
Solicitação Coletiva de Suspensão do Calendário do ENEM 

Como todos os países do mundo, o Brasil vive a situação da pandemia oriunda de Covid-
19. No contexto nacional de profundas desigualdades sociais e econômicas suas consequências 
são e serão nefastas, sobretudo para a imensa maioria da população que vive em condições 
precárias. 

No campo das políticas educacionais os prejuízos são muito grandes considerando as 
dificuldades que já enfrentam crianças, jovens e adultos em um sistema que nunca honrou o 
princípio constitucional que garante igualdade de condições de acesso e permanência a todos. 

Especificamente no ensino médio, etapa conclusiva da educação básica, coloca-se uma 
situação-limite com a necessidade de realização do ENEM e dos vestibulares para 
prosseguimento dos estudos. 

As desigualdades sociais refletem-se e aprofundam-se nas desigualdades educacionais 
e a realização de atividades escolares através de meios virtuais negligencia o fato de que grande 
parte dos jovens brasileiros não dispõe desta possibilidade e das condições necessárias para 
acesso e aprendizagem dos conteúdos exigidos nas avaliações definidoras para o 
prosseguimento dos estudos em nível superior. Considere-se que 87,5% dos estudantes do 
ensino médio no Brasil frequentam escolas públicas. 

A posição do CNE/Conselho Nacional de Educação foi explícita ao recomendar que o 
MEC e o INEP/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
“acompanhem as ações de reorganização dos calendários de cada sistema de ensino antes de 
realizar o estabelecimento dos novos cronogramas das avaliações (SAEB) e exame (ENEM) de 
larga escala de alcance nacional” e, em especial, que aguardem o retorno às aulas para definir o 
cronograma e as especificidades do ENEM 2020. Dada a incerteza do momento, o mais indicado 
seria que tais exames não sejam aplicados em 2020.  

A propaganda que vem sendo veiculada pelo governo federal acerca do ENEM, induz a 
população a grande erro de avaliação da realidade. O texto publicitário é exatamente o contrário 
do que ele prenuncia: a realização dos exames nas datas previstas, antes da pandemia, impedirá 
que milhares de jovens tenham a possibilidade de seguir seu caminho para o ensino superior se 
considerarmos a vulnerabilidade das redes e precariedade de condições de trabalho de 
professores. 

Estes jovens e adultos são obrigados a ir à luta todos os dias, muitos dos quais em 
espaços precários de trabalho, mesmo durante a situação atual. 

Estar fisicamente na escola e contar com a presença de professores, na exígua carga 
horária de 800 horas-anuais, é o mínimo que o país tem que oferecer aos jovens e adultos 
brasileiros antes de submeterem-se ao maior exame público e nacional que demarca o futuro 
de milhões de brasileiros.  

Assim sendo, a sociedade brasileira, ora representada pelas entidades abaixo-assinadas, 
exige que o Ministério da Educação suspenda o calendário previsto para o ENEM e aguarde tanto 
o desenrolar dos acontecimentos em torno das modificações impostas pela pandemia, quanto 
o retorno às atividades presenciais para redefinir sua realização. 
 

ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação  

ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação  

ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

ABdC – Associação Brasileira de Currículo  

ABRAPEC – Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

ANPOF – Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia 



ANPOCS – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros 

ANPUH – Associação Nacional de História  

ANPG – Associação Nacional de Pós-graduandos 

CEDES – Centro de Estudos Educação e Sociedade  

CNTE – Confederação Nacional do Trabalhadores em Educação  

FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

FORUMDIR – Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou 

Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras  

FINEDUCA – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação  

FORPIBID-RP – Fórum de Coordenadores Institucionais do Pibid e Residência Pedagógica  

FORPARFOR – Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Parfor  

Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio 

SBENBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia     

SBEnQ – Sociedade Brasileira de Ensino de Química 

REPU – Rede Escola Pública e Universidade 

Rede Emancipa 

UBM - União Brasileira de Mulheres  

UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

UNE - União Nacional dos Estudantes 


