
 

 

 

 

OFÍCIO Nº. 001/2021/FNPE 

 

Brasília, 08 de janeiro de 2021. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

MILTON RIBEIRO 

Ministro de Estado da Educação 

Esplanada dos Ministérios, Bl. "L" - 8º Andar    

gabinetedoministro@mec.gov.br , chefiagm@mec.gov.br 

 

 

Assunto: Adiamento do ENEM 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

1.   O Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) é uma articulação de 40 entidades 

nacionais do campo educacional que, por sua atuação em defesa de uma educação pública, gratuita, laica, 

de qualidade social, com gestão pública, recebeu o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2019 da Câmara 

dos Deputados. 

2.   As entidades do FNPE, muitíssimo preocupadas com a realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), desde o início da pandemia, vêm ratificar sua posição de que sua realização 

dentro do atual cronograma representará forte reforço a desigualdades educacionais e sociais e, portanto, 

deve ser adiado. É forçoso ressaltar, ainda, uma constatação óbvia neste ano de pandemia: que houve 

forte deterioração das condições de estudo no ensino médio regular, agravado pelo empobrecimento e 

pela exclusão social de famílias, todos fatores de aprofundamento da vulnerabilidade social e 

educacional. 

3.   Ademais, a proposição de realização do Enem, previsto para iniciar-se em 17 de janeiro, 

mesmo com o anúncio de algumas medidas de segurança sanitária (que são insuficientes) não será capaz 

de garantir a segurança da população brasileira, em um momento de visível e preocupante agravamento 

da pandemia no país.  

4.   Estudantes passarão cerca de cinco horas em salas de aula e é sabido que o risco de 

transmissão está fortemente relacionado com o tempo de permanência no mesmo ambiente, sem 

falarmos da inexistência de forte e consistente avaliação prévia das condições efetivas das escolas, as 

dimensões destas para viabilizar distanciamento, a adequada ventilação das salas e as condições de 

acesso a banheiros, entre outros aspectos, por exemplo. 



 

 

5.   É necessário adiar o ENEM e é urgente que secretarias estaduais e municipais de 

educação coordenem planejamentos para garantir as condições pedagógicas e sanitárias para que todos 

os estudantes participem do exame, em melhor situação e resguardadas condições mais equânimes entre 

estudantes brasileiros/as.  

6.   Encaminhamos nossas manifestações com a intenção de chamar a atenção de Vossa 

Excelência no sentido da adoção de medidas urgentes para o adiamento da realização do 

ENEM, de modo a assegurar segurança jurídica e proteger o processo seletivo público, que exige 

a mais ampla e irrestrita transparência, publicidade, igualdade e preservação do interesse público 

e o direito à educação. 

Respeitosamente, 

 

 

 

MARIA LUIZA SÜSSEKIND 

 

Pela Coordenação Executiva do FNPE 

 

 

Acompanha: 

NOTA PÚBLICA DO FNPE (14/05/2020) - Garantia da vida e do direito universal à educação de qualidade e 

manutenção de vínculos educativos em tempos de pandemia: #AdiaENEM. Disponível em: 

https://fnpe.com.br/wp-

content/uploads/2020/05/2020_05_14_nota_fnpe_reorganiza_calendario_escolar_covid_final.pdf  

MANIFESTO DOS EDUCADORES E EDUCADORAS, ESTUDANTES, BRASILEIROS E 

BRASILEIRAS (16/07/2020): em defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais e da educação. Disponível 

em: https://fnpe.com.br/acesse-o-manifesto-dos-educadores-e-educadoras-estudantes-brasileiros-e-brasileiras/  

NOTA PÚBLICA DO FNPE (18/09/2020). Disponível em: http://fnpe.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/Nota-FNPE-pleno-1Final-18_09-12h40.pdf  

NOTA SOBRE A REALIZAÇÃO DO ENEM (09/01/2021): Entidades Nacionais pelo adiamento do Enem 

https://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_14_nota_fnpe_reorganiza_calendario_escolar_covid_final.pdf
https://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_14_nota_fnpe_reorganiza_calendario_escolar_covid_final.pdf
https://fnpe.com.br/acesse-o-manifesto-dos-educadores-e-educadoras-estudantes-brasileiros-e-brasileiras/
http://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Nota-FNPE-pleno-1Final-18_09-12h40.pdf
http://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Nota-FNPE-pleno-1Final-18_09-12h40.pdf

