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Sergio Pompeu

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, disse ontem em
entrevista exclusiva ao Estado
ter “fortes indícios” – por meio
de denúncias de alunos – de que
professores do Colégio Chris-
tus, de Fortaleza, copiaram e dis-
tribuíram a estudantes dez dias
antes do Enem questões usadas
na prova. Ele afirmou que sua
decisão de anular provas de 639
alunos da escola visa a garantir
a “isonomia” do Enem, mas re-
jeitou a hipótese de cancelar as
questões antecipadas pelo colé-
gio para candidatos de todo o
País, como pediu o Ministério
Público Federal no Ceará.

● O próprio Colégio Christus de-
fendeu a anulação das questões
do suposto “simulado”, alegando
que o responsável pelo sigilo do
Enem é o governo, mas que os
alunos que foram punidos. Há hi-
pótese de anular essas questões?
Vamos sustentar outra tese. A
de que há indícios muito fortes
de uma ação delituosa, que favo-
receu um grupo de estudantes
que não concorreu para o even-
to. Ninguém aqui considera
que os estudantes tenham to-
mado parte nessa ação. Recebe-
ram o material, sem saber do
que se tratava. Não se trata de
punição. O que se busca é resga-
tar a isonomia das condições de
acesso ao ensino superior.

● Quais são esses indícios?
Hoje sabemos que essa escola
foi sorteada em outubro de
2010 para o pré-teste (realizado
com grupos pequenos de estudan-
tes, ao qual são submetidas todas as
questões do Enem para determinar
seu grau de dificuldade). E o mate-
rial divulgado pela escola é a re-
produção fiel de 2 dos 36 cader-
nos de pré-testes aplicados lá.
Aquilo que a própria escola re-
conhece que divulgou para os
alunos não são itens quaisquer
– são dois cadernos de pré-tes-

te. Não são itens memorizados
aleatoriamente nem colhidos
do mundo virtual.

● Vem daí sua convicção? Ou já
se avançou mais na investigação
de quem pode ter conseguido ou
distribuído as questões?
Temos depoimentos de estudan-
tes dizendo que receberam (o “si-
mulado”) da mão de professores
da escola, que até mesmo reco-

mendaram sigilo em relação ao
material, em virtude do seu po-
tencial de auxílio no exame. Os
alunos receberam com essa reco-
mendação expressa. Estão che-
gando até nós, pelo 0800, com
nome, CPF, depoimentos de es-
tudantes do colégio. Aquela ver-
são que se tentou passar, de que
são itens quaisquer, que pode-
riam cair na prova... não é isso.
Eram dois cadernos específicos.

● Estudantes dizem que não é
possível determinar quantos can-
didatos viram o “simulado”, até
porque o Christus tem cursinho
pré-vestibular...
Tenho de fazer análise concre-
ta, caso a caso. Mas que no colé-
gio esse material circulou, disso
não resta dúvida.

● Nas redes sociais estão sendo
convocados protestos para este

fim de semana – no Rio, 4 mil
internautas já confirmaram pre-
sença. Uma das exigências é o
cancelamento de questões. Isso
pode fazer o sr. mudar de ideia?
Essas manifestações são livres
e as respeitamos. Mas a solução
que o MEC achou foi essa: quan-
do há favorecimento ou desfa-
vorecimento, reaplica-se a pro-
va. Um princípio que todo cida-
dão é capaz de entender.

● Para olhar o copo meio cheio,
pelo menos o número de estudan-
tes prejudicados tem caído ano a
ano no Enem....
É uma maneira de ver a ques-
tão. O Enem precisa é ter um
antídoto contra uma ação des-
sa natureza. Este é o terceiro
episódio. Dois estão compro-
vados. No de 2009 (de vazamen-
to da prova) já existe pena para
o criminoso. No da fiscal de
2010, que passou o texto-base
da redação para o filho, o pro-
cesso criminal corre. E com o
de agora seguirá essa linha, de
apurar até as últimas conse-
quências e punir os responsá-
veis.

● A pena pode chegar à prisão?
Se for confirmado o caráter deli-
tuoso da ação, como os indícios
sugerem, sim.

