
Por que o Enem ganhou
tanta importância neste ano?
Aprovamudou –de 63ques-
tões para 180, realizadas em
dois dias – e será adotada
comoparte do processo seleti-
vo em42das 55 universidades
federais (24 utilizarão o exame
comoprova única).

Com o cancelamento da
prova, é preciso fazer nova
inscrição?
Não é necessário.

Quando será feita a prova?
OMinistério da Educação
ainda não fixou a data oficial.
Ela deve ser divulgada
amanhã, após reunião doMEC
com reitores de universidades
e instituições federais.

Quando saem as notas?
Em razão do adiamento, o re-
sultado final, inicialmente pre-
visto para 8 de janeiro, deve
atrasar em cerca de ummês.
Universidades que usamanota
doEnempara contar pontos
emseus vestibulares podem
ter acesso antecipado a alguns
resultados.

O que fazer agora que a
prova foi adiada?
Umadas sugestões de profes-
sores é esquecer o problema e
continuar a estudar.

A prova que vazou serve
como simulado?
Sim. Aprova e o gabarito estão
na internet (www.mec.gov.br)
e alguns cursinhos também
fizeramcomentários sobre as
questões.

Ainda há comomudar o muni-
cípio onde fará a prova?
O Inep informa que não haverá
prorrogação no prazo paramu-
dança de local de prova. O
prazo terminou na quinta.

O Enem vai coincidir com os
vestibulares da Unesp
(08/11), Unicamp (15/11) e
Fuvest (22/11)?
Ainda não se sabe. A estimati-
va é de que a prova do Enem
ocorra na primeira quinzena de
novembro.

Os pontos do Enem ainda
vão ser aproveitados para
compor a nota de outros
vestibulares?
Cadauniversidade terá dedeci-
dir comopretende proceder.
Há o problemados prazos – a
novadata de divulgação dos
resultados doEnempoderá
conflitar como calendário de
liberação de listas de aprova-
dos das escolas. Amaioria das
universidades estámantendo a
programação inicial e vai
aproveitá-la. ●

Mudançasdeveriamtersidograduais
Especialistas alertaram o governo sobre a necessidade de testes

Para interno, exameé
chancedemudaravida
NaFundaçãoCasahá1ano,Pedrosonhacomfaculdade
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Novadatadaprovapode
serdivulgadaamanhã

O governo federal foi alertado
diversas vezes de que mudan-
ças no ensino devem ser gra-
duais e testadas por amostra-
gem. Em reuniões neste ano, o
Ministério daEducação (MEC)
ouviu de secretários estaduais
e reitores de universidades fe-
derais que a proposta do novo
Enem corria sérios riscos de
credibilidade se algo de errado
acontecesse. O vazamento da
prova era uma das hipóteses.
“Ficamospreocupados quando
o MEC licitou e pegou empre-
sas novas, um consórcio sem
tradição em lidar com um exa-
me de grande porte”, afirmou
Maria Auxiliadora Seabra Re-
zende,doConselhoNacionalde
Secretários de Educação.
“Aconfiançapodesermanti-

daconformeasprecauçõesque
serão tomadas, a investigação
dafraudeeapuniçãodosculpa-
dos, além das medidas que se-
rão adotadas para o próximo
exame”, disse o presidente da
Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior, Alan
Barbiero.Ocoordenadorexecu-
tivo do vestibular da Universi-

dade Estadual de Campinas
(Unicamp), Renato Andrade,
lembrou, em uma das reuniões
de discussão do novo Enem,
que nos Estados Unidos o prin-
cipal processo de ingresso no
ensino superior, o SAT, levou
trêsanosparaintroduzirareda-
ção. “A legitimidade do proces-
so, atémesmo a segurança, de-
ve ser a principal preocupação.
ApropostadonovoEnempode-
ria ter sido adotada de forma
mais gradual.”
OInstitutoNacionaldeEstu-

dos e Pesquisas Educacionais
(Inep)játeveumaespéciedeex-
periênciapilotocomanovame-
todologia.Noanopassado,a se-
cretária da Educação da Bahia
pediuajudaaoInep.Queriaava-
liar o sistema de ensino médio,
atribuindoumaoutrafunçãoao
novo Enem. O Avalie incorpo-
rouométododaprovanacional
já com o sistema de Teoria de
Resposta ao Item (TRI). Em
2008, foi aplicado na 1ª série,
cujasturmasserãoacompanha-
das neste e no próximo ano. Ao

final desse ciclo, o progresso
de cada aluno e das escolas
será nítido. Participaram 42
mil estudantes de 233 esco-
las da capital e do interior. A
primeira prova, aplicada em
dezembro, já trouxe resulta-
dos interessantes. “A maio-
ria dos alunos de qualquer
turma trabalha, grande par-
tenosetorinformal,oquefez
com que o desempenho do
diurnoedonoturnofossemí-
nimo”, adiantou Eni Barreto
Barros, superintendente de
Avaliação eDesempenho.
O presidente da Câmara

da Educação Básica do Con-
selhoNacional deEducação,
CesarCallegari,afirmouque
o novo Enem agora permite
a avaliação temporal dos es-
tudantes. É dele a proposta
para criar um exame nacio-
nal com acompanhamentos
de alunos do último ano do
ensino fundamental e das
três séries do médio. “Vale
mais avaliar o esforço de um
aluno em escala ascendente
do que aferir seu desempe-
nho num único vestibular”,
disse Callegari. ● E.N.

