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Uso de exame para
avaliar educação básica
pode gerar distorção

● A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem, durante audiência
com membros da União Nacional
dos Estudantes (UNE), que apoia
que o Congresso aprove a vincula-
ção para a educação, por dez
anos, de 100% da verba dos futu-
ros contratos dos royalties do pe-
tróleo e do pré-sal, assim como
50% do Fundo Social, que recebe-
rá recursos da exploração da ca-
mada do pré-sal.

Com a identificação da fonte e
recursos, o governo poderia garan-
tir investimentos de 10% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) em educa-
ção, o que a UNE pleiteia. A infor-
mação é do ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, e do presiden-
te da UNE, Daniel Iliescu. “É o
compromisso da presidenta”, dis-
se Mercadante. Ele não soube esti-
mar o volume de recursos que
seriam canalizados para a educa-
ção. / TÂNIA MONTEIRO

BETO BARATA/ AE

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Luiz Cláudio Costa,
propôs ontem a aplicação de
um Enem ao fim do 1.º ano do
ensino médio. A proposta foi
feita no encerramento do se-
minário Acesso ao Ensino Su-
perior no Brasil e nos EUA:
Enem e o SAT, em Brasília.

“Um Enem que não vale nota
(para entrar na universidade),
mas que depois a escola receba
informações sobre o desempe-
nho do estudante que possam in-
duzir políticas de melhora”, ex-
plicou Costa, após o evento.

O presidente do Inep obser-
vou que a discussão foi apenas
lançada e o assunto será mais dis-
cutido dentro do Inep e do Minis-
tério da Educação (MEC). “É um
debate acadêmico que precisa
ser feito.” O “Enem light” segui-

ria o mesmo formato do tradicio-
nal, mas teria apenas fins pedagó-
gicos, com adesão voluntária.
Serviria, segundo Costa, como
um “raio X” do 1.º ano do ensino
médio, quando se registram as
maiores taxas de reprovação.

“Pode ser um exame importan-
te para ter um diagnóstico já no
1.º ano. Temos de ver do ponto
de vista orçamentário as nossas
possibilidades, mas isso será de-
batido, sim”, disse o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.
“O Enem é a grande motivação
no ensino médio.”

A proposta de ampliação do

exame foi feita um dia após o mi-
nistro confirmar que o governo
quer mudar a fórmula de cálculo
do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) do en-
sino médio, trocando a Prova
Brasil pelo Enem. Para Merca-
dante, o Enem é um “termôme-
tro” mais adequado.

SAT. Costa discutiu ontem o
acesso ao ensino superior no Bra-
sil e nos Estados Unidos com di-
retores do College Board, asso-
ciação integrada por cerca de 6
mil instituições americanas que,
entre outras funções, realiza o
Scholastic Assessment Test
(SAT), teste que representa a
principal porta de acesso às uni-
versidades americanas.

O diretor do SAT, Steve Kot-
ten, destacou a importância de
políticas de segurança para ga-
rantir o êxito da aplicação. “ Se
não fizermos isso, vamos com-
prometer a integridade do exa-

me e seremos cobrados pelas uni-
versidades. Há um nível de con-
fiança entre nós.”

O SAT foi abalado recente-

mente por um escândalo envol-
vendo estudantes que falsifica-
vam a identidade para fazer a pro-
va em nome de outras pessoas, o

que obrigou as autoridades a re-
forçarem as medidas de seguran-
ça. “As consequências são muito
importantes”, defendeu Kotten,
lembrando que em muitos casos
foi necessária a ajuda da polícia
para encontrar os responsáveis.

Questionado sobre o número
de questões no banco do SAT, o
diretor respondeu: “Não sei. E,
mesmo que se soubesse, não te
diria”. Em junho, o MEC classifi-
cou como “reservada” a informa-
ção sobre o número de itens do
Banco Nacional de Itens, espé-
cie de armazém de questões dos
exames realizados pelo Inep.

Segundo Kotten, cerca de 3%
das redações do SAT são subme-
tidas a um terceiro corretor – no
último Enem, o índice foi de
aproximadamente 10%, segun-
do o Inep. No exame americano,
as notas são dadas numa escala
de a 1 a 6 – discrepância superior
a 1 ponto leva a redação ao tercei-
ro corretor, que dá a nota final.

