


EDUCAÇÃO

A caminho do novo vestibular
COMO se não bastasse o estresse
com a maratona de vestibulares do
final do ano, os estudantes ganha-
ram no mês passado um novo mo-
tivo de preocupação. A prova do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) vazou no dia l de outubro
e deixou de ser realizada nas datas
previstas (4 e 5 de outubro). O in-
cidente bagunçou a vida de 4,1 mi-
lhões de jovens que planejavam fa-
zer o exame e conquistar uma vaga
na universidade em 2010. Com
o cancelamento da prova, a agenda
dos estudantes teve de ser refeita.
A começar pelas novas datas do
exame: 5 e 6 de dezembro, quando
alguns já estariam de férias.

O calendário de 16 grandes uni-
versidades brasileiras também teve
de se adaptar. Para não deixarem de
considerar a nota do Enem na se-
leção de calouros, elas atrasaram o
início do ano letivo de 2010. Outras,
como a Universidade de São Paulo,
mantiveram seus calendários e de-
cidiram não levar o Enem em con-
ta, frustrando os planos do governo
federal de aumentar a importância
da prova em relação aos vestibulares
tradicionais. Muita gente saiu per-
dendo. Ficou abalada a credibilida-
de do Enem e de seus organizado-
res, que gastaram até agora R$ 131,8
milhões com a segurança e logísti-
ca da nova prova. Mas pelo menos
uma vantagem o roubo da prova
proporcionou aos estudantes. Agora
que as questões do exame vieram a
público, é possível entender melhor
a nova estrutura do Enem e ajudar

os aspirantes a universitários a estu-
dar do jeito certo e conseguir boas
notas. É esse esclarecimento que
você encontra nas páginas a seguir.

A pedido de ÉPOCA, especialis-
tas analisaram as 360 questões da
prova que vazou e a proposta de
redação e ofereceram alguns con-
selhos sobre como se preparar. A
primeira boa notícia é que, a julgar
pela prova divulgada, o aluno não
precisa saber na ponta da língua
uma montanha de conteúdos. O es-
sencial é ter habilidade para, a par-
tir de itens básicos de matemática,
física, química, biologia, português,
história e geografia, resolver pro-
blemas da vida real. Essa talvez seja
a principal mudança para quem
vai tentar uma vaga na faculdade. .
Os melhores alunos, sob o ponto
de vista do novo Enem, são os que
conseguem ler um texto e relacionar
informações contidas ali às adquiri-
das em sala de aula - e chegar à res-
posta correta. Para professores do
ensino médio e de cursinho, a nova
prova não deverá ser diferente.
"O MEC já havia adiantado que do-
mínio da linguagem e capacidade
de organizar informações e dados
para enfrentar um problema seriam
cobrados ao longo da prova.
Foi o que aconteceu - e isso deverá
se repetir no próximo exame", afir-
ma Mateus Prado, presidente
do cursinho Henfil, de São Paulo.

O participante do Enem precisa
se preocupar especialmente com
interpretação de texto, tabelas e
gráficos, sobre os quais deverá con-

O estudante César
Augusto, em sua

casa,em Mauá,
São Paulo. Graças

ao novo Enem,
ele poderá tentar

o ingresso em
Alfenas, Minas

Gerais, sem ter de ir
até lá fazer a prova

seguir raciocinar. "Quase 70% da
prova exige interpretação do texto.
Cerca de 30% pede exclusivamen-
te conteúdo", diz Nicolau Marrrio,
coordenador-geral do Sistema An-
glo de Ensino. Para o coordenador
dos simulados do Enem do Anglo,
Sezar Sasson, a prova mostra que
o MEC tentou incluir a cobrança
de conteúdo no tradicional Enem,
mas sem "forçar muito a barra".

Na comparação com a Fuvest, um
dos principais vestibulares do país e
que seleciona alunos para a USP, o



Enem pode ter sido menos compli-
cado para quem tem facilidade de
leitura e está com os estudos em dia.
Mas os alunos que viram as questões
que vazaram estão apreensivos com
a duração da prova. "É muito lon-
ga, exige muita concentração. Acho
que muita gente não vai ter paciên-
cia ou não vai conseguir responder
tudo dentro do prazo", diz Adrianny
Torre, de 18 anos, de Ribeirão Preto,
São Paulo, que quer entrar em peda-
gogia. Ela acredita que o vazamen-
to ajudou a tranqüilizar quem estava
com medo das mudanças no Enem.

