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Educação
Cerca de 580 mil alunos fizeram o Enade
ano passado, quando 1.871 instituições de
ensino superior foram avaliadas pelo MEC.
Este ano, serão avaliados cursos como
Medicina, Enfermagem e Educação Física.580 mil“Não é possível superar deficiências acumuladas em curto prazo.

São habilidades que deveriam ser adquiridas na vida escolar.”
Cibele de Andrade Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp

Enquanto a nota do Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem) é usada
como forma de verificar o aprendi-
zado nas escolas e classificar estu-

dantes para universidades federais, o Enade
analisa o rendimento dos alunos de gradua-
ção, ingressantes e concluintes, em relação
aos conteúdos programáticos dos seus cur-
sos. Esta prova, porém, não é classificatória
nem eliminatória. Mesmo quem tirar zero ou
deixar o exame todo em branco não será im-
pedido de colar grau. Isto acontece apenas se
o estudante não comparecer ao exame.
A partir do desempenho na prova, o Inep

elabora a avaliação de cada curso, levando
em consideração também a infraestrutura da
faculdade e o corpo docente. No Conceito
Preliminar de Curso (CPC), a faculdade pre-
cisa ter, ao menos, nota 3 para ser considera-
da satisfatória. A escala vai de 1 a 5. Todo ano,
diferentes faculdades são avaliadas.
Para os cursos com conceito insatisfatório,

o MEC estabelece medidas obrigatórias, co-
mo ingressos interrompidos, redução de va-
gas e assinatura de compromisso e plano de
melhorias detalhado, com medidas a serem
tomadas pelas instituições a curto e médio
prazo, garantindo a melhoria da qualidade
dos cursos avaliados. A exemplo disso, o

MEC suspendeu mais de 200 vestibulares no
ano passado, bem como estabeleceu novas
regras para os cursos de Medicina e Direito.
Os problemas de escrita não são exclusivi-

dade do Enade. Em reportagem publicada
emmarço, O GLOBOmostrou que provas de
redação do ExameNacional de EnsinoMédio
2012 (Enem), cujo tema foi “O movimento
imigratório para o Brasil no século XXI”, rece-
beram pontuação máxima apesar de erros
grosseiros de grafia, como “enchergar” e
“trousse”, além de problemas de concordân-
cia verbal, acentuação e pontuação. Os textos
tiraram nota 1.000, mesmo sem respeitar a
primeira das cinco competências avaliadas
pelos corretores: “demonstrar domínio da
norma padrão da língua escrita”.
O jornal também mostrou que um candi-

dato incluiu uma receita de Miojo na sua re-
dação do Enem e, ainda assim, obteve 560
pontos na prova. Dois corretores entenderam
como “adequada” a abordagem temática. O
próprio candidato publicou a imagem da re-
dação no Facebook, ironizando a correção:
“Bela avaliação”, escreveu ele. Um outro estu-
dante escreveu um trecho dohino do Palmei-
ras em sua redação e obteve 500 pontos.
As reportagens fizeram o MEC e o Inep

anunciaremmudanças no processo de corre-
ção da redação. Segundo o instituto encarre-
gado de aplicar a prova, a partir do próximo
Enem, textos com qualquer tipo de deboche
receberão nota zero dos avaliadores. E, de
acordo com o ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, todas as redações que recebe-
rem nota 1000 na correção inicial serão avali-
adas, também, por uma banca de três especi-
alistas. Caberá a eles verificar se o texto é real-
mente de excelência. l

Estudante só é impedido de colar
grau se não comparecer. Prova serve
para classificar o curso, que recebe
nota numa escala de 1 a 5

Exame não é eliminatório
Contexto

PORTUGUÊS DE NÍVEL INFERIOR
Formandos cometem erros como “egnorancia” e “precarea” no Enade 2012. Inep diz que há rigor na correção

Não é apenas no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) que os estudantes cometem er-
ros absurdos de ortografia. No Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade), alunos
que estão se formando no ensino superior co-
metem desvios tão ou mais graves como “egno-
rancia”, “precarea” e “bule” (bullying).
Esses e outros exemplos foram repassados por

uma corretora do Enade 2012, que avaliou con-
cluintes de cursos como Direito, Comunicação
Social, Administração, Ciências Econômicas,
Relações Internacionais e Psicologia. A profes-
sora entregou omaterial pessoalmente aoGLO-
BO,mas, por ter assinado contrato de sigilo com
o Ministério da Educação (MEC), não pode ser
identificada. A docente procurou o jornal de-
pois de ler, também no GLOBO, a reportagem,
publicada no dia 18 de março, mostrando que
redações que receberam nota 1.000 no Enem ti-

nham erros como
“trousse”, “encher-
gar” e “rasoável”.
Em dez respostas

à segunda questão
discursiva, há erros,
sobretudo, de estru-
tura frasal, impreci-
são vocabular e
fragmentação de
sentido. Segundo a
professora, mesmo
corrigidos equívo-
cos de pontuação,
regência, ortografia
e concordância, es-
ses textos continua-
riam errados.
A questão pedia

que, a partir da aná-
lise de charges e da
definição de violên-
cia formulada pela
OrganizaçãoMundi-
al de Saúde (OMS), o
candidato redigisse
um texto sobre a vio-

