
%HermesFileInfo:A-2:20120126:

A2 Espaço aberto QUINTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

SINAIS PARTICULARES

OExame Nacional
do Ensino Mé-
dio (Enem) foi
criado pelo ex-
ministro da Edu-
cação Paulo Re-

nato de Souza, em 1998, como
parte de um esforço para melho-
rar a qualidade das escolas desse
cicloeducacional.Paraissopreci-
savadeuminstrumentodeavalia-
ção do aproveitamento dos alu-
nos ao fim do terceiro ano para
subsidiar reformas no sistema.
Iniciativas desse tipo também fo-
ram adotadas para o ensino fun-
damental e o universitário. Nada
maisadequadoqueconhecerme-
lhor o seu produto para adotar as
terapias adequadas. O principal
benefício para o estudante era
avaliar o próprio conhecimento.

O Enem é uma prova voluntá-
ria e de caráter nacional. As ques-
tõessãoasmesmasemtodooBra-
sil. Sua expansão foi rápida: até
2002, cerca de 3,5 milhões de alu-
nos já tinham sido avaliados. No-
te-se que Paulo Renato chegou a
incentivarasuniversidadesaleva-
rem em conta o resultado do
Enem em seus respectivos pro-
cessos seletivos. Em 2002, 340
instituições já faziam isso.

Ainda que o PT e seus sindica-
tos tivessem combatido o Enem,
o governo Lula manteve-o sem
nenhuma modificação até 2008,
quando o Ministério da Educa-
ção (MEC) anunciou, pomposa-
mente, que ele seria usado como
examedeseleçãoparaasuniversi-
dades federais, o que “acabaria
comaangústia” de milhões dees-
tudantesaopôrfimaosvestibula-
restradicionais.Apartirdessada-
ta,dadososerrosmetodológicos,
ainépciadagestãoeoestilopubli-
citário(esó!)degovernar,armou-
se uma grande confusão: enga-
nos, desperdício de recursos, in-
justiças e, finalmente, adesmora-
lização de um exame nacional.

O Enem, criado para avaliar o
desempenho dos alunos e ins-
truir a intervenção dos governos
em favor da qualidade, transfor-
mou-se em porta de acesso – ou
peneira – para selecionar estu-
dantes universitários. Uma estu-
pendacontradição! Lançaram-se
numa empreitada para “extin-
guir os vestibulares” e acabaram
criandoomaiorvestibulardaTer-
ra,dificílimodeadministrar.Aan-
gústia de milhões de candidatos,
ao contrário do que anunciou o
então ministro Fernando Had-
dad, cresceu, em vez de diminuir.
E por quê? Porque a um engano
grave se juntou à inépcia.

Vamos ao engano. Em 2009 o
Enem passou a usar a chamada
Teoria da Resposta ao Item
(TRI) para definir a pontuação
dos alunos, tornados “vestibu-
landos”. Mas se recorreu à boa

ciência para fazer política públi-
ca ruim. A TRI mede a proficiên-
cia dos alunos e é empregada no
Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica (Sabe) desde 1995,
provaque não seleciona candida-
tos – pretende mostrar o nível
em que se encontra a educação,
comparar as escolas e acompa-
nhar sua evolução, para orientar
as políticas educacionais.

ComooEnemvirouprovaclas-
sificatória, o uso da TRI, que não
confere pontos aos alunos segun-
do o número de acertos (Teoria
Clássica dos Testes), renovou a
“angústia”. O “candidato” não
tem ideia de que pontuação lhe
vão atribuir porque desconhece
os critérios do examinador. Uma
coisa é empregar a TRI para ava-
liar o nível dos jovens; outra, dife-
rente, é fazer dela um mistério
que decide seu destino. Na verda-
de,o“novo”Enempassouausara

TRI para, simultaneamente, sele-
cionar alunos, avaliar o desempe-
nho das escolas, criar rankings,
certificar jovens e adultos que
nãocompletaramoensinomédio
e orientar o currículo desse ciclo.
Nãoháexamenomundocomtan-
tas finalidade discrepantes.

A Teoria Clássica dos Testes
não distingue o acerto derivado
do“chute”dodecorrentedasabe-
doria. A TRI pode ser mais apro-
priada como forma de avaliar o
nível da educação, mas como cri-
tério de seleção vira um enigma
para os candidatos. Os vestibula-
res “tradicionais”, como a Fu-
vest, costumam fazer sua seleção
em duas etapas: uma primeira ro-
dada com testes e uma segunda
com respostas dissertativas –
que não comportam o chute.

