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Édifícil não ser favorável a ava-
liações nacionais do estilo
Enem,desdequenãosemultipli-
quemexcessivamenteevalham
para diversas finalidades, so-
bretudo para avaliação do fun-
cionamento dos sistemas esco-
lares e, pelomenosparcialmen-
te, para acesso às universida-
desetalvezaoutrosespaços.Se
bem feitas, essas avaliações po-
deriam substituir aspectos ou
etapas de outros concursos ou,
pelo menos, ser uma das medi-
das até para certas carreiras.

Suamúltipla funçãoteriaco-
mo efeito também o de reduzir
a um tamanho adequado as in-
dústrias da avaliação – cujos
produtos mais óbvios são as
provaseascomplicadas logísti-
cas – e aumentar suaqualidade
e confiabilidade.

Quando ocorre um proble-
macomoovazamentodaprova
do Enem, também fica claro
que se debate pouco o próprio
exame (sobre isso, só cursinhos
opinam, nunca se saberá por
quê).Poucoounada foideclara-
do sobre a questão, que deveria
ser central, de o que perguntar
aos estudantes e como fazê-lo,
para verificar se, afinal, eles
têmounão,ouemquemedida,o
conjuntode competências e ha-
bilidades (expressões das quais
desconfiomuito)requeridaspa-
ra avançar na escola ou para a
vida profissional e social.

Na verdade, esse tem sido o
viés dominante nas discussões
sobreaescola:hámuitasestatís-
ticas e notícias mais ou menos
interessantes ou escandalosas
a respeito da merenda escolar;
projetostentamincluirnovoste-
mas nos currículos (espanhol,
sociologia, filosofia, sem contar
a educação sexual e de trânsi-
to...); compras equivocadas ou
nemtantodelivros;maspoucas
vezes se vê competentemente
analisado o que se ensina ou
aprende (ou não) nas escolas.
Discute-se o entorno da escola
ou da sala de aula, mas quase
nunca se entra nelas (o que, às
vezes,convenhamos,temumla-
do bom, porque se afastam os
palpiteiros que supostamente
entendemde tudo).

É hora de olhar de perto pa-

ra as provas, a formulação das
questões e o gabarito. E deba-
ter. Por exemplo, o primeiro
contato com a prova sobre lin-
guagens e suas tecnologias,
etc., produzefeitobastantene-
gativo. Há problemas na pri-
meira questão, que ficammais
gravesnasegunda, e a terceira
não é muito feliz. A leitura de
toda a prova mostra que há
questões interessantes e bem
formuladas. Mas que há ainda
outras cuja presença não con-
vence, e mais outras com pro-
blemas de formulação (salvo
melhor juízo, sempre).

Não há espaço para comen-
tar todas as questões. O fato de
comentar algumas problemáti-
casnãoquer dizerque essa seja
necessariamente a marca do
exame.Mas significa que a pro-
va que vazou tinha outros pro-
blemas, além do vazamento, e
seria bom que não se repetis-
sem.Vejamos.

A primeira questão trata da
escrita típica das “conversa-
ções” pelo MSN. Começa com
umaapresentaçãobastante ra-
zoável do fato. Mas a introdu-
ção às alternativas é um pouco
problemática:dizque,paraque
umacomunicaçãodesse tipo se
dêemtemporeal, “énecessário
que a escrita das informações
seja rápida”.Não acho que esta
seja amelhormaneira de enca-
rar a questão: a escrita típica
do MSN é um efeito tanto da
situação quanto do fato de que
se está “teclando” e de outras
questões menos utilitárias, co-
mo a de sentir-se parte de um
grupo.Alémdisso,nemsempre
se trata de informações. Aliás,
na “conversa” apresentada, há
mais saudações e perguntas do
que informações. Mas o mais
grave,ameuver,éaocorrência
de uma alternativa, a primeira,
absolutamente sem sentido. A
sensaçãoédedescuidopelome-
nos na criação das alternativas
erradas. A questão diz que, pa-
ra que a comunicação se dê em
tempo real, é necessário que a
escrita seja rápida, o que é feito
pormeiode...A) frasescomple-
tas, escritas cuidadosamente
com acentos e letras maiúscu-
las (como “oq vc tá fazendo?”).
Ora, o exemplo entre parênte-
seséocontráriodoqueestádes-

crito. Pegadinha?
A questão dois versa sobre

uma tira de Quino. Resumindo:
Mafaldaeseupaiestãonoescri-
tório.Ele vai até a estante, pega
umdicionário, fazumaconsulta
eodevolveaomesmolugar.Ma-
falda, que viu a cena, grita (sua
boca indica isso): “Desse jeito
você nunca vai terminar de ler