P
edro tem 17 anos
e estuda todos os
dias. Não perdeu
nenhuma aula no
último ano nem

sequer chegou atrasado.
Sonha em cursar Educação
Física. Como milhões de jo-
vens, estava ansioso para o
Enem. O cancelamento da
prova, no entanto, pode ter
um peso maior para ele. Pe-
dro é interno da Fundação
Casa (antiga Febem) de
Osasco e o resultado do
Enem pode acelerar os pro-
gramas socioeducativos pa-

ra que ele volte para casa. “Eu
estava contando que faria o
exame agora. Será difícil espe-
rar, mas fazer o quê?”
Pedro está detido há um

ano por ajudar um tio a con-
trolar a venda de drogas em
Barueri (SP). “Poderia nem
estar vivo. Aprendi muita coi-
sa aqui dentro”, diz ele, que já
pensa em uma pós-graduação.
Dos 40 internos da unidade

de Osasco, apenas Pedro e
Alex (nomes fictícios) estão
aptos para fazer a prova.
Alex, de 17 anos, sonha mais
alto: quer estudar Medicina.

“Espero ter uma boa nota no
Enem. Estou usando livros pa-
ra estudar e fazendo simula-
do”, diz o jovem, levado à Fun-
dação por assalto.
No Estado de São Paulo,

390 internos inscreveram-se
para o Enem. Eles farão a pro-
va nas unidades onde estão.
Professores da rede estadual
ministram as aulas para os
menores. Para o professor
Paulo Paterlini, de 67 anos,
engenheiro aposentado e pro-
fessor de menores infratores
há cinco anos, só o fato de eles
fazerem a prova já é importan-

te. “Eles se sentem valo-
rizados com isso”, diz.
Já nas prisões do Es-

tado, 7.808 detentos es-
tão inscritos no Enem. É
o caso do paulista Mar-
cio Nakayama, de 32
anos, que cumpre 12
anos por homicídio na
Penitenciária de Bauru
(SP). Preso desde 2003,
ele agora está em regi-
me semiaberto e tenta
um segundo diploma.
A lei não prevê remis-

são de pena para quem
estuda. Mas, segundo a
Funap, alguns juízes
equiparam o estudo ao
trabalho: a cada três
dias de escola, um dia a
menos na prisão. De
uma população total de
150 mil presos, 15 mil es-
tudam. ●

MECjáestudavamudar
Enemparaevitarfraudes

DIVULGAÇÃO–NovaprovadoEnemseria realizadaontemehoje

Eduardo Nunomura

Cincooumaisprovascomques-
tõestotalmentedistintasemca-
daediçãodonovoExameNacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
Em um fim de semana, seriam
pelomenos900perguntasdife-
rentes.Mesmo se houvesse um
vazamento,achancedeumalu-
no decorar tantas questões se-
riamínima.Oantídotoantifrau-
de foi desenhado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), mas
para ser implementado em
2010, e não neste ano.
Umaoutramudançaédarao

aluno a chance de realizar o
Enemnomínimoduasvezesem
um ano. Em outubro, ele faria a
prova, cujos resultados pode-
riam ser usados nos vestibula-
res de fim de ano. E, em março
ouabril,paraosprocessosdese-
leção de junho e julho. Assim, o
Inep acabaria comapressão do
“diaD”dovestibulandoeindire-
tamente reduziria o número de
inscritos por edição do exame.
Essas duas medidas já esta-

vam em estudo pelo comitê de
governançadoEnem,constituí-
doporrepresentantesdogover-
no federal, secretários esta-
duais daEducação, universida-
des e institutos federais. Elas
ganharam aindamais força de-
poisdarevelaçãodevazamento
do Enem feita pelo Estado na
semana passada, após dois ho-
mens tentarem vender a prova
de2009.OMinistériodaEduca-
ção cancelou o exame a dois
dias de sua aplicação.
Amanhã, o comitê de gover-

nança do Enem se reúne ex-
traordinariamente em Brasília
paradiscutir aprovadesteano,
tentandodefinir os calendários
dos vestibulares. Mas a princi-
palmissãodogrupoéadesuge-
rirasmudançasparaasfuturas
edições.Nesteano, oEnemam-
pliou o número de questões de
63para 180.Sãoquatroversões
da prova, em que as 180 ques-
tõesapenasmudamdeposição.
Tambémfoi introduzidoosiste-
ma da Teoria da Resposta ao
Item (TRI), que permitirá que
provas distintas sejam calibra-
das e comparáveis.
O Inep precisará ampliar o

banco de questões para gerar
mais edições e provas diferen-
tes em um ano. Hoje são 2 mil,
mas deve haver um estoque de
no mínimo 20 mil questões.
Alémdisso, oMECprecisa con-
vencerasociedadedequeépos-
sívelhaverumprocessodesele-

