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Presidente do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino
do Estado de São Paulo
(Sieeesp), Benjamin Ribeiro
da Silva defende a adequação
das escolas ao conteúdo do
Enem. Mas condena a divulga-
ção de um ranking com o no-
me dos estabelecimentos. A se-
guir, a entrevista ao Estado.

Asescolasdevemmudarseuscur-
rículosparaseadaptaraonovofor-
mato doEnem?
Sem dúvida. O novo Enem
traz outro tipo de formação ao

aluno do ensinomédio. Ele ten-
ta entender a intelectualidade
do aluno e o quer mais crítico,
com melhor interpretação de
texto e redação. Pelo menos, é
isso o que a gente espera.

No geral, como os exames devem
influenciar o ensino nas escolas?
Na verdade, eles acabam nor-
teando o ensino. O aluno do en-
sino médio, principalmente na
escola privada, está visando a
uma universidade. E acaba ba-
lizando como deve ser o ensino
ou não. Espero que a gente
não tenha, também, de ficar
treinando aluno para fazer o
Enem. Vai depender do tipo de
avaliação que vier.

É adequado pautar as agendas e
currículos escolares de acordo
comos vestibulares?
Acredito que sim. As escolas
terão de se adaptar. Elas preci-

sam funcionar de acordo
com o que o cliente dela, o
aluno, necessita. Se o Enem
poderá ser aproveitado pa-
ra várias universidade fede-
rais, as escolas devem se
preocupar com isso.

OMinistério da Educação tam-
bém divulga o resultado do
Enem por escola. O que o sr.
acha disso?
Sou totalmente contra. Te-
mos notícias de escolas que
prepararam os alunos so-
mente para fazer o Enem e,
às vezes, até contratavam
pessoas para fazer a prova
no lugar de outras, para ter
melhor classificação no ran-
king. Não concordamos
com esse tipo de coisa.

Alguns pais usam o resultado
doEnemparapressionar as es-
colas. Isso pode influenciar o
conteúdodas aulas?
Com certeza. O sindicato
sempre foi contra isso. Te-
mos orientado os pais a ava-
liarem a escola como um to-
do. Uma simples prova não
pode classificar se a escola
é boa ou ruim.●
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Nélio Vincenzo Bizzo, profes-
sor da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo
(USP), entende que as escolas
“devem preparar os alunos pa-
ra a vida, e não para exames”.
Para ele, o Enem está se adap-
tando à realidade da educação
no País. A seguir, a entrevista.

As escolas devem mudar as gra-
des e se adaptar ao novo Enem?
Não creio nisso. Ao contrário,
o Enem está mudando para se
adaptar à realidade educacio-
nal. A educação básica deve
formar o cidadão e o exame,
dar a ele oportunidade demos-

trar o que aprendeu. A grande
inovação, quemuitos vestibula-
res, como o da Fuvest, já fa-
ziam, foi a de assumir que não
seriam exigidos conteúdos me-
ramente memorizados.

Os resultados do Enem por escola
são usados por alguns pais para
pressionar a direção do colégio.
Qual a opinião do sr. sobre isso?
Acho muito bom, mas os pais
não podem perder de vista que
o ranking tem componentes ar-
tificiais, que podem colocar es-
colas à frente do que deveriam
estar ou o contrário.

Quais são as consequências, para
o ensino, de a escola preparar o
alunopara oEnem?
As escolas devem preparar os
alunos para a vida, e não para
exames. Deve haver debate pú-
blico sobre as normas dos siste-
mas de ensino, que todos preci-

sam conhecer. Uma lei federal
diz que as instituições de ensi-
no superior têm de observar,
em seus procedimentos de se-
leção, o que se pratica na edu-
cação básica. Estamos no mo-
mento para praticar isso.

Os exames, em geral, devem in-
fluenciar o ensino nas escolas?
Não. Deveria ser o contrário.
Isso, aliás, é determinado na
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Mas as diretrizes
curriculares nacionais leva-
ram alguns a pensar que os
conteúdos disciplinares não se-
riam mais necessários.