um livro tão grosso.” A consig-
na é, pasmem: “O efeito de hu-
mor foi o recurso utilizado pelo
autor da tirinha para mostrar
que o pai deMafalda...” E a res-
postacertaé, segundoogabari-
to: “queria consultar o dicioná-
riopara tirar umadúvida, e não
lero livro, comosuafilhapensa-
va.”Ora,essaleituraéabsoluta-

mente equivocada. O que a tira
significa é que Mafalda não sa-
be que não se leem dicionários
como se faz comoutros livros, e
por issodizoquedizaseupai.E
oefeitodehumornãoéalgoque
oautor use parauma finalidade
qualquer, mas é o efeito que o
textoproduz, combasena igno-
rância deMafalda sobre a utili-

dade dos dicionários, um ingre-
diente, aliás, que não está explí-
citoeo leitordevedescobrir.Ou
seja, a questão deveria ser so-
bre isso.

A terceira questão informa
que a maioria das declarações
de Imposto de Renda é realiza-
dapelainternet,etc.,eapergun-
ta é se com isso se visa: (A) ge-
rarmaisdespesasaoscofrespú-
blicos; (B) criar mais burocra-
cia no relacionamento como ci-
dadão; (C) facilitar e agilizar os
serviços disponíveis; (D) vigiar
e controlar os atos dos cida-
dãos; (E) definir uma política
que privilegia a alta sociedade.

Ogabaritoinformaqueares-
posta é (C). Pode-se concordar.
Mas de onde vem a resposta? E
por que não é (D)? O que essa
questãomede?Informação?Ci-
dadania? Crença na boa vonta-
de doEstado?

A questão 7 espera que, na
situação hipotética em que ter
áde escrever umacartapedin-
do emprego, o aluno escolha a
opção“evidenciará(sic!) anor-
mapadrão”.Osentido éde “es-
colher”, “utilizar” etc. Por que
“evidenciar”?

Mas há também boas ques-
tões. Talvez até constituam a
maior parte da prova. Um
exemploé(11): forneceumanar-
rativa literária e pergunta qual
das alternativas propostas em
seguida tem o mesmo fato em
linguagem jornalística. É bem
sacada e bemelaborada, sendo
que as alternativas a seremex-
cluídas não são jornalísticas,
mas não são qualquer coisa,
são gêneros reais e identificá-
veis com relativa facilidade.

Estánahoradeanalisaredis-
cutir as questões, de verificar a
confiabilidade do instrumento
de avaliação tanto quanto a da
logística de impressão e de dis-
tribuiçãodasprovas.Nãosepo-
de achar que as falhas da prova
sejammenos graves do que um
vazamento.Nãobastaqueoexa-
me tenha muitas virtudes. Da-
do seu alcance, ele não pode ter
nenhumdefeito. ●
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Odescontroleocupouasprimei-
ras páginas dos jornais essa se-
mana. Para começar, milhões
de estudantes brasileiros e
seus pais sofreram, e conti-
nuam a sofrer, um verdadeiro
inferno,emdecorrênciadorou-
bo da prova do Enem.

Nos Estados Unidos, David
Letterman, o homem das car-
tas, famosoapresentadordete-
levisão, foi mais um que expôs
avariedadede suas carícias ao
olhar público, constrangido
por um chantagista – repug-
nante como todos o são – que o
ameaçava com publicar suas
incursões secretas se não lhe
fosse paga uma alta quantia
em dinheiro.

OHotmail,porsuavez,suge-
riu que as senhas de seus usuá-
rios fossem trocadas devido a
inúmerasteremsidodescober-
tas e publicadas.

Aconclusãoéfácil:nãoháse-
gurança possível se, por segu-
rança, forentendidoodireitode
cada um manter indevassados
todos os aspectos de sua vida.
Nãohábarreiraaoconhecimen-
to, atualmente, que não possa
serquebrada.Estamosemuma
loteria: quem for sorteado, po-
deráterfatosdasuavidaexpos-
tos. O progresso dos sistemas
de controle parece andar sem-
pre um passo atrás dos siste-
mas opostos, os de sua quebra.
Às vezes, como no caso do
Enem, nem se tratou de vaza-
mentosofisticado:acena(repe-
tida à exaustão nos telejornais)
do funcionário escondendo o
exame dentro da cueca mostra
aforçadevastadoraehumilhan-

tedoprosaico,apesardosmúlti-
plos olhares eletrônicos.

Além disso, como não pen-
sar que em todos os Enems de-
ve ter havido alguma escapada
de informação, da mesma for-
ma que na maioria das provas
vestibulares? Quem pode se
apresentarcomoarautodocon-
troletotal?Sabemosoqueespe-
rar dos burocratas de plantão,
nessescasos.Apósumasériede
mútuas acusações chatíssimas
eadnauseam,queocupamtem-
popreciosodosdebatestelevisi-
vos,aparecealguémcomasolu-
ção esperada e óbvia: um siste-
ma mais aperfeiçoado de con-
trole – nesse caso, um cofre
mais bem fechado.

