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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.

Neste ano, os problemas
começaram em agosto. Há
três meses do Enem, o contra-
to com as empresas organiza-
doras não havia sido assinado.
A gráfica Plural, de onde o exa-
me vazou no ano passado, foi
excluída da licitação, mas a
Justiça suspendeu o processo
e considerou ilegal a desclassi-

ficação. Houve atraso na pré-
impressão do exame.

A prova foi aplicada nos dias
6 e 7 de novembro. No dia 6,
alguns exames tinham erros
de impressão e gabaritos esta-
vam com os cabeçalhos inverti-
dos e, em parte do lote da pro-
va amarela, faltavam questões.

No dia 8, uma juíza federal
do Ceará suspendeu o exame
alegando que parte dos estu-
dantes havia sido prejudicada
e que todos reveriam refazer a
prova. Quatro dias depois, a
Justiça cassou a liminar. Dois
professores de Remanso (BA)
foram indiciados pelo vaza-
mento do tema de redação.
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As 20 metas do Plano Nacional
de Educação 2011-2020, apresen-
tadas ontem pelo governo fede-
ral, são um retrato do que o Bra-
sil deixou de fazer nos últimos
dez anos. Apesar do foco maior
em qualidade – o plano anterior
se concentrava mais na quantida-
de – , o novo PNE repete vários
dos objetivos.

Das 20 metas, pelo menos 6
são ou exatamente iguais – caso
da erradicação do analfabetismo
– ou aumentam um pouco a ante-

rior, sem trazer um avanço real.
Assim é, por exemplo, com a me-
ta de ampliação do ensino supe-
rior. Em 2001, a previsão era de
que, até 2011, fosse atingida uma
taxa líquida de 30% dos jovens
de 18 a 24 anos na universidade.
No período, o País alcançou
14,4%. A nova meta também cres-
ceu pouco, para 33%.

A mesma coisa ocorre na ou-
tra ponta do ensino. A meta de
atendimento em creches estacio-
nou nos 50% de dez anos atrás.
Isso porque, apesar de ter dobra-
do o porcentual de crianças em
creches, apenas 18% são atendi-
das. Na educação infantil, a deci-
são agora é pela universalização,
enquanto em 2001 previa chegar
a 80%. Atualmente, 74,8% das
crianças brasileiras têm acesso à
educação infantil.

A erradicação do analfabetis-

mo volta à tona. Apesar dos pro-
gramas realizados por sucessi-
vos governos, 9,6% da popula-
ção brasileira ainda não sabe ler
e escrever.

Para Mozart Ramos, do Movi-
mento Todos Pela Educação, a
repetição de metas se deve ao fa-
to de o Brasil estar longe de atin-
gi-las. “São metas que ainda tra-
duzem o nosso imenso desafio.
Por isso, podemos dizer que é
um plano factível e equilibrado.”

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, afirma que o no-
vo plano é um avanço por ter fo-
co maior na qualidade. “Deixou
de ser apenas quantitativo”, dis-
se. “Mas é claro que é um plano
mais realista. Quando tínhamos
9% de atendimento em creche,
imaginar que poderia chegar a
50% era irreal.”

O maior avanço do atual PNE

é a transformação das metas de
qualidade em números. A preten-
são de elevar a nota nacional no
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) para 6,
já proposta pelo Ministério da
Educação quando criou o índice,
também passa a integrar o PNE.

O plano também traz a deci-
são de relacionar o Ideb com o
Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos (Pisa), incluin-
do a meta de chegar a 473 pontos

em 2020. Isso significa crescer
71 pontos nos próximos dez
anos e dobrar a velocidade de me-
lhora – de 2001 a 2009, a média
brasileira aumentou 33 pontos.

Também no ensino superior
entraram objetivos numéricos.
O PNE exigirá das universidades
federais o aumento do número
de alunos por professor dos
atuais 10 para 18 – apesar das re-
clamações das instituições, que
queriam uma média de 14. Além
disso, as universidades terão de
chegar a pelo menos 33% de va-
gas nos cursos noturnos, quan-
do hoje são 26%, e fazer com que
90% dos alunos concluam o cur-
so – atualmente, apenas cerca de
50% chegam à graduação.