● Quando o sr. fala de antídotos
contra episódios como o de Forta-
leza, está dizendo que não há co-
mo evitar problemas na prova?
Vocês estão mirando errado:
nós vamos ter de transformar
este país num grande presídio
para poder aplicar o exame da
forma como vocês insinuam ser
possível. Você tem de trabalhar
para ter controles cada vez
mais rígidos e, na outra ponta,
mecanismos de correção quan-
do ações delituosas são cometi-
das contra o exame.

● Mas há uma cobrança da socie-
dade, até por causa do que está
em jogo no exame, não?
Não estamos reclamando da
cobrança. Mas o Enem é uma
prova em que são utilizadas
500 mil pessoas, fora os inscri-
tos. Se um indivíduo decidir
de caso pensado prejudicar o
exame, no mínimo ele vai con-
seguir perturbar a ordem.
Acho que as pessoas têm um
grau de consciência grande do
que o exame representa para
o País. E justamente por isso
repudiam ações como essa (in-
vestigada no Ceará).

Um simulado realizado no Co-
légio Christus, de Fortaleza,
dez dias antes da aplicação do
Enem (veja fac-símile), apresen-
tou questões idênticas às da
prova aplicada no fim de sema-
na passado em todo o País. As
questões estavam no pré-teste
realizado em outubro de 2010
em cinco Estados, entre eles o

Ceará. A informação foi anteci-
pada pelo portal estadão.com.br.

O MEC não crê em vazamen-
to da prova após a impressão e
suspeita que a escola tenha tido
acesso a questões do pré-teste
de 2010 – uma das linhas de in-
vestigação da Polícia Federal é
de que um funcionário do Chris-
tus tenha subornado um fiscal
que aplicou questões do pré-tes-
te na escola e copiado o cader-
no. Os 639 alunos do colégio
terão de refazer o exame.

Na rede, aluno
aponta docente
de física
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MPF pede anulação da
prova ou das perguntas

Banco de questões tem menos de
50% do necessário, diz ministro

Portal. Mais informações
sobre o Enem 2011
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Leia. Uma em dez jovens
atendidas no SUS tem DST

estadão.com.br/saude
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Um professor de física do Colé-
gio Christus, em Fortaleza, que
dá aulas para estudantes do 3.º
ano do ensino médio e do exten-
sivo, teria sido o responsável
por entregar aos alunos uma
apostila com questões idênticas
às do Enem. Mensagens posta-
das por um aluno do colégio no
Twitter na noite do sábado já fa-
lavam que a apostila entregue pe-
lo professor havia antecipado 8
das 90 questões do primeiro dia
de provas do exame.

“O Christus mitou. Caiu 8
questões iguais do Enem que ta-
va no nosso caderninho. Valeu,
(professor)” (sic), escreveu o es-
tudante. Minutos depois, em
resposta a outro aluno, postou:
“ o colégio deu um caderninho,
que caiu 8 questões iguais no
Enem de hoje, mudaram nenhu-
ma vírgula.”

BETO BARATA/AE–13/9/2011
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O Ministério Público Federal pe-
diu ontem à Justiça o cancela-
mento da decisão do Inep de
obrigar 639 alunos do Colégio
Christus a fazer uma nova prova
do Enem. Na ação, o procurador
da República Oscar Costa Filho
defende o cancelamento do exa-
me em todo o País ou, pelo me-
nos, a anulação de 13 questões de
todos os estudantes.

O procurador considerou a
medida do Inep “aleatória” e “ar-
bitrária”. “A decisão do Inep não
poderia ter sido pior. Porque as-
sumiu que houve falha na isono-
mia, mas, ao cancelar a prova des-
ses estudantes, agrediu ainda
mais a isonomia”, disse ele. “A
prova é nacional e os candidatos
de todo Brasil disputam a mes-
ma vaga. Na hora de resolver pro-
blemas, não pode tratar como se
fosse um problema local.”

No parecer de seis páginas, o
procurador não trata de ques-
tões em relação às responsabili-
dades sobre as questões do
Enem terem aparecido em “si-
mulado” do colégio. Ele conside-

rou a versão do Ministério, de
que a escola se apropriou de
questões do pré-teste, uma “hi-
pótese” e “premissa”. “Vou de-
fender o colégio e, acima de tu-
do, os alunos”, disse ele, que pon-
derou que as investigações da Po-
lícia Federal podem concluir so-
bre a autoria. O procurador com-
pletou afirmando que a ação po-
de motivar processos indivi-
duais de quem se sentiu lesado.

