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Todas ações referentes ao Exa-
me Nacional de Ensino Médio
(Enem) 2010 estão suspensas
até que todas as partes sejam
ouvidas. A decisão foi comuni-
cada ontem pela juíza da 7.ª Va-
ra Federal no Ceará, Karla de
Almeida Miranda Maia, ao Mi-
nistério da Educação (MEC),
que foi obrigado a cancelar a
divulgação dos gabaritos das
provas de sábado e domingo,
aplicadas a 3,3 milhões de estu-
dantes, prevista para ontem.

A prova de sábado foi marcada
por erros de impressão no cabe-
çalho do cartão-resposta e em
parte do caderno de perguntas
da cor amarela – o que havia leva-
do a juíza a suspender o exame,
em caráter liminar, até o julga-
mento do pedido de anulação do
Enem protocolado pelo Ministé-
rio Público Federal do Ceará.

A juíza considera importante
que o gabarito do Enem não seja
divulgado, “porque poderá acar-
retar acirrados ânimos entre os
candidatos eventualmente apro-
vados e aqueles que não obtive-
ram resultado exitoso”.

A magistrada determinou tam-
bém a proibição “de recebimen-
to de requerimentos administra-
tivos de qualquer aluno, prejudi-
cado ou não, seja por preenchi-
mento do cartão-resposta, provi-
dências administrativas de guar-
da e tratamento do material utili-
zado no exame, e ainda a realiza-
ção das etapas que antecederem
a publicação do resultado final”.

Com essa decisão, o site que
seria criado pelo MEC para resol-
ver problemas de candidatos pre-
judicados pelo cabeçalho inverti-
do no cartão-resposta não entra-
ria no ar hoje, como havia sido
anunciado.

Além desses cabeçalhos inver-
tidos e das provas amarelas com
até nove questões ausentes, alu-

nos fizeram diversas queixas. Lá-
pis, proibidos pelo edital, foram
autorizados no câmpus Santo
Amaro da Unisa, em São Paulo,
por exemplo. Muitos relataram
ter visto candidatos com reló-
gios,também proibidos.Alémdis-
so, fiscais que deveriam informar
o horário se recusaram a fazê-lo.

A juíza Karla Maia disse ao Es-
tado que a assessoria jurídica
do MEC está sempre consultan-
do sobre qualquer ação em rela-
ção ao Enem. “Inicialmente va-
mos ouvir as partes e só depois
tomaremos uma decisão definiti-
va. Por enquanto vale a suspen-
são do exame”, informou.

Agravo. Até segunda-feira, a
Advocacia-Geral da União
(AGU) pretende entrar com
agravo de instrumento (pedido
de reconsideração) para que a
juíza Karla Maia ou o Tribunal
Regional Federal da 5.ª Região re-
vertam a decisão que acatou a li-
minar de suspensão do Enem.

O advogado-geral da União,
Luís Inácio Adams, defendeu a
solução do MEC, de reaplicar a
prova a um universo restrito de
estudantes, mas reconheceu
que o Estado cometeu erros do
“ponto de vista operacional” na
aplicação do exame. “No nosso
entender, não é válido submeter
todo o universo de estudantes a
um processo custoso por conta
dessa fragilidade, que foi séria”,
afirmou.

Segundo Adams, a existência
de provas diferentes não impede
uma “avaliação equivalente”. Pa-
ra ele, a Teoria de Resposta ao
Item garante a aplicação de pro-
vas distintas com a mesma difi-
culdade. “O sistema de avaliação
do MEC, internacional, vem sen-
do adotado há 50 anos e permite
que, com provas diferentes, vo-
cê avalie a qualidade. Existe pre-
servação de isonomia substan-
cial”, afirmou Adams. /
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PF apura denúncia de que
tema de redação vazou

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

OAB cobra ‘controle’
e ‘rigor’ do ministério

Ângela Lacerda / RECIFE

A Polícia Federal de Juazeiro
(BA) iniciou investigações preli-
minares de um suposto vaza-
mento do tema da redação do
Enem, a partir de denúncia feita
por professores de um curso pré-
vestibular de Petrolina (PE), ci-
dade vizinha a Juazeiro.

“Há indícios de que a história
tem fundamento”, afirmou o de-
legado da PF Alexandre de Almei-
da Lucena. Um grupo de estudan-
tes procurou os professores do
Curso Geo Petrolina Pré-Vesti-
bular, que havia montado um
ponto de apoio para tirar dúvidas
perto de dois locais de exame, e

pediu ajuda para desenvolver a
redação se o tema fosse “traba-
lho e escravidão”.

