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Cola via SMS

José Maria Tomazela
SOROCABA

Amãe que denunciou
a filha por pedir aju-
da pelo celular para
fazer a prova do Exa-

me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), anteontem, em
Sorocaba, disse ontem que

não se arrepende. “Eu não que-
ria, de forma alguma, prejudicar
a minha filha, mas eu não acho
certo o que ela fez”, justificou.

Durante mais de uma hora, Ma-
ria Lúcia Diniz Abdalla e a filha
trocaram mensagens, enquanto
a garota fazia a prova. Embora
tivesse feito menção de ajudá-la,
a mãe procurou os responsáveis

pela aplicação do exame e aler-
tou sobre a irregularidade come-
tida pela filha. A garota de 17
anos, que fazia a prova como trei-
neira, foi localizada e eliminada.

“Minhafilhanãoestavaconcor-
rendo para valer, mas outras pes-
soaspodemterusadoomesmoex-
pedienteparasefavorecerempre-
juízo dos demais concorrentes”.
Ela contou que outra filha fez a
provadoEnem,nãousou ocelular
e poderia ser prejudicada.

Enquanto falava com a filha
treineira, Maria Lúcia decidiu ir
até o local da prova, na Universi-
dade de Sorocaba, para alertar
os fiscais sobre o que ocorria.

A estudante fez o primeiro

contato com a mãe, por meio de
mensagem ao celular, às 14h11.
Ela passou um endereço de inter-
net citado numa das questões de
português e pediu à mãe que fi-
zesse o acesso para ajudá-la na
resposta. Também perguntou o
significado de mediana – a mãe
não entendeu que a filha falava
no termo usado em matemática
e respondeu: “O seu cérebro é
mediano...”

Depois, a jovem citou o tema
da redação. Em um dos trechos
da conversa virtual, que seguiu
até as 15h06, a mãe afirmou:
“Vou te ajudar a conseguir uma
nota boa”. Mais tarde, a filha avi-
sou: “Vou mandar o site de port

(português) e o começo da per-
gunta”. A seguir, a jovem posta:
“Arquipélagos pt a pintura e o
poema”. A mãe responde: “A tia
Cris vai te ajudar, fique aí”.

A organização do Enem infor-
mou que os candidatos foram
orientados a depositar aparelhos
eletrônicos em sacos plásticos
que eram lacrados e guardados
sob a carteira, podendo ser resga-
tadossomenteaotérminoda pro-
va. Após a denúncia da mãe, um
rastreador foi utilizado para loca-
lizar o equipamento ativo.

Os organizadores não explica-
ram como a garota conseguiu fi-
car mais de uma hora com o celu-
lar em uso.

● O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) prevê que
o número de redações do Enem
que passam por um terceiro cor-
retor chegue a 1,2 milhão nesta
edição, o triplo do registrado em
2011 (379.786) e 29% do total de
alunos que fizeram a prova.

O Inep aumentou o rigor na
correção dos textos neste ano,

ao reduzir a nota de discrepância
de 300 para 200 pontos. Todas
as redações são submetidas à
análise de dois corretores – o
terceiro atua quando há grande
divergência.

Segundo o presidente do Inep,
Luiz Cláudio Costa, os corretores
deverão começar os trabalhos no
dia 14 – antes disso, as redações
de todo o País serão digitaliza-
das. Ao todo, a correção das reda-
ções do Enem mobilizará um con-
tingente de 5.683 corretores, 229
supervisores, 12 coordenadores
e 462 auxiliares de supervisão. /

R.M.M.

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

Davi Lira
Rafael Moraes Moura

O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, defendeu ontem o
tema escolhido para a redação
do Enem sobre os movimentos
de imigração para o Brasil no sé-
culo 21. Conforme informou o
Estado ontem, a proposta foi
considerada inesperada e a com-
plexidade pode resultar em uma

queda no desempenho dos alu-
nos, segundo professores con-
sultados pela reportagem.

“É um tema bastante contem-
porâneo, desafiador e não previs-
to. Porque as pessoas não po-
dem só trabalhar com o previsí-
vel, é a formação abrangente que
permite responder com criativi-
dade e consistência, e a prova tra-
zia alguns exemplos que ajuda-
vam na reflexão”, disse Merca-
dante a jornalistas, após partici-
par de cerimônia no Palácio do
Planalto de entrega da Ordem
do Mérito Cultural 2012.