O Enem-vestibular do PT con-
centrou, ainda, na prova de reda-
ção a demonstração da capacida-
de argumentativa do aluno. Além
de as propostas virarem, muitas
vezes,umapeneiraideológica,as-
sistimos a um espetáculo de falta
demétodo,incompetênciaearbí-
trio. O País inteiro soube de um
aluno, em São Paulo, que recor-
reuàJustiçaesuanota,de“anula-
da”, passou para 880 pontos – o
máximo é mil. Outro, ao receber
uma explicação de seus pontos,
constatou um erro de soma que
lhe roubava 20 pontos. Outros
127 estudantes conseguiram ter
suas notas corrigidas. Atentem
para a barbeiragem técnica: nos
testes, recorre-se à TRI para que
o “chute” não tenha o mesmo pe-
so do acerto consciente, mas o
candidato fica à mercê de uma
correçãomarcadapelosubjetivis-
mo e pelo arbítrio.

É conhecida também a suces-
são de outros problemas e trapa-
lhadas: quebra do sigilo em

2009, provas defeituosas em
2010 e nova quebra de sigilo em
2011. Além disso, os estudantes
que, via Justiça, cobram os crité-
riosdecorreçãodasredaçõescos-
tumam receber mensagens com
errosgrotescos deportuguês.To-
dos nós podemos escorregar
aqui e ali no emprego da norma
culta. Quando,porém, um candi-
datoquestionaasuanotadereda-
çãoe recebe do próprio examina-
dor um texto cheio de erros, algo
de muito errado está em curso.

Se o MEC queria acabar com
os vestibulares, não poderia ter
criado “o” vestibular. Se o Enem
deve ser também uma prova de
acesso à universidade, não pode
ser realizado apenas uma vez por
ano – prometem-se duas jorna-
das só a partir de 2013. A verdade
é que o governo não criou as con-
dições técnicas necessárias para
que a prova tivesse esse caráter.
A quebra de sigilo em 2011 se deu
porque questões usadas como
pré-testes foram parar na prova
oficial. O banco de questões do
Enem não suporta a demanda. O
PT esqueceu-se de cuidar desse
particular no afãde “mostrarser-
viço” – um péssimo serviço!

O ex-ministro Haddad, antes
de deixar o cargo, fingiu confun-
dir a crítica que fizeram a seu de-
sempenho com críticas ao pró-
prio Enem, o que é falso. Talvez
seu papel fosse mesmo investir
na confusão para tentar apagar as
pegadas que deixou. O nosso pa-
pel é investir no esclarecimento.

✽

EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR

DE SÃO PAULO

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

No início, ainda no
século 18, a im-
prensa criticava
o poder. Apren-
deu a influenciar
ederrubar gover-

nos. Ao final do século 19 os
magnatas da imprensa criaram
pontes que os levaram pessoal-
mente ao poder. O americano
William Randolph Hearst
(1863-1951)foi um dos precurso-
res. Dono de grandes diários es-
palhados pelos Estados Uni-
dos,elegeu-se deputado. Na pri-
meira década do século 20 ten-
tou a prefeitura de Nova York e,
depois, o governo do Estado de
Nova York. Perdeu as duas dis-
putas, mas abriu o caminho. De-
pois dele vieram outros, como
o bilionário Michael Bloom-
berg, dono do canal de TV com
o mesmo nome, que é o atual
prefeito de Nova York.

Ao longo do século 20, como
sabemos, os jornais cresceram
e deixaram de ser apenas jor-
nais. Misturaram-se ao rádio,
ao cinema, à televisão, aos espe-
táculos em geral, e tudo isso se
converteu na portentosa indús-
tria do entretenimento, dentro
da qual a imprensa é um reles
departamento. Hoje essa indús-
tria entra e sai dos gabinetes do
Estado na hora que bem enten-
de, do jeito que bem quer, a tal
ponto que as fronteiras entre os
doismundos àsvezesse esfuma-
çam. Veja-se a epopeia bufa de

Silvio Berlusconi, o imperador
da televisão comercial italiana,
que governou o seu país como se
os shows de TV e as salas de des-
pacho fossem um palco só.

A imbricação entre política e
entretenimento foi tão longe
que até mesmo atores medío-
cres conseguiram ser levados a
sério pelas urnas. Ronald Rea-
gan foi um paradigma histórico
na presidência dos Estados Uni-
dos, enquanto Arnold Schwarze-
negger se realizou no papel de
governador da Califórnia. Palha-
ços pouco letrados viraram cam-
peões de voto, como Tiririca.
Foi nesse embalo globalizado
que a nossa República, também
ela, que um dia teria sido a “Re-
pública dos Bacharéis”, se foi
tornando calmamente a “Repú-
blica dos Comunicadores”. O
político dos nossos dias apren-
deu a ser star. O texto que ele

recita é secundário, o conteúdo
não pesa tanto: o texto, na políti-
ca, está subordinado ao regime
do estrelato.

