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» GRASIELLE CASTRO

D iante da falta de crité-
rios científicos de cor-
reção de provas, o Insti-
tuto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) investiu R$ 2 milhões pa-
ra contratar estudos na área. A
intenção do chamamento pú-
blico, lançado em julho do ano
passado e destinado a pesquisa-
dores, foi dar mais segurança às
provas do instituto. O presiden-
te do Inep, Luiz Cláudio da Cos-
ta, explica que um dos princi-
pais focos foi a discussão sobre
a qualidade da avaliação das re-
dações e das questões discursi-
vas do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). A correção
dos textos produzidos pelos es-
tudantes tem sido um dos pon-
tos mais delicados do sistema,
gerando, ano após ano, inúme-
ras ações judiciais contra as no-
tas e os critérios de revisão. No
certame do Inep, sete propostas
foram inscritas, e os resultados,
que devem sair em breve, pro-
metem impulsionar a qualida-
de do exame.

Sem estudos

Costa diz que a ideia de lan-
çar o edital surgiu quando ele
começou a fazer análise dos tex-
tos. "Vi que nós, no Brasil, não
estávamos produzindo pesqui-
sa sobre correção de texto. Co-
mecei a perguntar o que era
melhor, se dois corretores, um
só, três, e vi que não havia estu-
dos produzidos no país nos últi-
mos anos sobre correção. En-
tão, abrimos o edital para pes-
quisadores e instituições apre-
sentarem projetos", explica. 

O resultado do estudos vai in-
tegrar o rol de conteúdo do insti-
tuto para avaliação de provas.
Entre os questionamentos que
surgiram enquanto Costa apre-
ciava a correção das provas foi a
discrepância de critérios dos
avaliadores. Em 2011, as reda-
ções só seguiam para o terceiro
corretor quando a diferença de
notas entre um avaliador e outro
passava de 300 pontos. No ano
passado, esse limite caiu para
200 pontos. E, para a edição des-
te ano, houve mais uma redu-
ção, para 100 pontos. A estimati-
va é que, este ano, aumente em
torno de 50% a quantidade de
textos que demandem equaliza-
ção de notas. Na edição anterior,
apenas 20% das 4,1 milhões de
redações passaram por esse cri-
vo. Este ano, a expectativa é que
o índice alcance 30%.

O diretor do Programa de
Mestrado e Doutorado em Edu-
cação da Universidade Católica
de Brasília, Afonso Celso Danus
Galvão, corrobora a tese de Cos-
ta de que é preciso basear o En-
em em pesquisas na área. O es-
pecialista explica que há uma li-
nha de estudos sobre avaliação

do ensino que se dedica, especi-
ficamente, a processos avaliati-
vos. "Mas vale lembrar que a
função da avaliação de concur-
so não é de aprendizado, é de
seleção. Nesse caso, você não
quer o resultado do que o estu-
dante aprendeu, é preciso pon-
derar porque um é melhor que
o outro", explica. 

Pré-projeto

Segundo ele, na seleção de
mestrado da Católica, por exem-
plo, o estudante apresenta um
pré-projeto, que é avaliado por
dois professores e, como no E-
nem, quando há discrepância
entre as notas (nesse caso, de
mais de 20%), outro professor é
chamado para dar a sua avalia-
ção. "A nota final é uma média
das duas notas mais parecidas.
É um trabalho gigantesco, mas a
gente tem muita confiança de
que a avaliação é justa por cau-
sa desse procedimento. Embora
tenha o elemento subjetivo, é
um recurso que alivia o proble-
ma", destaca.

A correção das redações do
Exame Nacional do Ensino Mé-

dio (Enem) costuma ser o ponto
mais questionado no processo
de avaliação por levar em consi-
deração o caráter subjetivo de
cada corretor. Desde que o exa-
me se tornou uma das princi-
pais formas de entrada nas uni-
versidades públicas, estudantes
têm questionado o processo
que, ano após ano, apresenta
novidades. Dois episódios mar-
cantes colocaram o sistema em
xeque. O primeiro foi a mudan-
ça da nota do estudante Michael
Cerqueira de Oliveira. Após
constatar um erro técnico, ele
conseguiu, na Justiça, a revisão
da avaliação, que passou de 0
para 880 pontos (em 1.000 pos-
síveis). O outro caso que man-
chou o Enem foi o das redações
que tiraram nota máxima, ape-
sar dos erros crassos de portu-
guês e dos textos debochados,
como receita de miojo e hino de
times de futebol. Os problemas
só vieram à tona em 2012, após o
Ministério da Educação assinar
com o Ministério Público um
termo de ajustamento de con-
duta para permitir o acesso dos
estudantes aos textos corrigidos.

