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● 2005
O programa foi lançado com as
regras que existem até hoje: pre-
via 30 pontos a mais para alunos
de escola pública e outros 10 pa-
ra negros, pardos ou índios.

● 2006
Estudo feito pela Unicamp no pri-
meiro ano do Paais mostrou que,
em 31 dos 56 cursos, os alunos
que ganharam bônus tiveram
nota mais alta que os demais.

● 2007
A quantidade de alunos de esco-
las públicas que entrou na univer-
sidade aumentou em 47 dos 60
cursos, em comparação com os
anos anteriores.

● 2011
Após dois anos em queda, o
porcentual de alunos de escola
pública entre os ingressantes
voltou a subir e atingiu 32% dos
matriculados.

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Confrontado com o deboche
de alunos que incluíram recei-
ta de macarrão instantâneo e
exaltação a time de futebol
nas redações, o Ministério da
Educação (MEC) decidiu au-
mentar o rigor na análise do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e zerar quem
fizer brincadeiras.

O edital do Enem 2013, publi-
cado hoje no Diário Oficial da
União (DOU), determina que
serão anuladas redações com
“parte de texto deliberadamen-
te desconectada do tema pro-
posto”. Conforme anunciado
ontem pelo ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, as ins-
crições serão realizadas de 13 a
27 de maio e a aplicação ocorre-
rá nos dias 26 e 27 de outubro. A
taxa de inscrição será de R$ 35.
“Se estamos mudando o padrão
e aumentando o rigor, é porque
não ficamos confortáveis com
algumas avaliações que tive-

mos”, disse Mercadante, obser-
vando que fazia referência a
“uma ou duas redações” em um
universo de mais de 4 milhões.
“Estamos partindo desses ca-
sos específicos para aprimorar
ainda mais (a correção) e ter
maior rigor. Estamos respon-
dendo a casos. Anteriormente,
tratávamos como inserção inde-
vida, tinha desconto na nota.”

Nos últimos meses, causou
repercussão negativa a divulga-
ção nas redes sociais de reda-
ções do Enem com trechos que
escapavam do tema proposto –
no caso, o movimento imigrató-
rio para o Brasil no século 21.
Uma delas, com a citação do hi-
no do Palmeiras, ganhou nota
500 (de mil). Em outra, um estu-
dante detalhou a receita de Mio-
jo e mesmo assim teve nota 560.
Agora, com os novos critérios
de correção, os dois textos ga-
nhariam nota zero.

Terceiro corretor. O MEC tam-
bém diminuiu de 200 para 100 a
nota de discrepância que leva as
redações para um terceiro cor-
retor. Todas as redações do
Enem são submetidas a dois cor-

retores independentes – na últi-
ma edição, quando a diferença
de notas era superior a 200 pon-
tos, o texto era encaminhado pa-
ra a terceira avaliação.

No Enem 2013, quando a dife-
rença for superior a 100 pontos,
o texto passará por uma tercei-
ra análise. Nos casos em que
nem um terceiro corretor che-
gar a um consenso, a redação
vai para uma banca examinado-
ra, que dará a nota final. “Qual o
objetivo? É sempre melhorar o

sistema. Vamos ter um pouco
mais de trabalho, mas quanto
mais rigor, quanto mais instân-
cias, mais convergência no re-
sultado”, afirmou o ministro.

A redação também poderá
passar por uma outra avaliação
quando a diferença de nota dos
dois corretores for superior a
80 pontos em qualquer uma das
cinco competências avaliadas,
mesmo que a diferença na nota
total não seja superior a 100
pontos.

A matriz de competências do
Enem prevê cinco competên-
cias, como o domínio da norma
padrão da língua escrita e a ela-
boração de proposta “respeitan-
do os valores humanos e consi-
derando a diversidade sociocul-
tural”. A nota em cada uma das
cinco competências varia de 0 a
200 pontos. Somando-se as no-
tas das competências, chega-se
à pontuação final.

O MEC também institui uma
outra mudança, na avaliação da

competência que diz respeito
ao domínio da norma padrão da
língua escrita. A partir de agora,
serão aceitos apenas desvios
gramaticais como “excepciona-
lidade” e “quando não caracteri-
zem reincidência”; anterior-
mente, o MEC aceitava “escas-
sos desvios”, termo considera-
do “amplo” por Mercadante.

“A banca vai examinar a natu-
reza dessa excepcionalidade, se
é um desvio compatível com a
nota máxima. É que nem jogo
de futebol. A regra é clara, mas a
interpretação do juiz nem sem-
pre é consenso”, comparou o
ministro. A pasta promete apri-
morar a preparação dos avalia-
dores da redação, com a amplia-
ção da carga horária e inserção
de novos módulos nos treina-
mentos.