A preocupação dos alunos com os
vestibulares,estimuladapelospro-
fessores, podeacabardesviandoo
foco do aprendizado?
O professor que diz que certo
conteúdo é importante porque
cai no vestibular demonstra
não entender o real significado
do conhecimento. Mas sempre
existirá algum “ritual de passa-
gem” na adolescência. Na Itá-
lia, o exame chamava-se “de
maturidade” (hoje chama-se
“exame de estado”) e ocorre
há mais de cem anos. ● L.F.
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Desempenho na avaliação de 2008 também pesou na decisão; outras escolas aumentaram nº de simulados

●●● O novo Enem exigirá dos estu-
dantes conhecimento, raciocínio
e, principalmente, capacidade de
relacionar temas para chegar à
resposta correta. Umamesma
pergunta poderá incluir, aomes-
mo tempo, temas de história e
geografia, de biologia e química
ou de literatura e compreensão
de linguagem, por exemplo.

O número de questões tam-
bém foi alterado e passará de 63
para 180, abordando quatro
áreas do conhecimento: lingua-
gens, códigos e suas tecnologias
(incluindo redação); ciências hu-
manas e suas tecnologias; ciên-
cias da natureza e suas tecnolo-
gias; ematemática e suas tecno-
logias. A prova, antes realizada
em umúnico dia, agora será apli-
cada em dois.

A nota obtida no novo Enem
continuará sendo aceita em vesti-
bulares de várias instituições,
como aUniversidade de São Pau-
lo (USP), e também no processo
seletivo do ProUni. Além disso,
45 universidades federais, entre
elas a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), vão adotar
a prova como primeira ou fase
única de seus vestibulares. Pelas
novas regras, a participação no
Enem também servirá como con-
clusão do ensinomédio.

Podemprestar o exame estu-
dantes de escolas públicas e par-
ticulares que estejam no terceiro
ano do ensinomédio e os que já
concluíram os estudos em anos
anteriores, além daqueles que
cursaram a Educação de Jovens
e Adultos (EJA).●

NOVIDADES–OcolégioSantoAmérico, que ficouna21.ª posiçãonoanopassado,distribuiuapostilascomexemplosdequestõesdoEnem
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Justiçamanda
reabrir
inscrições;
MECrecorre

A Justiça Federal determinou
ontem a reabertura das inscri-
ções doExameNacional doEn-
sino Médio (Enem), cujo prazo
havia se encerrado em 19 de ju-
lho. A decisão, liminar, foi pro-
vocadaporumaaçãocivilpúbli-
capropostapeloMinistérioPú-
blico Federal do Rio, que ques-
tionou a exigência doCPF para
os estudantes. O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), que orga-
niza a prova, vai recorrer.

Para o juiz Bruno Otero
Nery, da 6ª Vara Federal do
Rio,aexigênciadoCPF“revela-
se profundamente despida de
razoabilidade”, “tendoemvista
que os participantes do Enem
encontram-se na faixa etária
média compreendida entre 15 e
17 anos, na qual não é exigido
seu cadastro no Ministério da
Fazenda, a título de CPF, mas
apenas lhe é facultado o ingres-
soemtalcadastro”.Ojuizdeter-
minou que o Inep aceite estu-
dantesquenãotenhamocadas-
tronaReceita Federal e reabra
as inscrições pela internet até
as 23h59 do dia 28, sob pena de
multa diária de R$ 10 mil, em
caso de descumprimento.

Em nota, o Inep informou
quenãohouve “registrodepro-
blemasrelativosàexistênciado
CPF”. De acordo com o institu-
to, a liminar foi proferida sem
queoInepouoMECfossemou-
vidos.“OIneprecorrerádadeci-
sãocomoobjetivodeassegurar
o cronograma de aplicação dos
exames doEnem.” Forammais
de 4,5milhões de inscritos. ●
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O novo formato do Exame Na-
cionaldoEnsinoMédio(Enem),
que será aplicadoapartir deste
ano, e o desempenho na prova
de 2008 levaram escolas parti-
culares de SãoPaulo amudar a
propostapedagógicaeatéacon-
tratar consultoria para tentar
ampliar o número de alunos
com notas altas na avaliação.
Hácasosdecolégiosqueaumen-
taramo número de simulados.