Além de alterar os critérios de
avaliação, o novo Enem também
vem sendo trabalhado pelo
MEG para substituir - gradativa-
mente, total ou parcialmente - o
vestibular tradicional. Para quem
presta vestibular, isso pode signi-
ficar o fim da maratona de provas
- cada uma com suas exigências
e peculiaridades - concentradas no
período de dezembro e janeiro.

Em 2009, a maior parte das 55 uni-
versidades federais - entre elas a de
São Paulo e a de Alfenas - adotou o

Enem como a única prova para sele-
cionar calouros, pelo menos para al-
guns cursos. Outras vão usar a nota
do exame combinada com os vestibu-
lares próprios, como a Federal de São
Carlos (Ufscar) e de Santa Catarina
(UFSC). "Com a unificação, vou con-
seguir prestar para a Federal de Alfe-
nas, em que deixei de me inscrever no
ano passado por ser longe", diz César
Augusto Estevo, de 20 anos, que mora
em Mauá, na Grande São Paulo, e
quer cursar ciências biológicas.

De acordo com dados do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), ligado ao
MEC e responsável pela elabora-
ção dó Enem, mais de 500 escolas
de ensino superior já usam de algu-
ma forma o resultado do exame em
seus processos de seleção ou para
preencher as vagas que sobraram
depois das matrículas. Entender o
que está por vir significa se preparar
melhor para o que será, num futuro
próximo, a principal avaliação dos
estudantes do ensino médio e a pri-
meira porta de entrada para o
mercado de trabalho qualificado.

Foto: Caio Guatelli/ÊPOCA



dicas para
se sair bem
no Enem
Especialistas consultados por ÉPOCA
fizeram uma análise das questões
da prova que vazou e, a partir daí,
elaboraram dicas preciosas para quem
vai fazer o exame em dezembro

o QUE você precisa saber de mais
importante: a prova vai exigir mui-
ta leitura, interpretação de texto e
raciocínio. "Isso não significa que o
candidato não precisa estudar, mas
sim que o jeito de perguntar a mes-
ma coisa foge do tradicional", afirma
Eduardo Figueiredo, coordenador
de física do Colégio e Curso Objeti-
vo, de São Paulo. A forma peculiar
de fazer a pergunta - que sempre
virá precedida por texto, imagem,

gráfico ou tabela - tem duas con-
seqüências principais. A primeira é
no tempo da prova. "É uma prova
muito longa e fica parecendo que a
habilidade do aluno de controlar o
tempo também está sendo testada
pelo Enem", diz Lafayette Tourinho,
diretor do Liceu Albert Sabin, de Ri-
beirão Preto, São Paulo. A segunda
é que qualquer conteúdo cobrado,
em qualquer uma das quatro áreas
determinadas pelo Enem, aparece

muito contextualizado. Nenhuma
fórmula matemática sequer apare-
ce sem uma historinha em que os
números são aplicados. "O Enem
responde a uma pergunta que ouço
há quatro décadas dando aulas em
cursinho: 'Para que serve isso?'",
afirma Antônio Cogu, professor de
matemática do COC, de Ribeirão
Preto. Em outras palavras, é o fim
da era da decoreba. A seguir,
as dicas dos especialistas.

Controle o tempo, Todos os especialistas consultados
por ÉPOCA mencionaram a administração do
tempo como fundamenta! para se dar bem no exame.
Como os textos que precedem todas as questões

são muito longos, e muitas vezes ainda vêm acompanhados
de figuras ou gráficos, você precisará ser ágil, com o risco
de estourar o prazo (especialmente no segundo dia, que também
tem redação). Esta questão da prova de ciências da natureza e suas
tecnologias é exemplo de como os enunciados são exaustivos

O uso da água do subsolo requer o
bombeamento para um reservatório
elevado. A capacidade de
bombeamento (litros/hora) de uma
bomba hidráulica depende da pressão
máxima de bombeio, conhecida como
altura manométrica H (em metros), do
comprimento L da tubulação que se
estende da bomba até o reservatório
(em metros), da altura de bombeio
h (em metros) e do desempenho da
bomba (exemplificado no gráfico).
De acordo com os dados a seguir,
obtidos de um fabricante de bombas,
para se determinar a quantidade de
litros bombeados por hora para o
reservatório com uma determinada
bomba, deve-se:

1 - escolher a linha apropriada na
tabela correspondente à altura (h),
em metros, da entrada de água na
bomba até o reservatório.

