-se como uma opção aos interessados em uma vaga 

na graduação e como entrada para a universidade. 

Ferramenta Pulso do País às 17h00 desta sexta-feira (7) 

 

 

 