NoVisconde de Porto Segu-
ro,escolatradicionaldacapital,
com mensalidade em torno de
R$ 1.500, o resultado ruim do
Enemnoanopassado–asunida-
des Morumbi e Panamby fica-
ramem130ºe 134º lugares, res-
pectivamente – gerou mudan-
ças.Paranortearareestrutura-
ção, foi contratadaumaconsul-
toria – a direção do colégio não
revelou o nome da empresa.
“Houve uma cobrança maior.
Alguns pais ficaram inseguros.
Agora, temos diagnósticos a
curto, médio e longo prazo”,
afirmaCláudiaXavierdaCosta
Souza, coordenadoradocentro
pedagógicodaunidadeMorum-
bi do Porto Seguro.

Em todas as unidades do co-
légioqueoferecemoensinomé-
dio, a consultoria preparou pa-
ra o ensinomédio um simulado
semelhante ao modelo do novo
Enem, com mais de cem ques-
tõesdivididasnas áreas doexa-
me– linguagensecódigos, ciên-
ciasdanatureza,ciênciashuma-
nas ematemática. Como resul-
tado, técnicos orientam os pro-
fessores e organizam capacita-
ção para reavaliar o ensino.

OPortoSegurotambémpas-
soua listaremummural asmé-
dias escolaresdealunosdoúlti-
mo ano do ensino médio para
um ranking dos melhores. “É
bom porque a gente vê se está
nocaminhocertoouprecisa es-
tudar mais”, diz Ricardo Pran-
dini da CostaReis, de 17 anos.

No colégio Santa Maria, na
zona sul da capital, a ideia era
conseguirumaadequaçãorápi-
da. Por isso, o currículo passou
a ser orientado por competên-
cias,priorizandoainterdiscipli-
naridadeeestimulandoacriati-

vidade.Em2010,aescolaplane-
ja tornar obrigatórias oficinas
de dança e artes, hoje optati-
vas.“Nãohámais conteúdos di-
vididos. São avaliadas habilida-
des. Não queremos um aluno
que decore fórmulas e datas e
não entenda o tema”, diz Silvio
Freire, orientador da escola.

Para especialistas, o melhor
seria esperar a primeira edição
donovoEnem,marcadapara3e
4deoutubro,parafazermudan-
ça. “Seháumanovidade, éclaro
que surgirão serviços novos”,
dizFranciscoSoares, professor
daUniversidadeFederal deMi-
nas e consultor educacional.

Ao lançar a nova proposta
do Enem, o MEC afirmou que
uma das metas era levar esco-
lasareverocurrículodoensino
médio.“Ébomrepensarocurrí-
culo para inseri-lo no mundo
moderno. Mas, se essa mudan-
ça forsóparaoEnem,éprecipi-
tado”, diz Maria Inês Fini, que

participou da equipe que
criouoexamenofimde1990.

Mesmo colégios que fica-
ram em boas colocações em
2008 preparam mudanças.
O Santo Américo (21ª posi-
ção)distribuiuapostilascom
exemplosdequestões.“Ano-
vidade cria uma certa ansie-
dade.Foiimportanteesclare-
ceroquemudou”,dizMiguel
Augusto Arruda, coordena-
dor do ensino médio. Portu-
guês ganhou mais destaque.
Serão seis aulas para exerci-
tarainterpretaçãoeelabora-
çãodetextos,enquantoasou-
tras disciplinas têm quatro.

NoVeraCruz (39ºnoran-
king de SP), o currículo foi
revistoparaintegrarconteú-
dos.AescolasMigueldeCer-
vantes, Mackenzie, Rio
Branco, Pueri Domus e Sion
estão aplicando testes seme-
lhantes ao do Enem para
treinar os alunos. ●
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