O Governo Federal vai desti-
nar este ano R$ 939,1 milhões
para recuperação dos hospitais
universitários. Os recursos fo-
ram aprovados na quinta-feira
pelo Comitê Gestor do Progra-
ma de Restruturação dos Hospi-
tais Universitários Federais (Re-
huf), coordenado pela Empresa
Brasileira de Serviços Hospitala-
res (Ebserh). O valor representa
crescimento de 4% em relação
ao orçamento do ano passado.
Os recursos são dos ministérios
da Educação e da Saúde, e vão
ser distribuídos entre as 46 uni-
dades de ensino médico.

Correção de rumos 
para melhorar Enem
Inep investe R$ 2 milhões na contratação de estudos acadêmicos para 
melhorar a qualidade da avaliação das redações e das questões discursivas

EDUCAÇÃO

Inscrições terminam hoje
» THALITA LINS

Estudantes de todo o País
que pretendem passar pela
avaliação do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) e que
ainda não se inscreveram de-
vem se apressar. O prazo de
inscrições termina hoje. Até as
18h30 de sexta-feira, o sistema
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), órgão
responsável pelo certame, ha-
via registrado 5,2 milhões de
inscrições em todo o País. Só
no Distrito Federal, foram fei-
tos 85 mil cadastros. 

Segundo o Ministério da Edu-
cação (MEC), os números regis-
trados até sexta-feira na capital
do País já são 40% superiores ao
volume de inscrições de 2012,
no mesmo período. O aumento
deve-se, em parte, à adesão da
Universidade de Brasília (UnB)
ao Enem. No ano anterior,
106.590 estudantes se cadastra-

ram e pouco mais de 50 mil de-
cidiram passar pela avaliação
no DF. Naquele ano, no Brasil,
foram 4,3 milhões de inscritos.
Em 2013, a expectativa é que o
número de participantes atinja
a marca de 6 milhões. 

O vestibular tradicional da
UnB será mantido pela institui-
ção nas provas do meio do ano,
juntamente com as cotas para
negros. A partir do primeiro se-
mestre de 2014, nos vestibulares
do começo do ano, a universi-
dade passará a adotar as notas
do Enem como critério de in-
gresso, no lugar dos exames
convencionais elaborados pelo
Centro de Seleção e de Promo-
ção de Eventos (Cespe). O Pro-
grama de Avaliação Seriada
(PAS) será mantido no formato
atual. A decisão da UnB está em
linha com 101 universidades do
País, que já adotaram como sis-
tema de seleção para o ensino
superior. 

As amigas Ana Beatriz Benas-
si e Helena Ipê, ambas de 17

anos, não deixaram para a últi-
ma hora a inscrição no Enem.
As duas vão concorrer ao vesti-
bular da UnB no meio do ano e
pretendem passar pela avalia-
ção de outras instituições na-
cionais que também aceitam a
nota do exame. Mesmo sem co-
nhecer o modelo da prova do
Enem, elas asseguram que es-
tão preparadas para enfrentar
as quatro provas objetivas, além
da redação.

Sistema alternativo

"É uma prova nova para mim.
Por isso, procuro fazer questões
dela para me familiarizar. Eu es-
tou otimista e acreditando no
conteúdo que os meus profes-
sores passam em sala de aula",
disse Helena. Ela espera conse-
guir nota suficiente para con-
correr a uma das vagas do curso
de biotecnologia da UnB. A de-
cisão de fazer o sistema alterna-
tivo pesou também na hora de
se inscrever nos vestibulares de

outras universidades do Brasil,
como a de Londrina, a Estadual
de Campinas (Unicamp) e a Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
que adotaram o Enem bem an-
tes da instituição brasiliense. 

