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Leia. Salário pode crescer até

três vezes com estudo
estadão.com.br/educacao

FONTE: INEP

● Três coordenadores-gerais,
220 supervisores, 5,5 mil correto-
res e 400 pessoas para constituir
banca no caso de persistência de
discrepância: este será o contin-
gente envolvido na correção das
redações do Enem 2012. O custo
estimado com a capacitação dos
corretores é de R$ 5,1 milhões,
segundo o Inep.

Em 2011, foram 179 superviso-
res e 3.417 corretores, a custo de
R$ 1,8 milhão, contra R$ 1,2 mi-
lhão em 2010. “Há aumento de
custo, mas é muito menor que o
de um equívoco na correção”,
disse o ministro Aloizio Merca-
dante, em maio, ao anunciar o
início das inscrições do Enem
2012. O Inep diz que a capacita-
ção dos corretores é realizada
para “assegurar a isonomia e
atender aos requisitos de segu-
rança, pontualidade, qualidade e
eficiência”. / R.M.M.

Na sala. Candidato faz Enem em 2009, ano das modificações
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Vá�hoje�mesmo�a�uma�concessionária�Kia,�faça�um�test-drive�e�aproveite.�Veja�abaixo�o�telefone�da�concessionária�no�Estado�de�São�Paulo�mais�perto�de�você.�����

Promoção�válida�até�31/10/2012�ou�término�do�estoque,�o�que�ocorrer�primeiro.�Condições�válidas�para�o�Kia�Cadenza�código�Z.555:�R$�124.900,00�à�vista�e�financiamento�com�entrada�mínima�de�50%�(R$�62.450,00)�+�24�parcelas�fixas�
e�Registro�de�Gravame�não�inclusas�nas�parcelas.�Para�mais�informações,�consulte�a�concessionária�de�sua�preferência.�Frete�não�incluso,�frete�mínimo�de�R$�500,00�e�máximo�de�R$�5.000,00�variável�de�acordo�com�o�modelo�do�

Grande 
São Paulo

Akta Motors
(11) 3172-1000
Osasco

Autostar 
(11) 3723-6666 
Butantã

Autostar 
(11) 3056-5555
Ibirapuera

Autostar 
(11) 3055-5555
Morumbi

Autostar
(11) 5643-3800
Jardim Marajoara

Comart
(11) 2122-0700
Jardim Paulistano

Germany
(11) 2081-7050
Mooca

Germany
(11) 2227-7000
Tatuapé

Kivel 
(11) 3933-2550
Piqueri

Kivel 
(11) 2905-4333
Center Norte

Mavi Motors
(11) 3266-7782
Consolação

Shop
(11) 2548-4221
Ipiranga

Show
(11) 4331-1000
S. B. do Campo

Sinal
(11) 4706-6700
Alphaville

Sol
(11) 4433-4000
Santo André

Egydio Motors
(16) 3305-3555
Araraquara

K-Norte
(15) 3332-8500 
Sorocaba

K-Way
(19) 3753-2222 
Campinas

Matriz
(16) 2133-9700 
Ribeirão Preto

RBV
(14) 3201-1100
Bauru

Saday 
(12) 3904-1000
S. J. dos Campos

Santo Amaro
(19) 3862-7222
Mogi Mirim

Santo Amaro
(19) 3891-5050
Mogi Guaçu

Seul Motors
(16) 3363-4000
São Carlos

Tigá 
(19) 3705-7777
Campinas

Total 
(11) 4414-4444
Atibaia

Total
(11) 4033-4454 
Bragança Paulista

PROMOÇÃO

MEU KIA
QUERO TAXA ZERO

 50% DE ENTRADA

 24 PARCELAS SEM JUROSHOJE

O�QUE�ENCANTA�VOCÊ�EM�UM�AUTOMÓVEL?�

SOFISTICAÇÃO,�CONFORTO�EXTREMO,�

LUXO�EM�CADA�DETALHE?�NÃO�TOME�NENHUMA�

DECISÃO�SEM�ANTES�CONHECER�O�KIA�CADENZA.

SOFISTICAÇÃO�
E�CONFORTO�
INCOMPARÁVEIS.
Visite�o�stand�da�Kia�no�27º�Salão�Internacional�do�Automóvel�de�São�Paulo,�de�24/10�a�4/11,�no�Anhembi.

