Gênero e raça em quatro edições do Enem:
o perfil dos inscritos
(Ensaios de Gênero, 25/10/2015) Neste fim de semana, dias 24 e 25 de outubro, estão
ocorrendo as provas do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio 2015 em milhares de locais
pelo Brasil. Em um momento de tensão política no País, em torno da “ideologia de gênero”, o
Exame já surpreendeu por ter abordado Simone de Beauvoir, direitos humanos e Paulo Freire
nos testes objetivos, além de ter apresentado uma proposta de redação sobre “a persistência
da violência contra a mulher no Brasil”. Mas o que mais podemos dizer sobre as questões de
gênero no Enem? E o que há para se explorar nas questões raciais?
Leia mais:
O Enem de Jéssica, por Marcus Faustini (O Globo, 27/10/2015)
4 dados sobre violência contra a mulher que provam que isso não só ‘papo de feminista’
(Elástica, 26/10/2015)
De Cunha ao ENEM, por Nancy Ferruzzi Thame (Brasil 247, 26/10/2015)
Para entender alguns aspectos de gênero e cor/raça no perfil dos inscritos nas edições do
Enem, neste texto vamos tomar como base alguns textos já publicados pelo Inep, em particular
o Relatório Pedagógico do Enem 2009-2010 e o Relatório Pedagógico do Enem 2011-2012.
Logo, abordaremos as edições de 2009 a 2012, já um pouco antigos, mas que trazem
tendências que permanecem até hoje entre os inscritos e participantes do Exame.
Na Figura 1, vemos que as mulheres são tradicionalmente maioria no Enem. Desde 2009, pelo
menos, elas compõem cerca de 60% dos inscritos no Exame. A título de ilustração, em 2012
tivemos aproximadamente 3,4 milhões de mulheres inscritas, contra 2,4 milhões de homens.
Isso indica que a população feminina superou a masculina em cerca de um milhão de
inscrições. Em parte, isso se deve à maioria feminina no Ensino Médio (EM), uma vez que elas
são aproximadamente 54% do alunado nessa etapa de ensino. Mas, como veremos, não se
resume a isso.

Figura 1 – Percentual de inscritos no Enem 2009 a 2012, segundo o sexo. (Fonte:
Inep)
Sabe-se que o Enem, ao adquirir novas funções (seleção de ingressantes para o nível superior,
certificação do Ensino Médio, seleção de beneficiários a bolsas e financiamento estudantis),
transcendeu o EM, desde sua radical reformulação no ano de 2009; não por menos, de lá para
cá ele vem sendo chamado “Novo Enem”, em oposição àquele que existiu de 1998 a 2008. Por
isso, é importante ver a distribuição por sexo entre as distintas situações de conclusão do
Ensino Médio, explicadas abaixo.
Entre essas “situações de conclusões do EM”, podem ser diferenciados os inscritos que já
concluíram o EM (os egressos), aqueles que ainda estão cursando e pretendem terminá-lo no
próprio ano do Enem (os concluintes), aqueles que ainda vão levar mais de um ano para

conclui-lo (muitos dos quais são “treineiros”), e aqueles que estão fora da escola e que ainda
não haviam concluído o EM. Estes, que são minoria no Exame, provavelmente buscam no Enem
o certificado de conclusão do Ensino Médio que eles não obtiveram na idade esperada. Para
investigar as relações entre essas diferentes condições e gênero, a Figura 2 apresenta a
distribuição por sexo de cada uma das situações de conclusões do EM.