Resumindo: se antes os donos
dos jornais queriam uma ponte
que os levasse aos paláciosdo po-
der, hoje os políticos é que que-
rem atrair os holofotes do entre-
tenimento, querem ser amados
como animadores de auditório.
Fazer política, na nossa era, é fa-
zer parte da festa ininterrupta
da famigerada “grande mídia”.

Não que a coisa toda tenha
piorado. Até que melhorou.
Aquela “República dos Bacha-
réis”, convenhamos, era tudo
menos republicana. Hoje, pelo
menos, podemos falar numa de-
mocracia menos elitista, menos
encastelada, uma democracia
um pouco mais “de massa”, ain-
da que popularesca.

Mas há problemas, e como. Na
longa remodelação da lingua-
gem política, a ideologia deu lu-
gar à eficiência publicitária e o
ideólogo foi aposentado pelo
“marqueteiro”. Agora, acomuni-
cação política não copia apenas
os trejeitos típicos do entreteni-
mento, ela copia também o seu
vocabulário, deixa-se pautar pe-
la indústria da diversão e olha pa-
ra ela, a diversão industrializada,
como quem olha para o próprio
mundo real.

Três episódios recentes ilus-
tram esse quadro.

O primeiro aconteceu em de-
zembro, quando a atriz Lília Ca-
bral recebeu da revista IstoÉ o
prêmio de Personalidade do
Ano de Televisão. A presidente
Dilma Rousseff, que também foi
premiada na mesma noite, quis
entregar pessoalmente o troféu
à atriz. “É uma emoção muito
grande receber o prêmio das

mãos da presidente que é quem
conhece melhor do que nin-
guém as Griseldas desse país”,
comoveu-se a atriz.

Em tempo: Griselda é a perso-
nagem que Lília Cabral interpre-
ta na novela das 9 da Globo, Fina
Estampa, escrita por Aguinaldo
Silva. É a heroína da classe C por
excelência, ou, melhor, a heroí-
na de uma classe C idealizada:
tem um forte senso moral, põe a
família acima de tudo, batalha
para crescer na vida e, evidente-
mente, ganha na loteria. Mais
que a pessoa física da atriz,
quem ganhou o prêmio foi a pro-
tagonista da novela. Foi também
à personagem – e ao que ela sim-
boliza – que Dilma Rousseff ren-
deu homenagens. Mais uma vez,
a política reverenciou a ficção
em troca de popularidade.

O segundo episódio veio da
mesma novela Fina Estampa. Na
trama,o ator Marcelo Serradore-
presenta um mordomo afemina-
do, que por vezes se exalta, num
tom soprano aspirado, com ti-
ques e contratiques caricatos. O
nome dele é Crô. Lá pelas tantas,
o ator, não o personagem, resol-
veu dar qualquer declaração a
respeito de beijo gay na televi-
são. Parece que ele falou contra
o beijo gay, algo assim. Pois foi o
que bastou para que o assunto
explodisse na internet e mesmo
nos artigos de opinião em gran-
des jornais, em debates acalora-
dos. A ficção, de novo, liderou a
agenda do espaço público.

O terceiro evento foi a entra-
da em cena da ministra Iriny Lo-
pes (Políticas para as Mulhe-
res). Na semana passada ela en-
viou um ofício ao Ministério Pú-
blico Estadual do Rio de Janeiro
pedindo providências diante de
uma suspeita de abuso sexual
dentro do programa BBB, tam-
bém da Globo. Pela primeira vez
o poder público participou ativa-
mente do maior reality show em
exibição no Brasil. O circo pau-
tou o ministério.

Há quem diga que é por opor-
tunismo que os políticos reagem
solícitos aos estímulos do espe-
táculo. Não é. Mais que oportu-
nismo, cristalizou-se um deslo-
camento nos fundamentos mes-
mos do discurso político. A polí-
tica não tem outra saída. Hoje,
no que chamamos de Ocidente,
os domínios da emoção popular
não pertencem mais à religião,
assim como já não pertencem ao
fulgor das mobilizações de mas-
sa:elasforam monopolizadas pe-
las formas de representação típi-
cas da indústria do entreteni-
mento. A política, que precisa to-
car a emoção do povo, teve, en-
tão, de virar entretenimento. Os
sintomas aí estão. Todos eles.
Os efeitos mais perversos é que
ainda estão por vir.
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JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

A política brasileira
vai ao entretenimento
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Reprovado
no Enem