ção emque candidatos são ava-
liados por exames distintos.
Nesteano,osalunosfarãoapro-
va, levarão o gabarito, mas não
conseguirão calcular as notas.
Pelo TRI, as questões têm pon-
tuações diferentes, das simples
para asmais complexas.
“Oqueagente quer é acabar

comagrandeprova,terexames
menores e até regionalizados.

Um para o Rio Grande do Sul,
outroparaSãoPaulo,porexem-
plo. Se houvesse vazamento, só
alguns seriam cancelados”, diz
o presidente do Inep, Reynaldo
Fernandes. “No limite, com a
TRIpoderíamos criar umsiste-
ma de aplicadores e a prova se-
riamarcadaparaquandoocan-
didato quisesse.”
O Enem surgiu em 1998 du-

ranteagestãodoentãoministro
Paulo Renato Souza com a con-
cepção de ser um instrumento
de avaliação individual dos alu-
nos.AatualgestãodoMEC, ten-
do à frente do processo ominis-
tro FernandoHaddad, quer que
o novoEnem sirva de passapor-
te para que os jovens ingressem
nas universidades ou nomerca-
do de trabalho, certificando-os

segundoseudesempenho.Pa-
ra as escolas, o resultado ge-
ralindicariaaqualidadedoen-
sino. A ideia do Inep é fazer
comqueoEnemtomeoespa-
ço do vestibular, visto por se-
cretários como um entrave
paraa reformanoensinomé-
dio. Se isso ocorrer, daqui a
alguns anos terãomais inter-
pretaçãoemenosdecoreba.●

A ideia para 2010 é ter 5 oumais provas com questões totalmente distintas em cada edição

FRAUDE NO ENEMqServiço

DEDICAÇÃO–PedroestudanaFundaçãoCasaparaprestaroEnem;eleajudavaumtioacontrolaro tráficodedrogasemBarueri
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A nova data da prova do Enem
vai ser decidida amanhã em
umareuniãoderepresentantes
doMinistério daEducação edo
InstitutoNacionaldeEstudose
Pesquisas Educacionais (Inep)
comreitoresdasuniversidades
e de instituições federais.
OMECquerorganizarasda-

tas do Enem e dos vestibulares
das universidades para que os
alunospossammanteraexpec-
tativa de realizar as provas que
desejarem e, ao mesmo tempo,
as instituições não percam a
chance de usar a nova prova do
exame do ensino médio como
testedeacessodireto ao ensino
superior.
Ontem, os técnicos do MEC

eoInepficaramodiatodoreuni-
dosnasededoinstituto,emBra-
sília. Para hoje está agendada
uma nova rodada de conversas
para avaliar as falhas que leva-
ramaocancelamentodoEnem,
que deveria ter sido realizado
neste fim de semana.
AnovaprovadoEnem,infor-

mou ontem o diretor do Inep,

Reynaldo Fernandes, já está
pronta – um exame de reserva
tambémjáestámontadoeguar-
dado em um cofre do instituto,
emBrasília.

SEGUNDA QUINZENA
Técnicosdoministérioavaliam
que devem aplicar o teste só na
segunda quinzena de novem-
broporqueprecisamrefazerto-
daa logísticade impressão,em-
balagem e distribuição e tam-
bém corrigir as falhas de segu-
rança detectadas na estratégia
do exame.
OMECdizque trabalhacom

três opçõespara anovaprova –
entregar ao mesmo consórcio
(Connasel) a logística da nova
prova; assumir com auxílio dos
CorreiosedasForçasArmadas
o esquema de distribuição do
novo Enem; ou contratar, de
maneira emergencial, uma no-
va empresa para imprimir, dis-
tribuir e aplicar o teste.
O Consórcio Nacional de

Avaliação e Seleção (Conna-
sel), formado por três empre-
sas(Consultec,FunRioeCetro)
foi o vencedor da licitação para
aplicar a prova cancelada. ●

CELSO JUNIOR/AE

FILIPE ARAUJO/AE

TIRE
SUAS
DÚVIDAS

A26 VIDA& DOMINGO, 4 DE OUTUBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 out. 2009, Primeiro Caderno, p. A26.