Número de redações inválidas no
Enem sobe 168% entre 2009 e 2011

Equipe cresce e
haverá 5,5 mil
corretores este ano

SERGIO CASTRO/AE-6/12/2009

ANO
TOTAL DE BRANCOS

(INCLUINDO FALTOSOS)
TOTAL DE VÁLIDAS

(COM NOTA)
INVÁLIDAS (FUGA DO TEMA,

ANULADAS)

2007 904.184 2.667.327 18.030
2008 1.154.682 2.854.916 8.643
2009 1.743.580 2.350.087 51.122
2010 1.399.138 3.137.450 88.651
2011 1.551.022 3.692.740 137.161

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Desde 2009, quando o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) ganhou status de ves-
tibular, o número de redações
anuladas vem crescendo a ca-
da ano. A quantidade de tex-
tos invalidados aumentou
168% entre 2009 e 2011, contra
um crescimento de 59% no nú-
mero de redações corrigidas.
Os dados mantêm relação
com mudanças nas regras de
correção, com as diferentes
propostas de redação a cada
edição do exame e também
com o perfil dos inscritos, se-
gundo especialistas.

No último Enem, o de 2011, fo-
ram anuladas 137.161 redações –
o que representa 2,5% do total de
pessoas que fizeram a prova, con-
tando quem a entregou em bran-
co. O Estado obteve os dados
das últimas cinco edições do
Enem por meio da Lei de Acesso
à Informação. Os números fo-
ram enviados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), órgão do
Ministério da Educação (MEC)
responsável pelo Enem.

Na comparação entre 2007 e
2011, a alteração nesse panora-
ma é ainda maior. Enquanto a va-
riação de textos corrigidos foi de
50%, o aumento de textos anula-
dos ficou em 661%. Em 2007, ape-

nas 18.030 textos foram anula-
dos. Já o número de redações en-
tregues em branco – que inclui
os faltosos – cresceu 71,5% entre
2007 e 2011.

Para o Inep, “a quantidade de
redações identificadas como
“anuladas/fuga ao tema” apre-
senta uma relação direta com o
tema da redação proposto para
cada edição do Enem”. Mas isso
não explica tudo. Segundo o pro-
fessor Maurício Kleinke, coorde-
nador do vestibular da Universi-
dade de Campinas (Unicamp),
era de se esperar que a partir de
2009 houvesse cada vez mais re-
dações anuladas. O motivo é o
uso variado do exame.

Além de vestibular, o Enem
passou a ser usado após 2009 co-
mo certificação do ensino médio
e de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). Além de critério para
bolsas no Programa Universida-
de Para Todos (ProUni) e finan-
ciamento estudantil.

“O Enem começou a ser mais
procurado por pessoas que estão
afastadas do sistema educacio-
nal”, diz Kleinke. No último
Enem, 46% dos inscritos tinham
mais de 21 anos. O professor lem-
braquearealidadesocioeconômi-
caé preponderantepara odesem-
penho naredação. “OEnem aten-
de um público muito variado.”

Essa abrangência de usos é es-
pelhada nas regras para correção

da prova, principalmente no ta-
manho do texto. O candidato que
escrever oito linhas já garante o
direito de ter nota – caso não des-

respeite outros critérios. Além de
não seguir o tamanho mínimo,
umcandidato terázero sefugir ao
tema proposto, escrever impro-

périos, desenhos ou outras for-
mas propositais de anulação ou
não obedecer à estrutura de texto
dissertativo argumentativa.

Correção. Professor aposenta-
do de Letras da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), Rogé-
rio Chociay defende que o Enem
tenha critérios de correção varia-
dos para cada perfil de candida-
to. “Não afasto o despreparo dos
corretores, mas a falta de quali-
dade dos textos é a maior respon-
sável pelas anulações. Os con-
cluintes têm desempenho dife-
rente de quem saiu do EJA”, diz.

Chociay faz uma ressalva: o
porcentual de anulações, apesar
de ter crescido, é baixo. Kleinke,
da Unicamp, concorda. O ex-pre-
sidente do Inep João Batista Go-
mes Neto vai mais longe e diz
que os números expõem as fa-
lhas do ensino médio. “O proble-
ma da educação no Brasil é gravís-
simo. E, dentro desse problema,
o da redação é o mais grave, pois
as pessoas não sabem escrever.”

Rigor. Na última edição do
Enem, o MEC já havia promovi-
do alteração nos critérios da re-
dação, com a diminuição da dis-
crepância de notas entre os dois
primeiros corretores para que o
texto tivesse nova correção. Pa-
ra a próxima edição, nova mu-
dança: diminuiu ainda mais a dis-
crepância, agora para 200 pon-
tos. Também há limite de dife-
rença em cada uma das cinco
competências avaliadas. /

COLABOROU PAULO SALDAÑA

estadão.com.br

Educação. No mesmo período, quantidade de textos corrigidos saltou 59%; para especialistas, mudanças no perfil dos candidatos e
nas regras de correção podem explicar o crescimento; Inep vê relação direta entre as redações não consideradas e o tema proposto
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Decepção

Marcio Dolzan
ESPECIAL PARA O ESTADO

C asos de candidatos
que se sentiram pre-
judicados pela nota
na redação do Enem

são inúmeros em todo o Bra-
sil. Uma redação anulada eli-
mina qualquer possibilidade
de ingresso no Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), que
reúne as vagas oferecidas por
instituições federais do País,
enquanto uma nota baixa di-
minui muito a chance de con-
seguir ingresso em cursos
mais concorridos.

