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Elasnãousam
(este)Enem

Um funil de incertezas
Paraestudiosada avaliação, Enempatina no ideário dedemocratizar o acessoàuniversidadepública
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BRINCADEIRA...–Estudantes de escolas públicas e particulares protestamnoRio de Janeiro depois de o Enem ter sido cancelado devido ao vazamento das provas

MônicaManir

Uma bomba explodiu no pátio
do Enem depois que o Estado
revelou, na semana passada, o
vazamento das provas que se-
riamaplicadas nos dias 3 e 4 de
outubro.Nestasemana,oMinis-
tério daEducação juntou os ca-
cos emais duas levas de provas
–umadelas a tradicional reser-
va – para definir os dias 5 e 6 de
dezembro como as novas datas
paraoExameNacionaldoEnsi-
noMédio.Enquanto isso,nopa-
ralelo, aPolíciaFederal indicia-
va os autores do furto, entre
eles dois rapazes de 20 e 21
anos,decididoscomoosdemais
a ganhar dinheiro fácil escon-
dendo a prova 1 na cueca e a 2,
numa blusa e depois oferecen-
do-as à imprensa atrás de R$
500 mil. Perpendicularmente,
o Tribunal de Contas da União
decidia investigarocontratodo
MECcomoconsórcioConnasel
parasaberseoministériocome-
teu falhas na supervisão da se-
gurança do exame, falhas que
causaramumprejuízodeR$35
milhões, por baixo. Aopéda es-
cada,4milhõesdealunosfazem
suas contas para ver se vale
prestar o exame, já que algu-
mas universidades públicas e
privadas não mais aceitarão o
Enem para compor a nota de
seus vestibulares e outras fa-
zem malabarismos para dri-
blar o encavalamento de datas.

Em solenidade de entrega
de armas não letais em frente
do Congresso, na quarta-feira,
o ministro da Justiça, Tarso
Genro, teve da fraude uma vi-
são Poliana: “Foi bom o que
aconteceuporque toda a socie-
dadebrasileira se tornou cons-
ciente da grande importância
que tem o Enem para a educa-
ção no Brasil”. Ao sul de Brasí-
lia, na estância mineira de Ca-
xambu, a professora Sandra
ZákiaSousa era umadas orga-
nizadorasda32ªreuniãodaAs-
sociação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educa-
ção, na qual havia, inclusive,
uma mesa de debates sobre o
Enem. Ela não compartilha o
mesmoímpetopositivodeTar-
so Genro: “Tenho dificuldade
em aceitar a existência do exa-
me desde que ele foi criado”.
Sandra, que trabalha com ava-
liação educacional desde o fim
dos anos 70, questiona, por
exemplo, o caráter democráti-
co da prova nacional. Para ela,
o Enem, apesar de gratuito pa-
ra os alunos da escola pública,
dificilmente terá potencial de
alterar as chances de ingresso
dosmenos favorecidosnoensi-
no superior. “Não é por meio
delequeseproduzirámaior jus-
tiça”, martela, com voz grave.

OEnem é, nomomento, a fórmula
idealparamediraqualidadedaedu-
caçãononívelmédio?
Até o surgimento deste novo
Enem, a referência que se ti-
nha para avaliação do ensino
médio comabrangência nacio-
nal era o Sistema deAvaliação
da Educação Básica (Saeb),
que traz evidências do desem-
penho dos alunos em portu-
guês e matemática. Acho que
eventualmenteuminvestimen-
tonopróprioSaeb,aprimoran-
do ou ampliando seu desenho,
poderia responder a esse pro-
pósito. Tenho dificuldade em
aceitar a existência do Enem
desde que ele foi criado.

Porquê?
Se considerarmos sua origem,
o Enem pretendia se legitimar
comomecanismode referência
de processos seletivos, seja pa-
ra cursos profissionalizantes,
para cursos superiores, para a
inserção no mercado de traba-
lhoe,maisrecentemente, como
meiodeacessoaprogramasgo-
vernamentais. No entanto, por
não ser obrigatório, o aluno de-

cidia sobre a conveniência de
participar ou não. Portanto, o
examenãoavaliavaoensinomé-
dio. Seus resultados não ser-
viam ao propósito de medir o
desempenho de escolas, redes
ou políticas educacionais. O fo-
coeraavaliaroalunoindividual-
mente, sendo a ele atribuída a
responsabilidade pelas even-
tuaiscompetênciasouincompe-
tências que viesse a demons-
trar no exame. A não ser como
medida de resultado final de al-
guns alunos – possivelmente a
maioria com perspectiva de in-
gresso no ensino superior –, o
Enemnãoserviaàformulaçãoe
à implementação de políticas
para essa fase.