2 - escolher a coluna apropriada,
correspondente ao comprimento
total da tubulação (L), em metros,
da bomba até o reservatório.

3 - ler a altura manométrica (H)
correspondente ao cruzamento
das respectivas linha e coluna na
tabela.

4 - usar a altura manométrica no
gráfico de desempenho para ler a
vazão correspondente.
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Concentre-se no conteúdo básico de cada disciplina.
Porcentagem em matemática, teoria da evolução em
biologia, figuras de linguagem no português, para citar
alguns exemplos. "No geral, as questões que exigem

conhecimento prévio do aluno apresentam uma situação problema
que pede uma resposta pouco profunda em conteúdo", afirma Eduardo
Figueiredo, coordenador de física do Objetivo. Ele cita como exemplo
a questão do Super-Homem, que envolve o conceito do movimento
uniformemente variável, equação básica das aulas de física

Questão 32

O Super-Homem e as leis do movimento

Uma das razões para pensar sobre
a física dos super-heróis é, acima
de tudo, uma forma divertida de
explorar muitos fenômenos físicos
interessantes, desde fenômenos
corriqueiros até eventos considerados
fantásticos. A figura seguinte mostra o
Super-Homem lançando-se no espaço
para chegar ao topo de um prédio de
altura H. Seria possível admitir que

com seus superpoderes ele estaria
voando com propulsão própria, mas
considere que ele tenha dado um forte
salto. Nesse caso, sua velocidade final
do ponto mais alto do salto deve ser
zero, caso contrário, ele continuaria
subindo. Sendo g a aceleração
da gravidade, a relação entre a
velocidade inicial do Super-Homem e a
altura atingida é dada por: V2=2gH.

KAKALIOS. J. The Physlcs of Superheroes.
Gothan Books, USA, 2005.

A altura que o Super-Homem alcança em seu salto depende
do quadrado de sua velocidade inicial porque

(A) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade
média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar
ao quadrado.

(B) o tempo que ele permanece no ar é diretamente
proporcional à aceleração da gravidade e essa é
diretamente proporcional à velocidade.

(C) o tempo que ele permanece no ar é inversamente
proporcional à aceleração da gravidade e essa é
inversamente proporcional à velocidade média.

(D) a aceleração do movimento deve ser elevada ao
quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas: a
aceleração da gravidade e a aceleração do salto.

(E) a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade
média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar,
e esse tempo também depende da sua velocidade inicial.

Esqueça a decoreba e aposte na interpretação de texto. Até nas perguntas das áreas de exatas, você vai
encontrar muitas das respostas nos textos e gráficos da própria questão. Se precisar de alguma fórmula de física
ou de matemática, ela estará lá, como aconteceu na questão 77. No geral, o conteúdo cobrado nem de longe
vai exigir que você saiba de cor, por exemplo, o nome de cada etapa do ciclo da água. Basta que você leia com
atenção o enunciado e a resposta estará lá, como na primeira questão da prova de ciências da natureza

Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 30
cm está parcialmente ocupado por 625n cm3 de álcool. Suponha que sobre o vasilhame seja
fixado um funil na forma de um cone circular reto de raio da base de 5 cm e altura de 6 cm,
conforme ilustra a figura 1.0 conjunto, como mostra a figura 2, é virado para baixo, sendo H a
distância da superfície do álcool até o fundo do vasilhame.