Pensa-se que foram hackers
especializados os que quebra-
ram as senhas do Hotmail. Não
necessariamente. Para a ale-
gria damoçada, omercado ofe-
receumasériedegadgetstecno-
lógicos capazes de realizar pe-
quenos roubos internéticos, a
começar, é claro, pelos arqui-
vosdo seu colégio, comoobjeti-
vo de melhorar suas notas e as
deseusamigos,nocliquedorati-
nho, digo, do mouse. Se antiga-
mente as crianças ficavamcon-
tentes em descobrir alguns se-
gredos de seus pais, por ser
uma forma de escapar ao jugo
da autoridade vivida como
aplastrante, imaginem o que
sentem ao invadir uma escola,
ou, em sonhos, umbanco.

Dopontodevistapsicanalíti-
co, temos três tiposde intimida-
de: imaginária, simbólica e real.
A imaginária e a simbólica têm
em comum o fato de poderem
serrepresentadas:uma,naima-
geme outra, na palavra. Omais

interessante para os dias de ho-
jeéa terceira, a intimidade real,
por exatamente não poder ser
representada.Eladiz respeitoa
um sentimento silencioso que
habita cada pessoa, que, embo-
ranãopossaserexpressodene-
nhuma maneira, nem por pala-
vrasnemporimagens,sópoden-
do ser aludido poeticamente,
orientaosatos fundamentaisda
vida de cada um. Imagens po-
dem ser roubadas, palavras po-
dem ser copiadas,mas a intimi-
dade real, não, ela é indevassá-
vel exatamentepornão serpas-
sível de representação. Um
exemplo sensível seria imagi-
narquevocêpode ter a fotogra-
fia do Roberto Carlos, pode sa-

bermuita coisa da vida dele; no
entanto,seencontrá-lo,vocêvai
verquenãooconhece.Omesmo
se pode dizer da atriz que tem
seu corpo nu estampado em
umarevistamasculina: issonão
a faz mais conhecida sua, e ao
encontrá-la, nada lhe permitirá
umaconversa de alcova.

Temos, em decorrência,
duas políticas possíveis para
tratar o descontrole: imaginar
que ele é fruto de imperícia, ou
que é estrutural da espécie hu-
mana. Ser adepto do primeiro
caso é incorrer nas tendências
paranoicas atuais de controlar
sempremaisemelhor.Nãoéim-
possível que cuecas venham a
serproibidasemcertasreparti-

ções.Concordarcomasegunda
hipótese, a da falha estrutural
na constituição humana, nos
conduz abuscar umanova polí-
tica que inclua o erro, sem por
isso diminuir o acerto.

Issonãoquerdizerquedeve-
ríamosdefenderumaliberalida-
dedesregrada, claroquenão.O
que quer dizer é que não deve-
mos nos desesperar frente a
exemplos como o da quebra do
sigilodoexamedoEnem,emui-
to menos nos confortar com o
lamuriosoeobsoleto“sónoBra-
sil, mesmo...”. Exames são im-
prescindíveis na organização
social; suas falhas, paradoxal-
mente, também. O governo po-
decriaroexameparacontrolar

osexamesdoscolégios.Durose-
rá criar agora o exame do pró-
prio exame que controla os ou-
trosexames.Osadeptosdalógi-
caaí reconhecerãoumexemplo
do famosoparadoxodeRussell.
De saber se equilibrar na difícil
gangorra do conflito perene do
homemcomacivilizaçãodepen-
de a boa política.

O que tudo isso tem a ver
comaOlimpíadanoBrasil, tam-
bém notícia maior da semana?
Tem o seguinte: há os que
acham um absurdo a Olimpía-
da aqui, devido à premência de
problemassociaisquesebenefi-
ciariam da verba destinada ao
esporte. Para esses, amelhoria
socialsedálineareprogressiva-
mente, conforme uma hierar-
quia de valores por eles estabe-
lecida.Nesse caso, aOlimpíada
estaria nos últimos lugares das
prioridades. Já outros, a maio-
ria–peloobservadonessesdias
– entendem que o desenvolvi-
mento social ocorre descom-
passadamente, por saltos: um
lugar avança mais, influencia
outro que por sua vez muda, e
assim por diante, tal qual uma
epidemia.

O Enem, mal ou bem, será
realizado; Lettermans, mal ou
bem, voltarão para casa; as se-
nhas da internet, mal ou bem,
serão secretas; cada um ficará
bem, se souber se apoiar prefe-
rencialmente em sua intimida-
dereal,deixandoasoutrasduas
aos leões; e o Brasil realizará a
Olimpíada. ●
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NENHUMADASANTERIORES–Naquestão1,a introduçãoéproblemática;na2,aresposta ‘certa’éequivocada
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