"Eu confio muito no conteú-
do dado pela minha escola e te-
nho boa base para enfrentar o
Enem. Devo fazer itens que caí-
ram em edições passadas para
saber como as questões são co-
bradas", comentou Ana Beatriz.
A adolescente sonha em cursar
medicina e, assim como a ami-
ga, prestará vestibular para ou-
tras faculdades. Mas, ao contrá-
rio de Helena, Ana Beatriz ainda
não teve a inscrição efetivada,
porque não pagou a taxa. O va-
lor deverá ser quitado até 29 de
maio. Concorrentes como Hele-
na e Ana Beatriz, que estudam
em escolas particulares, são
obrigados a pagar a taxa de ins-
crição se quiserem fazer a pro-
va. Apenas quem cursa o ensino
médio em escola pública ou
que venha de família de baixa

A função da avaliação de concurso não é
de aprendizado, é de seleção. Você não
quer o resultado do que o estudante
aprendeu, é preciso ponderar porque um é
melhor que outro"

Afonso Celso Danus Galvão
Diretor do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da UCB

MINISTÉRIO PÚBLICO

DA REDAÇÃO

Em ato contra a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
37, que impede a atuação inves-
tigativa do Ministério Público
(MP), o procurador-geral de
Justiça de São Paulo, Márcio
Fernando Elias Rosa, saiu em
defesa da autonomia institucio-
nal, embora admita ser neces-
sária uma normatização. "O
que não aceitamos é que seja
amputado esse instrumento de
defesa da sociedade, da cidada-
nia", disse o procurador, que
deve debater, na próxima sema-
na, a matéria polêmica no Mi-
nistério da Justiça.

Ao alertar que em menos de

10% das investigações no Brasil,
hoje, chega-se ao autor do deli-
to, o procurador da República
Andrey Borges de Mendonça
afirmou que a PEC aumentará a
impunidade no país. Na opi-
nião dele, interesses corporati-
vos têm pautado as discussões
sobre a proposta, em trâmite no
Congresso Nacional.

Presidente da Associação Pau-
lista do Ministério Público
(APMP), Felipe Locke considera
que a sociedade é a mais prejudi-
cada pela proposta. "A nossa luta
não é contra a investigação poli-
cial, queremos que a polícia in-
vestigue cada vez mais, mas que
os promotores possam suprir
eventuais falhas". Mário Luiz

Sarrubbo, diretor da Escola Su-
perior do Ministério Público de
São Paulo, foi enfático ao conde-
nar a proposta. "É um golpe con-
tra o Estado de Direito. É um gol-
pe contra a Constituição."

O promotor Roberto Liviano,
vice-presidente do Movimento
do Ministério Público Demo-
crático (MPD), levantou dados
internacionais para atacar a
PEC 37. Segundo ele, poucos
países impedem a atuação in-
vestigativa do MP. 

"Não queremos que o Brasil
seja incluído no grupo de ape-
nas três países onde não é per-
mitido ao Ministério Público in-
vestigar crimes: Uganda, Quênia
e Indonésia", argumentou.

Protesto contra a PEC 37

Tereza
Cruvinel

terezacruvinel.df@dabr.com.br

A cada quatro anos, os eleitores podem mudar seus
representantes e governantes nos poderes Legislativo e
Executivo. Já a renovação do Judiciário, especialmente a
da mais alta corte, ocorre em longos intervalos, e depende
do acerto das escolhas do(a) presidente da República, ref-
erendadas pelo Senado. As substituições de ministros
quase vitalícios podem produzir colegiados monolíticos,
dissociados da pluralidade e da diversidade, em todos os
sentidos. Uma aprovação quase unânime, nos meios ju-
rídico e político, seguiu-se ao anúncio da indicação do
constitucionalista Luís Roberto Barroso pela presidente
Dilma. Certamente, por suas qualidades intelectuais e
técnicas, mas possivelmente também pelas indicações de
que sua presença arejará a corte e fortalecerá o equilíbrio
entre diferentes posições doutrinárias. 

Com sobriedade própria ao momento, Barroso foi
comedido nas declarações posteriores ao anúncio, por
respeito aos Poderes, como explicou. Falta-lhe ainda o
aval do Senado, e a posse entre os pares, para falar como
ministro. Do pouco que disse até agora, e do que es-
creveu recentemente, vêm os sinais de que levará ao
Supremo um novo olhar sobre algumas questões rele-
vantes. Na sexta-feira, já escolhido, declarou que "de-
cisão política deve tomar quem tem voto". Em artigo de
janeiro passado, que está no site Consultor Jurídico, com
o balanço retrospectivo das ações do STF em 2012, ex-
ternou compreensão quase ausente no Supremo de hoje
sobre a relação entre mazelas como corrupção e fisiolo-
gismo e o sistema político arcaico, que clama por refor-
ma. Isso afora outras considerações sobre o futuro da
Corte que agora integrará.

