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Ministro não vai vetar
Monteiro Lobato

Especial. Veja mapa do uso do
Enem pelas instituições

estadão.com.br/educacao

● Dias e matérias
No sábado, dia 6, será aplicada
a prova de Ciências Humanas e
suas Tecnologias e Ciências da
Natureza e suas Tecnologias.
Domingo, dia 7, é a vez de Lin-
guagens, Códigos e suas Tecno-
logias, além de Redação, e Mate-
mática e suas Tecnologias.

● Horário
As provas terão início às 13 ho-
ras, pelo horário de Brasília,

mas recomenda-se que o aluno
chegue com uma hora de ante-
cedência. Os portões dos locais
de prova serão abertos às 12
horas e fechados às 12h55, não
sendo permitida a entrada do
inscrito após o fechamento.

● O que levar
O estudante precisa apresentar
um documento oficial de identifi-
cação original (como RG, cartei-
ra de trabalho, passaporte, car-

teira de motorista com foto), o
Cartão de Confirmação da Ins-
crição (recebido pelo correio ou
impresso da internet) e caneta
esferográfica preta.

● Objetos vetados
Durante a prova o candidato não
poderá ter nenhum material de
consulta, nem portar objetos
como lápis, borracha, aponta-
dor, lapiseira, grafite, relógio,
calculara, celular.

Enem será usado em seleção para 83 mil vagas
Levantamento do ‘Estado’ mostra que 24 universidades e 19 institutos federais abriram mão de seus vestibulares para usar as notas do exame

Marta Salomon/BRASÍLIA

Com base em críticas encami-
nhadas ao governo, o ministro
da Educação, Fernando Haddad,
decidiu não acatar o polêmico pa-
recer do Conselho Nacional de
Educação (CNE) que recomen-
dava excluir Caçadas de Pedrinho,
de Monteiro Lobato, da lista de
livros distribuídos às escolas.

Divulgado na semana passa-
da, o parecer apontou preconcei-
to racial na obra, que conta a his-
tória da caçada de uma onça por
Pedrinho e personagens do Sítio
do Picapau Amarelo. Mas, por de-
cisão de Haddad, o parecer terá
de ser revisto.

No máximo, haverá uma reco-
mendação para que a editora in-
clua uma explicação do conteú-
do do livro, publicado pela pri-
meira vez em 1933, sobretudo
quando trata de Tia Nastácia,
empregada doméstica negra da
história, e de animais como uru-

bu e macaco.
“Recebi muitas manifesta-

ções para afastar qualquer hipó-
tese, ainda que por razões justifi-
cadas, de censura ou veto a uma
obra, sobretudo de Monteiro Lo-
bato”, disse o ministro. “Eu rela-
tivizaria o juízo que foi feito”,
afirmou Haddad, sobre o pare-
cer do CNE. E completou: “Pes-
soalmente, não vejo racismo”.

A legislação prevê que obras
distribuídas à rede escolar te-
nham o conteúdo analisado e
possam ser excluídas da lista por
referências homofóbicas ou ra-
cistas. Também é prevista a pos-
sibilidade de recurso caso uma
obra seja vetada. “Há casos em
que livros devem ser afastados,
mas não no caso de um clássico
como Caçadas de Pedrinho.”

Fernando Haddad disse que
vai respeitar o prazo de 30 dias
para o recurso, contatos a partir
da divulgação do parecer do
CNE, mas antecipou sua decisão
de não homologar o texto pela
“quantidade incomum” de mani-
festações de especialistas que,
segundo ele, não veem prejuízo à
adoção do livro nas escolas.

“O conselho pode até reco-
mendar que as editoras se preo-
cupem em contextualizar refe-
rências racistas, sem mutilar a
obra, puxar uma nota de rodapé
e explicar”, disse Haddad.

A polêmica começou com
uma denúncia à Secretaria de Po-
líticas de Promoção e Igualdade
Racial, encaminhada ao CNE.
Em votação unânime, o conse-
lho deu parecer contra o uso da
obra nas escolas.

Carlos Lordelo
ESTADÃO.EDU

O sistema que seleciona candi-
datos do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) para
universidades e institutos fe-
derais oferecerá pelo menos
67 mil vagas no primeiro se-
mestre de 2011. O número é
40% superior ao do mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando
o site criado pelo Ministério
da Educação (MEC) foi ao ar
pela primeira vez, na esteira
das mudanças do exame.

O crescimento se deu pela
maior adesão das universidades
ao Sistema de Seleção Unificado
(Sisu). Levantamento feito pelo
Estado mostra que, das 59 insti-
tuições de ensino superior, 38 es-
colherão todos ou parte de seus
alunos pela nota do Enem, com
57 mil vagas no site.

Pelo sistema, o candidato usa
a nota do exame para fazer até
duas opções de curso e institui-
ção, em ordem de preferência, e
pode alterá-las até o fim do perío-
do de inscrições, previsto para
ter início em 20 de janeiro.

A Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) é uma das
20 instituições que usará exclusi-
vamente o Sisu para escolher in-
gressantes, deixando de ter vesti-
bular próprio. “A experiência é
bastante positiva, porque abri-
mos a possibilidade de ter alu-
nos de todo o País”, diz o reitor,
Targino de Araújo Filho. “Ainda
existe um certo receio por parte
das instituições. Elas estão se
precavendo, mas à medida que o
projeto avança, elas vão aumen-
tar o porcentual de vagas ofereci-
das”, afirma.

Em São Paulo, a federal do

ABC (UFABC) também aderiu
completamente ao novo forma-
to do exame para preencher suas
1.700 vagas. Já a federal de São
Paulo (Unifesp) oferecerá 2.041
vagas em 26 cursos de graduação
pelo Sisu, além de usar o Enem
para compor a nota final dos can-
didatos do sistema misto de seu
vestibular.

Entre as federais que só usa-
rão o sistema criado pelo MEC, a
do Ceará (UFC) responderá pe-
la maior fatia de vagas: 5.724. Em
seguida, vem a de Mato Grosso
do Sul (UFMS) e a Rural de Per-
nambuco (UFRPE).

Outras maneiras. Mesmo não
abolindo totalmente seus pró-
prios vestibulares e aderindo ao
Sisu, todas as universidades e ins-
titutos federais vão usar a nota
do Enem de alguma maneira pa-
ra preencher pelo menos 83 mil

postos. Algumas instituições
usarão a nota sem aderir ao Sisu.
Outras usarão o Enem para subs-
tituir a primeira fase pelo exame.

Um exemplo deste último ca-
so é a Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), que orga-
niza um dos maiores vestibula-
res do País. Segundo a pró-reito-
ra de Graduação Antônia Vitória
Soares Aranha, “o novo Enem
cumpre bem o papel de aferir co-
nhecimentos e competências do
egresso do ensino médio, que é
justamente o objetivo da nossa
primeira fase”. / COLABORARAM

FELIPE MORTARA E LARISSA LINDER

● Conto provoca polêmica
Em agosto, alguns pais e profes-
sores da rede estadual de SP re-
clamaram da distribuição a alu-
nos do ensino médio de um livro
que contém um conto erótico de
Ignácio de Loyola Brandão.

Fernando Haddad disse
que parecer do Conselho
Nacional de Educação,
que via racismo na obra
do autor, será revisto

SERVIÇO

MARCIO FERNANDES/AE
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Prezado cliente: preço por pessoa em apto. duplo e hospedagem com café da manhã na Pousada La Paloma Residence. A oferta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas
a confirmação. Preços, datas de saídas e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Oferta válida para compras até um dia após a publicação.

A CVC tem 38 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação .................. 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri............ 3074-3500
Alto da Lapa............................ 2594-5758
Anália Franco Shop. ................ 2108-5300
Boavista Shop. ........................ 5547-6477
Bourbon Shop. ....................... 3892-6868
Brás-Mega Polo....................... 2886-3800
Butantã Shop. ........................ 3722-1188
Campo Limpo Paulista ............ 4812-7275
Casa Verde-Carrefour .............. 3858-5335
Cursino.................................... 5058-8999
Freguesia do Ó-Extra............... 3932-0740
Frei Caneca Shop. ................... 3472-2010
Ipiranga Hiper Carrefour........... 2062 3922
Itaim Paulista Hiper D´Avo...... 2567-2801
Heitor Penteado....................... 2361 5852
Horto Florestal ........................ 2261-3878
Ibirapuera Shop. ..................... 2107-3535
Indianópolis-Walmart............. 2578-1969
Interlagos Shop. ..................... 5563-6300
Itaim-Extra.............................. 3078-6443
Itaquera Shop. ........................ 2026-6200

Ipiranga .................................. 2666-3477
Jaguaré-Extra.......................... 3297-8282
Liberdade................................ 3209-0909
Limão...................................... 3858-6405
Mooca Shop. Capital............... 2068-1000
Morumbi Shop. ...................... 2109-4300
Morumbi Pão de Açúcar ........ 3723-5252
Morumbi Shop-Lj Mundo........ 5181-7777
Paulista-Top Center................. 3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar ..... 3755-0070
Santana Shop. ........................ 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria 2367-1774
Santo Amaro-Cenesp .............. 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ................ 5524-9222
Shopping Paulista ................... 3286-0500
Tatuapé Shop. Metrô............... 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ................... 3024-0088
Vila Mariana............................ 2372-2284
Vila Olímpia Shop. .................. 3045-8677

Grande São Paulo:
Granja Viana ........................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ............. 2086-9720

