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● Para ser uma das 4,5 mil corre-
toras de redação do Enem 2012,
Conceição (nome fictício) partici-
pou, por seis semanas, de um
curso a distância oferecido pelo
MEC. “Antes, eram apenas dois
encontros presenciais. Agora foi
bem mais aprofundado”, afirma.

Ela conta que o novo curso se
concentrou em atividades como
a simulação de correções, a dis-
cussão em fórum sobre as notas
dadas e os critérios utilizados
para sua atribuição e a análise de
textos já avaliados em anos ante-
riores do Enem, para que o revi-
sor tentasse descobrir qual tinha

sido a nota dada.
“Ao fim, conseguimos ajustar

muitos parâmetros e saímos
com a orientação de dar a nota
mais justa, sem nos preocupar-
mos em ficar nas medianas que
evitam a discrepância.”

A melhoria no sistema, diz, pas-
sa pela revisão de alguma das
competências avaliadas (mais
informações nesta página) e por
um maior tempo para que o revi-
sor faça seu trabalho. “Somos
avaliados por desvio de tempo e
isso apressa muito a leitura.”

Além disso, completa, como o
pagamento do revisor é feito por
texto corrigido, há quem corrija
200 redações por dia. “Acho que
isso também é um ponto a ser
reavaliado, para que os resulta-
dos do treinamento sejam mais
efetivos.” / O.B.
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De 2009 – ano em que o Enem
ganhou status de vestibular – a
2011, o número de redações que
passam por um terceiro corretor
saltou de 81.885 para 379.786, au-
mento de 364%. O Ministério da
Educação (MEC) espera novo
acréscimo dessas redações nesta
edição, após reduzir de 300 para
200 pontos o critério de discre-
pânciaquelevará o texto aser cor-
rigido por uma terceira pessoa.

Todas as redações do Enem
são corrigidas por duas pessoas
– o terceiro corretor atua quan-
do há diferença significativa de
notas. Neste ano, três coordena-
dores-gerais, 220 supervisores,
5,5 mil corretores e 400 pessoas
para constituir banca examina-
dora no caso de persistência de
discrepância acompanharão a
correção dos textos.

Em 2009, cerca de 3,34% das
redações do Enem passaram por
um terceiro corretor – naquele
ano, a discrepância era de 500
pontos. Em 2010, a porcenta-
gem diminuiu para 3,2%, mas o
número de redações com notas
discrepantes aumentou de
81.885 para 104.812. O Estado ob-
teve os dados após solicitá-los
ao Instituto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) por meio
da Lei de Acesso à Informação.

Em 2011, quando a discrepân-
cia caiu de 500 para 300 pontos,
379.786 redações (9,78% do to-
tal) foram para um terceiro cor-
retor. Apesar do aumento signifi-
cativo, a proporção ainda é infe-
rior à do Enem 2007, quando
13,72% das redações foram para
um terceiro corretor.

Para orientar os candidatos, o
MEC elaborou um guia dos crité-
rios de avaliação. Neste Enem,
os estudantes terão acesso às re-
dações corrigidas apenas para
fins pedagógicos, conforme Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Públi-
co Federal (MPF).

Além de reduzir o limite de dis-
crepância, o MEC instituiu uma
nota de discrepância em cada
uma das cinco competências da
redação – superior a 80 pontos.
Ou seja: mesmo que um estudan-
te tire 640 pontos com um pri-
meiro corretor e 480 pontos de
um segundo (diferença inferior
a 200 pontos, a discrepância da
nota total), se em uma das com-
petências receber 160 pontos do
primeiro e 40 pontos do segun-
do (diferença superior a 80 pon-
tos, a discrepância das compe-
tências), a redação será submeti-
da a uma terceira análise.

Justiça. A Advocacia-Geral da
União (AGU) evitou na Justiça
que o Inep fosse obrigado a divul-
gar nainternet osnomes dos inte-
grantes da banca examinadora
do Enem 2012. O MPF queria
obrigar o Inep a divulgar crité-
rios de seleção e os nomes dos
examinadores com suas qualifi-
cações acadêmicas. Segundo a
AGU, o Inep não deve fazer essa
divulgação por se tratar de “infor-
mação confidencial” que contri-
bui para a “preservação dos atos
administrativos do processo”.

Leia. Molécula obriga célula
cancerígena a se matar
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Número de textos que
passaram por terceiro
corretor cresceu 364%

Polêmica. Jovem aguarda para fazer o Enem, no Rio; redações carecem de ‘grade de critérios’

Treinamento foi
‘mais aprofundado’,
diz corretora

ENEM 2012

Correção das redações deve gerar
controvérsia, preveem especialistas
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Aumento, que se deu de
2009 a 2011, deve
ocorrer novamente no
próximo exame, pois
discrepância da nota caiu
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Férias inesquecíveis. Embarque com a Royal.

