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QUEM É

Luciana Alvarez

Especialista em avaliações edu-
cacionais, Maria Angélica Pedra
Minhoto diz que o Enem não
conseguiu cumprir as promes-
sas de democratização do aces-
so ao ensino superior e de mu-
dança de foco na educação bási-
ca. Segundo a professora, o ensi-
no de qualidade e as vagas em
cursos superiores mais atrati-
vos continuam concentrados
nas elites econômicas.

● Desde a década de 90, o Brasil
adotou uma série de avaliações
sistemáticas. Essas avaliações

podem melhorar a educação?
Nenhum procedimento exter-
no de avaliação gera em si a me-
lhorara na qualidade da educa-
ção. As avaliações externas têm
duas funções: levantar informa-
ções para corrigir rumos na polí-
tica e induzir mudanças.

● Elas têm induzido mudanças?
Os resultados das avaliações de-
monstram que a escola não tem
sido capaz de superar a enorme
desigualdade educacional exis-
tente entre alunos de classes so-
ciais distintas. Isso nos mostra
que os problemas educacionais
precisam ser debatidos à luz
das condições e contradições
sociais, que não são apenas pro-
blemas técnicos, de gestão.

● O Enem nasceu como uma ava-
liação do ensino médio e agora
define acesso ao nível superior. É
possível cumprir essas funções?
O Enem não nasceu como uma
avaliação do ensino médio e a
intenção do MEC de torná-lo
instrumento de acesso ao ensi-
no superior não é recente. O
Enem é voluntário e avalia o alu-
no, não se pretende avaliar o sis-
tema de ensino ou as escolas.
Entretanto, como o número de
participantes é muito significa-
tivo, seus resultados são uma re-
ferência importante para anali-
sar a educação básica.

● Mas o Enem conseguiu cum-
prir seus principais objetivos?
Em 2009, ao usar o Enem como
instrumento de seleção de uni-
versidades federais, o MEC

anunciou metas pretensiosas:
democratizar o acesso às vagas,
possibilitar a mobilidade acadê-
mica e induzir a reestruturação
do currículo do ensino médio.
Quanto ao primeiro objetivo,
não há evidências que permi-
tam considerar eficientes as mu-

danças do Enem para alterar o
perfil dos ingressantes em cur-
sos de grande atratividade. En-
tre as variáveis que impactam a
definição dos ingressantes, des-
taca-se o nível socioeconômico.

● Em que medida o Enem é dife-

rente de um vestibular?
O Enem valoriza a interdiscipli-
naridade, a contextualização e a
resolução de problemas e não a
memorização. Em tese, poderia
valorizar a dimensão reflexiva
do sistema educacional, mas
não é o que se nota. A prática
educacional não visa a formar
indivíduos autônomos, críticos
e criativos, mas adaptar os alu-
nos ao universo de relações so-
ciais e de trabalho crescente-
mente inseguras e precárias.

● Do ponto de vista financeiro, o
Enem é vantajoso ou causa mais
problemas, ao criar uma concor-
rência única?
Pela importância que o Enem
assumiu na vida dos jovens e na
educação brasileira, o governo
federal deveria considerar for-
mas de assumir o processo de
elaboração, operacionalização e
execução de todo o exame.

● Como a senhora vê o futuro do
Enem? É possível descentralizar
e fazer várias provas por ano?
Não vejo necessidade de várias
edições por ano. Creio que ter
provas diferentes já auxiliaria a
diminuir os perigos de fraude.
O Enem deve continuar cres-
cendo, o que aumenta a respon-
sabilidade do governo na garan-
tia de um exame livre de erros.

Maria Angélica Pedra Minhoto,

Reitor da UFRJ
defende exame,
apesar de falhas

O corpo do astrônomo dinamar-
quês Tycho Brahe (1546-1601),
enterrado na Igreja de Tyne, em
Praga, foi exumado ontem por
cientistas na tentativa de desven-
dar o mistério que cerca sua mor-
te – teorias dizem que ele foi en-
venenado por mercúrio. Os estu-
dos de Brahe sobre o movimento
de Marte foram usados por Jo-
hannes Kepler para elaborar as
leis das órbitas planetárias. / EFE

Fumar maconha regularmente
antes dos 16 anos causa altera-
ções neurais que atrapalham a ca-
pacidade de concentração, de
aprendizado e de pensamento
abstrato, diz estudo da Universi-
dade Harvard. A descoberta foi
feita com base no escaneamento
de cérebros e na aplicação de tes-
tes das funções cognitivas, nos
quais os adolescentes que usam
a droga tiveram performance in-
ferior. / BLOOMBERG NEWS
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Além dos problemas
logísticos, exame do
ensino médio não obteve
sucesso em alguns de
seus principais objetivos

Estudantes protestam contra o Enem
Falhas na prova foram ‘a gota d’água’ e levaram secundaristas a se manifestar em cinco capitais; convocação foi feita pela internet
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Infância longa do ‘Homo
sapiens’ foi vantajosa

✽ Especialista em sistemas
nacionais de avaliações e po-
líticas educacionais, atual-
mente a doutora Maria Angéli-
ca Pedra Minhoto leciona no
curso de Pedagogia da Uni-
versidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Formada em
Economia e Pedagogia, a pro-
fessora fez sua dissertação
de mestrado, em 2003, sobre
o Enem.

