
%HermesFileInfo:A-29:20101125:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2010 A29

● O MEC aposta na teoria do fato
consumado ao marcar a nova
prova do Enem para poucos can-
didatos, mesmo com o vazamen-
to comprovado do tema da reda-
ção. É a opinião do procurador da
República no Ceará, Oscar Costa
Filho, autor da ação que pede a
anulação do exame. Ontem, ele
pediu o relatório da PF sobre o
vazamento e, com base nesse
documento, pretende ingressar
com novas provas para reforçar
o pedido de anulação.

Segundo o procurador, “essa
prova marcada para 15 de dezem-

bro será anulada, porque ela tem
de ser feita para todos”.

O MEC marcou as provas de
ciências humanas e ciências da
natureza para o dia 15 só para os
alunos que reclamaram em sala
de erros de impressão. Em al-
guns cadernos da prova aplicada
no dia 6, faltavam folhas e ques-
tões; outros apresentavam per-
guntas repetidas. Houve também
casos em que o caderno amarelo
veio com folhas do caderno bran-
co encartadas. Até ontem foram
identificados 2.817 estudantes
com direito de fazer as provas.

Procurada, a juiza Karla Maia,
da 7ª Vara Federal do Ceará, não
quis se pronunciar. A Vara só in-
formou que a ação para a anula-
ção do Enem 2010 segue em cur-
so. / LAURIBERTO BRAGA

No ano passado, o vazamento
da prova do Enem, revelado
pelo Estado em 1.º de outu-
bro, provocou o adiamento do
exame para dezembro. Houve
alterações no calendário do
processo seletivo das universi-
dades federais e algumas das

mais prestigiadas instituições
de ensino superior do País –
como USP, Unicamp e PUC-
SP – desistiram de utilizar o
resultado da prova como parte
do vestibular. Mais de 1,5 mi-
lhão de alunos deixaram de
fazer o Enem em dezembro. O
início das matrículas em uni-
versidades federais pelo Siste-
ma de Seleção Unificado (Si-
su) começou em fevereiro.
Muitas acabaram atrasando o
início das aulas.

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

Possibilidade de refazer
prova não anima a todos

Leia. Alemães criam um novo
estado para partículas de luz
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Um dia após a Polícia Federal
ter indiciado dois professores
pelo vazamento do tema da re-
dação do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) deste
ano, o Ministério da Educação
(MEC) afirmou ontem que
não vê indícios de que tenha
ocorrido a divulgação. O mi-
nistério manteve para 15 de de-
zembro a reaplicação parcial
do exame, só para os casos que
constam nas atas das salas on-
de as provas foram feitas.

“O sigilo do tema da redação
foi mantido, uma vez que a pro-
fessora indiciada pela Polícia Fe-
deral repassou o título de um
dos textos motivadores: ‘O que é
o trabalho escravo’. O tema da
prova era ‘O trabalho na constru-
ção da dignidade humana’”, afir-
mou o ministério, em nota.

Para professores e estudantes
da região de Petrolina (PE), on-
de, segundo a PF, teria ocorrido
o vazamento, a situação é dife-
rente: eles acreditam que o caso
não foi isolado e mais alunos tive-
ram acesso a outras partes da
prova antes de sua realização.

A própria investigação da PF
dá margem a especulações. Se-
gundo o delegado Márcio Alber-
to Gomes, um caderno especial
de questões – chamado caderno
ampliado (feito em dimensões
maiores que os entregues aos es-
tudantes) – foi violado pela coor-
denação de aplicação da prova
no Colégio Ruy Barbosa, em Re-
manso (BA), cerca de duas horas
antes do início da prova.

Segundo a PF, o caderno deve-
ria ser aberto apenas se algum
aluno tivesse dificuldade de ler
alguma questão por causa do ta-
manho reduzido das letras. “Ha-
via mais de dez fiscais de prova
no local onde o caderno foi aber-
to e alguns folhearam a prova an-
tes do exame”, diz Gomes.

A PF afirma que um desses fis-
cais, Marenilde de Brito Affon-

so, professora do mesmo colé-
gio, vazou o tema da redação, pas-
sando a informação para o mari-
do, Eduardo Ferreira Affonso,
também professor. Affonso fez
uma pesquisa na internet sobre
o tema e, depois, ligou para o fi-
lho, Eduardo Ferreira Affonso
Júnior, de 21 anos, que prestava
o Enem em Petrolina, para infor-
mar o que havia descoberto.

O estudante procurou profes-
sores do cursinho onde estuda, o
Colégio Geo. Disse que o tema
era trabalho e escravidão e per-
guntou como a redação deveria
ser escrita. O boato se espalhou
rapidamente pelos locais de pro-
va da cidade. Quando houve a
confirmação de que o tema cita-
do por Eduardo tinha relação
com o da prova e que um dos tex-
tos de apoio era sobre trabalho e
escravidão, o professor Marcos
Antonio Freitas de Paula denun-
ciou o vazamento à imprensa. A
PF, então, iniciou a investigação.