Nova lei. O governo enviará na
próxima semana ao Congresso
um projeto para criação da lei de
responsabilidade educacional. A
proposta é alterar a Lei de Ação
Civil Pública, criando instrumen-
tos para que o Ministério Públi-
co possa ingressar com ações
contra secretários de educação
que não cumpram suas obriga-
ções. / COLABORARAM LÍGIA
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Novo Plano Nacional de
Educação repete metas
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● Das 20 metas propostas no
novo PNE, 5 são diretamente vol-
tadas aos professores. Incluem
não apenas melhoria salarial,
mas uma melhor formação. A
avaliação do governo é de que o
maior desafio é a melhoria da
qualidade da educação, o que
não será feito sem melhorar os
professores.

Além de levar ao ensino supe-
rior os docentes que hoje nem
têm formação mínima, o PNE
quer que, nos próximos dez
anos, pelo menos 50% dos pro-
fessores da educação básica te-
nham uma especialização. Mas o
maior nó é a remuneração. Ape-
sar da aprovação do piso salarial
do magistério – hoje em R$ 1.024
–, os vencimentos dos docentes
são cerca de 40% menores que
os de outros profissionais com a
mesma formação. / L.P.

● O estudante Alex Henrique
Blenk, de Curitiba, conseguiu limi-
nar para refazer a prova do
Enem, porém não chegou a tem-
po ao local da avaliação. Ele dis-
se ter ficado sabendo da decisão
por volta das 12h45 e, às 13h10,
quando se aproximou da Escola
Hildebrando de Araújo, os por-
tões já estavam fechados. Ele
entrou na Justiça na última se-
gunda-feira.

Em Recife, Adriana Barbalho e
Alexandre Marques não tiveram
a troca de caderno registrada em
ata e conseguiram liminar para
refazer a prova. A mãe de Alexan-
dre, a funcionária pública Bartira
Koury, disse que “a via judicial
foi o único caminho”. “O Inep fez
de tudo para dificultar.”

Em Florianópolis, Ramon Al-
meida também entrou com recur-
so para fazer o exame. “Eu me
senti muito prejudicado e espero
que essa prova possa reparar os
erros da primeira”, disse ele, que
deseja uma vaga no curso de En-
genharia Mecânica da UFSC. /T.L.
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Sucessão de
problemas

Entre os objetivos,
melhores salários
e formação

● Baixo quórum em SP
Em São Paulo, haveria prova
apenas em Itaquaquecetuba e
em Ourinhos, mas na primeira
cidade o único candidato não
compareceu. Em Ourinhos, ape-
nas dois fizeram a prova.

Aluno com liminar
atrasa e perde
segunda chance

Mais da metade dos estudantes falta
à reaplicação do Enem em 17 Estados

Desafios. Erradicar o
analfabetismo é um deles

Complexidade. Jovem chega para fazer a prova em Porto Alegre; candidatos comentaram o vocabulário mais complicado

Das 20 metas do PNE
2011-2020, pelo menos 6
são iguais ou aumentam
um pouco os objetivos
almejados pelo governo

Pouco menos da metade dos
9,5 mil estudantes de 17 Esta-
dos brasileiros convocados pe-
lo Ministério da Educação
(MEC) para a reaplicação do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) comparece-
ram ontem ao local da prova.
O clima era de desmotivação
nas escolas e, na saída, muitos
consideraram o novo exame
mais difícil do que o primeiro.

Na Faculdade Anhanguera,
em Belo Horizonte, Luiz Gui-
lherme Bones de Souza, de 18
anos, não escondia a revolta por
ter de refazer a prova. “Espero
que não seja a mesma palhaçada
da outra vez. Estudei o ano intei-
ro para ocorrer isso”, reclamou
ele, que busca uma vaga em Direi-
to na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).

Em Salvador, 7 dos 16 alunos
convocados pelo MEC fizeram a
prova. Karla Milena da Mata Sil-
va, de 27 anos, que pleiteia uma
vaga em Urbanismo ou Adminis-
tração, afirmou que estava inse-
gura por causa dos sucessivos
problemas ocorridos no exame
desde o ano passado. “A gente
faz porque não tem outro jeito.
Mas estou com o pé atrás. Vim
segura dos conhecimentos que
obtive, mas insegura em relação
à prova.”