A proposta para a redação –
prova que tem forte impacto na
nota final do exame – trazia tex-
tosde apoio com informações so-

bre imigrantes do Haiti, que che-
gam ao País pelo Acre, e da ques-
tão dos bolivianos, que têm São
Paulo como principal rota de imi-
gração no Brasil.

O diretor do curso de Relações
Internacionais da FMU, Manuel
Furriela, lembra que a temática
não é direcionada a estudantes
de ensino médio. “Esse tema exi-
ge muitasquestões jurídicas. Tra-
ta-se de um tema complexo até
para os alunos universitários.”

Furriela, presidente da comis-
são de refugiados da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/SP),
lembra que, nos últimos cincos
anos, o fluxo de imigrantes ango-
lanosnoBrasilfoibemmaisinten-
so que o de haitianos.

Para a professora Lucília Hele-
na do Carmo Garcez, especialista
em redação, o assunto não é co-
mum para os estudantes. “É um
tema pouco frequente na mídia, e
essa imigração ainda não repre-
senta um problema para a socie-
dade brasileira, o que torna difícil
o aluno propor uma solução, co-
mo exige o Enem”, afirma.

Sobre a emigração latino-ame-
ricana ao Brasil, a presença de
bolivianos não representa o
maior fluxo populacional no
País, afirma Alberto Pfeifer,
membro do Grupo de Análise da
Conjuntura Internacional da
USP. “Trata-se de um grupo re-
cente. Os principais contingen-
tes de imigrantes latinos são de
uruguaios, argentinos e chilenos
que vão para a Região Sul e São
Paulo”, diz Pfeifer.

“Esse tema da imigração aca-
ba fugindo das expectativas. An-
tes o Enem abordava temáticas
com maior impacto no cenário

nacional”, afirma Eclícia Perei-
ra, do Cursinho da Poli.

Para a professora de redação
Fernanda Bérgamo, do Recife, o
tema escolhido foi um “absur-
do” e teria um potencial “exclu-

dente”.
“Os estudantes acreanos e

paulistas podem perceber essa
realidade de imigração mais facil-
mente. Nos demais Estados não
se tem essa vivência”, diz.

Mercadante defende tema da
redação, criticado por docentes

● Para o próximo Enem, o Minis-
tério da Educação vai precisar
resolver uma das questões mais
polêmicas que envolvem o exa-
me: a contratação de quem orga-
nizará a prova. MEC e Inep ainda
não decidiram o que será feito. O
Estado apurou que o governo
deve deixar para fevereiro essa
definição.

Em 2011, o MEC dispensou a
licitação e assinou contrato com
o consórcio Cespe/ Cesgranrio
de R$ 372 milhões. O documento
previa a organização de um ou
mais exames para 10,2 milhões
de inscritos – o que já foi alcança-
do. O contrato representou um
salto de 190% em relação ao fir-
mado no ano anterior, quando
também houve dispensa de licita-
ção. O Tribunal de Contas da
União (TCU) chegou a cancelar o
pagamento para o consórcio. O
MEC conseguiu reverter. / P.S.
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Abstenção do Enem custa R$ 90,4 mi e
MEC prepara plano para reduzir faltas

ENEM 2012

Movimento. Candidatos entram na Uninove, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, para fazer o exame, anteontem

Nº de textos com
terceira correção
deve triplicar

Governo terá de
definir organizador
da prova de 2013

Leia o Estadão no tablet.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

‘NÃOACHOCERTOO
QUEELAFEZ’,DIZMÃE
Maria Abdalla denunciou a filha por fraude

Paulo Saldaña

O Ministério da Educação
(MEC) vai fazer um estudo pa-
ra tentar reduzir o número de
candidatos que se inscrevem e
faltam no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). A taxa
de abstenção neste ano foi de
27,9%, índice similar ao das
duas últimas edições. Em um
vestibular, essa taxa não costu-
ma passar de 9%. O custo com
os faltosos neste exame foi de
R$ 90,4 milhões.

