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Confira outras reportagens
sobre educação:

●HISTÓRIA: Foi criado pelo ex-mi-
nistro Paulo RenatoSouza no go-
verno FernandoHenriqueCardoso
para avaliar formandos do ensino
médio. A prova sempre foi voluntá-
ria. Parte da notapassou a ser usa-
da emvestibulares e para a sele-
ção da bolsa doProUni. Até o ano
passado, tinha 63questões e era
umaprova convencional

● MUDANÇA:Neste ano, ominis-
tro FernandoHaddad anunciou a
mudança noEnempara que ele
passe a ser usado comoumvesti-
bular nacional – cerca de 20 fede-
rais o adotaramcomoprova úni-
ca. O exame, que teve4,5milhões
de inscritos, terá 180 questões. A
metodologia foimudada e a cada
questão deixou de valer umponto

● PRÉ-TESTE:OMEC realizou
pré-teste com1,8mil questões
para que delas saíssemas 180
que farão parte do Enem.Oobjeti-
vo foi classificá-las comodifíceis
ou fáceis. Participaram48mil alu-
nos deSP, Rio, Brasília, Belém,
Curitiba, Porto ALegre,Manaus,
Fortaleza, Goiânia e Salvador, das
redes pública e privada
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●●●ATeoria de Resposta ao Item
(TRI) é umametodologia ainda
pouco conhecida no Brasil, mas
usada há décadas em testes co-
mo o Toefel ou Scholastic Aptitu-
de Test (SAT), avaliações de in-
gresso para universidade nos Es-
tadosUnidos. O exame interna-
cional mais importante, o Pisa,
tambémusa ummodelo de TRI.

Os especialistas garantem
que é umametodologiamais pre-
cisa e sofisticada para seleção.
Por exemplo, um alunomal prepa-
rado, mas sortudo, perde pontos
coma TRI. Isso porque omodelo
consegue distinguir estatistica-
mente o padrão de respostas de
umaluno. Se ele acerta questões
difíceis, mas erra as fáceis, con-
clui-se que ele está chutando.
Isso o coloca numa posiçãomais
baixa da escala da prova, ou seja,
comnotas inferiores.

Quem acertamuitas questões
difíceis – calibradas em pré-tes-
tes, como o que foi feito no Enem
– também temuma notamelhor
do que quemacerta omesmo
número de perguntas fáceis. Por-
tanto, ninguém vai poder compa-
rar seus acertos com o gabaritos
ao fazer o Enem. Outra vantagem
é ter pouco empate entre candi-
datos, já que as notas são com-
postas por vários fatores.

O polêmico pré-teste é, por
isso, essencial para essemodelo
funcionar. A intenção é fazer tes-
tes todo ano, até que semonte
umbanco de questões commilha-
res de opções já classificadas
como fáceis, médias ou difíceis.

“Noprimeiro ano pode dar es-
sa confusão compré-teste,mas
depois que amáquina tiver funcio-
nando vamos ganharmuito com
isso”, diz o especialista daUniver-
sidade Federal deMinasGerais
(UFMG) Francisco Soares. ● R.C.

Objetivo era verificar o nível de dificuldade das questões; especialistas se dividem quanto à segurança do exame

Renata Cafardo

As questões que farão parte do
ExameNacionaldoEnsinoMé-
dio(Enem)nesteanoforamtes-
tadas por cerca de 50 mil alu-
nosdoBrasil entreos dias 16de
junho e 3 de julho. O exame foi
realizado pelo Instituto Nacio-
naldePesquisaseEstudosEdu-
cacionais (Inep) do Ministério
daEducação(MEC)em10capi-
tais, entre elas São Paulo, Rio,
Salvador eManaus.A intenção
era verificar quais perguntas
seriam consideradas fáceis ou
difíceis por um público seme-
lhante ao que fará o Enem.
Especialistas em avaliação

ouvidos pelo Estado se divi-
demsobreasegurançadereali-
zar um teste desse tipo. Alguns
deles temem fraudes, já que as
questões passarampelasmãos
demilharesdealunosepessoas
contratadasparaaplicaraspro-
vas. Outros argumentam que
essa é uma prática comum nos
EUA e em exames internacio-
naisquejáusamamodername-
todologia do novo Enem. Para
eles,seriaquasenulaapossibili-
dade de a prova vazar.

O Enem será realizado nos
dias 3 e 4deoutubro por4,5mi-
lhões de formandos do ensino
médio. Neste ano, o MEC mu-
douo examepara funcionar co-
mo um vestibular. Cerca de 20
universidades federais oadota-
ram como prova única de seus
processos seletivos. Além dis-
so, a nota tem sido usada para
rankings de escolas particula-
res. Uma posição boa no Enem
évantajosonocompetitivomer-
cado do ensino privado.

“Para fazer um exame bem
feito precisa testar antes. Mas
não se pode dizer que a prova
foi testada, a prova não existe
ainda”, diz o presidente do
Inep, Reynaldo Fernandes. Ele
explica que foi realizado um
procedimento conhecido como
pré-teste, em que 1.800 ques-
tões (tecnicamente chamadas
de itens) foram aplicadas a es-
tudantes do 2º ano do ensino
médio e do 1º ano do ensino su-

perior. Participaram institui-
ções públicas e particulares.

Desse total de itens, 180 se-
rão escolhidos para compor o
novo Enem. Alguns poucos
(cerca de 10%) podem sair de
um banco que o Inep já possui.
O pré-teste não funciona como
um simulado – são exatamente
as mesmas questões que esta-
rão no exame de outubro.

