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EXCLUSIVO

Homem tentou vender cópia para a reportagem do ‘Estado’ em SP; MEC confirmou que questões eram originais

Renata Cafardo
Sergio Pompeu

O vazamento da prova do Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) levou o Ministério da
Educaçãoacancelarnamadru-
gada de hoje a prova, que seria
aplicadano fimdesemanapara
4,1milhõesdecandidatosem1,8
mil cidades do País. A decisão
foi tomada pelo ministro Fer-
nando Haddad após ter sido
alertadopelareportagemdoEs-
tadosobreaquebradosigilodo
exame. “Há fortes indícios de
que houve vazamento, 99% de
chance”, afirmou o presidente
do Inep, Reynaldo Fernandes,
por volta da 1h, por telefone.

Ontem à tarde, o jornal foi
procurado por um homem que
disse, ao telefone, ter as duas
provasque seriamaplicadasno
sábado e no domingo. Propôs
entregá-las à reportagem em
trocadeR$500mil. “Istoaquié
muito sério, derruba oministé-
rio”, afirmou o homem.

O Estado consultou rapida-
mente o material, para checar
suaveracidade,semsecompro-
meter com a compra. Haddad,
quediznunca ter tido acesso ao
conteúdodaprova,confirmouo

vazamento ao consultar técni-
cosdoInep,órgãodoministério
responsável peloEnem.Acom-
provação da fraude se baseou
emelementosrepassadosaomi-
nistropelareportagem,viatele-
fonee e-mail.Asquestõesorigi-
naisestavamguardadasemum
cofre,quefoiabertoontemànoi-
teparaconfirmarainformação.

No exameque oEstado teve
acesso, a prova de linguagens e
códigos, que seria aplicada no

domingo, tinha na questão nú-
mero 1 uma tirada personagem
de história em quadrinhos Ma-
falda. Na folha seguinte, o exa-
mereproduziaumabandeirado
Brasil comaáreaverdeparcial-
mentesuprimida, simbolizando
o desmatamento. A imagem
lembra uma campanha publici-
tária famosa da organização
não governamental SOS Mata
Atlântica. Embaixo dela, a pro-
vatinhaaseguintefrase:“Estão

tirandooverdedenossa terra.”
Emoutrotrechodoexame,tam-
bémno alto, à esquerda, os exa-
minadores usaram no enuncia-
do o poemaCanção doExílio, de
Gonçalves Dias, aquele que co-
meçacomosversos“Minhater-
ra tem palmeiras/onde canta o
sabiá”.Asquestõesdabandeira
e do poema foram confirmadas
peloMECcomooriginais.

Outro trecho literário usado
no Enem tinha o verso de Car-

los Drummond de Andrade:
“No meio do caminho tinha
umapedra/tinhaumapedrano
meio do caminho”. Mais adian-
te, aprovareproduziaumtexto
da revista Veja sobre o filme
Touro Indomável, de Martin
Scorsese. Outro personagem
usado no Enem era o gato Gar-
field. O programa de mensa-
gens instantâneasMSNémen-
cionado emumadas questões.

Oencontronoqual oEstado

viu trechos da prova aconteceu
ontem à noite, na zona oeste de
SãoPaulo.Ohomemquetelefo-
nou para a redação estava
acompanhado de outra pessoa.
Eles disseram ter recebido o
material na segunda-feira, de
umfuncionáriodoInep.Afirma-
ram que o esquema de fraude
tinha cinco pessoas. “Ninguém
aqui ébandido, ninguémtem fi-
cha na polícia, nós dois temos
emprego”, disse o homem. Ele
afirmouquerecebeuomaterial
“de Brasília, de gente do Inep,
doMEC”.Dissequeviunasitua-
ção a oportunidade de ganhar
dinheiro. “Não tenho motiva-
ção política.” Ele afirmou que
procurou um advogado para
orientá-lo. “Registramos em
cartório cópias das provas.”

Seu companheiro,mais inci-
sivo,cobrouotempotododare-
portagem uma posição sobre o
pagamentodosR$ 500mil. “Is-
to aqui é muito grande, eu não
quero correr o risco de morrer
por nada.” Diante da negativa
dareportagem,eleseimpacien-
tou. “A gente vende isto aqui
atépormaisdinheiro”,disse,re-
velando a intençãode procurar
emissoras de TV. ● COLABOROU

EVELSON DE FREITAS

●●● OMEC tem uma outra versão
da prova do Enem pronta para
substituir a que foi cancelada. A
expectativa doministério é reali-
zar o exame em45 dias. Como a
metodologia do Enemexige que
as questões sejampré-testadas,
o Inep tem umbanco com cerca
de 1,8mil delas. O examemudou
este ano para funcionar como
vestibular unificado nacional: 24
universidades federais tinham
abolido seus processos seletivos
em favor do novo Enem. ●
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