
Haddad descarta reaplicar Enem a todos  
 
Em Moçambique, o presidente Lula disse que problemas do fim de semana não acabarão com 
"sucesso" do sistema  
 
Ministro diz que exame não foi comprometido; de acordo com o MEC, lote de 21 mil provas foi 
afetado pelo erro 
 
Em sua primeira aparição pública após as falhas no Enem 2010, o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, descartou ontem a possibilidade de reaplicar a prova a todos os estudantes 
e disse que vai recorrer da decisão da Justiça. 
 
Em viagem a Moçambique, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os 
problemas ocorridos no fim de semana não acabarão com o "sucesso" do sistema de seleção. 
 
"Até hoje tem gente que não se conforma com o Enem. Mas, de qualquer forma, ele provou 
que é extraordinariamente bem sucedido", afirmou. 
 
O presidente chamou Haddad no Palácio da Alvorada no domingo à noite, véspera de embarcar 
para Maputo, para cobrar explicações. 
 
Haddad viajaria com o presidente para Moçambique, mas acabou ficando no Brasil para 
resolver os problemas causados pelo exame. 
 
As falhas no Enem ocorrem no momento em que é discutida a permanência dos ministros em 
seus cargos no governo da presidente eleita Dilma Rousseff (PT). 
 
Embora Haddad tenha respondido às perguntas da imprensa com tranquilidade, o clima era de 
desânimo entre seus assessores. 
 
"RELATOS ESPARSOS" 
 
O ministro da Educação disse que até agora são "esparsos" os relatos de provas com erro que 
não foram substituídas de imediato. 
 
"Os problemas são limitados e não comprometem a aplicação do exame." 
 
De acordo com Haddad, a metodologia utilizada no Enem permite que a prova seja reaplicada 
nesse caso, sem que haja quebra de isonomia do processo. 
 
O ministério diz que só um lote de 21 mil exames continha erros de impressão, do total de 
cerca de 5 milhões. 
 
A nova data de aplicação da prova para parte dos alunos, afirmou Haddad, dependerá de 
quando o MEC terminar de verificar quantos são os atingidos. 
 
O ministro comentou o erro do cabeçalho da folha de respostas, que estavam identificados 
incorretamente. 
 
Ele disse que será aberto um procedimento administrativo para investigar a responsabilidade 
de algum funcionário do Inep na autorização da impressão errada. 
 
Apesar dos problemas deste ano, o ministro da educação afirmou que o Enem 2010 melhorou 
em relação ao de 2009, quando houve o vazamento da prova, falha que ele considerou 
"infinitamente mais grave". 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 nov. 2010, Cotidiano, p. C3. 


