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As declarações do general
deexércitoRaymundoNona-
to de Cerqueira Filho – que
afirmou em uma comissão
no Senado que os homosse-
xuais só deveriam ser acei-
tos pelas Forças Armadas
“se mantivessem a opção se-
xual em segredo” – provoca-
ramreaçõesdediversosseto-
res. O senador Eduardo Su-
plicy(PT-SP)apresentouon-
temrequerimentoemquepe-
de que as declarações sejam
esclarecidas. ONGs de defe-
sa dos direitos dos homosse-
xuais se posicionaram e até o
ministro da Defesa, Nelson
Jobim, entrou em cena.

Para Cerqueira Filho, “o
indivíduo (homossexual) não
consegue comandar” e não
seriaobedecidopelatropa.A
declaração ocorreu durante
sabatina feita pelos senado-
resnaComissãodeConstitui-
çãoeJustiça(CCJ),queapro-
vousuanomeaçãoparaocar-
go de ministro do Superior
TribunalMilitar(STM).Oal-
mirante de esquadra Álvaro
Luiz Pinto, também presen-
te, disse que não tem nada
contra, mas impôs condicio-
nantes no sentido de que o
homossexual “mantenha a
dignidadedafarda,docargo,
do trabalho que executa”.

Suplicy pediu aos colegas
que só examinem no plená-
rio a indicação dos dois para
o STM após eles “esclarece-
rem” as declarações. “Consi-
derando que se pode inferir
um viés discriminatório nas
declarações de ambos os ofi-
ciais, entendo que tal atitude
poderá influir nas decisões
futurasqueelesterão queto-
mar como ministros do
STM”, alegou. “Como os mi-
nistros não podem pautar
suas posições em flagrante
desacordo com o texto cons-
titucional, entendo que não
devemos votar matéria des-
sa natureza sem os devidos
esclarecimentos.”

O senador lembrou que o
Código Penal Militar, que
considera crime a homosse-
xualidade,nãotemmaisapli-
cação “em função da vigên-
cia da atual Constituição,
que veda discriminações de
qualquer natureza”.

FALTA COMPETÊNCIA
Ontem,oministrodaDefesa,
Nelson Jobim, afirmou que
as declarações do general
Cerqueira Filho não influen-
ciarãoodebatesobreotema,
jáqueoSTMnãotemcompe-
tência para tratar do assun-
to. Segundo ele, o tema “ho-
mossexualidade” já estásen-
do discutido no ministério.

Jobim declarou que os de-
bates em torno da homosse-
xualidade dentro das Forças

Armadas não ocorrem apenas
dentro do Brasil, mas também
emoutrospaíses,comoosEsta-
dos Unidos. “Lá, há a política do
don’t ask, don’t tell (não pergun-
te, não conte)”, afirmou.

O ex-sargento do Exército
Fernando de Alcântara de Fi-
gueiredo, que em 2008 tornou
públicoorelacionamentocomo
também sargento Laci Araújo,
disse que a posição do general
comprovaaexistênciadehomo-
fobia nas Forças Armadas.

Para Figueiredo, as declara-
ções de Cerqueira Filho devem
ajudar militares vítimas de pre-
conceito eperseguição por cau-
sa de sua orientação sexual.

“Demonstra tudo o que fala-
mos, que as Forças Armadas
funcionamsobaóticadodesres-
peito à dignidade das pessoas,
prepotência e arrogância”, dis-
se Figueiredo, que chegou a ser
preso após ter assumido o rela-
cionamento.

O Grupo Gay da Bahia deci-
diu enviar carta ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva pedin-
doovetoàindicaçãodeCerquei-
ra Filho. E promete protestos
caso ele chegue ao tribunal. “A
valentia e a capacidade de co-
mando independem da orienta-
ção sexual, vide o exemplo de
Alexandre Magno”, declarou
Luiz Mott, fundador do grupo,
emreferênciaaoreidaMacedô-
nia, que liderou um exército
commilharesdehomenseman-
tinhas relações sexuais com ho-
mens e mulheres.

“Adeclaraçãodestacaaposi-
ção homofóbica das Forças Ar-
madas e o desqualifica para o
cargo”, opinou Maria Berenice
Dias, advogada especializada
em direitos homoafetivos. ●
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Unicamp divulga
os aprovados
no vestibular

‘Não é função do Ministério
da Educação fazer vestibular’

Apesar dos problemas, o modelo
do novo Enem é positivo, afirma o
educador Cipriano Carlos Luckesi,
da Universidade Federal da Bahia.

Qual é o balanço que você faz do
Enem após as mudanças?
Eu não olharia para os problemas,
masparaoexamecomoumtodoe
o que ele, como processo seletivo,
traz de novidade. Os ensinos mé-
dioesuperiorvão terdeseadaptar
ao modelo de competências. Esse

é um ganho para o País. Ocorre-
ram percalços até previsíveis por
causa da magnitude da proposta.
Mas eles não invalidam a ideia.

Qual é o futuro do Enem?
Dentrodealgunsanos, todoosiste-
mabrasileiro terá de seadaptar ao
modelo de competências. Se esse
Enem se sustentar, a tendência é
que, vagarosamente, os vestibula-
res isolados percam poder em to-
do o Brasil. ● M. M.

‘Os percalços não invalidam
a proposta do novo exame’

Vejaa listade
aprovados
daUnicamp

www.estadao.com.br/pontoedu

PROTESTO–NoRio, alunossemanifestamapósovazamentodoEnem;no fimde2009,2,6milhões fizeramoexameemtodooBrasil

Para Isabel Cappelletti, da Pontifí-
cia Universidade Católica de São
Paulo, uma prova não pode servir,
ao mesmo tempo, como avaliação
do sistema e processo seletivo.