Estudo de cientistas america-
nos, alemães e franceses publica-
do na revista PNAS afirma que a
infância longa é uma característi-
ca do homem moderno e uma
vantagem evolutiva sobre as de-
mais espécies. A conclusão se ba-
seia na descoberta de que os
neandertais alcançavam a matu-
ridade muito mais cedo que o Ho-
mo sapiens, feita com análise ra-
diológica de dentes de 11 crian-
ças neandertais. / EFE

Prova não alterou
foco do ensino e
acesso à faculdade

Felipe Oda / JORNAL DA TARDE

Estudantes de cinco capitais e
de Ribeirão Preto (SP) saíram
ontem às ruas para protestar
contra os erros no Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem), aplicado nos dias 6 e
7. No primeiro dia de prova, os
nomes de disciplinas estavam
invertidos no cartão-resposta
e cadernos da prova amarela
foram entregues incompletos.
Há ainda denúncias de vaza-
mento do tema da redação. A
Justiça federal analisa pedido
de anulação do exame.

Em São Paulo, cerca de 300
manifestantes fecharam duas fai-
xas da Avenida Paulista. O grupo
se reuniu no vão livre do Masp e
começou uma passeata em dire-
ção à Rua da Consolação. A Com-

panhia de Engenharia de Tráfe-
go diz que não houve prejuízo ao
trânsito. A Polícia Militar apenas
acompanhou a manifestação.

Com narizes de palhaço, api-
tos e cartazes, os manifestantes
criticaram o Enem e a educação.
“Você paga! Não deveria! Educa-
ção não é mercadoria!”, diziam.
“O Enem foi só a gota d’água. Es-
tamos revoltados com o descaso
do governo com a educação”, dis-
se Herwin Genz, de 17 anos.

Apesar das críticas ao Enem,
grande parte dos manifestantes
disse apoiar a prova. “A ideia é
ótima, mas na prática não está
funcionando”, disse Flávia Mei-
ritto, de 18 anos. “Estudamos o
ano inteiro, nossos destinos se-
rão definidos pelo exame.”

A ideia da manifestação paulis-
tana surgiu em uma comunida-

de na rede social Orkut. “É um
movimento apartidário. Procu-
rei e não achei nenhuma comuni-
dade para discutir o Enem. Criei
a comunidade e começamos a
nos organizar”, explicou Laryssa
Valverde, de 19 anos.

Em Curitiba, a PM estima que
cerca de 300 estudantes partici-
param de caminhada pelo calça-
dão da Rua 15 de Novembro e al-
gumas ruas do centro. Os alu-
nos, que também se mobiliza-
ram por redes sociais, pintaram
os rostos de amarelo.

O objetivo da manifestação, se-
gundo os organizadores, foi mos-
trar que o movimento estudantil
continua forte. “O Enem foi ape-
nas o gatilho que faltava”, disse
um dos líderes, que pediu anoni-
mato. “Nas ruas, nas praças,
quem disse que sumiu. Aqui está

presente o movimento estudan-
til”, foram algumas das palavras
de ordem. Em meio às várias fai-
xas, uma sugeria que a presiden-
te eleita Dilma Rousseff nomeas-

se o deputado eleito Francisco
Everardo Oliveira Silva (PR-SP),
o Tiririca, para o Ministério da
Educação. “Pior que tá não fica”,
dizia o cartaz.

Em Belo Horizonte, militan-
tes do Partido Socialista dos Tra-
balhadores Unificado (PSTU)
se juntaram aos secundaristas
no ato contra a “desorganiza-
ção” do Enem e por mais vagas
na universidade pública. Os estu-
dantes usaram narizes de palha-
ço e roupas pretas, “em luto pela
falência da educação”, segundo
Gladson Reis, de 19 anos, presi-
dente Associação Metropolita-
na dos Estudantes Secundaris-
tas da Grande Belo Horizonte.