Desde2006,anotadoEnemobtida
pelasescolasparticularespassoua
ser o único critério objetivo para
avaliá-las e se tornou um referen-
cial importante de qualidade para
ospaismatricularemseusfilhosnu-

maounoutrainstituição.Jánaesco-
la pública, ele é visto como passa-
portedemocráticoparaoensinosu-
perior.Corre-seoriscodeoensino
médiosetransformarnumextenso
cursinho?
Isso é o que tendencialmente
acontece: os vestibulares in-
fluenciam o currículo das esco-
las cujos estudantes têm como
alvooprosseguimentodosestu-
dos. Além disso, proliferam os
cursos preparatórios para o
Enem, com divulgação, inclusi-
ve pela internet, de propagan-
das que exibem chamadas co-
mo:“Nãosedesespere!Agoraé
fácil. Empresa Especializada
emCursinho...”.Masnãonosilu-
damos.Asubstituiçãodostradi-
cionais vestibulares pelo Enem
não significa democratizar o
acesso ao ensino superior.

Considerandoaenormidadedonos-
so território e de nossas defasa-
gens socioeconômicas, umaprova
nacionalfavoreceosmaisdesfavo-
recidos,não?
Veja, as pesquisas que anali-
sam o perfil de ingressantes no
ensino superior evidenciam
queonívelsocioeconômicoéfa-
tor determinante nas possibili-
dades de ingresso. A existência
de um exame nacional não tem
potencial para alterar as desi-
gualdadessociais,quesetradu-
zem em desigualdades educa-
cionais.OEnem,apesardegra-
tuito para os alunos da escola
pública,dificilmenteterápoten-
cial de alterar as chances de in-
gresso dos menos favorecidos
no ensino superior. Portanto,
não é por meio dele que se pro-
duzirámaior justiça.

Mas e a possibilidade de algumas
universidades públicas de difícil
acesso,comoUSPeUnicamp,usa-
remoEnemparacomporanotados
seusvestibulares?Nãoéumbônus
aselevaremconta?
Não consigo afirmar isso por-
que precisaríamos ter estudos
que acompanhassem algumas
gerações de vestibulandos. As
pesquisas que temos não estão
relacionadasa esse formatodo
Enem,essaabrangênciaemdi-
ferentes instituições nas quais
ele pode pesar de diversasma-
neiras.Mas do que estamos fa-
lando no momento? Estamos
falandodecursosparaosquais
oEnempode servir, cursos em
que há um padrão de concor-

rência. Se eu considerar que,
normalmente, o fator prepon-
deranteparaentrarnessescur-
soséonível socioeconômicodo
aluno, nível que de alguma for-
maexpressaseuarcabouçocul-
tural, tanto faz a provaquevou
utilizar: tendo a selecionar os
mesmos estudantes. Aliás, as
instituiçõesquejáusavamore-
sultadodoEnemnoformatoan-
teriornãoviramalteraçõessig-
nificativas na posição de in-
gresso dos candidatos.

Isso justificaria o fato de aUSPe a
Unicamp, por exemplo, não acata-
remumnovocalendárioemfunção
dafraudenoexame?
Eu acho que, em primeiro lu-
gar, justifica-seumainseguran-
ça.Oprincípiobásicoéodeque
vocêtenhaumtesteemcujore-
sultadosepossaconfiar.Quan-
dosegeraqualquertipodedes-
confiança quanto a ele medir o
que diz medir, realmente vale
um alerta: “Espera aí, vamos
considerar melhor isso, preci-
samos de uma base firme para
levar em conta esses resulta-
dos”. Ao mesmo tempo, algu-
mas universidades não estão
conseguindo compatibilizar as
datas dos próprios vestibula-
res com as do Enem. Não dá
para a universidade, seja ela
qual for, desmontar toda a sis-
temáticadesuaprópriaaplica-
çãode testesemfunçãodeuma
alteraçãodedatas.Achoquees-
se é um fator bem compreensí-
vel. Outras poderão, eventual-
mente, aguardar para ver se o
Ministério da Educação vai
conseguir implantar um exa-
me com esse desenho. É uma
prova única para oBrasil intei-
ro,são4milhõesdealunos.Nes-
sa proporção, fica muito mais
complexo controlar o sigilo.