LuizBorges GomidedoNas-
cimento, de 31 anos, cursa li-
cenciatura em Matemática em
Araraquara, no interior de São
Paulo.EleingressounoInstitu-
to Federal utilizando sua nota
no Enem, no ano passado, mas
afirmaacreditarquetenhaper-

dido um ano de estudos por cau-
sa de um possível erro na corre-
ção de sua redação, que foi anula-
da no exame de 2010.

“Os motivos de anulação que
aparecem no edital são rasura e
problemas de identificação, e eu
não fiz nada do tipo. Não sei o
que foi encontrado que possa ter
anulado pelo texto”, afirma. “À
época, minha média (excetuando
a redação) ficou próxima à do
ano passado. Se não tivesse tido
minha redação anulada, prova-
velmente eu teria sido aprovado
ainda em 2010.”

Em Belo Horizonte, a assisten-
te administrativa Noemia Dama-
zio, de 62 anos, viu o seu sonho
de ingressar no curso de Direito
esbarrar na anulação de sua reda-
ção no Enem 2011. “Foi terrível”,
resume ela. “Eu fiz a redação e
levei o rascunho para o meu pro-
fessor ler e avaliar. Ele me disse
que eu tiraria entre 7 e 8,5 (700 a

850). Quando vi, havia tirado
um zero”, conta.

Noemia estava entre os 129
candidatos que tiveram a nota
de redação corrigida pelo MEC
por “erro material” em 2011, co-

mo revelou o Estado em janeiro
deste ano. De anulada, sua nota
passou para 420. “Mas aí já tinha
encerrado o prazo do Sisu, não
tive tempo para concorrer a na-
da”, relata.

Ela pretende fazer o Enem no-
vamente neste ano, mas diz espe-
rar por mudanças. “Espero que
ao menos a redação corrigida se-
ja colocada à disposição da pes-
soa. O Ministério da Educação

tem de levar isso a sério. Eu
fiquei chocada com a nota ze-
ro. Chorei, foi uma frustra-
ção. Fui muito prejudicada.”

Já em Porto Alegre, Bianca
Niemezewski Silveira, de 20
anos, considera que teve a no-
ta da sua redação subavaliada.
Ela prestou o Enem com o ob-
jetivo de concorrer a uma va-
ga em Medicina na Universi-
dade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre (UFCS-
PA), cujo ingresso se dá exclu-
sivamente pelo Sisu.

No dia seguinte à prova,
Bianca levou sua redação para
a análise de quatro professo-
res. Todos avaliaram que ela
alcançaria em torno de 900
pontos. Tirou 680.

“Fiz várias ligações para o
MEC, queria saber com quem
eu poderia falar, mas é aquela
sensação de entrar em uma
ruazinha e ver que não tem saí-
da”, diz. Ela diz que pensou
em acionar a Justiça para ter
acesso à prova, mas desistiu
da ideia por causa dos custos
que teria com advogado.

Cursando Medicina na
PUC-RS graças ao financia-
mento estudantil, a estudan-
te pretende fazer o Enem no-
vamente neste ano. “Com o
financiamento, terei uma dívi-
da de R$ 260 mil para pagar
depois que me formar. Vou fa-
zer o Enem e tentar novamen-
te uma vaga em uma federal.”

Precisão da informação e ética
são temas da Semana Estado

ALEX SILVA/AE

• MOTOR�V6�COM�290�CV

• CÂMBIO�AUTOMÁTICO�

DE�6�VELOCIDADES�COM�OPÇÃO�

DE�TROCAS�SEQUENCIAIS

• FARÓIS�DE�XENON�HID�COM�

AUTONIVELAMENTO�E�LAVADOR

• LANTERNAS�DIANTEIRAS�COM�LED

• CÂMERA�DE�MARCHA�A�RÉ�

COM�MONITOR�LCD�DE�3,5”�NO�

RETROVISOR�INTERNO

• AIR�BAGS�FRONTAIS,�LATERAIS�

E�DE�CORTINA�(10�BOLSAS)

