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O Scholastic Assessment Test
– conhecido pela sigla SAT – é
exigido para admissão em uni-
versidades americanas e inspi-
rou o modelo atual do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). Ele é aplicado várias
vezes ao ano, e cada institui-
ção define uma nota de corte.

A prova pode ser feita no
mundo todo – em São Paulo, o

Colégio Bandeirantes, na
zona sul, é um dos locais
credenciados para aplica-
ção do exame.

Há dois tipos de SAT. O
SAT Test que avalia os co-
nhecimentos linguísticos e
matemáticos do candidato,
em múltipla escolha. Já o
SAT Subject abrange inglês,
história, matemática, ciên-
cias e línguas, em múltipla
escolha. Sua exigência varia
de acordo com cada univer-
sidade.
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As candidaturas de estudan-
tes brasileiros que pretendem
fazer pós-graduação em uni-
versidades dos Estados Uni-
dos dispararam em 2011, de
acordo com levantamento do
Council of Graduate School
publicado na semana passa-
da. Com um crescimento de
14% nas inscrições, o Brasil es-
tá atrás apenas da China
(18%) e do México (17%) no
ranking da entidade.

Na média, houve um au-
mento de 9% no total de estu-
dantes se candidatando para
fazer mestrado ou doutorado
nos Estados Unidos. Este é o
sétimo ano seguido de eleva-
ção global, depois de uma que-
da acentuada nos anos de
2003 a 2005. “O Brasil e o Mé-

xico se transformaram em al-
guns dos principais países no en-
vio de estudantes para as univer-
sidades americanas”, segundo
Nathan Bell, responsável pela
pesquisa. “Por isso, decidimos
acompanhá-los de perto.”

O Council of Graduate
Schools não sabe dizer se a eleva-
ção nas candidaturas de brasilei-
ros se deveu à valorização do real
em relação ao dólar ou ao cresci-
mento econômico do País.

De olho nesse mercado, algu-

mas universidades americanas,
como a Columbia, de Nova York,
abriram escritórios no Brasil e
tentarão cada vez mais atrair es-
tudantes. Em cursos como Rela-
ções Internacionais e MBAs, a
presença de brasileiros na classe
é considerada fundamental devi-
do ao fortalecimento do País no
cenário internacional.

Quando aceitos, os estudan-
tes de doutorado costumam re-
ceber bolsas das próprias univer-
sidades, no caso de instituições
como Yale e Princeton. O custo
da anuidade ultrapassa os US$
40 mil em MBAs como o de Chi-
cago ou Stanford.

Exatas. Segundo o levantamen-
to, a maior parte dos estudantes
estrangeiros ainda prefere as
ciências exatas, biológicas e os
MBAs quando se candidatam pa-
ra estudar nos EUA. Apenas um
quarto deles tem interesse nas
ciências humanas, diz o estudo
do Council of Graduate Schools.

Atualmente, há 8.777 brasilei-
ros estudando nos Estados Uni-
dos, tanto na graduação como na
pós-graduação, segundo infor-
mações do relatório do Instituto

Internacional de Educação.

Graduação. Há dez anos, o Bra-
sil tinha mais estudantes em ins-
tituições de ensino americanas
do que hoje. Caso, porém, a
maior parte dos que se candida-
taram no ano passado seja acei-
ta, o País quebrará um recorde.

Os brasileiros estão na 14.ª co-
locação no envio de estudantes
ao país. O total é 15 vezes menor
do que o da China. Mesmo a Ín-
dia tem 12 vezes mais estudantes
nas universidades americanas
do que o Brasil.

A maior parte dos estudantes

brasileiros faz graduação nos
Estados Unidos (46%). “Pare-
cia impossível passar, mas es-
se é o meu sonho”, afirma Tá-
bata Amaral de Pontes, de 18
anos, aluna que estudou parte
da vida na rede pública de ensi-
no e passou em seis institui-
ções americanas: Harvard,
Caltech, Columbia, Prince-
ton, Yale e Pennsylvania.

Ela não esconde a preferên-
cia por Harvard, mas afirma
que ainda deverá conhecer as
outras universidades para es-
colher onde passará seus pró-
ximos anos de estudo.

Vestibular
americano
muda para
coibir fraude
SAT, exame usado como seleção pelas
universidades dos EUA, fica mais rigoroso

Interesse de brasileiros pelos EUA cresce em 2011
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3 milhões

Teste é modelo
para o Enem
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serão beneficiados pelo projeto Aula Interativa

Correção do SAT. Corretores analisam provas de candidatos
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Depois do escândalo de frau-
de que envolveu dezenas de
estudantes de Long Island no
ano passado, o exames de sele-
ção para ingresso nas universi-
dades americanas SAT (espé-
cie de Enem americano) pas-
sará a exigir que os candida-
tos forneçam uma fotografia
quando assinarem a prova – e
funcionários deverão confe-
rir a imagem com a identifica-
ção apresentada.