Foram chamados para refazer
as provas de ciências humanas e
suas tecnologias e ciências da na-
tureza e suas tecnologias os alu-
nos prejudicados pela inversão
da ordem do cabeçalho do car-
tão-resposta e pelos erros de im-
pressão e montagem no caderno
de cor amarela do exame aplica-
do em 6 de novembro, primeiro
dia do Enem 2010.

Para chegar aos estudantes, o
MEC analisou as atas das salas
onde a prova foi aplicada. A Justi-
ça chegou a liberar o Enem para
todos os candidatos que se sen-
tissem prejudicados, mas o go-
verno conseguiu derrubar a deci-
são. Segundo o MEC, 35 alunos
fizeram a prova graças a liminar
(mais informações nesta página).

A abstenção de ontem não sur-
preendeu o ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad. “Isso
mostra que alunos não se senti-
ram prejudicados.” Ele afirmou
que o ministério procurou ser “o
mais abrangente possível” ao es-
tabelecer critérios para que alu-
nos pudessem fazer a prova no-
vamente. O ministro descartou
a possibilidade de que o baixo
comparecimento tenha ocorri-
do por falta de interesse após as

falhas apresentadas neste ano.
De acordo com o Instituto Na-

cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pela aplica-
ção da prova, o exame realizado
em 6 de novembro não será utili-
zado para o cálculo da nota final
para os estudantes que refize-
ram a prova ontem. Caso contrá-
rio, continuará valendo a nota da
prova de novembro.

Dificuldade. Depois da prova,
estudantes afirmaram que não
houve falhas e classificaram o no-
vo exame de mais difícil, com um
vocabulário mais complexo.
“Foi uma prova gigante, cansati-
va, mas no mesmo nível da ou-
tra. A diferença ficou por conta

do significado das palavras. O vo-
cabulário foi mais cobrado”, ana-
lisou Ramon Maciel de Sousa, de
17 anos, após 2 horas e 30 minu-
tos de prova em Florianópolis.
“As questões de história e geo-
grafia estavam muito mais difí-
ceis”, afirmou o estudante, que
tenta ingressar em Engenharia
Civil. Na Escola Estadual Getú-
lio Vargas, onde Sousa refez o
exame, faltaram 70% dos 202
convocados.

O estudante Fernando Antô-
nio Tavares, de 18 anos, que ten-
ta uma vaga em Nutrição na Uni-
versidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), queixou-se: “Com
certeza vou sair perdendo, mas o
que posso fazer?” Tavares foi o
primeiro a deixar o prédio da Es-
cola Superior de Relações Públi-
cas, no Recife.

Outro candidato que recla-
mou foi Fernando Lira, de 18
anos, que quer estudar Engenha-
ria de Produção, também na
UFPE. “Foi mais difícil que a an-
terior, sim”. Para Lira, o interva-
lo de mais de um mês entre a apli-
cação de uma prova e outra foi

insuficiente para estudar mais e
elevar a nota. Por isso, ele disse
acreditar que os estudantes que
não tiveram de refazer a prova
acabaram beneficiados.

Já o estudante Guilherme Tre-

mea, de 19 anos, saiu da prova
com outra impressão. “Achei
mais fácil que a outra.”

O fato de a prova ter ocorrido
em uma quarta-feira – e não em
um fim de semana – também foi

motivo de reclamações. “Preci-
sei deixar alguns compromissos
para realizar a prova”, contou Je-
ferson Alves, de 29 anos, de Curi-
tiba, que trabalha com manuten-
ção elétrica e tentará uma vaga
na área. “Meu chefe não queria
me liberar, mas ele é gente boa.
Fazer o quê? É o meu futuro”,
disse Lucas Campolina Leão, de
18 anos, candidato a Engenharia
de Minas. “Eu consegui a dispen-
sa, mas tem alguns serviços que
não liberam. E quem tem filho
pequeno, como faz”, perguntou
Lais Hessel Ladeira, de 22 anos,
em Porto Alegre.

Próximos passos. O Inep infor-
mou que os gabaritos e as provas
reaplicadas ontem serão divulga-
dos em seu portal na próxima ter-
ça-feira, às 18 horas. E divulgou
que os resultados do Enem 2010
estarão disponíveis na primeira
quinzena de janeiro. / EDUARDO
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Educação. Por causa de erros na avaliação realizada em 6 de novembro, Ministério da Educação convocou 9,5 mil alunos para
refazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio; desmotivados e inseguros, candidatos consideraram este exame mais complexo
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