Afraudepodeabalaralegitimidade
do Enemoumesmoo processo de
desenvolvimento de outros siste-
masdeavaliação?
A fraude é lamentável. Se não
por outras razões, pelo que isso
representou para os estudan-
tes inscritos. Além da insegu-
rançapelo fatodealteraçõesno
significado e na finalidade do
Enemteremsido feitas emcur-
to espaço de tempo, semque ti-
vessehavidoopreparodeesco-
las, cursos e alunos, certamen-
tenãofoipoucaadecepçãocau-
sada com o adiamento. Tam-

bém foi divulgado que isso re-
presentará um acréscimo de
30%aocusto de exame, queera
de R$ 148 milhões, uma conse-
quêncianadadesprezível.Você
pergunta se a fraude ajudou a
questionar esse critério deava-
liação. Penso que ela levanta a
necessidadederepensaraperti-
nência e o realismo da realiza-
çãodeumexameúnicoparatan-
tos alunos. A logística que su-
põeessaoperaçãoéabsurda.Is-
so talvez tenha contribuído pa-
raqueinstituiçõesquetradicio-
nalmente realizam processos
seletivos no Brasil não tenham
respondido ao edital. Agora, ao
mesmo tempo, os sistemas de
avaliação vierampara ficar. In-
clusive,depoisdacriaçãodoÍn-
dice de Desenvolvimento da
EducaçãoBásica(Ideb),quees-
tabeleceexpectativasdedesem-
penhoparaasescolas,achoque
asmesmaseosgestoresmunici-
pais e estaduais têm tentado
compreenderosresultadosdos
exames e buscado alternativas
que visem a aprimorar esses
mesmos resultados. A fraude
ou críticas ao Enem não com-
prometem o arcabouço da ava-
liação tal comoele está delinea-
do noBrasil.

OEnempodeajudaraorientarpolíti-
caspúblicas?
Emborareconheçaqueresulta-
dos de avaliação de desempe-
nhodealunospossamsubsidiar
políticas públicas, que visem à
melhoriadaqualidadedaeduca-
ção, penso que eles ainda vêm

sendo subutilizados, quando
não servem apenas para res-
ponsabilizar as escolas ou os
alunos pelo fracasso escolar.
Sem dúvida, os resultados po-
demindicaravançosedeficiên-
cias nas redes de ensino e tra-
zer evidências de resultados
das políticas implementadas.
Permitem subsidiar o planeja-
mento. No entanto, parece-me
que as informações colhidas
nosexamesnãoserevertemem
redirecionamento ou criação
de políticas educacionais.

Asenhoramencionou, no início da
entrevista, que o exame também
foi pensado como critério para in-
gressar no mercado de trabalho.
Achaessapropostainteressante?
Lembroque, quando ele foi lan-
çado, ainda na gestão do Paulo
Renato(PauloRenatoSouza, ex-
ministro do governo FHC e atual
secretáriodaEducaçãodogover-
nopaulista), umadasexpectati-
vas anunciadas erade que vies-
sea serusadoatéemprocessos
seletivos pelas empresas. Não
vi isso se concretizar,mas acho
que intensificaria os processos
excludentes. Poderia contri-
buir para alguns candidatos,
masserdesfavorávelparagran-
de parte dos alunos, aqueles
quenão tiveramumaescolabá-
sica de qualidade.

A partir da fraude, alunos de colé-
giosparticularesdazonasuldoRio
de Janeiro fundaram, usando o
OrkuteoMSN,umnovomovimen-
toestudantil:oNove(NovaOrgani-
zação Voluntária Estudantil). Di-
zemserapartidáriosporqueamaio-
riadosmovimentosestudantis de-
ve satisfação a algum governo ou
partido e deixa de pensar nos alu-
nos.Osestudantesestãosemrepre-
sentantes?
Acho que, em geral, eles são
muito pouco ouvidos nas pro-
postas, e ouvir esses alunos do
ensino médio significa traba-
lhar com uma diversidade gi-
gantesca. Tem aquele que fez
oensino fundamental e cursao
médio regularmente, sempro-
blemas, tem o aluno que aban-
donou várias vezes a escola e
está com idade avançada, tem
aquele que, antes de ser aluno,
é trabalhador. Acho que todos
os canais que os alunos cria-
rem para se fazer entender
vão ser muito importantes –
para além do Enem. ●

RESPOSTAPRONTA

●●●ComoadiamentodoExame
NacionaldoEnsinoMédio(Enem)
paradezembro,oobjetivodoscur-
sinhosdeSãoPauloéaprepara-
çãodosalunosparaasprovasda
Fuvest,UnicampeUnesp.AUSPe
aUnicampnãovãoutilizaranota
doEnemnovestibular.

“Proliferamcursos
preparatórios
paraoexamecom
chamadascomo:
‘Agoraéfácil’”

“Seeu
considerar
queo fator
preponderante
para entrar
nos cursos
superiores
concorridos
éonível
socioeconômi-
codoaluno,
tanto faz
aprovaque
vouutilizar:
a tendência
é selecionar
sempre
osmais
favorecidos”
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