Guarulhos-Poli ........................ 2475-0321
Mauá Plaza Shop. ................... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ............ 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar ................. 4790-2050
Mogi das Cruzes-Centro.........4798-2220
Osasco-Continental Shop. ....... 3716-3300
Osasco-Super Shop.................. 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. .... 4979-5006
Sto André-Carrefour Oratório .. 4997-6880
Sto. André-Rua das Figueiras .. 4432-3288
São Caetano-Av Goiás ............. 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta ...... 4368-0440
S.B Campo-Metrópole............. 2191-3500
S.B.Campo-Rudge Ramos........ 4362-1502
Taboão Shop. ......................... 4787-8212
Taboão da Serra-Hiper Extra ....4788-1111
Barueri-Tamboré Shop. .......... 2078-9797

São Paulo Interior:
Americana............................... 3645-1210
Araçatuba ............................... 3621-2575
Araçatuba Shop. ..................... 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .. .... 3331-3858

Araras ..................................... 3541-4484
Atibaia .................................... 2427-6597
Barretos .................................. 3321-0320
Bauru Shop. ............................ 2106-9494
Birigui ..................................... 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop......... 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop........ 2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão ... 3396-7002
Caraguá Praia Shop. ................ 3882-2004
Catanduva Shop. .................... 3525-2097
Franca Shop. ........................... 3707-0700
Guarujá-La Plage..................... 3347-7000
Itatiba ..................................... 4524-5536
Itu-Plaza Shopping ................. 4022-7275
Jacareí..................................... 3962-7070
Jundiaí .................................... 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ................. 2136-0800
Louveira .................................. 3878-4030
Mogi Guaçu............................. 3818-6993
Olímpia ................................... 3281-4200
Paulínia Shop. ........................ 3833-5544
Pindamonhangaba ................. 3642-9432
Pirassununga .......................... 3561-9661

Poços de Caldas....................... 2101-8100
Porto Ferreira ......................... 3585-6551
Rib. Preto-Independência ....... 2101-0048
Rio Preto-Redentora ............... 3305-3646
Ribeirão-Santa Úrsula ............. 2102-9646
Ribeirãoshopping. .................. 4009-1403
Ribeirão Preto-Fiúsa................ 3516-4000
Rio Claro Shop. ....................... 3525-6262
Rio Preto-Walmart .................. 2137-7000
Santos ..................................... 3257-7000
Santos-Balneário..................... 3281-9000
São Sebastião.......................... 3892-5299
São Vicente-Extra.................... 3579-9000
Sorocaba-Esplanada................ 3414-1000
S. J. Campos-Colinas................ 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul .............. 3878-7000
S.J. Campos-Shop. São José..... 3941-7000
São João da Boa Vista.............. 3631-1109
Suzano-Centro ........................ 4748-6698
Tatuí ....................................... 3259-3999
Tiête........................................ 3282-8501
Valinhos Shop. .. ..................... 3929-7700

Acesse cvc.com.br

Em até 10x sem juros

Conheça o paraíso das águas claras e do turismo ecológico.
BONITO

Pacotes de 8 dias
Saídas todos os domingos
Incluídos nos preços:
Passagem aérea São Paulo/Bonito/São
Paulo voando em um moderníssimo
jato Embraer E-175, 7 noites de
hospedagem com café da manhã,
traslado aeroporto/hotel/aeroporto,
passeio na Gruta do Lago Azul,
mergulho superficial no rio Sucuri,
passeio de bote no rio Formoso e visita
a praia da Figueira.

Saídas Promocionais
14, 21 e 28/novembro

A partir de 10x R$ 132,80
À vista R$ 1.328, Preço para saída 14/novembro.

Passeios: Só na CVC você tem incluso no roteiro
4 maravilhosos passeios:

Gruta do Lago Azul: Um passeio belíssimo! A beleza
de um lago de águas intensamente azuladas de mais
de 80m de profundidade. Formações geológicas, no
teto e piso da gruta de várias formas e tamanhos.

Mergulho Superficial no Rio Sucuri: Visita à nascente
do rio Sucuri e flutuação por 1.800m de águas
cristalinas, onde pode-se avistar uma diversidade
de peixes multicoloridos.

Passeio de Bote ao Rio Formoso: Uma grande
aventura em botes de borracha com capacidade
para 12 pessoas, num percurso de 6 km até a Ilha
do Padre. Nas margens do rio é possível avistar
a rica fauna local.

Praia da Figueira: Conheça a praia de Bonito com
água doce e transparente repleta de peixes, areia
branca e muito mais à sua disposição (ingressos
a parte).

Localizada na região da Serra da 
Bodoquena, no Mato Grosso do Sul,
Bonito encanta os visitantes com 
sua beleza natural surpreendente. 
Você vai ter a oportunidade de
caminhar pelas matas, mergulhar 
em águas transparentes e explorar
lugares únicos. Afinal, Bonito 
oferece cenários paradisíacos como
rios de água cristalina, grutas, 
cachoeiras, além da exuberância da
fauna e da flora.

Prova. Oferta de vagas pelo Enem será 40% maior este ano

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A29.