De acordo com o professor de
Português Marcos Freire, um
dos estudantes, aluno do curso
Geo, disse ter sido informado
que o tema da redação havia sido
vazado em São Raimundo Nona-
to (PI). O boato se espalhou e
outros candidatos recorreram
aos professores. “Na hora não
acreditei na história do vazamen-
to, mas atendemos os alunos, dis-
cutindo o tema”, disse Freire.
Outros dois professores tam-
bém deram dicas aos estudan-
tes, segundo o coordenador do
Curso Geo, Nivaldo Moreira.

Depois da prova, ao saber da
confirmação do tema – “Traba-
lho na construção da dignida-
de humana”, com dois tex-
tos de apoio, sobre traba-
lho escravo e futuro do tra-
balho – veio a preocupação.
“A questão é séria e termi-
namos nos envolvendo

por não termos dado a devida di-
mensão ao fato”, avaliou Freire.
“Vacilamos, deveríamos ter di-
vulgado essa informação antes”,
admitiu o coordenador do curso.

À noite, a superintendência
da Polícia Federal em Brasília di-
vulgou nota afirmando que “não
houve instauração de inquérito
para apuração de qualquer fato
relativo ao referido exame, em
razão de não existirem, até o mo-
mento, informações suficientes
para fundamentar a instaura-
ção”. O inquérito é uma fase pos-
terior, mas não está descartado. /
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Leia. Encontradas bolhas de
radiação no centro da galáxia
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O presidente nacional da Or-
dem dos Advogados do Brasil,
Ophir Cavalcante, afirmou que
uma comissão da OAB analisará
os argumentos do MEC para se
posicionar sobre uma anulação

parcial da prova de sábado do
Enem. Ele defendeu que o minis-
tério tenha mais “controle” e “ri-
gor” na aplicação do exame.

“Se a (nova) prova resguardar
o princípio da igualdade consti-
tucionalmente previsto, não ve-
jo problema de ela ser reaplicada
para um número reduzido de
pessoas. Se ela não resguardar,
obviamente teremos de solicitar
ao ministro que repense ou que
o próprio Judiciário mantenha
sua decisão”, afirmou, após en-
contro com o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad. Segun-

do Cavalcante, nesse momento
seria “precipitado” a OAB reco-
mendar que a prova de sábado
fosse totalmente anulada.

O encontro, realizado a pedi-
do de Haddad, segundo a OAB,
ocorreu no gabinete da presidên-

cia do conselho federal da or-
dem, em Brasília. Cavalcante de-
fendeu que o ministério prepare
de maneira “ainda mais profis-
sional” os fiscais de sala e criti-
cou os erros verificados na edi-
ção deste ano do Enem.

Fábio Mazzitelli
JORNAL DA TARDE

O Ministério da Educação afir-
mou que três candidatos que en-
viaram mensagens em redes so-
ciais durante a prova no domin-
go foram eliminados e podem
responder pela infração.

O edital proibia celulares ou
“receptor ou transmissor de da-
dos”. Os recados de candidatos
na rede durante o exame são cita-
dos pela juíza Karla Maia na limi-
nar que suspendeu o Enem.

Segundo a assessoria de Ha-
ddad, foram eliminados um can-
didato de Minas, outro de Per-
nambuco e uma de Tocantins.
Eles teriam sido retirados das
classes ainda durante o exame,
segundo o MEC.

No domingo, a assessoria de
comunicação da pasta usou o
Twitter para dizer aos candida-
tos que eles estavam “sendo mo-
nitorados e acompanhados” no
ambiente virtual. O recado, diz o
MEC, era “a quem dizia utilizar
celular durante a prova”.

Erro do Inep. O MEC admitiu
ontem que o erro nos cartões de
respostas das provas de sábado
ocorreu na fase de confecção
dos exames, antes de eles serem
enviados para a gráfica.

MEC elimina 3
que teriam
usado Twitter
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CONFUSÃO NO EXAME. Guerra judicial

Juíza proíbe divulgação de gabarito do
Enem; MEC vai recorrer de liminar

Para Karla Maia, da 7.ª Vara Federal no Ceará, publicação das respostas geraria conflito; órgãos envolvidos serão chamados para se
defender e mérito da questão não tem prazo para ser julgado. Advocacia-Geral da União pedirá que ela reconsidere a suspensão da prova

Defesa. O advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, corrobora posição do MEC de que prova pode ser reaplicada a poucos
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Conversa. Ophir Cavalcante e o ministro Fernando Haddad

Comissão da ordem dos
advogados analisará os
argumentos do MEC para
se posicionar sobre
anulação da prova
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Especialistas sugerem que sejam aplicadas várias provas por ano. Pág. A17 }
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