lência atual, contemplando três aspectos: tecno-
logia e violência (3 pontos); causas e consequên-
cias da violência na escola (3 pontos); proposta
de solução para a violência na escola (4 pontos).
Um formando escreveu: “A violencia e causa-

da muitas vezes pela falta de cultura e pela eg-
norancia dos seres humanos, cuja a tecnologia
sao duas grandes preocupação para a socieda-
de, causando violencia nas escolas”. Outro estu-
dante respondeu: “Hoje o sistema de segurança
publica a inda e muito precarea no Brasil preci-
sa ater mais infraestrutura para a segurança da
sociedade em geral”.
Um terceiro redigiu: “As escolas tem que ori-

enta e ajuda estas crianças que são violêntas e
pratica o bule por enquanto são crianças por
que só assim elas terão chacer de melhora e ser
uma pessoa melhor e mas calma”. Em outra res-
posta, constava: “Esperamos que com a oportu-
nidade de farias formação academica possa fu-
turamente acabar oudiminuir este comportam-
nento do sr humano”.
— Os critérios são benevolentes, mandam

não pesar a mão para manter média 5. Precisa
se dar à opinião pública a ideia de que o ensino

está melhorando. Mas não está. As faculdades
formam profissionais analfabetos funcionais.
Esse é o final do filme— diz a corretora.
Em nota, o Instituto Nacional de Pesquisas

Educacionais Anisio Teixeira (Inep) rebate com
veemência as críticas, afirmando que “são com-
pletamente infundadas as suspeições levanta-
das pela suposta corretora de que ocorreu ori-
entação para ‘aliviar’ nas correções”. De acordo
como órgão, responsável pela aplicação da pro-
va, “isso não acontece, nem aconteceu, no Ena-
de, Enem, ou emqualquer outro exame sob res-
ponsabilidade do Inep/MEC”. O comunicado
esclarece ainda quaisquer erros tão grosseiros
como os citados nesta reportagem certamente
teriam “baixíssima avaliação”.
Segundo o Inep, as correções do Enade 2012

são feitas por bancas constituídas de umprofes-
sor doutor como presidente e membros com ti-
tulação de doutorado ou mestrado, vinculados
há, pelomenos, cinco anos a instituições de en-
sino superior. “São cerca de 500 profissionais do
mais alto nível que podem atestar a seriedade
do exame e das correções”, diz a nota.
De acordo com o órgão, “o rigor das avalia-

ções do Enade se expressa nas medidas de su-
pervisão e regulação adotadas pelo MEC, com
base nos indicadores de qualidade como o índi-
ce geral de cursos (IGC) e o conceito preliminar
de curso (CPC). Nanota doCPC, o desempenho
dos estudantes representa 55% do total”. O re-
sultado do Enade não impossibilita que os estu-
dantes se formem, a menos que eles não com-
pareçam à prova.
Pós-doutor em Linguística Aplicada e profes-

sor da UFRJ e da Uerj, Jerônimo Rodrigues de
Moraes Neto considera gravíssimo o exercício
de qualquer profissão sem o conhecimento da
língua portuguesa:
— As profissões nas quais esses alunos se for-

mamnão geramà sociedade os resultados a que
se destinam. Advogado que não entende cliente
não consegue, na petição, se fazer entender pe-
lo juiz. Não tem condições de interpor recursos.
Este ano, apenas 10,3% dos 114.763 partici-

pantes que prestaram o Exame de Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) foram aprovados. É
o pior resultado desde que passou a ser aplica-
do no formato unificado, em 2010. E, como
mostrou pesquisa do Núcleo Brasileiro de Está-
gios, erros de português são o principal motivo
de reprovação em processos seletivos de está-
gio. No estudo, que avaliou 7.219 alunos de ní-
veis superior e médio, 28,8% perderam oportu-
nidades por isso. Para corrigir as deficiências,
universidades oferecem cursos de reforço. Na
opinião deMoraes Neto, esse tipo de curso é ex-
celente,mas o cerne da questão é a formação do
professor de Português:
—O ponto crucial reside na formação do pro-

fessor de Português, que deverá ensinar o aluno
a falar, escrever e ler, mediante conhecimento
do sistema linguístico da língua portuguesa.
Para a professora Cibele Yahn de Andrade, do

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Uni-
camp, nivelar o ensino superior é necessário.
Mas, para ela, o centro do problema está nos en-
sinos fundamental e médio.
— Não é possível superar essas deficiências

acumuladas, de modo satisfatório, em curto
prazo. São habilidades que deveriam ser adqui-
ridas ao longo da vida escolar, na sequência de
atividades de leitura e escrita diversificadas e
com desafios crescentes. l

ANDRÉ TEIXEIRA/07.10.2004

Avaliação. Estudantes realizam a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enade), em 2004. Prova é aplicada para o MEC verificar a qualidade de cursos de graduação, que recebem conceitos numa escala de 1 a 5
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“As profissões
nas quais
esses alunos
se formam
não geram
resultados à
sociedade”
Jerônimo Rodrigues
de Moraes Neto
Professor e pós-doutor
em Linguística Aplicada
da UFRJ e da Uerj

Tolerância. Redação que recebeu nota 500 no Enem 2012, apesar de trecho do hino do Palmeiras no texto
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. 6.