Houve também manifesta-
ções no Rio, no Recife e em Ribei-
rão Preto, onde a PM foi aciona-
da por motoristas para que um
cruzamento de duas avenidas
não fosse fechado por um grupo
de 150 jovens. Não houve enfren-
tamento. / COM EVANDRO FADEL,

EDUARDO KATTAH e BRÁS HENRIQUE

Dificuldade. Exame não fez crescer o acesso à universidade

Ato. Problemas na prova levaram jovens a se manifestar

Glauber Gonçalves / RIO

A Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) não desistirá
de usar as notas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) pa-
ra preencher 60% das vagas de
graduação, afirmou ontem o rei-
tor da instituição, Aloísio Teixei-
ra. Os candidatos que optaram
por tentar o ingresso por meio
do vestibular fizeram ontem as
provas da primeira etapa, para
concorrer a 40% das 9 mil vagas,
com índice de abstenção de 36%.

“Não era para ter havido erro,
mas o Enem é um êxito, um pas-
so à frente para democratizar o
acesso à educação superior”, afir-
mou Teixeira ao manifestar
apoio ao exame. Das vagas desti-
nadas aos candidatos que fize-
ram o Enem, a UFRJ reserva 20%
para estudantes de escolas esta-
duais e municipais do Rio.

O reitor defendeu que, no futu-
ro, o ingresso nas instituições de
ensino superior seja feito exclusi-
vamente pelo Enem. “A pior coi-
sa é que no Brasil apenas 13% dos
jovens entra na universidade. Se
não democratizarmos os meca-
nismos que dificultam o acesso –
e o vestibular é um deles – não
vamos avançar. As universida-
des federais estão empenhadas e
não vamos abrir mão disso.”

Teixeira, porém, admitiu que
pode haver atraso no início das
aulas se a Justiça determinar que
todas as provas sejam refeitas.

A segunda fase será realizada
no dia 21 deste mês e o resultado
final, divulgado em 14 de janeiro.

professora de Pedagogia da Unifesp

Ser Royal é ter o melhor serviço dos sete mares e não se preocupar com nada. 

Os navios da Royal Caribbean têm diversão para toda a família. No Vision 

of the Seas® e Splendour of the Seas®, você aproveita seu dia nas piscinas, 

parede de escalada, jacuzzis e solarium com teto retrátil. Durante a noite a 

diversão continua no cassino, teatro, restaurantes e na boate. Já no Mariner 

of the Seas®, além de todo esse entretenimento, você pode jogar basquete, 

passear na Royal Promenade, um boulevard com bares e lojas, ou deslizar 

em uma pista de patinação no gelo, onde você também assiste a espetáculos 

inesquecíveis. Ter as melhores férias da sua vida. Isso é Royal.

www.royalcaribbean.com.br

*Valor anunciado com o câmbio referencial de 11/11/2010 de US$ 1 = R$ 1,76. O preço em reais poderá variar conforme o câmbio da data da compra, uma vez que os preços são baseados no dólar norte-americano. 

Tarifa de R$ 299,00 por pessoa, em cabine externa dupla, categoria Y, referente ao cruzeiro de 3 noites no navio Vision of the Seas®, saída em 14/12/2010 (limite de 10 cabines para esta promoção), exclusivamente parte

marítima. As tarifas acima apresentadas já incluem a taxa administrativa da agência de turismo excluindo-se NCCF (Non-Comissionable Cruise Fare) e todas as outras taxas, tais como taxas aéreas, portuárias e/ou de serviços. 

Entrada de 20% (dinheiro ou cheque) e parcelamento em até 10x sem juros para pagamentos em cheque (sujeito à aprovação de crédito pela TCN) ou cartão de crédito das bandeiras Visa, Amex, Diners e Mastercard. Preços 

e condições promocionais sujeitos à disponibilidade em cada saída e alteração sem prévio aviso. Consulte os itinerários regulares referentes a cada saída. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br.

Minicruzeiros de 3 e 4 noites
Vision of the Seas® e Splendour of the Seas®

DEZEMBRO, FEVEREIRO E MARÇO

Partindo de Santos e visitando destinos como
Búzios, Porto Belo, Ilha Grande e Ilhabela

DIVERSÃO ATÉ
DEBAIXO D’ÁGUA.

Isso é Royal.

23,92*R$

+10X

Por pessoa, em cabine externa dupla

ENTRADA
R$ 59,80

A PARTIR DE

NASCIMENTO
(11) 3156-9944
www.nascimento.com.br

SUBMARINO VIAGENS
4003-9888
www.submarinoviagens.com.br

MARSANS VIAGENS
(11) 2643-4280
www.marsans.com.br

AGAXTUR
(11) 3067-0900
www.agaxtur.com.br

Minicruzeiro de 3 noites
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