O ciclo da água é fundamental
para a preservação da vida
no planeta. As condições
climáticas da Terra permitem
que a água sofra mudanças de
fase e a compreensão dessas
transformações é fundamental
para se entender o ciclo
hidrológico. Numa dessas
mudanças a água ou a umidade
da terra absorve o calor do
sol e dos arredores. Quando já
foi absorvido calor suficiente,
algumas das moléculas do
líquido podem ter energia
necessária para começar a subir
para a atmosfera.

Disponível em http:// www.
keroagua.blogspot.com.
Acesso em 30 de março de 2009
(adaptado).

A transformação mencionada no texto é a

(A) fusão.
(B) liquefação.
(C) evaporação.
(D) solidificação.
(E) condensação.



4 Leia primeiro
a pergunta,
depois o texto.
Essa dica vale

exclusivamente para as
questões de matemática.
Assim, pode ficar mais fácil,
e talvez mais rápido, achar a
resposta. "A questão das latas
de alumínio exige duas coisas
do aluno: leitura e saber fazer
conta de dividir", diz Antônio
Cogu, professor de matemática
do COC, de Ribeirão Preto

Questão 66
Segundo a Associação Brasileira de Alumínio
(ABAL), o Brasil foi o campeão mundial, pelo
sétimo ano seguido, na reciclagem de latas de
alumínio. Foi reciclado 96,5% do que foi utilizado
no mercado interno em 2007, o equivalente a
11,9 bilhões de latinhas. Este número significa,
em média, um movimento de 1,8 bilhão de reais

Revista Conhecimento Prático Geografia, no 22 (adaptado).

anuais em função da reutilização de latas no
Brasil, sendo 523 milhões referentes à etapa da
coleta, gerando, assim, "emprego" e renda para
cerca de 180 mil trabalhadores. Essa renda, em
muitos casos, serve como complementação do
orçamento familiar e, em outros casos, como
única renda da família.

Com base nas informações apresentadas, a renda média mensal dos trabalhadores envolvidos nesse tipo
de coleta gira em torno de

(A) R$ 173,00.
(B) R$ 242,00.

(C) R$ 343,00.
(D) R$ 504,00.

(E) R$ 841,00.

Habitue-se a observar quadros, figuras e fotografias. Não é só interpretação de texto que o Enem cobra do candidato.
Saber "ler" imagens pode garantir pontos extras. "Só um bom observador conseguiria comparar os quadros de Dom
João VI e Dom Pedro l, da prova de Humanas, e achar a resposta certa", diz Roberto Nasser, coordenador de história do
Colégio Bandeirantes, de São Paulo

Questão 52

As imagens reproduzem
quadros de D. João VI
e de seu filho D. Pedro l
nos respectivos papéis
de monarcas. A arte do
retrato foi amplamente
utilizada pela nobreza
ocidental, com objetivos
de representação
política e de promoção
social. No caso dos reis,
essa era uma forma de
se fazer presente em
várias partes do reino e,
sobretudo, de se mostrar
em majestade.

Disponível em <http://www.scielo.br>
Acesso em: 17 dez. 2008.

Imagem l
Jean Batiste Debret. Retrato de
D. João VI. 1817, óleo s/tela, 060
x 042 cm. Acervo do Museu de

Belas Artes/IPHAN/MINC. Rio de Janeiro

Imagem II
Henrique José da Silva. Retrato do
imperador em trajes majestáticos. Gravura
sobre metal feita por Urbain Massard, 0,64
m x 0,44 m. Acervo do Museu Imperial

A comparação das imagens permite concluir que

(A) as obras apresentam substantivas diferenças no que diz respeito à representação do poder.
(B) o quadro de D. João VI é mais suntuoso, porque retrata um monarca europeu típico do século XIX.
(C) os quadros dos monarcas têm baixo impacto promocional, uma vez que não estão usando a coroa nem ocupam o trono.
(D) a arte dos retratos, no Brasil do século XIX, era monopólio de pintores franceses, como Debret.
(E) o fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao

exercício do poder régio.