O estudo foi um pedido pes-
soal do ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, ao profes-
sor Luiz Cláudio Costa, presiden-
te do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep), órgão que organiza o
Enem. A análise deve ficar pron-
ta em 20 dias. “O ministro aten-
tou para esse problema e já esta-
mos produzindo o estudo. Te-
nho convicção de que é possível
construir uma política para redu-
zir esses índices”, disse Costa.

O órgão quer entender exata-
mente o perfil dos faltosos, cujo
número chegou a 1,6 milhão no
exame do fim de semana passa-
do. O Inep quer identificar se
existe variação da abstenção por
regiãoe idade etambém se há pre-
dominância dos candidatos isen-
tos ou treineiros. Neste ano, 70%
dos 5,7 milhões de inscritos não
pagaram a taxa de inscrição. São
alunos de escola pública ou que
pediram isenção por carência.

O custo por aluno neste Enem
foi de R$ 55,98, um aumento de
R$ 8 em relação ao ano passado.
Esse gasto tem sido crescente a
cada ano e a taxa de abstenção se
mantém estável. Em 2011, a mé-
dia de faltas foi de 26,4% e, em

2010, de 28%.
Apesar dos altos índices regis-

trados nos anos anteriores, o
Inep nunca fez um estudo para
entender os motivos da absten-
ção. “Vamos fazer agora o recor-
te, levando em conta os dados
deste ano e dos anteriores, para
mostrar ao ministro o que acon-
teceu em cada edição”, disse o
presidente do Inep.

Inscrição. A impressão que cor-
re no MEC é de que a alta taxa
não é culpa apenas dos que não
pagam. Haveria também um por-
centual representativo de falto-
sos entre aqueles que pagam o

valor da inscrição. Mesmo quem
paga a taxa, de R$ 35, é beneficia-
do com subsídio do governo – a
taxa real seria de R$ 45.

O MEC arrecadou R$ 66 mi-
lhões com as taxas de inscrição

neste ano. Com isso, o gasto do
governo com a organização des-
ta edição foi de R$ 262 milhões.
O valor refere-se às questões de
logística, segurança, impressão,
aplicação e correção da prova.
Apesar de não terem a prova cor-
rigida, o custo por aluno dos au-
sentes não tem alteração, segun-
do o ministério.

De acordo com especialistas,
o modelo híbrido da prova tam-
bém pode favorecer o número
de faltas. O Enem nasceu em
1998 como ferramenta nacional
de avaliação do ensino médio. A
partir de 2009, foi reformulado e
se tornou o maior vestibular do

País – já adotado pela maioria
das universidade federais. Além
disso, a nota é usada como crité-
rio para a concessão de bolsas do
Programa Universidade para To-
dos (ProUni) e financiamento
estudantil. Ainda é usado para
certificação do ensino médio pa-
ra jovens e adultos.

Para o professor da Universi-
dadeFederal daBahia (UFBA)Ci-
priano Luckesi, ainda existe mui-
ta confusão em torno do exame.
“A população em geral ainda não
assimilou com clarezaaverdadei-
ra função do Enem”, afirmou o
professor, que é especialista em
avaliação. “Acho que o MEC pre-

cisa se esforçar para esclarecer
que o Enem é recurso de seleção.
Mas ainda é importante que ele
continue sendo uma ferramenta
para avaliar o ensino médio.”

Mercadante já disse neste ano
que o MEC estuda tornar o
Enem obrigatório para os con-
cluintes do ensino médio. A me-
dida significaria a substituição
da Prova Brasil pelo exame. Ho-
je, a Prova avalia os concluintes
dessa fase por amostragem.

Para alcançar todos os con-
cluintes, haveria aumento de
300 mil estudantes no Enem. A
medida exigiria um custo adicio-
nal de R$ 17 milhões no exame.

Lição. Maria Lúcia: troca de
mensagens durante Enem

Proposta sobre imigração
no Brasil no século 21
foi contemporânea e
inesperada, avaliou
ministro da Educação

Educação. Ministro Aloizio Mercadante pede estudo para entender por que candidatos inscritos não aparecem para fazer o exame –
neste ano, índice de estudantes que faltaram foi de 27,9%, próximo ao das duas edições anteriores – e definir políticas para reduzir a taxa

● Custo

R$ 262 mi
foi o gasto do governo com a
organização do Enem deste ano;
R$ 66 milhões foi quanto o
Ministério da Educação
arrecadou com as taxas
de inscrição para o Enem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