• TETO�SOLAR�DUPLO�PANORÂMICO

• FREIOS�A�DISCO�NAS�4�RODAS�

COM�ABS�E�EBD

• COMPUTADOR�DE�BORDO�

INTEGRADO�AO�PAINEL�

DE�INSTRUMENTOS

• CONTROLE�ELETRÔNICO�

DE�ESTABILIDADE��ESP

���Para�outras�localidades,�ligue�0800�77�11011�ou�acesse�www.kia.com.br.

de�R$�2.643,20.�Valor�total�a�prazo:�R$�125.886,71.�IOF�(Imposto�sobre�Operações�Financeiras)�incluso�nas�parcelas.�TC�(Tarifa�de�Cadastro)�devida�à�instituição�financeira�indicada�pela�concessionária�e�Tarifas�de�Registro�de�Contrato�
veículo�e�o�Estado�da�Federação.�Estoque�de�5�unidades�para�o�Kia�Cadenza�código�Z.555.

Respeite os limites de velocidade.

Sol
(11) 4438-8102
Santo André

SP K Motors
(11) 3048-5500
Vila Olímpia

Stern
(11) 3032-4989
Alto de Pinheiros

Stern
(11) 3082-1000
Jardim América

Vig
(11) 2421-9500
Guarulhos

Vig
(11) 3386-4040
Shopping Aricanduva

São Paulo
Litoral 
e Interior

Autostar 
(13) 3202-4040
Santos

Aversa
(19) 3437-8400 
Piracicaba

Aversa
(19) 3522-3300
Rio Claro

Bellsan
(18) 3636-4040
Araçatuba

Bellsan
(17) 3214-5454
S. J. do Rio Preto

Caiuás
(19) 2107-0808
Indaiatuba

Caiuás
(11) 4013-9777
Itu

Caiuás
(11) 3395-3777
Jundiaí

Destaque
(11) 4723-6666 
Mogi das Cruzes

www.kia.com.br

NOTA BAIXA FEZ
ESTUDANTES
PERDEREM VAGAS
Candidatos dizem que nem puderam concorrer
ao curso que queriam por erros na correção

Questionamento. Luiz Borges do Nascimento diz que não rasurou a prova, como afirma edital

A imprensa pode se preocupar
com novas tecnologias, supor-
tes inovadores e jeitos diferen-
tes de contar uma história. Po-
rém, quem trabalha na linha de
frente do jornalismo não pode
perder de vista os fundamentos
e a paixão pela profissão. “Assim

o jornalista não se tornará des-
cartável nem descartado”, disse
Alberto Dines, fundador e editor
do Observatório da Imprensa, on-
tem, no primeiro dia de pales-
tras da Semana Estado de Jorna-
lismo, apresentada para mais de
200 estudantes no auditório do

Grupo Estado, em São Paulo.
Aliado ao apreço pela profis-

são, é preciso ter uma atitude
questionadora, método que ga-
ranta precisão na coleta e no tra-
tamento das informações e lin-
guagem palatável, adaptada à pla-
taforma, de acordo com o dire-

tor de conteúdo do Grupo Esta-
do, Ricardo Gandour. “Método,
atitude e linguagem precisam ser
bonsem um texto, vídeo ou mate-
rial multimídia.”

O conteúdo com qualidade,
oferecido em múltiplas platafor-
mas, precisa também levar em
conta um dos principais deveres
do jornalista profissional, o res-
peito ao leitor, afirmou Thomaz
Souto Corrêa, da Editora Abril.

Ética. Na segunda etapa de pa-
lestras, o tema do debate foi a

modificação da ética em função
das mudanças no jornalismo.

Para Eugênio Bucci, colunista
do Estado e professor da Escola
de Comunicação e Artes da Uni-
versidade de São Paulo (USP),
mesmo com a velocidade dos no-
vos tempos de produção jornalís-
tica, a base ética do profissional
deve ser a mesma, considerando
a busca da imprensa pela liberda-
de. E uma imprensa livre não de-
ve ser pautada ou restringida pe-
los patrocinadores.

“A construção da credibilida-

de traz benefícios no futuro”,
destaca Bucci. Para Marcos Ma-
dureira, executivo do Banco San-
tander, os limites de atuação
têm de ser respeitados, já que “a
ética das empresas precisa ser a
mesma da imprensa”.

A Semana Estado, iniciativa do
Grupo Estado em parceria com o
Santander, vai até quinta-feira,
com palestras de jornalistas co-
mo Lourival Sant’Anna, Milton
Jung e José Roberto de Toledo.
Transmissãoaovivonowww.san-
tander.com.br/sustentabilidade.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A28-A29.




