
%HermesFileInfo:A-20:20111108:

A20 TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

O Ministério da Educação
(MEC) resolveu anular mais
uma questão do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) pa-
ra 639 alunos do Colégio Chris-
tus de Fortaleza, Ceará. Agora,
são 14 os itens cancelados.

O MEC informou que foram
anuladas as seguintes questões
do caderno amarelo do Enem:
25, 29, 33 e 34 (Ciências Huma-
nas), 46, 50, 57 e 87 (Ciências da
natureza), 113 (Linguagens) 141,
154, 173 e 180 (Matemática). Essa
sequência de questões é diferen-
te da relação de 13 itens descrita
no pedido inicial do Ministério
Público Federal (MPF) no Cea-
rá. O MPF ainda havia relaciona-
do a questão 32 e não citou os
itens 25 e 29.

O procurador Oscar Costa Fi-
lho havia pedido o cancelamen-
to de 13 questões para todo o Bra-
sil, o que a Justiça Federal no
Ceará acatou. Na decisão do Tri-
bunal Regional Federal da 5.ª Re-
gião, sobre o recurso do MEC,
ficou decidido que a medida fica-
ria circunscrita ao colégio para
casos de coincidências apuradas
pelo ministério,

Por meio da assessoria, o MEC
informou que, desde o começo
da investigação dos problemas
com o exame, trabalhou com 14

questões suspeitas. No entendi-
mento do ministério, nove eram
idênticas, uma era considerada
muito parecida e outras quatro
classificadas como “polêmicas”.
Preferiu-se, portanto, pelo can-
celamento de todas.

O MEC e o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), responsável pelo
Enem, afirma que os alunos que
tiverem as questões canceladas
não terão prejuízo na nota do
exame. Isso por causa do méto-
do de Teoria da Resposta ao

Item (TRI) adotado pelo Enem.

Histórico. As questões cancela-
das pelo MEC constavam em ca-
derno de exercícios distribuído
pelo Colégio Christus a alunos
dez dias antes do exame. Ainda
no sábado, dia 22 de outubro, pri-
meiro dia do exame, imagens do
caderno e comentários sobre as
coincidências começaram a apa-
recer nas redes sociais – o caso
foi adiantado na internet em re-
portagem do Estadão.edu.

Investigações apontam que as
questões podem ter saído das
provas de pré-teste – por causa
da TRI, é necessário pré-testar
os itens para calibrar a dificulda-
de. O colégio foi uma das institui-
ções que participaram de uma
prova de pré-teste em outubro
do ano passado. A Polícia Fede-
ral ainda apura a responsabilida-
de da escola. / PAULO SALDAÑA

Leia. Satélite revela
‘civilização perdida’ na Líbia

estadão.com.br/ciencia

Sobe para 14 número de itens
do Enem cancelados no Ceará

Dúvida. Questão 25, da prova amarela, também cancelada
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O número de brasileiros matri-
culados no ensino superior
cresceu 110% nos últimos dez
anos. São, hoje, 6,5 milhões de
universitários no País, 173 mil
deles em cursos de pós-gra-
duação. Se for mantido, o rit-
mo de crescimento, comemo-
rado pelo Ministério da Educa-
ção, levará o Brasil a alcançar,
daqui a dez anos, a meta pre-
vista no Plano Nacional de
Educação (PNE) de o País ter
uma taxa de escolaridade bru-
ta superior a 50% – ainda infe-
rior à do Chile e à Argentina.

Hoje, o País tem uma taxa bru-
ta de escolaridade de 34,4% – o
termo significa a relação de to-
das as faixas etárias que frequen-
tam o curso superior e a popula-
ção de 18 a 24 anos. A taxa líquida
– que leva em conta apenas o nú-
mero de alunos na faixa etária
ideal, de 18 a 24 anos – é de 17%.

Para atingir a meta, de 33% no
PNE que está para ser votado no
Congresso Nacional, o Brasil te-
rá de quase dobrar o número de
matriculados. Mantido o índice
de avanço registrado na última
década, o objetivo é possível. “Ti-
vemos um incremento muito for-
te e completamente coerente
com a meta do PNE. Se mantiver-
mos esse ritmo será possível até
mesmo superá-la”, afirmou o mi-

nistro Fernando Haddad.
Para o consultor em ensino su-

perior Carlos Monteiro, o au-
mento no número de matrículas
é baixo, mas ainda assim supe-
rou expectativas. Para ele, essa
tendência é puxada pela expan-
são de vagas no ensino a distân-
cia (EAD) e nas graduações tec-
nológicas. “Mesmo com as no-
vas universidades federais, o
crescimento do setor é mais ace-
lerado nesses dois segmentos.”