Navegue pelo mar do Caribe com as atrações e serviços  
que só os navios da classe Oasis proporcionam. Parque 
aquático infantil H2O Zone, experiência DreamWorks, 
musicais da Broadway e muito mais. Viva férias inesquecíveis 
com a companhia de cruzeiros mais inovadora do mundo.

OASIS OF THE SEAS®
CARIBE
CRUZEIRO DE 7 NOITES
Fort Lauderdale, Flórida; Nassau, Bahamas; Charlotte Amalie,  

St. Thomas e Philipsburg, St. Maarten. 

NASCIMENTO

(11) 3156-9944
nascimento.com.br

TAM VIAGENS

(11) 3274-1313
tamviagens.com.br

AGAXTUR

(11) 3067-0900
agaxtur.com.br

A PARTIR DE 
ENTRADA R$ 358,80 

POR PESSOA, 
EM CABINE INTERNA DUPLA

R$ 143,52*
 TOTAL R$ 1.794,00

+10x

● Segurança
As provas do Enem serão escolta-
das por 19.576 agentes, que vão
garantir a distribuição do material
em 15.076 locais de exame, em
1.615 municípios. No total, o exa-
me mobilizará 566.617 pessoas.

Ocimara Balmant

Apesar de o Ministério da Edu-
cação (MEC) ter aumentado o
número de revisores e publica-
do um manual detalhado com
dicas aos candidatos, a falta
de uma “grade de critérios” e a
manutenção de parâmetros
morais de avaliação fará com
que a correção das redações
do Enem continue sendo alvo
de problemas, acreditam os es-
pecialistas.

“Corrigir uma prova aberta é
muito difícil. Quando isso envol-
ve milhões de textos, é inviável
que o trabalho seja bem executa-
do sem parâmetros objetivos de
análise”, afirma a consultora em
educação Ilona Becskeházy.

Para ela, a formulação do Guia
do Participante é um avanço,
mas não será suficiente para di-
minuir as discrepâncias de ava-
liação entre os mais de 4 mil cor-
retores que trabalharão nos 5,7
milhões de textos.

Dentre as suas sugestões es-
tão o estabelecimento de parâ-
metros objetivos na observação
do domínio da norma culta. As-
sim, em vez de o corretor se ba-
sear nas categorias “excelente”,
“bom”, “adequado”, “mediano”
e “insuficiente” para avaliar essa

competência, poderiam ser esta-
belecidos porcentuais de erros,
como 10% das palavras com er-
ros, 20% com erros e assim por
diante.

Além disso, Ilona afirma que o
fato de o MEC ter mantido a co-
brança para que o candidato res-
peite os direitos humanos causa-
rá mais controvérsias. “O politi-
camente incorreto é muito subje-
tivo. O que é inadmissível para
um corretor pode ser plenamen-

te aceitável para outro”, diz.

Tênue. Uma das corretoras da
prova, que falou ao Estado sob
as condição de anonimato, con-
corda. “Há situações bem pon-
tuais e fáceis, como o caso de um
texto dizendo que negros e nor-
destinos devam ser assassina-
dos. Isso sem dúvida desrespeita
os direitos humanos. Mas há ca-
sos bem sutis e treinamento ne-
nhum consegue uniformizar a

percepção do corretor”, diz.
Segundo ela, a orientação da

banca é para que se dê nota zero
a um texto que defenda que o de-
ver das mulheres é cuidar da ca-
sa. “Mas eu não invalidaria, por-
que isso é uma questão cultural
que precisa ser repensada na so-
ciedade, não desqualificando a
argumentação do candidato.”

O professor da Unesp Rogério
Chociay, que foi corretor dos ves-
tibulares da Fundação Vunesp e

da Universidade Federal do Para-
ná (UFPR), também discorda
desse parâmetro. “A democracia
é o direito à opinião. Minha tare-
fa é corrigir sua capacidade de se
expressar, concorde ou não com
seus argumentos.”

Além disso, acrescenta Cho-
ciay, um outro ponto deve ser re-
pensado: a exigência de que o
candidato apresente uma pro-
posta de intervenção para um
problema social. “É exigência de-

mais para um jovem de 18 anos e
uma competência que não é co-
brada em outros vestibulares. Se
o País em séculos não conseguiu
resolver a questão da violência,
como pedir que uma pessoa que
soube do tema naquela hora con-
siga ter uma solução plausível?”
Mesmo que tenha, uma boa ideia
para um corretor pode ser ruim
para outro. “E daí crescem as
chances de um mesmo texto re-
ceber nota zero ou mil.”

Educação. De acordo com professores, elaboração de um guia para orientar os candidatos não é suficiente para evitar o peso da
subjetividade dos corretores; cobrança para que o estudante respeite os direitos humanos, por exemplo, pode ser vista de forma distinta
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A21.




