
Trabalhoso, Enem tem ambiente como tema  
Fabio Takahashi, Juliana Coissi e Daniela Arrais 
 
Na avaliação de professores de cursinhos, as provas deste ano foram mais densas e cansativas 
que as de anos anteriores 
 
Segundo o Inep, mais de 4 milhões de alunos do ensino médio se inscreveram no teste, maior 
número desde a sua criação, há dez anos 
 
A edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi mais trabalhosa e densa do 
que as provas anteriores, avaliam os professores. 
 
O ambiente foi o tema principal tanto da parte objetiva do exame (com 63 questões) quanto 
da redação. 
 
"Havia enunciados gigantescos. Foi uma prova mais densa e cansativa", afirmou a 
coordenadora do Cursinho da Poli, Alessandra Venturi. 
 
A mesma impressão teve a coordenadora do Objetivo, Vera Lucia da Costa Antunes. "A prova 
estava cansativa. O aluno teve de ler, reler e concluir. Algumas questões, por exemplo, 
apresentavam leis federais. São situações difíceis para boa parte dos estudantes." 
 
"As questões enfatizaram a compreensão de textos nos enunciados. Algumas tiveram 
enunciados trabalhosos. Em outras, o aluno podia usar os dados da própria questão para 
responder", disse o coordenador dos simulados do Enem do Curso Anglo, Cezar Fasson. 
 
Apesar de também considerar que a prova foi mais longa, com mais tabelas, o coordenador do 
Etapa, Edmilson Motta, disse que a base segue a mesma, de compreensão de textos. "O Enem 
está firmando sua cara". 
 
Já o professor de geografia do Cursinho da Poli Yadyr Figueiredo Filho disse que uma questão 
sobre pecuária (3 da versão amarela) não tinha resposta. Pelo gabarito oficial, a alternativa 
correta (E) dizia que "a recuperação de áreas desmatadas (...)" pode "contribuir para a 
redução do desmatamento". "Como recuperar áreas já desmatadas diminui o desmatamento? 
É questão de lógica", disse. 
 
Histórico 
 
O Enem foi criado para que o formando do ensino médio pudesse fazer uma avaliação de seu 
nível de aprendizado. 
 
Com o passar do tempo, porém, a prova passou a valer pontos nos vestibulares e selecionar 
calouros para o Prouni (programa do governo federal que concede bolsas em universidades 
particulares). 
 
Na edição deste ano, mais de 4 milhões se inscreveram, maior número desde a criação do 
exame, há dez anos. 
 
Redação 
 
A redação sofreu uma alteração. Ao apresentar a questão do desmatamento na Amazônia, a 
prova restringia a três as opções para solucionar o problema: suspensão total do 
desmatamento; pagamento a proprietários que parem de desmatar; e aumento da 
fiscalização. 
 
Após fazer a escolha, o aluno deveria apontar as possibilidades e as limitações da ação 
escolhida. "Nas provas anteriores, o aluno podia escrever o que dava na telha. Neste ano, ele 
teve de escolher uma das soluções predeterminadas e mostrar os prós e os contras. É 
interessante, mas mais complicado. O aluno teria de contar com um bom conhecimento 



escolar para ir bem", disse a professora de redação do Objetivo Elizabeth de Melo 
Massaranduba. 
 
O MEC estendeu até amanhã a inscrição para o Enade (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes). 
 

 
Leia mais: 
 
Alunos aprovam redação com diferentes focos  
 
A maioria dos alunos ouvidos pela Folha ontem que haviam acabado de realizar o Enem 
aprovou a novidade na redação: além do tema geral, a preservação da Amazônia, foram 
expostas três opções como focos para a redação. 
 
"As opções são melhores porque são margem mais ampla para você desenvolver seu texto", 
disse Israel Silva Correia, 25. 
 
O motorista José Fernandes, 57, aproveitou o texto de uma das opções para incluí-lo no corpo 
da sua redação. 
 
A prova, em geral, foi vista como fácil, apesar de longos enunciados, e mais centrada em 
atualidades (lei seca, meio ambiente) do que nas disciplinas. "Foi fácil. Era mais saber 
interpretar as questões", disse Francis Akuta, 16. 
 
O estudante Leonardo Chanes Vasconcelos, 19, não conseguiu participar do Enem porque não 
recebeu seu cartão de inscrição com o local da prova. 
 
A família disse que não conseguiu obter dados por telefone ou pelo site. Chegou a entrar com 
uma liminar, que foi negada. O Inep disse que não recebeu reclamações do tipo e que as 
informações são obtidas pelo site e pelo telefone. 
 

 
Leia mais: 
 
Há mais jovens cursando o ensino médio  
 
Dados do Censo Escolar recém-tabulados mostram que o número de jovens no ensino médio 
aumentou 27,5% entre 2006 e 2007. 
 
Nos dois anos anteriores, o crescimento não havia chegado a 1%. O aumento de matrículas de 
estudantes entre 15 e 17 anos no ensino médio é apontada como positiva, pois essa é a idade 
esperada para a modalidade. 
 
Pesquisas mostram que alunos sem defasagem abandonam menos a escola e têm melhores 
notas. 
 
Para a secretária de Educação Básica do MEC, Maria do Pilar, dois fatores explicam o aumento. 
Um deles é o aumento no número de alunos do fundamental que se forma na idade correta 
(fluxo). Assim, mais estudantes completam o antigo ginásio e ficam prontos para o médio. 
 
Além disso, diz, em 2007 os Estados passaram a ter mais condições de atender a esses jovens 
com o Fundeb, fundo que passou a pagar às redes por aluno do ensino médio, etapa não 
abrangida no fundo anterior, o Fundef. 
 
"O médio praticamente era oferecido só à noite, em salas ociosas das escolas fundamentais. 
Agora, as redes puderam se reorganizar e pôr vagas de manhã." 
 



Coordenador do ensino médio do MEC, Carlos Simões diz: "O dado parece consistente, mas 
mudamos a coleta dele, pode ter havido influência. Precisamos esperar mais para ter certeza". 
 
Os dados antes divulgados haviam apontado queda nas matrículas. O detalhamento do Censo 
mostra que a diminuição foi mais acentuada na faixa acima dos 17 anos. 
 

 
Leia mais: 
 
Vestibular afasta "vida inteligente", diz MEC 
Fabio Takahashi 
 
Fim do vestibular e uma base curricular unificada nacional são as medidas que a secretária de 
Educação Básica do MEC, Maria do Pilar, aponta como essenciais para melhorar a qualidade do 
ensino médio no país. Esse nível de ensino é considerado pelo governo federal o mais 
problemático de todo o sistema (não há indicativos de melhora em exames federais como o 
Saeb e são altos os índices de evasão e repetência). Leia abaixo a avaliação da secretária -
professora licenciada em história- sobre a educação média, que será debatida nesta semana 
em seminário da Unicef, na Argentina. 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 set. 2008, Cotidiano, p. C8. 