6 Não tem
pegadinha.

Se a resposta
parecer óbvia,

como nesta questão da prova
de linguagens, códigos e
suas tecnologias, é porque é
mesmo. Portanto, não perca
tempo tentando achar onde
está a armadilha, marque
a resposta que você acha
correta e siga em frente

Questão 4
Iscute o que to dizendo,
Seu dotô, seu coroné:
De fome tão padecendo
Meus fio e minha mu/é,
Sem briga, questão nem guerra,
Meca desta grande terra
Umas tarefa pra eu!
Tenha pena do agregado
Não me dêxe deserdado

PATATIVA DO ASSARÉ. A terra é naturá. In:
Cordéis e outros poemas. Fortaleza: Universidade
Federal do Ceará, 2008 (fragmento).

A partir da análise da linguagem
utilizada no poema, infere-se que o
eu lírico revela-se como falante de
uma variedade lingüística específica.
Esse falante, em seu grupo social, é
identificado como um falante

(A) escolarizado proveniente de
uma metrópole.

(B) sertanejo morador de uma área
rural.

(C) idoso que habita uma
comunidade urbana.

(D) escolarizado que habita uma
comunidade do interior do país.

(E) estrangeiro que imigrou para
uma comunidade do sul do país.

Leia a seção
de Cartas dos
Leitores de jornais
e revistas. Elas

servem como exercícios
de argumentação, uma das
competências mais cobradas
na redação. "As cartas
mostram como defender
pontos de vista diferentes",

diz Maria Aparecida Custódio,
coordenadora do Laboratório
de Redação do Objetivo

7 Ler jornais e revistas é fundamental. Mas saber sobre tudo o que
acontece no mundo, não. "O Enem não cobra assuntos pontuais, mas
grandes temas", diz Guilherme De Benedictis, professor de geografia
do Colégio Bandeirantes. Na questão 60 da prova de Humanas, por

exemplo, não se exigiu nenhum detalhe de fatos políticos que aconteceram no Brasil
ou no mundo. Mas foi cobrado o conceito de política. O hábito de ler diferentes
fontes de informação também ajuda a contextualizar e relacionar assuntos, uma das
habilidades mais testadas na prova de linguagens e códigos, na avaliação de Elizabeth
Massaranduba, professora de língua portuguesa do Objetivo. Ela cita a questão 34,
em que um texto de Cecília Meireles é relacionado com a inconfidência Mineira

Questão 60

A política implica o envolvimento
da comunidade cívica na definição
do interesse público. Vale dizer,
portanto, que o cenário original da
política, no lugar de uma relação
vertical e intransponível entre
soberanos e súditos na qual a força
e a capacidade de impor o medo
exercem papel fundamental,
sustenta-se em um experimento
horizontal. Igualdade política,
acesso pleno ao uso da palavra e
ausência de medo constituem
as cláusulas pétreas.
LESSA R. Sobre a invenção da política. Ciência Hoje.
Rio de Janeiro, v. 42, n 251. ago. 2008 (adaptado).

Questão 34

Ú meio-dia confuso,
ó vinte-e-um de abril sinistro,
que intrigas de ouro e de sonho
houve em tua formação?
Quem ordena, julga e pune?
Quem é culpado e inocente?
Na mesma cova do tempo
cai o castigo e o perdão.
Morre a tinta das sentenças
e o sangue dos enforcados...
- liras, espadas e cruzes
pura cinza agora são.
Na mesma cova, as palavras,
o secreto pensamento,
as coroas e os machados,
mentira e verdade estão.

MEIRELES C. Romanceiro da Inconfidência,
Rio de Janeiro: Aguiar, 1972 (fragmento).

A organização da sociedade no espaço é um processo
histórico-geográfico, articulado ao desenvolvimento das
técnicas, à utilização dos recursos naturais e à produção de
objetos industrializados. Política é, portanto, uma organização
dinâmica e complexa, possível apenas pela existência de
determinados conjuntos de leis e regras, que regulam a vida
em sociedade. Nesse contexto, a participação coletiva é

(A) necessária para que prevaleça a autonomia social.
(B) imprescindível para uma sociedade livre de conflitos.
(C) decisiva para tornar a cidade atraente para os

investimentos.
(D) indispensável para a construção de uma imagem de

cidade ideal.
(E) indissociável dos avanços técnicos que proporcionam

aumento na oferta de empregos.