Presidente do Inep propõe ‘Enem light’
para aluno do 1º ano do ensino médio

Dilmaquer100%dos
royaltiesdepetróleo
paraaeducação

O ministro Aloizio Mercadante afirmou que as universidades federais
vão criar programas de acolhimento dos alunos cotistas, que poderão
ter até reforço nas férias. Segundo ele, Dilma vetará o artigo 2 da lei, pa-
ra que o acesso dos cotistas seja feito apenas pelo Enem. Ontem houve
protesto de estudantes da rede particular contra as cotas, em Brasília.

Em 60% das escolas,
menos da metade dos
alunos fez o Enem;
participação varia de
acordo com o Estado

estadão.com.br

Federais vão se preparar, diz ministro

Ocimara Balmant
Paulo Saldaña

O uso do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) no cálculo do
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), propos-
to pelo ministro Aloizio Merca-
dante,podenãorepresentararea-
lidade de todas as escolas do País.
No exame de 2010, o último com
os dados disponíveis, 60% das es-
colas tiveram menos da metade
dos alunos no Enem. Em apenas
7,6% das unidades mais de 90%
dos alunos fizeram o exame.

Estados em que as escolas tive-
ram menor participação também
registraram as mais baixas notas
no Ideb. Em Alagoas – que tem o
pior índice do País (2,6,) –, 77,9%
das escolas não tiveram nem me-
tadedos estudantesnoEnem.Lo-
go em seguida, vêm o Amapá e o
Pará, com pouca adesão e notas
abaixo da média nacional.

Os dados mostram que não é
totalmente certa a teoria de que o
Enem tem representatividade
censitária, como defende Merca-
dante. Além disso, o exame é fei-
to por alunos mais preparados,
mais focados na universidade, e
aspioresescolas têmumapropor-
ção menor de alunos no exame.
Isso também explica a melhora
de desempenho maior do que a
registrada no atual modelo de
amostragem do Ideb, o Sistema
Nacional de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb), composta de
70 mil alunos. A partir disso são
calculadas as médias estaduais.

Um levantamento feito pelo
economista Ernesto Martins Fa-
ria, do blog Estudando Educação,
mostrou que as escolas têm me-
nor participação são as que têm
mais alunos atrasados e vulnerá-
veis socialmente e, consequente-
mente, piores notas.

Segundo um ex-funcionário
do alto escalão do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), o problema
de adotar o Enem é a abrangên-
cia. “Quem faz o Enem são os me-
lhores alunos em geral, o que be-
neficia as piores escolas”, diz ele,

que pediu anonimato. “Mas é im-
portante manter o que já existe
com o Saeb.”

No Enem 2010, 1.011.952 con-
cluintes fizeram o exame. O
MECdefendeque,em2011,1,5mi-
lhão de inscritos eram concluin-
tes. Em média, formam-se no 3.º
ano 1,8 milhão de alunos.

O professor da Federal de Mi-
nas Gerais Francisco Soares de-
fende a medida e diz ser possível
conciliar as réguas do Enem e do
Saeb. Segundo ele, há riscos de
desvios nas notas, mas isso tam-
bém ocorre hoje. “Não há empe-
nho do aluno em uma prova que
não vale nada para ele, ao contrá-
rio do Enem. Mas tudo tem solu-
ções técnicas, como escolher es-
colas que representem a realida-
de. E é importante não passar a
ideia de querer só melhor a nota.”

A mudança pode possibilitar a
divulgaçãodoIdeb porescola.Se-
gundo Soares, isso é positivo ca-
sohajasoluçõesque evitemasele-
ção de alunos para inflar a nota.

Mercadante deu 60 dias para o
Inep apresentar um estudo de
compatibilização das duas ré-
guas de notas.

● Substituição
Em 2010, o MEC aventou a possi-
bilidade de o Enem substituir a
primeira fase do Exame Nacional
do Ensino Superior (Enade). A
avaliação, por amostragem, é fei-
ta por ingressantes e concluintes.

Educação. Em evento em Brasília, Luiz Cláudio Costa sugere um Enem voluntário, sem nota para o estudante, que possa ser utilizado
pelas escolas apenas para fins pedagógicos; ministro da Educação, Aloizio Mercadante, diz que proposta será discutida pelo MEC
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A23.




