
uma remuneração de 
1,60 real por texto e 
gastando em média 
três minutos e meio 
por redação, 3 mil 
co r re to res cont ra 
tados pelo MEC fo

ram responsáveis, em 2011, pelas no
tas dos candidatos ao Enem daquele 
ano, edição que foi alvo de 71 questio
namentos judiciais. Em um dos episó
dios mais ruidosos, Michael Cerquei
ra de Oliveira, de São Paulo, conseguiu 
que a nota, que havia sido anulada, fos
se revista para 880. Em meio a tudo is
so, o MEC admitiu ter alterado 129 no
tas por "erro material". 

No caso de Michael, um dos corre
tores deu nota zero para o texto ale
gando fuga do tema. O segundo e o ter
ceiro avaliadores deram 880, mas a no
ta final continuou zero. A mudança só 
foi feita depois que o resultado foi con
testado na Justiça. Esse foi apenas um 
capítulo da batalha judicial que acon
teceu no começo deste ano e foi marca
da por uma série de liminares que per
mitiam ou proibiam a divulgação da 
folha de redação corrigida. Apesar de 
pequenos diante dos milhões de pro
vas de toda a edição, os casos lançaram 
questionamentos sobre o processo de 
correção da redação do Enem. 

Se para alguns pode parecer cur
to, os três a quatro minutos que cada 
corretor leva para avaliar cinco com
petências no texto são endossados 
por Luiz Mario Couto, coordenador 
de provas práticas do Centro de Sele
ção e de Promoção de Eventos (Cespe), 

órgão contratado pelo Inep para a ela
boração e correção das redações. Para 
ele, "as pessoas que corrigem são mui
to experientes, uma manhã é suficien
te para corrigir as redações". Os pro
fissionais têm de ser formados em Le
tras e ter ao menos o mestrado. 

Todo o processo de correção é digi-
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talizado, exceto pela dissertação, que 
segue para os avaliadores. Cada um re
cebe um pacote de cem textos por dia, 
mas pode solicitar um segundo paco
te, somando 200 redações diárias. Há 
dez anos, tudo acontecia em condições 
diferentes. Em 2002, por exemplo, ele 
foi conduzido por 600 profissionais 
que liam cem redações em oito horas 
e recebiam remuneração fixa. Porém, 
as mudanças, que tornaram a correção 
descentralizada e remota desde 2006, 
diminuíram custos e elevaram a quali
dade, afirma Couto. "Agora temos no
vas ferramentas que permitem o mo
nitoramento em tempo real do traba
lho e a avaliação dos corretores." 

Assim, todos os textos passam por ao 
menos dois corretores independentes. 
A média entre as notas dos dois será a 
final, que pode variar entre zero e mil 
pontos. Caso haja uma diferença maior 
do que 300 pontos entre elas, entra em 
ação um terceiro corretor, chamado de 
"supervisor". Ao fim do trabalho, os 
corretores recebem por volta de 5 mil 
reais por 3 mil redações corrigidas. 
NÃO É QUESTÃO DE GOSTO 
Seja a correção remota, seja presencial, 
é a uniformização dos critérios o prin
cipal desafio em avaliações de grande 
porte como o Enem. "A grande questão 
é dispor de parâmetros simples e mui
to objetivos e fazer com que as pesso-

as os apliquem no lugar de preferên
cias pessoais", explica a doutora em 
Educação pela USP, Zuleika de Felice 
Murrie, que também possui experiên
cia como corretora e coordenadora do 
Enem. Segundo Couto, os critérios são 
definidos pelo Inep e os corretores são 
avaliados constantemente durante o 
processo. "Cuidamos para que sejam 
seguidos e haja uniformidade." 

A formação oferecida, todavia, não 
agrada a todos os aplicantes. No caso 
de Rafael Pinna, que participou da cor
reção das redações do Enem em 2009, 
o treinamento insuficiente e a baixa re
muneração foram os principais pontos 
críticos. Além disso, o professor conta 
que, no seu caso, não houve processo 
seletivo. "Fui indicado por um colega 
e participei de um treinamento, feito 
no prédio da UFRJ, durante cinco ho
ras", conta ele, que hoje é coordenador 
de redação do Colégio e Curso De A a 
Z e do Pré-Vestibular Social do Cederj, 
ambos no Rio de Janeiro. 

"O problema não é o formato, mas a 
quantidade. Um dia é insuficiente para 
uma padronização mínima entre crité
rios dos corretores", opina. O professor 
também critica o pouco tempo disponí
vel para cada correção. "A expectativa é 
de que se corrijam entre 100 e 150 reda
ções por dia. Se demoro cinco minutos 
em casa, são dez horas de trabalho." 

Participante da banca de correção de 
quatro edições do Enem (2007, 2008, 
2010 e 2011), Nilson Pereira Machado 
conta que levava dez minutos para ava
liar cada dissertação e que corrigia cer
ca de 80 por dia. "Variava conforme a 
legibilidade, mas acho que lia no tem
po adequado." Para o trabalho, o pro
fessor de Letras da Universidade Fede
ral Rural de Pernambuco recebeu trei
namentos que duraram oito horas. Por 
sua assessoria de imprensa, o Cespe in
formou que os supervisores recebem 
treinamento presencial de seis equipes 
em seis estados por um dia. "Após es
se encontro, os supervisores repassam 
para os corretores as orientações rece
bidas durante o treinamento." 

Machado também destaca que os 
profissionais que avaliavam as reda
ções eram monitorados - e que havia 
tempos mínimo e máximo para a corre
ção de uma prova. "Se ocorre essa pres
sa, o corretor pode ser mal avaliado e 
até desligado do processo", conta. • A ut
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 64, p. 16-17, mar. 2012.