Figura 2 – Percentual de participantes do Enem 2012 por situação de conclusão
do Ensino Médio, segundo o sexo. (Fonte: Inep)
Esse gráfico aponta que as mulheres são maioria em três das quatro categorias existentes.
Nestas, a população feminina reúne cerca de 60% dos participantes do Exame. Isso significa
que as mulheres são maioria entre egressos, concluintes e “treineiros”. O padrão apenas se
modifica na última linha, que ilustra os participantes que não concluíram o EM e que tampouco
o cursavam na época do Exame. Entre esses, há uma maioria masculina. Em conjunto, esses
dados indicam que o público do Enem em curso escolar é majoritariamente feminino (o que,
agora sim, reflete a maioria feminina no EM e possivelmente um maior interesse das mulheres
em buscar a continuidade de seus estudos), bem como entre os egressos. Já os homens somam
mais de 50% apenas entre os participantes do EM com trajetórias escolares mais acidentadas.
Parece que não, mas esses dados muitos nos dizem sobre a escolarização no Brasil.
Com relação à cor/raça, constatou-se que, em 2012, 43% dos participantes do Enem eram
brancos, 41% pardos, 11,5% pretos, 2,3% amarelos e 0,6% indígenas. Ou seja, há uma maioria
de 52,5% de negros (pretos e pardos). De 2009 em diante, não houve alterações tão marcantes
no perfil racial dos participantes. Pela Figura 3, abaixo, nota-se que há um leve aumento de
pardos (da barra verde escura à verde clara), em paralelo a uma redução de brancos. Ao
mesmo tempo, é visível uma tendência de queda na não declaração racial, o que sugere uma
maior identificação dos participantes com as cinco categorias desse sistema de classificação.

Figura 3 – Percentual de inscritos no Enem 2009 a 2012, segundo a cor/raça.
(Fonte: Inep)
Chama a atenção também, embora não estejam representadas no gráfico acima, as taxas de
abstenção dos inscritos. Por taxas de abstenção, referimo-nos ao percentual de indivíduos que
se inscreveram no Exame, mas que não estiveram presentes nos dois dias de realização da
prova. Na média nacional, obteve-se uma taxa de abstenção de 29,5% em 2012. No entanto, se
desagregarmos esses dados por cor/raça, veremos que 27,3% dos brancos faltaram em pelo
menos um dos dias de prova, ao passo que isso ocorreu com 32,5% dos pretos. É uma diferença
marcante, que aponta para uma desigualdade racial nas possibilidades de realização do Enem.
Se cruzarmos os dados raciais com a situação de conclusão do Ensino Médio para o ano de
2012, tal como representamos acima para o sexo, obteremos a Figura 4. Nesta, vemos que,
entre pretos e pardos, há uma concentração de egressos do EM em valores de,
respectivamente, 60,1% e 53,8%. Já entre os brancos, esse índice atingiu 46,5%. Ou seja, mais
da metade dos participantes negros já concluiu o EM; é provável que muitos deles estejam

tentando uma vaga no Ensino Superior. Entre os brancos, por sua vez, há uma maior
expressividade de concluintes dessa etapa de ensino (aproximadamente 33%).

Figura 4 – Percentual de participantes do Enem 2012 por situação de conclusão
do Ensino Médio, segundo a cor/raça. (Fonte: Inep)
Em suma, o Enem é um exame que foi acumulando funções desde que, em 2005, passou a
selecionar os bolsistas para o ProUni (Programa Universidade para Todos). Desde então, essa
prova passou a ter finalidades que iam além da avaliação de desempenho do estudante do
Ensino Médio. Hoje, com uma maioria de egressos (em 2012, estes somaram 56% dos
inscritos) e tendo sua principal utilidade enquanto um “vestibular unificado nacional”, as
desigualdades passaram a adentrar o Exame e chamar a atenção para desafios presentes na
sociedade brasileira: como corrigir as trajetórias escolares de homens, especialmente negros?
Como adquirir maior equidade no acesso ao ensino superior? Como tornar o Enem mais
acessível para populações vulneráveis?
As análises poderiam se aprofundar, mas isso demandaria um texto de maior extensão. Fica o
convite para que os/as leitores/as acessem os relatórios indicados no início do artigo, para que
possam explorar os dados de sexo e cor/raça por si mesmos. Agora, além da publicação do
relatório para os anos de 2013 e 2014, resta-nos aguardar a finalização do Enem 2015 e ver
que outras informações sobre as desigualdades sociais esse Exame poderá nos trazer.
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