“Nós tivemos a coragem de de-
nunciar, mas quantos não tive-
ram?”, questiona o professor.
“Não importa se um aluno ou
cem foram beneficiados. O que
importa é que está provado,
mais uma vez, que o sistema é

falho”, afirma De Paula.
A diretora do cursinho pré-

vestibular Tema, Vera Lúcia Me-
deiros, é enfática. “Acredito pia-
mente que houve mais casos de
vazamento, por vários relatos
que recebemos.” Ela aponta um

exemplo: outro estudante de Re-
manso, de 17 anos, que frequen-
tou o cursinho dirigido por ela,
acertou 172 das 180 questões – e
gabou-se do resultado nos dias
seguintes. “O desempenho dele
antes da prova não indicava esse
resultado.” Segundo o delegado,
não é possível dizer se houve ou-
tros vazamentos.

Indiciamento. A PF indiciou o
casal por violação de sigilo fun-
cional qualificado (por ter causa-
do prejuízo à administração pú-
blica e a outras pessoas), crime
cuja pena pode ir até seis anos de
prisão. Segundo a secretária de
Educação de Remanso, Veranei-
de Almeida, os dois têm pelo me-
nos 15 anos de magistério. “Não
dá para entender um fato des-
ses.” Eduardo, que há três anos
tenta entrar em Medicina, não
foi indiciado, mas teve a prova
desclassificada. A família não foi
encontrada para se manifestar.

Mariana Mandelli

Para o advogado Edson Borto-
lai, não há como ter certeza de
que o vazamento beneficiou
apenas uma pessoa. “Daqui a
dois meses podem aparecer ou-
tros casos”, afirma. Leia entre-
vista que ele deu ao Estado.

● O vazamento da redação é sufi-
ciente para cancelar o Enem?
Sim. Veja o exame da Ordem
deste ano. Um dos sete exames
foi vazado por três pessoas em
Osasco. Sugeri, por motivos de
custos, que fosse cancelado ape-
nas o exame que vazou e na ci-
dade onde ocorreu. Mas a OAB
decidiu pelo cancelamento em
todo o Brasil, para não macular
o nome do exame. E essa foi a
opção mais acertada, porque de-
pois foram detectados proble-
mas numa gráfica no Paraná.

● O ideal seria o cancelamento?
Com certeza. Existem elemen-
tos mais do que suficientes, co-
mo os gabaritos e as provas
amarelas. Manter o Enem pode
conter custos, mas não é bom
para a imagem do exame. A iso-
nomia do concurso já está preju-
dicada. Se o MEC quisesse uma
solução cirúrgica, deveria cance-
lar o exame onde houve vaza-
mento e acatar a recomendação
da juíza do Ceará, deixando os
prejudicados refazerem a pro-
va. Alguns alunos só vão perce-
ber o prejuízo quando saírem
as notas. E aí não dá mais.

Edson Bortolai,

Procurador
defende anulação
do exame do dia 15

Em 2009, prova
foi cancelada
depois de vazar
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MEC considera vazamento do tema
da redação do Enem um caso isolado

Vantagem. Eduardo Ferreira Affonso Junior, de 21 anos, foi avisado do tema da redação pelo pai, após sua mãe ver a prova

‘Isonomia está
prejudicada’
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Com o gabarito do Enem em
mãos e uma maratona de vestibu-
lares a ser cumprida, alguns estu-
dantes não se sentem animados
a refazer a avaliação. “Se o Enem
fosse cancelado, não haveria da-
ta”, diz Guilherme Aruth, de 19
anos. “Mas acho correto fazer
uma nova prova para quem foi
prejudicado.”

Caroline Oliveira, de 17, prefe-
re não refazer a prova. Ela pegou
as folhas com o cabeçalho do ga-

barito invertido e disse que os
monitores foram solícitos. “Nin-
guém foi prejudicado. O aluno
(que soube do tema) não teve
tempo para pensar na redação,
pesquisar e ter um desempenho
melhor. Acho que não é preciso
cancelar tudo por causa disso.”

Já a dona de casa Eliza de Sou-
za Tenuta, de 56, gostaria de ou-
tra oportunidade. “O novo
Enem deveria ser estendido a to-
dos os candidatos, para dar chan-
ce igual”, diz ela, que quer cursar
História. / ISIS BRUM
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Educação. Para o ministério, não há indício de que a informação tenha sido divulgada para mais candidatos, mas professores e alunos
de Petrolina (PE) discordam; pasta mantém reaplicação parcial da prova apenas para quem reclamou em sala de defeitos de impressão

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
EXAME DE ORDEM DA OAB-SP
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