O que dificultaria a fraude,
diz Fernandes, é o fato de cada
aluno receber apenas um ca-
derno com 48 dessas questões.
“Mesmo que ele tivesse umpo-
derdememorização extremoe
decorasse todas, só uma des-
sas poderia cair na prova.”

“Jamais tivemos coragem
depré-testaroEnempormedo
de quebrar o sigilo”, diz Maria
InêsFini, umadascriadorasdo
exame na gestão Fernando
Henrique Cardoso. Para ela,
pré-testes são seguros só em
exames que avaliam sistemas
deensino, comoaProvaBrasil.
“Quando a nota é usada pelo
aluno e ainda seleciona para a
universidade é muito arrisca-
do”, afirmaMaria Inês, que ho-
je assessora a Secretaria Esta-
dualdeEducação.EmSãoPau-
lo, 150 escolas públicas partici-
paramdo pré-teste.

AVALIAÇÕESMODERNAS
No governo FHC e até 2008, o
exame não usava a metodolo-
gia de Teoria de Resposta ao
Item (TRI), que deixa a seleção
mais precisa e impede chutes
(mais informações nesta pági-
na). Há especialistas que ques-
tionamofatodeoMECteropta-
do por esse método por causa
da exigência de pré-testes.
“É o que existe de mais mo-

derno em avaliação. As pes-
soas não conhecem direito e
por isso temem fraudes”, dis-
cordaoex-coordenadordoves-
tibular da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
Leandro Tessler.
Para Jocimar Archangelo,

ex-coordenador do Provão, é
possívelhavervazamentodein-
formação. “Nos EUA dá certo,
mas lá nãoháessa loucura com
relação ao vestibular.” Sua
preocupaçãoé comgruposmal
intencionados que poderiam
ter se articulado para conse-
guir cópias das provas.
“OEnemsetornoumuito im-

portante para o mercado das
escolas privadas. Ainda mais
neste ano em que o examemu-
dou e ninguém sabe como vai
ser. Acho perigoso”, diz o dire-
tor do Colégio Bandeirantes,
MauroAguiar,segundocoloca-
do no ranking do exame do Es-
tado.Elefoiavisadosobreopré-
teste pela reportagem.

Segundoaatadopregãorea-
lizado para contratar a empre-
sa que aplicou a prova, o pré-
teste custou R$ 1,7 milhão. Por
sorteio, foram escolhidos 4,8

mil alunos em cada cidade, de
um total de 120 instituições de
ensino. Também foram treina-
das 4.800 pessoas para aplica-
rem as provas. A empresa e os

aplicadores tiveramdeassinar
umtermoeseguirprocedimen-
tos de sigilo, como apagar ar-
quivosdebancodedadosepico-
tar duplamente materiais im-

pressos que sobrassem.
SegundoFernandes,doisca-

dernos de perguntas – usados
em Brasília e Manaus – não fo-
ramdevolvidosetodasasques-
tões acabaram invalidadas. O
único outro exame que tam-
bémdáumanotaparaoalunoe
fazia pré-testes era o Encceja,
queserviacomocertificadopa-
ra o antigo supletivo. Hoje ele
foi incorporado ao Enem. ●

PROVA-Nesteano, 4,5milhõesde formandosdoensinomédiode todooBrasil devemfazeroEnem

Testes reuniram
em 10 capitais
cerca de 50 mil
estudantes
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As inscrições para o vestibular
da Universidade Federal de
SãoPaulo(Unifesp)começarão
a ser feitas amanhã e seguirão
atéodia30desetembro.Todoo
processo deverá ser realizado
pelainternet,nositewww.vesti-
bular.unifesp.br. Os candida-
tos deverão pagar uma taxa de
R$76emqualqueragênciaban-
cária ou banco eletrônico.

Para participar do processo
seletivoénecessário informaro
número do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2009,
que funcionará como uma pri-
meira fase para os cursos mais
concorridos da instituição, co-
moMedicina, Ciências Biológi-
cas eEnfermagem.

As provas serão aplicadas
nosdias17e 18dedezembro.No

primeiro dia, candidatos farão
provasdelínguaportuguesa,es-
trangeira e redação. No segun-
do dia, a avaliação será de co-
nhecimentos específicos. A di-
vulgaçãodosresultadosaconte-
cerá em 28 de janeiro.

Para alguns cursos, como
Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia, Serviço
SocialePedagogia,aUnifespfa-

rá a seleção apenas com os re-
sultados do Enem. A inscrição
seráapósodia8dejaneiro,data
em que deverão ser divulgados
os resultados da nota integral
do exame pelo Ministério da
Educação (MEC).

ESTADUAIS
As inscrições para a Universi-
dade de São Paulo (USP) estão

abertasatéodia11desetembro.
Pela primeira vez, todo o pro-
cessodeveráserfeitoexclusiva-
mente pela internet, no site
www.fuvest.com.br. Candida-
tos que ainda não receberam o
número de inscrição do Enem
podem usar apenas o CPF. Os
locais de exame serão divulga-
dos no dia 16 de novembro.

Na Universidade Estadual

deCampinas(Unicamp),oscan-
didatos têm até o dia 6 de outu-
bropara fazerema inscrição.O
formulário de inscrição e as in-
formações necessárias estão
disponíveis no site www.
comvest.unicamp.br.A taxa de
inscrição é deR$ 115.

A Universidade Estadual
Paulista(Unesp) iniciaráasins-
crições para seu vestibular en-
tre os dias 8 de setembro e 2 de
outubro.Nesteano,pelaprimei-
ra vez, as provas serão aplica-
das em duas fases. A primeira,
de conhecimentos gerais, será
composta por 90 questões de
múltipla escolha. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.