De acordo com Mercadante,
o MEC espera que, com as mu-
danças, uma em cada três reda-
ções vá para um terceiro corre-
tor – na edição de 2012, a propor-
ção foi de 21%. A pasta trabalha
com a expectativa de que 6,1 mi-
lhões de inscrições sejam feitas
para a próxima edição. Ao todo,
600 mil pessoas, entre coorde-
nadores, chefes de sala, fiscais e
pessoal de apoio, deverão ser
mobilizadas na aplicação do
exame – no ano passado, foram
566 mil.

A prova, antecipou o minis-
tro, será novamente aplicada pe-
lo consórcio Cespe/Cesgran-
rio. “A nossa avaliação é que, pe-
la escala do Enem, pela comple-
xidade, pelo tamanho da prova,
e também pelo êxito que tive-
mos na logística, nós pretende-
mos manter os mesmos parcei-
ros que nos conduziram até
aqui”, afirmou.

Isenção. Serão isentos da taxa
de inscrição participantes com
renda familiar por pessoa me-
nor ou igual a 1,5 salário mínimo
e que tenha concluído o ensino
médio em escola da rede públi-
ca. Para quem não for isento, o
prazo final para pagamento da
inscrição é dia 29.

Ricardo Brandt / CAMPINAS

Os alunos que entraram na Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) de 2005 a 2008
por meio do Programa de Ação
Afirmativa e Inclusão Social
(Paais) – oriundos de escolas
públicas ou autodeclarados ne-
gros ou índios – tiveram desem-
penho igual ou superior ao da-
queles que não ingressaram na
universidade pelo sistema.

A conclusão faz parte de um
estudo da Comissão Permanen-
te para os Vestibulares da
Unicamp (Comvest) que será
divulgado hoje. “É uma maneira
qualificada de fazer inclusão.
Não estamos abrindo mão de fa-
zer uma seleção qualificada dos
alunos, esse era nosso pré-requi-
sito. É a primeira vez que temos
uma avaliação do desempenho
total dos alunos por área”, afir-

mou o reitor da Unicamp, José
Tadeu Jorge.

Criado em 2004, o Paais con-
cede 30 pontos de bônus na se-
gunda fase do vestibular aos
candidatos que cursaram os en-
sinos fundamental e médio na
rede pública. Os que se autode-
claram pretos, pardos e indíge-
nas ganham 10 pontos. O pro-
grama é uma alternativa à políti-
ca de cotas do governo federal,
que reserva um porcentual de
vagas em todos os curso.

Em Medicina – curso que tem
a maior relação candidato/vaga
na Unicamp –, por exemplo, das
quatro turmas avaliadas, 347
alunos entraram pelo vestibu-
lar tradicional (sem bônus) e 93
ingressaram por meio do Paais.

Quem utilizou o Paais teve no-
ta média de 644 no vestibular e
quem não usou, de 667 – uma
diferença considerada significa-
tiva, segundo o estudo. Ao final
do curso, o coeficiente de rendi-
mento dos alunos do Paais foi
7,8 e dos demais, 7,7.

Em Engenharia, estudantes
do Paais tiveram 553 no vestibu-
lar e acabaram com rendimento
6,3, enquanto os demais alcan-

çaram 573 no processo seletivo
e nota final 6,4.

“Os resultados mostram cla-
ramente o sucesso do Paais em
fazer a inclusão com manuten-
ção da qualidade dos estudan-
tes e dos profissionais forma-
dos. Ficou estatisticamente de-
monstrado que os alunos se saí-
ram muito bem nos cursos e
concluíram nas mesmas condi-
ções dos não beneficiados, tal-
vez até com ganho de qualida-
de”, afirmou Tadeu Jorge.

“Temos 93 profissionais que
conseguiram cursar Medicina

na Unicamp graças ao Paais. En-
traram diferentes, saíram
iguais, com tendência de melho-
ra”, disse o reitor. Em relação
aos demais, os alunos do Paais
apresentaram ganho de desem-
penho, quando as notas dos
dois grupos são comparadas.

O estudo dividiu o total de alu-
nos que entrou na universidade
em sete áreas: Artes, Biológicas,
Exatas, Engenharia, Humanas,
Medicina e Tecnológicas.

Em todos os anos, constatou-
se que a nota no vestibular dos
estudantes oriundos da rede pú-

blica foi mais baixa que a dos
demais candidatos. Após qua-
tro anos de vida acadêmica, es-
sa diferença deixou de existir.

De acordo com Tadeu Jorge,
a universidade já iniciou as dis-
cussões para aumentar a bonifi-
cação concedida no Paais no
próximo vestibular. “Estamos
agora com segurança para avan-
çar, aumentando os bônus. As
simulações mostram que pode-
mos dobrar esse bônus e aplicá-
lo também na primeira fase, eli-
minando uma barreira impor-
tante em alguns cursos.”

Os estudos citados pelo rei-
tor indicam que os bônus do
Paais podem subir para 60 pon-
tos para alunos de escolas públi-
cas e 30 para autodeclarados.
“Até para tentar explorar a ques-
tão das autodeclarações.”