O poema da Cecília Meireles tem como ponto de partida
um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira.
Nesse poema, a relação entre texto literário e contexto
histórico indica que a produção literária é sempre uma
recriação da realidade, mesmo quando faz referência
a um fato histórico determinado. No poema de Cecília
Meireles, a recriação se concretiza por meio

(A) do questionamento da ocorrência do próprio fato,
que, recriado, passa a existir como forma poética
desassociada da história nacional.

(B) da descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico,
transformado em batalha épica que exalta a força dos
ideais dos Inconfidentes.

(C) da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho
histórico do movimento da Inconfidência: a derrota, a
prisão e a morte dos Inconfidentes.

(D) do distanciamento entre o tempo da escrita e o
da Inconfidência, que, questionada poeticamente,
alcança sua dimensão histórica mais profunda.

(E) do caráter trágico, que, mesmo sem corresponder à
realidade, foi atribuído ao fato histórico pela autora, a
fim de exaltar o heroísmo dos Inconfidentes.

Cuidado com preconceitos. Na hora de argumentar contra
ou favor de alguma idéia na redação, evite radicalismos. Os
avaliadores do Enem repudiam qualquer manifestação racista,
sexista ou de apoio à violência e à desigualdade social

RESPOSTAS: 23.E; 32.E; 77.B; 1.C; 66.B; 52.E; 4.B; 60.A; 34.D



As soluções
de cada país
HA MUITOS modelos de seleção
universitária no mundo. Mas
poucos usam a nota de uma pro-
va como critério único de ingres-
so em uma universidade, como
se faz no Brasil. Em geral, os sis-
temas de critérios mistos têm
como objetivo tirar a pressão do
exame único e fazer uma avalia-
ção mais rica dos candidatos.
O modelo que inspirou o novo
Enem foi o americano. Nos Es-
tados Unidos, assim como em
boa parte da Europa, existe um
exame único (o SAT 1), feito por
estudantes que concluíram o en-
sino médio. Ele é aplicado três
vezes por ano e tem uma espé-
cie de "segunda fase" para tes-
tar habilidades específicas (dos
candidatos de engenharia, por
exemplo). É feito on-line. Além
disso, as melhores universida-
des do país, como a tradicional
Harvard, consideram o histórico
escolar do aluno, pedem cartas
de recomendação de professores
e analisam até atividades extra-
curriculares, cpmo trabalho vo-
luntário. "São critérios
que acabam exigindo do ensino
médio um alto nível de prepara-
ção", diz Renato Pedrosa,
coordenador do vestibular
da Universidade de Campinas.

Na Europa, as seleções são se-
melhantes, com algumas pe-
culiaridades de cada país. No
modelo francês, candidatos que
almejam cursos técnicos (enge-
nharia, administração, Direito,
artes, entre outros) num grupo
restrito de universidades de eli-
te, públicas e privadas, precisam
passar dois anos em escolas pre-
paratórias e fazer um teste final.
Os franceses também têm uma
prova única para quem acabou
de se formar no ensino médio, o
baccalauréat (bacharelado), que
é usado no ingresso tanto das
grandes escolas quanto das de-
mais universidades. Cada insti-
tuição complementa o exame ge-
ral com critérios próprios, como
avaliação do histórico escolar.

Na Alemanha, o exame é com-
plementado pelo desempenho
do aluno nos dois últimos anos
de ensino médio e por cartas de
apresentação. Nos casos de cur-
sos mais concorridos, como me-
dicina, ainda são feitas entre-
vistas. "A prova é escrita e oral e
cobra mais a capacidade de re-
solver problemas com o racio-
cínio do que fórmulas e dados",
diz Hans-Dieter Draxler, diretor
do Departamento de Ensino do
Instituto Goethe de São Pau-
lo. As universidades espanholas
combinam a nota do exame úni-
co com as tiradas pelo aluno ao

longo de todo o ensino médio.
A média dessa combinação é a
nota final que cada candidato vai
apresentar na porta da universi-
dade que deseja cursar. "Se tirou
o mínimo exigido por ela, entra",
diz Antoni Lluch, assessor de lin-
güística do Colégio Cervantes,
de São Paulo.