Que balanço você faz do Enem
após as mudanças?
Todos os tropeços mostram que o
MEC deu um passo maior do que a
perna. Ficou evidente que não ti-
nha infraestrutura adequada para
abraçar essa tarefa gigantesca.

Qual é o futuro do Enem?
Nãoé funçãodoMEC fazer ves-
tibular, mas sim avaliações do
sistema. O governo tem obriga-
çãodeusá-lasparadefinirpolíti-
cas públicas. Além disso, uma
mesma prova não pode avaliar
a educação e ser vestibular.
Mas acho que, mesmo com as
eleições e uma possível troca
degoverno, essa culturadeque
avaliaçãoéexame deveperma-
necer.● MARIANA MANDELLI

SEGREDO–CerqueiraFilhodefendesigilo sobreorientaçãosexual

REPERCUSSÃO–Declaraçõesnão influenciarãodebate,diz Jobim

● Resultado da primeira etapa:
Será divulgado hoje. As matrícu-
las nas instituições podem ser
feitas entre os dias 8 e 12

● Inscrições na segunda etapa:
Serão realizadas entre os dias 15
e 20. O resultado sai no dia 22,
e a matrícula está programada
de 23 a 26

●●●A Unicamp divulgou ontem
a lista de aprovados no vesti-
bular 2010. Os 3.444 convoca-
dos devem efetuar a matrícula
no dia 9, das 9 às 12 horas. Os
candidatos podem acessar o
site da Comvest (www.
comvest.unicamp.br), que or-
ganiza o vestibular, e fazer a
consulta pelo número de inscri-
ção ou nome. Não há lista de
espera. Por isso, quem não foi
aprovado deve ficar atento à
divulgação das próximas listas
– são 11 no total. A segunda
chamada também sairá no dia
9. As notas da segunda fase
serão divulgadas no dia 8, no
site da Comvest. Todos os can-
didatos que efetuarem matrí-
cula deverão confirmá-la no
dia 25. ● PAULO SALDAÑA, ESPE-

CIAL PARA O ESTADO

Cerqueira Filho fez declaração
em sabatina para tribunal militar

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

A primeira etapa de inscrições
do Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) das instituições fede-
rais de ensino superior termi-
nou ontem com 793.910 candi-
datos inscritos para as 47,9 mil
vagasoferecidas.Aseleçãoéfei-
ta pela nota do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).

Com 16.253 candidatos para
752 vagas, o curso de Ciência e
TecnologiadaUniversidadeFe-
deral do ABC concentrou o
maior número de interessados.
Na outra ponta, Música na Uni-
versidadeFederaldeRondônia,
com18 alunos teve a menor pro-
cura, porém a concorrência é
maior já que são só duas vagas.

O Ministério da Educação
(MEC) não divulgou ontem a
concorrência nem as notas de
corte atualizadas para cada um

dos cursos. Os dados só deve-
rãosairhoje,quandoserádivul-
gadaalistadeaprovadosemca-
daumdeles,alémdasvagasque
sobraram para serem redistri-
buídas na segunda etapa – en-
tre os dias 15 e 20 deste mês.

Apesar dos problemas na in-
ternet enfrentados pelos estu-
dantesnosprimeirosdias, o sis-
tema chegou próximo da esti-
mativa do MEC de receber cer-

ca de 800 mil inscrições. No to-
tal, 2,6 milhões de alunos fize-
ram o Enem. No entanto, parte
pretendia obter a certificação
deensinomédio,tambémincluí-
da na prova, e parte vai tentar
vaga no Programa Universida-
deparaTodos(ProUni),quedis-
tribuibolsasemfaculdadespar-
ticulares para alunos carentes
e deve abrir o processo de sele-
ção na próxima semana.

CERTIFICAÇÃO
Ontem, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) divulgou a nota de
corteparaacertificaçãodoensi-
no médio, que será de 400 pon-
tos em cada uma das cinco pro-
vas, incluindo redação. A pon-
tuação,apesardeabaixodamé-
dia de 500 pontos, significa que
os estudantes conseguiram ad-
quirir as competências exigi-
das para alguém que concluiu a

escola.
Em média, 14% dos estudan-

tesquefizeramoEnemesteano
ficaram com notas abaixo dos
400pontosnasprovas demate-
mática, linguagens, ciências da
naturezaeciênciashumanas.A
única exceção foi redação, em
que apenas 9% fizeram menos
de 400 pontos. Este ano, o
Enem, além de integrar parte
dos vestibulares das federais,
tambémsubstituiuoExameNa-
cional para Certificação de
CompetênciasdeJovenseAdul-
tos (Encceja).

Issosignificaque,seumestu-
dantequeconcluiuoensino mé-
dionaeducaçãodejovenseadul-
tos (antigo supletivo) obtiver os
400 pontos, pode retirar seu
certificado. Para isso deve pro-
curar a secretaria estadual ou
municipal da educação ou um
Instituto Federal Tecnológico
(Ifet). ●

Número ficou próximo da estimativa do MEC, de 800 mil candidatos;
lista de aprovados nas 47,9 mil vagas disponíveis estará disponível hoje

Cerqueira Filho
General de exército
“Não sou contra o indivíduo ser
(gay), cada um toma sua decisão.
Se ele é assim, talvez haja outro
ramo de atividade que ele possa
desempenhar"

Luiz Mott
Grupo Gay da Bahia
“A valentia e a capacidade de
comando independem da
orientação sexual, vide o exemplo
de Alexandre Magno”

Nelson Jobim
Ministro da Defesa
“Lá (nos Estados Unidos) há a
política do don’t ask, don’t tell
(não pergunte, não conte)”

General diz que
homossexual
‘não comanda’

Seleção do Enem recebe
793,9 mil inscrições
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Afirmação causou
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