DE GARFIELD A BOB MARLEY, VEJA FIGURAS
'POP' QUE JÁ CAÍRAM NO ENEM
Para professores, referências fazem jovens estar sempre
'antenados'.
Menina Mafalda e viking Hagar já apareceram em seis
edições do exame.
Paulo Guilherme Do G1, em São Paulo (Adaptada).

Garfield, Bob Marley,
Mutantes, Mafalda e Capitão América já caíram em questões do Enem (Foto:
Reprodução/Divulgação/AFP)

O que Bob Marley, Mutantes, Coldplay, Twitter, Capitão América, Blitz,
Garfield e Mafalda têm em comum? Estas e outras figuras da cultura pop já
foram tema de perguntas que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) nestes 15 anos de existência. Nos últimos anos, a presença de
artistas e personagens nas questões se tornaram mais frequentes no Enem.
Segundo professores ouvidos pelo G1, esta é uma tendência que deve
crescer cada vez mais para buscar estudantes "antenados" com o mundo.

VEJA FIGURAS DA CULTURA 'POP'
QUE JÁ CAÍRAM EM PROVAS DO ENEM

Música

Gonzaguinha (1998)
Chico Buarque (1999 e 2005)
Gilberto Gil (2001)
Engenheiros do Hawaii (2007)
Titãs (2007)
Lobão (2009)
Coldplay (2010)
Bob Marley (2011)
Jimi Hendrix (2011)
Sá e Guarabyra (2011)
Mutantes (2012)
Luiz Gonzaga (2012)
Blitz (2012)
Wilson Simonal (2012)

Mafalda (1999, 2003, 2004, 2005, 2010
e 2012)
Graúna/Henfil (1999 e 2005)
Angeli (2000, 2007)
Chico Bento (2000)
Garfield (2000, 2001, 2002, 2011 e
2012)
Desenhos/ Frank e Ernest (2001 e 2004)
cartunistas Laerte (2001, 2008 e 2012)
Calvin e Haroldo (2002 e 2010)
Hagar (2002, 2004, 2008, 2009, 2010 e
2012)
Ziraldo (2005 e 2010)
Caco Galhardo (2004)
Adão Iturrusgarai (2009)
Capitão América (2012)

Internet

Twitter (2010)
Wikipedia (2010)
Redes sociais (2011)

A primeira edição do Enem, em 1998, abriu com Gonzaguinha: "Viver e não ter a
vergonha de ser feliz..." A letra da música O que é, o que é foi o tema da redação do
Enem há 15 anos e deu origem a uma série de citações, usos de letras de músicas, capas
de discos e desenhos de figuras presentes na cultura pop.
Nos últimos dois anos, a presença de artistas populares nas questões do Enem aumentou.
Em 2010, a letra de "Viva la vida", da banda britânica Coldplay, caiu em uma questão
de inglês. Em 2011, o Enem trouxe perguntas citando Garfield, Twitter e Bob Marley. A
questão sobre o cantor jamaicano dizia: "Bob Marley foi um artista muito popular e atraiu
muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social, na música War o cantor se
utiliza de sua arte para alertar sobre... (resposta certa: a persistência da guerra quando
houver diferenças raciais e sociais)."
O Enem de 2012 fez muito uso destas "celebridades" nas questões. A prova de linguagens
e códigos trouxe questões com as canções "Aqui é o país do futebol", de Wilson Simonal,
e "A dois passos do paraíso", da banda pop Blitz; e uma pergunta sobre a banda
Mutantes e o movimento de contracultura no final dos anos 60. Na prova de espanhol,
uma tira da personagem Mafalda foi tema de uma de cinco questões.
Já a prova de ciências humanas apresentou a capa do primeiro número da revista do
Capitão América, lançada no início da década de 1940. A imagem trazia o desenho do
Capitão América dando um soco no líder nazista Adolf Hitler e perguntava ao candidato
contra o que a participação dos Estados Unidos na luta se associava (a resposta certa
era a alternativa 'os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial').

Coldplay caiu no Enem em 2010 (Foto: Divulgação)
Para os professores de cursinhos, todas estas referências nas questões do Enem têm
como objetivo buscar um aluno mais antenado, que não fique restrito apenas ao
conteúdo oferecido pelas escolas no ensino médio.
"É importante que o candidato tenha uma atitude ativa. O Enem quer aluno interessado
em tudo o que a vida possibilita, que seja sempre um cidadão curioso", afirma o
professor Luis Felipe Abad, do cursinho pH, do Rio.
Para o professor Gilberto Alvarez Giusepone Junior, especialista em Enem e diretor do
Cursinho da Poli, de São Paulo, o Enem busca um candidato com perfil 'eclético'. "Por
trás dessa linha pop está a busca por um estudante preocupado em ter uma formação
que é maior do que a escola dá, que tenha hobbies e que leia jornais, revistas, noticiário
em sites e busque informações que tenham relação com o conteúdo básico cobrado
pelo Enem", diz o professor Giba, como é conhecido.

Mafalda, de Quino, já apareceu seis vezes na
história do Enem (Foto: Reprodução/Quino)
Mafalda e Hagar
O professor cita como exemplo as tirinhas da personagem Mafalda. "Apesar de ser um
desenho, a Mafalda tem sempre um toque político inserido na mensagem, e isso faz com
que o candidato do Enem saiba relacionar o tema com seu contexto histórico."
A menina Mafalda, aliás, é uma das figuras campeãs de aparições da história do Enem.
A personagem criada pelo cartunista argentino Quino, já apareceu em seis das 15
provas do Enem já realizadas desde 1998 (em 2010 foram feitas duas provas por causa
de um problema de impressão no primeiro exame), assim como o viking Hagar, de Dik
Browne.
Em seguida aparece o gato Garfield, personagem de Jim Davis, com cinco aparições
em questões do Enem ao longo da história do exame.
"Mafalda, Garfield e Hagar são personagens presentes nas seções de quadrinhos de
grandes jornais e, por isso, muito conhecidos do público que faz o Enem", destaca Rafael
Menezes, professor de história do Sistema Elite de Ensino, de Porto Alegre. Segundo ele, o
uso de quadrinhos é comum para "arejar" as provas, em vez de colocar um enunciado
extenso, e pode ser aproveitado para as questões de português e de língua estrangeira
(inglês ou espanhol). "Os mangás japoneses ainda não apareceram no Enem, mas isto
pode vir a acontecer por eles também fazerem parte do universo dos jovens", indica
Menezes.
"O Enem tem esta característica de aproximação do jovem ao seu cotidiano e aplicar
estes fatos ao conteúdo exigido”, explica Kadu Lima, professor do Curso Progressão
Autêntico, do Rio. “Os alunos não leem tanto, não têm tanta base literária, então,
quando se cobra exemplos mais próximos, como os do cinema e da música, facilita o
entendimento da prova."
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