As novas regras fazem par-
te de uma série de mudanças
anunciadas nos últimos dias.
O objetivo do rigor é comba-
ter fraudes como as dos alu-
nos com boas notas que costu-
mavam falsificar suas identi-
dades para fazer o SAT para
outros colegas.

Em geral, diretores e supe-
rintendentes de colégios e uni-
versidades aplaudiram as no-
vas medidas, muitas das quais
eles reivindicavam há mais de
dez anos. Mas ninguém garan-
tiu que o novo sistema será à
prova de fraudes, dada a pres-
são à qual os estudantes e os
pais são submetidos pelo pro-
cesso de admissão em uma
universidade e a decisão de al-
guns de pagar para isso.

A descoberta das falsifica-
ções foi embaraçosa para as
instituições que aplicam os
testes, nas quais praticamen-

te todas as universidades e facul-
dades americanas confiam para
selecionar seus alunos.

As mudanças serão adotadas
em todo o território nacional e
entrarão em vigor no início do
próximo ano letivo, perto do fim
deste ano, afirmou Kathleen M.
Rice, promotora do Condado de
Nassau. No ano passado, a pro-
motoria acusou 20 adolescentes
de cinco escolas secundárias; 5
foram acusados de fazer os exa-
mes para colegas e 15 de pagar
US$ 500 a US$ 3,6 mil pelas pro-
vas. Kathleen afirmou que é pos-
sível que haja 50 estudantes en-
volvidos no esquema.

As mudanças, segundo ela, são
um alerta para os candidatos que
podem querer usar a mesma es-
tratégia. “Eles serão apanhados
e responsabilizados pelos seus
atos”, disse. “O sistema antigo
não previa isso.”

Detalhamento. A fotografia
que os estudantes devem anexar
aos documentos por computa-
dor será impressa no cartão de
admissão e na lista do centro on-
de se realizam os testes. Desse
modo, os fiscais de exame pode-
rão comparar a foto com a identi-
ficação apresentada no dia do
exame e com o próprio rosto do
estudante.

Outra importante mudança
obriga os candidatos a identifica-
rem seu colégio, que agora passa-
rá a receber suas notas. Anterior-
mente, cabia aos estudantes de-
cidir se essas seriam enviadas à
sua escola ou não. Com isso, fica-
va difícil para os estabelecimen-
tos de ensino detectar notas sus-
peitas, principalmente quando
os fraudadores, como nos casos
do condado de Nassau, faziam o
exame longe de casa, onde nin-
guém os conhecia.

Agora, as escolas receberão
uma foto do estudante que fez o
exame – e a nota. “Esse sistema
permitirá aumentar a segurança

do processo”, afirmou Henry L.
Grishman, supervisor de ensino
de Jericho, Long Island.

Os alunos precisarão também
especificar o sexo e a data de nas-
cimento. As autoridades afirma-
ram que um dos cinco adolescen-
tes presos por prestarem o exa-
me em nome de outro havia feito
testes para garotas com nomes
neutros – incluindo sua namora-
da – apresentando uma identifi-
cação falsa.

As instituições que aplicam os
testes também eliminarão a pos-
sibilidade de o estudante se regis-
trar no mesmo dia do teste. “Os
estudantes que não aparecem na

lista ou que não apresentaram
uma identificação suficiente,
não poderão realizar o exame”,
explica Rice. Os estudantes te-
rão também de concordar com a
possibilidade de serem processa-
dos por fraudar um exame.

Dificuldades. Alguns diretores
observaram que grandes colé-
gios que não dispõem de um nú-
mero suficiente de funcionários
para as devidas averiguações se-
rão obrigados de qualquer modo
a verificar todas as fotos e as no-
tas. “As medidas nos proporcio-
nam os instrumentos para moni-
torar o que os jovens estão fazen-

do nesses testes importantes”,
disse Bernard Kaplan, diretor do
Great Neck North, que, assim
que descobriu a fraude, infor-
mou o gabinete de Rice.

Robert Schaeffer, da FairTest,
uma entidade que defende me-
lhores formas de avaliação, acre-
dita que as mudanças “devem eli-
minar parte das fraudes”, mas
“não contribuirão para solucio-
nar o problema mais grave que é
colaboração dentro da própria
instituição que ministra os exa-
mes, ou simplesmente a cópia”.

Kathleen Steinberg, diretora
de comunicações do College
Board, organização que vende às

faculdades os testes que ava-
liam o preparo dos estudan-
tes, disse que no ano passado
foram realizados cerca de 2
milhões de exames, dos quais
foram questionadas 3 mil no-
tas e mil foram anuladas.
Além disso, 750 estudantes fo-
ram reprovados por várias in-
frações, como levar celulares
no local do exame.

Steinberg disse que o Edca-
tional Testing Service, que ad-
ministra o SAT, gastou US$ 21
milhões em segurança no ano
letivo de 2010/2011. O candi-
dato paga US$ 49 para poder
fazer o teste.
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“A fraude do ano passado
trouxe à luz um problema
concreto dos exames
de admissão para as
universidades americanas.”

Candidaturas
aumentam 14% e
colocam o Brasil atrás
apenas da China e do
México em ranking
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