Costa Filho considera a situa-
ção deste ano mais grave que a
do ano passado, quando vazou o
tema da redação em Remanso
(BA) e Petrolina (PE). “Desta
vez existem provas documen-
tais e um cancelamento não com-
promete o calendário das univer-
sidades federais.”

Haddad acusa professores do Ceará de
copiar e distribuir questões do Enem

O ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, admitiu ontem que
o banco de questões do Enem
tem 6 mil itens, menos da meta-
de do número que considera
ideal a curto prazo – algo entre 15
mil e 20 mil. “Com isso dá para
fazer edições semestrais do
Enem se você tiver uma produ-
ção contínua de itens, de 2 mil ou
3 mil por ano. Se você tem fluxo,
não é só o estoque que conta.”

A Teoria da Resposta ao Item
(TRI), modelo matemático apli-
cado no Enem, exige que as ques-
tões passem por testes antes de
serem incluídos nas provas.

Nesses pré-testes, elas são res-
pondidas por grupos de 600 a
mil estudantes para definir seu
grau de dificuldade de forma
precisa, matemática, para tor-
nar a prova comparável de ano
para ano.

Para especialistas, o número li-
mitado de questões pré-testa-
das torna o Enem vulnerável. O
ministro, porém, considera exa-
gerada a estimativa de que o ban-
co precisa ter 50 mil itens. “Isso
é necessário quandovocê faz pro-
va gerada por computador”, ex-
plicou Haddad, referindo-se a
testes como Scholastic Assess-
ment Test (SAT, exame de sele-
ção para universidades america-
nas). “Hoje 40% dos candidatos
fazem o SAT pelo computador e
60% na versão impressa. Aí, sim,
você precisa de 50 mil itens,”

Para experts em TRI, o banco
de itens, para ser seguro, deve
ter, no mínimo, 10 mil questões
de cada uma das quatro áreas de
conhecimento em que é dividi-
do o Enem.

“Seis mil é muito baixo. Um
banco de 40 mil deveria ser pen-
sado. Claro que isso não seria al-
cançado imediatamente, mas é
necessário até para se proteger
de eventos como esse que está
acontecendo”, explica Tufi Ma-
chado Soares, professor da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fo-
ra (UFJF).

Tufi Soares também defende
uma divisão equilibrada entre o
número de itens considerados
de dificuldade mínima, média e
alta – o que seria possível com
um alto número de questões.

Se, por exemplo, num banco
de 6 mil questões, apenas 100
são avaliadas como difíceis, a
chance de elas aparecerem e se
repetirem em pré-testes é gran-
de, fazendo com que vários alu-
nos tenham contato com elas an-
tes da prova. “Por isso que um
banco de 40 mil seria adequa-
do”, afirma ele.

Exigência. Para o professor Jo-
sé Francisco Soares, especialista
em avaliações educacionais da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), não adianta ter
um banco de itens vasto se as
questões não forem pré-testa-
das. “O pré-teste exige muito. Te-
mos que ter uma grande amostra
de questões porque precisamos
pré-testá-las. Fazendo isso, ten-
tamos diminuir o máximo a
chance do aluno que foi pré-tes-
tado ser favorecido.” / S.P. e

MARIANA MANDELLI

Itens idênticos
aos do exame

Fernando Haddad, ministro da Educação

estadão.com.br

Haddad. ‘Temos depoimentos de alunos dizendo que receberam (o “simulado”) de professores da escola, que pediram sigilo’

Haddad admitiu que são
cerca de 6 mil itens,
enquanto o ideal seriam
entre 15 mil e 20 mil;
Enem tem 180 questões

● Vítimas

Alunos de colégio acusado de
fraude denunciam perseguição

Ministro dá a 1ª entrevista
após a anulação de exame
de 639 alunos do Colégio
Christus, que antecipou
perguntas em ‘simulado’

estadão.com.br

OSCAR COSTA FILHO
PROCURADOR DA REPÚBLICA
“Há uma discriminação odiosa
contra os alunos (do Christus).
Os estudantes não têm nada
com isso e estão sendo
tratados como cúmplices.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