Mesmo perfil. Para Ícaro Tur-
ci, de 21 anos, que entrou com
bônus do Paais em Engenharia
em 2011, o programa é válido co-
mo política afirmativa, mas não
muda a “cara da universidade”.
“A Unicamp deve aderir à políti-
ca de cotas para dar acesso efeti-
vo aos negros e às classes mais
baixas, pois hoje esses progra-
mas ainda mantêm uma seleção
excludente na universidade. Ho-
je, há só 10% de negros e isso
não representa a sociedade”,
afirmou o estudante, que é um
dos coordenadores do Diretó-
rio Central Estudantil.

O reitor afirmou que a
Unicamp não está distante das
metas estabelecidas pelos go-
verno estadual e federal de in-
clusão social nas universidades,
mas prega autonomia da univer-
sidade. “Inclusão é importante
para a universidade e podemos
cada vez mais conseguir isso
com programas como o Paais e
o Profis (Programa de Formação
Interdisciplinar Superior).”

Oensino de leitura, interpretação e pro-
dução de textos nas escolas é funda-
mental para a formação. Um argu-

mento importante é o de que a comunicação
escrita só fez aumentar de intensidade e im-
portância ao longo dos séculos. A internet

colocou isso em destaque e, mesmo que criti-
quemos algumas formas assumidas pela co-
municação escrita via rede, não há como ne-
gar que, sem adequado domínio da leitura e
elaboração de textos, o usuário não aprovei-
ta o que de melhor a web nos facultou: o aces-
so a textos de todos os gêneros e épocas.

Se a leitura, interpretação e produção de
textos é considerada indispensável nos ensi-
nos fundamental e médio, por que não o se-
ria no superior? Embora a comunicação oral
também tenha grande importância na univer-
sidade, a expressão acadêmica por excelên-

cia é por meio da escrita. Quem se candidata
a uma vaga deve comprovar não apenas co-
nhecimentos, mas suficiente domínio de lei-
tura, interpretação e produção de textos, fer-
ramentas básicas para o aprendizado.

A inserção (na realidade, reinserção) da
prova de redação nos vestibulares do País
nos anos 1970 representou o reconhecimen-
to da importância dessa competência para o
estudante que pretende formar-se na gradua-
ção. Na época, os próprios docentes e a mídia
falavam em Geração do X, para designar os
candidatos que prestavam vestibulares com

questões objetivas e apresentavam dificulda-
de extrema em interpretar e produzir textos
quando chegam aos bancos acadêmicos.

Por isso, universidades públicas com vesti-
bulares independentes e o próprio Enem não
podem deixar de considerar a prova de reda-
ção indispensável para a avaliação dos candi-
datos. Sugiro até mesmo que todos os univer-
sitários deveriam ter aulas para dominar a
especificidade do discurso científico.

✽

PROFESSOR APOSENTADO DE LETRAS DA UNESP

● A Fuvest divulgou ontem 27
textos que considera como exem-
plos de boas redações do vesti-
bular de 2013. Segundo a funda-
ção, são textos bem construídos
que tiveram uma visão diferencia-
da – não são as 27 melhores re-
dações de 2013 nem necessaria-
mente tiveram nota 10. Mas são

textos considerados de bom ní-
vel pela banca corretora por te-
rem atendido, total ou parcial-
mente, alguns aspectos avalia-
dos: tipo de texto e abordagem
do tema, estrutura e expressão.

A prova de redação do vestibu-
lar da Fuvest 2013, realizada no
início do ano, abordou o consu-
mo para acesso “às melhores
coisas da vida”. Para ajudar os
candidatos, a banca apresentou
uma peça publicitária de um car-
tão de crédito que, ao fundo, tra-
zia a imagem de um shopping

center. Os estudantes tinham de
discutir o sentido social do con-
sumo e da oferta de crédito nos
dias atuais. Para o professor do
Cursinho da Poli, André Valente,
“a avaliação teve a cara da Fu-
vest, sem grandes surpresas”. /

DAVI LIRA

✽

ANÁLISE: Rogério Chociay

Unicamp: nota de alunos com bônus é igual à dos demais
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Deboche vai
render zero
em redação
do Enem
Inscrição para exame começa 2ª; 1 em cada
3 textos deve passar por terceiro corretor

Todo candidato deve
saber ler, interpretar
e produzir textos

Portal. Confira os
textos selecionados

pela Fuvest

Programa
dá bônus para
aluno carente

Fuvest divulga
27 exemplos de
boas redações

Anúncio. Ministro Mercadante diz que parte de casos específicos para melhorar correção

Mudança. Universidade quer aumentar bônus neste ano

● ComparaçãoEstudo mostra que
desempenho – que no
vestibular é desigual –
torna-se equivalente na
conclusão do curso

7,8
foi o rendimento dos alunos que
fizeram cursos da área de Artes
– tanto dos que entraram por
meio do Paais como daqueles
que não receberam bônus

7,4
foi o rendimento dos estudantes
de Humanas do Paais, contra 7,2
dos que não utilizaram o bônus
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