LIBERDADE DE IMPRENSA
Brasil, 99º no ranking

O Brasil ocupa as últimas posi-
ções em vários rankings, como
no índice de desenvolvimento hu-
mano – motivado, principalmen-
te, pela péssima qualidade do en-
sino –, no reaproveitamento de
materiais recicláveis, no alto grau
de corrupção, na falta de infraes-
trutura, no excesso de burocra-
cia, em juros altos, Justiça lenta,
violência urbana, etc. Agora se
acrescenta a esses itens o 99.º lu-
gar, entre 179 países, no ranking
de liberdade de imprensa, segun-
do os Repórteres Sem Fronteiras.
Nossos vizinhos Uruguai e Argen-
tina, respectivamente em 32.º e
47.º lugares, estão na nossa fren-
te! Somente em 2011 três jornalis-
tas foram assassinados no País. E
a Região Norte/Nordeste é a mais
perigosa para a atividade jornalís-
tica. Isso sem falar nas ameaças
do petismo, que em nove anos no

poder tentou criar mordaças para
a mídia. E os palacianos dizem,
na maior cara de pau, que o País
está progredindo...
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

OPERAÇÃO PINHEIRINHO
Cumprimento da lei

O ministro Gilberto Carvalho
classificou a retomada do local
chamado Pinheirinho, em São Jo-
sé dos Campos, como “praça de
guerra”. Quero dizer que praça
de guerra é o que estamos viven-
do diariamente sob o governo do
PT: violência, invasões de terra e
de propriedades, descumprimen-
to da lei. A operação Pinheirinho
foi apenas cumprimento de lei. A
polícia existe para fazer a lei ser
cumprida e está de parabéns.
ADELAIDE DE O. VIEIRA SANTOS
adelaidescs@yahoo.com.br
São Caetano do Sul

Aposta no confronto

O sr. Gilberto Carvalho poderia
explicar aos brasileiros o que quis
dizer quando declarou que “o mé-
todo usado pelo governo paulista
não é o método usado pelo gover-
no federal”. O que faria o governo
de Dilma Rousseff se recebesse
uma ordem judicial, como o go-
verno paulista recebeu? Não a aca-
taria? Desrespeitaria a determina-
ção da Justiça? A verdade é que o
Palácio do Planalto não moveu
um dedo para uma solução no ca-
so, julgado no meio do ano passa-
do. Se quisesse mesmo agir, teria
tomado uma decisão qualquer,
poderia até ter desapropriado a
área do Pinheirinho, evitando
que as famílias fossem despeja-
das. Mas não fez nada, apostando
num confronto e possivelmente
em mortes, que não ocorreram,
embora a EBC tenha anunciado
algumas. Conclusão: mais uma
vez o governo petista espera que

em São Paulo a maré fique boa pa-
ra ele, seja a que custo for.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

Reintegração de posse

Uma desocupação, quando neces-
sária, deve ser planejada de forma
que os ocupantes da área não se-
jam punidos pela má organização
governamental. Não foi o que vi-
mos em São José dos Campos.
Enquanto a Polícia Militar (PM)
e os moradores transformaram o
Pinheirinho numa Gaza à brasilei-
ra, intelectualoides discutem a fi-
losofia do certo ou errado na ação
de desocupação. Quem está erra-
do, realmente, as pessoas que vi-
viam lá ou os políticos que, por in-
competência, não disponibiliza-
ram recursos para essas pessoas?
PEDRO BEJA AGUIAR
pedrobejaaguiar@gmail.com
Rio de Janeiro

Manifestação em São Paulo

A reintegração de posse é uma de-
fesa do Estado de Direito. Os ma-
nifestantes que criticam a opera-
ção Pinheirinho, classificando-a
como especulação imobiliária, er-
ram totalmente o alvo. Invasões e
ocupações não podem ser tolera-
das e têm de ser combatidas em
nome do direito constitucional à
propriedade, base de uma nação
emergente, forte e democrática.
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

DIREITOS HUMANOS
Em Cuba

Morreu mais um dissidente do re-
gime ditatorial dos Castros e o go-
verno o considera um preso co-
mum. Então, preso comum não
tem direitos humanos em Cuba?
Enquanto isso, por aqui as entida-

des de “direitos humanos” se in-
dignam com as ações da PM na
cracolândia e em São José dos
Campos. Mesmo assim a presi-
dente Dilma irá a Cuba e não co-
mentará esse flagrante desrespei-
to aos direitos humanos na ilha.
Parece que essa coisa de direitos
humanos só vale quando mexe
com a ideologia de alguns, é mui-
to seletiva, não serve para todos.
FRANCISCO XAVIER FERNANDEZ
fcoxav@gmail.com
São Paulo

GENOCÍDIO ARMÊNIO
Reconhecimento

Se o presidente da França, Nico-
las Sarkozy, sancionar a lei que
transforma em crime a negação
de genocídio de 1,5 milhão de ar-
mênios pelos turcos nos anos de
1915 e 1916 (25/1, A16), aliás, já
aprovada há mais de dez anos e
confirmada pela Assembleia Na-
cional em 22 de dezembro, estará
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Graça Foster

LOREDANO

Os sintomas aí estão.
Todos eles. Os efeitos
mais perversos é que
ainda estão por vir

Assistimos a um
espetáculo de inépcia,
falta de método,
incompetência e arbítrio

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

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




