
O
s aviões de Santos-Du-
mont e os ataques de 11 
de Setembro. São des-
sas metáforas que Mal-
vina Tu t tman , presi-
dente do Instituto Na-
cional de Es tudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) se vale quando os assuntos são 
o lançamento do Exame Nacional de In-
gresso na Carreira Docente e os últimos 
problemas com o Enem, que avalia os 
estudantes do Ensino Médio. Explica-
se: para o risco de a prova que selecio-
nará professores da rede pública se tor-
nar um chamariz para a rede privada, 
não se pode controlar a má utilização: 
"Santos-Dumont inventou uma grande 
máquina, que é o avião, e ficou deprimi-
do por vê-la sendo utilizada na guerra". 
Já para questões como o vazamento e 
os erros na última edição do Enem, não 
se pode culpar o MEC: "Claro que te-
mos toda a responsabilidade pelo acom-
panhamento de todas as ações, mas eu 
dou um exemplo horroroso, o do Pentá-
gono. Não é um ambiente seguro? Infe-
lizmente, naquele 11 de Setembro, hou-
ve possibilidade de controlar os aviões? 
Podemos dizer que foi um descuido?" 

Na onda das metáforas, a avaliação op-
tativa que ajudará os governos estaduais 
e municipais a contratarem educadores 
foi apelidada pelos próprios de "Enem 
dos Professores". Instituída em portaria 
publicada no Diário Oficial da União em 
maio do ano passado, a proposta é que as 
redes interessadas formalizem a adesão 
junto ao Inep e abram seus próprios edi-
tais. Contudo, espera-se que os resulta-
dos não sejam usados para a formação 
de um ranking, já que cada secretaria de 
Educação só terá acesso aos seus dados. 

Durante o 4o Fórum Nacional Ex-
t raord inár io da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), no mês passado, Malvina 
apresentou a proposta esclarecendo 
que não se tratará de uma avaliação de 
desempenho dos profissionais que já es-
tão na rede, mas, antes, de uma seleção 
de profissionais com perfil que atenda 
às necessidades educacionais do País. 

Ex-reitora da Universidade Federal 
do Estado do Rio, Malvina Tu t tman 

foi nomeada em janeiro deste ano: seus 
dois antecessores haviam deixado o 
cargo em pouco mais de um ano após os 
problemas envolvendo as últ imas edi-
ções do Enem. Após sua fala no even-
to, porém, ela defendeu a prova que está 
prevista para os dias 22 e 23 deste mês e 
tem mais de 5 milhões de inscritos. 

Carta na Escola: Como surgiu o conceito 
para a criação do Exame Nacional de In-
gresso na Carreira Docente? 
Malvina Tuttman: A ideia partiu de um 
conjunto de ações pensadas pelo minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, vi-
sando valorizar e qualificar o profissio-
nal da educação. Eu nem estava no Inep. 

CNE: Quais são as expectativas de adesão? 
E a previsão de custo e periodicidade? 
MT: As expectativas são enormes. Aqui 
no Fórum da Undime, muitos foram os 
secretários que vieram falar comigo pa-
ra esclarecer alguns pontos e mostrar o 
desejo de participar. Mas só vamos saber 
disso exatamente quando o Inep abrir o 
processo de adesão, que será por um edi-
tal no ano que vem. O Inep foi a todas as 
reuniões da Undime, os secretários ou 
seus representantes participaram não só 
ouvindo, mas principalmente discutindo 
a proposta e a matriz. Ainda não temos a 
previsão de custo porque estamos na fa-
se inicial de elaboração, mas ele depen-
derá da adesão e inclui convite a profes-
sores para estarem conosco. O que é algo 
duplo: estamos capacitando para apoiar 
o Inep neste e em outros testes de larga 
escala, mas também para atuar em suas 
próprias instituições. E uma coisa bas-
tante interessante. O custo total vai de-
pender da adesão, do número de pro-
vas, dos locais. Sobre a periodicidade, A ut
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de utilização. Então, garantir que os re-
sultados não serão utilizados indevida-
mente eu não posso, até porque depende 
da ética de cada um. Mas o interessan-
te é que cada participante pode se ins-
crever na rede ou nas redes que desejar 
e o resultado dele e de todos os candida-
tos só irá para aquela secretaria de Edu-
cação, as demais não terão acesso. Dessa 
forma, possivelmente ela não vai divul-
gar esses dados porque não interessa pa-
ra ela. Assim sendo, alguém da rede pri-
vada certamente terá muita dificuldade 
para chegar àquele que teve o melhor de-
sempenho. Os resultados todos do Inep 
têm, sim, de ser divulgados, mas, neste 
caso, só para um público específico, que 
é a rede. Agora, se o mais bem colocado 
sairá da rede porque recebeu uma me-
lhor oferta? Isso é a lei do mercado. De-
pende também do próprio indivíduo. 

vamos fazer a primeira e ver como será 
a demanda. Digamos que quase todas as 
redes entrem. Com o tempo previsto da 
validade do concurso, de dois anos, não 
deve haver no ano seguinte. Tudo isso 
ainda está para ser definido. 