Se o novo modelo do Enem
vingar, é possível que, sem ter
o custo de preparar um vesti-
bular próprio, as universidades
brasileiras passem a investir em
processos mais modernos - mais
diversos, mais eficientes - para
selecionar os melhores alunos.

Foto: Corbis/Latinstock



Marco Bahé

OEnem pode ter ganhado
força, mas está longe da
unanimidade. Um dos

maiores críticos ao modelo cen-
tralizado de provas é o professor
Tales de Sá Cavalcante, líder de um
grupo educacional com-mais de 14
mil estudantes, que vai da edu-
cação infantil ao ensino superior.
Como diretor superintendente do
grupo Farias Brito, Cavalcante já
afirmava que o exame era vulnerá-
vel antes do vazamento do Enem,
em setembro. Agora, ele defende
o fim da prova única, a produção
regionalizada dos exames e o en-
volvimento das universidades na
elaboração do conteúdo.

ÉPOCA - Qual é o problema
do Enem?
Tales de Sá Cavalcante - Ele foi
criado em 1988 com o objetivo
de avaliar o estudante ao final
de sua escolaridade básica em
cinco eixos cognitivos: domínio
das linguagens, compreensão de
fenômenos, enfrentamento de
situações problemas, construção
de argumentação sólida e elabo-
ração de propostas coerentes. De
início, era uma avaliação indivi-
dual, e o resultado também. Hoje,
passou a ser o vestibular, ou parte
deste, em muitas instituições. Foi
contratado um consórcio que
se comportou como se o exame
ainda fosse não decisório para
a ocupação de preciosas vagas
no ensino superior. Cuidaram
bem da elaboração das provas, e
não do empacotamento, arma-
zenamento e distribuição. O
pessoal teve muito cuidado na
elaboração. Mas, infelizmente,
na logística eles fracassaram.
O espírito do Enem tem sido o

QUEM É
Engenheiro civil, de 59 anos.
Nasceu em Fortaleza,
é casado e tem 3 filhos

O QUE FAZ
Herdou do pai o grupo Farias
Brito, que dirige desde 1973.
É representante das faculdades
particulares no Conselho
de Ensino e Pesquisa do
Governo do Estado do Ceará

mesmo desde sua criação, que foi
uma coisa muito boa. Aqui não
vai crítica a ninguém. Eu apenas
discordo desse modelo, no qual
se elabora uma prova em Brasí-
lia e se distribui para o resto do
país. O que deveria haver é uma
delegação de responsabilidade aos
vários Estados. É como eu digo:
o avião é excelente, os projetistas

são muito bons. O problema está
na hora de pilotar.

ÉPOCA - Qual seria o modelo ideal?
Cavalcante - O Ministério da Edu-
cação deveria reunir as universida-
des, apresentar todos os conteúdos
programados dentro da filosofia
do Enem. Todos os vestibulares do
Brasil teriam de ficar dentro dessa
filosofia. Mas cada universidade
faria seu próprio vestibular.

ÉPOCA - Mas o aluno não perde
a oportunidade de participar de um
só exame nacional que serve
para várias instituições de ensino?
Cavalcante- Você tem outros meca-
nismos para que o aluno possa fazer
isso regionalmente. Por
exemplo, o exame da Universida-
de Federal do Ceará poderia ser
apresentado em outra universidade
e ser aceito como parte da seleção.
É importante destacar também que
a gente não sente essa ansiedade do
aluno em fazer exames em vários
Estados. Geralmente, ele tenta o
acesso em diferentes universidades de
seu próprio Estado. Só uma pequena
parcela busca oportunidades fora.

ÉPOCA - Delegar a elaboração
das provas aos Estados não
seria um retorno ao modelo
tradicional de vestibular?
Cavalcante- Algumas universi-
dades, como a Federal do Ceará e
a Unicamp, já usam um modelo
semelhante ao Enem. Para que se
acabe com o modelo tradicional de
vestibular, o MEC só precisa traçar
as diretrizes. Não precisa elaborar
as provas. Será sempre muito difícil
produzir uma prova de São Paulo
e aplicá-la em Manaus. Deixar
por conta dos Estados também
permite regionalizar o conteúdo.
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