A maior parte do crescimento
ainda se concentra nas universi-
dades privadas. Apesar de as ma-
trículas nas instituições federais
terem crescido 86% no período –
nas estaduais, o aumento foi de
66% – e terem alcançado 938,7
mil alunos, as particulares ainda
têm cinco vezes mais alunos. A
proporção também se mantém
na oferta de vagas nos vestibula-
res e entre os formandos.

Apesar da concentração, para
Rodrigo Capelato, diretor execu-
tivo do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp), o
setor está estagnado. “Não há dú-
vidas de que o ensino privado de-
sacelerou.” Mas, segundo ele, é
possível que o crescimento seja
retomado por conta do grande
número de inscritos no Fundo
de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (Fies).

Formandos. O número de estu-
dantes que concluem a gradua-
ção aumentou duas vezes e meia
desde 2001, mas menos de 20%

deles estão em universidades pú-
blicas. O número de formandos
nas federais – pouco menos de
100 mil por ano – representa

10,3% de todos os formandos.
Ainda assim, as federais tive-

ram também um aumento consi-
derável de ingressantes. O núme-

ro de vagas nos vestibulares – re-
fletindo o período recente de
criação de 14 novas universida-
des e 47 novos câmpus – mais do
que dobrou na última década,
chegando a 302,4 mil.

A maior parte do alunos conti-
nua sendo obrigada a enfrentar
cursos diurnos. O censo revela
que hoje 63,5% dos universitá-
rios estudam à noite. Nas fede-
rais, a taxa é de 28,4%.

Ensino a distância. O censo
mostra mais uma vez o cresci-
mento do EAD. Hoje, a modalida-
de concentra 14,6% das matrícu-
las no ensino superior, quando
em 2001 praticamente inexistia.

Porém, a qualidade não é sem-
pre a que o governo gostaria, ad-
mite Haddad. Há preocupações
com a estrutura para os encon-
tros presenciais e o material usa-
do por esses cursos. Em 2008, o
MEC precisou fechar uma insti-
tuição que matriculou, em ape-
nas um ano, 150 mil pessoas. /

COLABOROU MARIANA MANDELLI

Matrículas dobram no ensino superior
e País pode atingir meta em 10 anos
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Sabe quanto vale seu imóvel?
Entre agora no ZAP Imóveis e saiba o preço

médio dos imóveis semelhantes ao seu.

Veja também:

Valorização dos imóveis nas principais 
capitais do país;

Preço do metro quadrado em todos os 
bairros de São Paulo e Rio de Janeiro,
hoje e nos últimos 3 anos;

Milhares de ofertas para você comparar;

Dicas de como financiar aquele imóvel 
que você quer.

Acesse agora e aproveite para anunciar:
www.zapimoveis.com.br

● Alunos atingidos
A Polícia Federal investiga quem
mais teve acesso antecipado a
questões do Enem. Cerca de 320
alunos do cursinho do Christus,
do Ceará, teriam recebido o mes-
mo material que os do 3º ano.

MEC decidiu cancelar
mais uma questão;
medida vale apenas para
639 alunos do Colégio
Christus, de Fortaleza

estadão.com.br

● Tendência

Educação. Se ritmo de crescimento for mantido, Brasil terá taxa de escolaridade bruta superior a 50%, conforme prevê o Plano
Nacional de Educação, que está para ser votado no Congresso Nacional; incremento se concentra nas universidades particulares

Diferentemente do publica-
do na edição de ontem, na
reportagem Acordo para redu-
zir o teor de sódio na comida é
‘engodo’, dizem médicos, o no-
me da representante da So-
ciedade Brasileira de Hiper-
tensão é Frida Plavnik.

CARLOS MONTEIRO
CONSULTOR EM ENSINO SUPERIOR
“O ensino a distância deve
crescer muito mais nos
próximos anos.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