CNE: Durante sua fala no fórum da 
Undime, a senhora reiterou algumas vezes 
que a função da prova não é avaliar quem 
está na rede nem estabelecer um ranking 
de profissionais, mas já há quem diga que 

ela poderá ser usada para levar para a re-
de privada os candidatos mais bem quali-
ficados. O Inep está pensando em alguma 
política para impedir isso? 
MT: A má utilização de um processo pode 
acontecer sempre. Um parêntese que a 
história conta: Santos-Dumont inventou 
uma grande máquina, que é o avião, e fi-
cou deprimido por vê-la sendo utilizada 
na guerra. Alguém pode contestar que 
o avião foi uma grande invenção? Não. 
Agora, tudo está passível a todos os tipos 

CNE: Mas, em tese, as redes podem, no fu-
turo, ranquear suas escolas com base nos 
professores atuando em cada uma, de acor-
do com o resultado no processo, certo? 
MT: Nós sabemos que nem sempre o me-
lhor aluno ou aquele que é o primeiro 
na faculdade torna-se um expoente na 
sua profissão. Não há nenhuma pesqui-
sa que relacione os primeiros colocados 
com os melhores professores. A práti-
ca da docência está relacionada tam-
bém à ambientação da escola, às discus-
sões, ao processo político-pedagógico, 
à competência da direção. Trata-se de 
um conjunto de fatores que não depen-
de apenas da performance do profes-
sor numa prova. Por isso, acho que es-
sas coisas não acontecerão. 

CNE: Qual o balanço que a senhora faz 
da trajetória do Enem, tendo em conta os A ut
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revezes por que passou nos últimos anos? 
Houve mudança de foco no perfil inicial? 
MT: O Enem vem se qualificando ao longo 
da década. Ele não perdeu seu perfil. Ao 
analisarmos as provas dos últimos anos, 
podemos perceber que continua contex-
tualizando, fazendo relações entre os co-
nhecimentos básicos e necessários e o 
cotidiano, trazendo questões que levam 
à reflexão, ao raciocínio crítico, à criati-
vidade e à inovação. Ele não perdeu es-
se perfil, mas cada vez mais se qualifica. 
Podemos dizer que um crescimento me-
todológico importante se refere à utiliza-
ção da Teoria da Resposta ao Item, que 
nos permite fazer a comparação tempo-
ral. Além da oportunidade de comparar 
resultados, são provas diferenciadas que 
garantem o mesmo grau de exigência do 
participante. Isso é um marco impor-
tante. As matrizes sofrem normalmente 
uma avaliação, o que é importante e ne-
cessário. Acredito que, hoje, o Enem po-
de ser percebido como política de Estado. 
Ultrapassa gestões e ganha impacto bas-
tante grande. Para o Inep, o exame conti-
nua sendo um instrumento de avaliação 
do Ensino Médio, mas, pela sua qualifi-
cação, outras ações utilizam seus resul-
tados para políticas de inclusão tanto nas 
universidades públicas e privadas quanto 
para a certificação. Para nós, ele continua 
sendo um exame de avaliação do Ensino 
Médio para poder contribuir com infor-
mações para a tomada de decisões. 

CNE: E sobre os problemas que aconteceram 
nas últimas edições? A senhora vê relação 
entre eles e a saída de seus antecessores? 

MT: Quero deixar claro que o Enem não 
tem problemas. O Enem não é um pro-
blema, é uma solução. Falamos da ques-
tão da má utilização ou de pessoas que 
são capazes de roubar um celular, uma 
prova, enfim. Isso não é problema do 
Enem. São questões que fogem ao nos-
so controle. Claro que temos toda a res-
ponsabilidade pelo acompanhamento 
de todas as ações, mas eu dou um exem-
plo horroroso, o do Pentágono. Não é um 
ambiente seguro? Infelizmente, naque-
le 11 de Setembro, houve possibilidade 
de controlar os aviões? Podemos dizer 
que foi um descuido? Acredito que não. 
Não quero fazer essas relações porque 
sempre teremos na imprensa quem bus-
que um culpado, um responsável, não 
existe isso. E um trabalho coletivo, sé-
rio, feito por profissionais muito com-
petentes. Os colegas consideraram que 
já t inham terminado sua contribuição 
ao exame, não vejo relação entre as duas 
coisas. De todo modo, dou total credibi-
lidade a esse exame. Estou no Inep por-
que acredito nos resultados excepcio-
nais que estão sendo atingidos, acredi-
to nos profissionais que estão comigo. 
Paulo Freire diz que a gente só efetiva-
mente se compromete quando se vê en-
sopado, mergulhado, molhado naqui-
lo que faz. Como ele é uma grande re-
ferência para mim, eu me inspiro nele e 
não tenho receio algum no que estamos 
fazendo, acreditamos nisso ideologica-
mente, com muita garra e honestidade. 
O Enem, pelas suas amplas possibilida-
des de utilização, vale os riscos que cor-
remos pelo avanço na democratização 
da educação do nosso país. 

CNE: E quais as perspectivas que enxerga 
para o exame nos próximos anos? 
MT: Num futuro próximo, mas num fu-
turo mesmo, podemos chegar a ter edi-
ções on-line. Mas não temos nada escri-
to a respeito disso ainda. Eu é que es-
tou falando, porque, para termos várias 
e várias edições, teremos de recorrer às 
novas tecnologias. Seria a possibilidade 
de o aluno ter a prova individualizada, 
como acontece nos Estados Unidos. E 
algo simples em tese, mas nosso país é 
continental e as coisas têm de acontecer 
aos poucos, com muito cuidado, porque 
não podemos colocar em risco os so-
nhos de quem acredita que o Enem pos-
sa ajudar em seus investimentos pesso-
ais. Tudo deve ser feito com muito cri-
tério, como tem sido feito até hoje. A ut
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Text Box
Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 60, p. 12-14, out. 2011.