Ativismo judicial
A declaração de agora explicita uma percepção difer-

ente da que é dominante na corte sobre seus próprios
limites. "Em uma democracia, decisão política deve
tomar quem tem voto. O Judiciário deve ser deferente às
escolhas feitas pelo legislador e às decisões da adminis-
tração pública, a menos que — e aí, sim, se legitima a in-
tervenção do Judiciário — essas decisões violem frontal-
mente a Constituição. Aí, sim, por exceção e não por re-
gra, o Judiciário pode e deve intervir." E mais: "Eu qualifi-
caria como ativismo decisões do Supremo Tribunal Fed-
eral em matérias como a fidelidade partidária!". Em re-
lação a este tema, não foram poucas, nos últimos anos, as
interferências da Corte. Agora mesmo, o Senado continua
impedido, por uma decisão liminar monocrática, de con-
cluir a votação do projeto que restringe a migração de
parlamentares para um novo partido, vedando a apropri-
ação, por este, do tempo de tevê e da fração do fundo par-
tidário que deve pertencer ao partido pelo qual o mi-
grante se elegeu.

Em 2006, o Supremo derrubou o projeto que instituía a
cláusula de barreira para partidos que não obtenham 5%
dos votos, nacionalmente. Com isso, continuamos a ter
este quadro partidário amplíssimo e fragmentado, que
não assegura a nenhum deles a maioria, obrigando o
presidente da República, seja de qual partido for, a gov-
ernar com coalizões heterogêneas. As mesmas que, ao
longo do julgamento da ação penal 470, do chamado
mensalão, foram duramente criticadas pelos ministros.
Especialmente pelo então presidente da Corte, Ayres Brit-
to. Na ausência da cláusula, proliferam partidos que o
presidente Joaquim Barbosa considera "de mentira". Mas
não apenas nesta questão o STF deixou de ser, para usar
as palavras do futuro ministro, "deferente" para com os
que têm voto. Uma parte dos políticos alimenta esta judi-
cialização, queixando-se aos bispos togados. Outra reage
com propostas descabidas, como a da PEC 33, que subor-
dina medidas do STF ao crivo do Congresso. 

Os frutos do sistema
O artigo do futuro ministro que está no site do Conjur

muito revela, assim como o seu blog, sobre sua personali-
dade. A inclinação doutrinária garantista e aspectos do
funcionamento do STF. Ao avaliar o julgamento do men-
salão, afirmou: "Parece muito nítido que o STF aproveitou
a oportunidade para condenar toda uma forma de se faz-
er política, amplamente praticada no Brasil. Ao proceder
assim, o Tribunal acabou transcendendo a discussão pu-
ramente penal e tocando em um ponto sensível do arran-
jo institucional brasileiro. Quem estava no caminho dessa
mudança de percepção foi atropelado, e por isso é com-
preensível que os condenados se sintam, não sem alguma
amargura, como os apanhados da vez, condenados a as-
sumirem sozinhos a conta acumulada de todo um sis-
tema. Por isso mesmo, aliás, é razoável supor que a mu-
dança ficará incompleta, caso não se aproveite a ocasião
para levar a cabo uma reforma política abrangente, que
desça à raiz do problema." 

O Congresso, lamentavelmente, enterrou a reforma
política. Em entrevista à revista Poder, já havia dito que
tanto Fernando Henrique quanto Lula "não mudaram o
modo de fazer política", aderindo ao sistema em que se
vota em pessoas, não em partidos, e impõe o presiden-
cialismo de coalizões de conveniência — "modelo que es-
tá na raiz de boa parte dos problemas políticos brasileiros,
inclusive os de corrupção e fisiologismo". No julgamento,
alguns ministros revelaram desconhecimento sobre a na-
tureza e o funcionamento do sistema político, e, outros, a
ilusão de que podem mudá-lo pela força das conde-
nações. No artigo, Barroso lista algumas transformações
que poderiam ser adotadas pela Corte, inclusive, sobre o
julgamento de autoridades com foro privilegiado,
poupando-a de certo tipo de ações e julgamentos.
Questões técnicas.

Esses sinais de que o novo ministro pode representar
uma aragem, por atributos que distinguem também o in-
dicado anterior de Dilma, Teori Zavascki, é que impor-
tam. Muito mais do que a participação ou não no julga-
mento dos recursos dos réus da Ação Penal 470.

Supremo 
mais plural

OBITUÁRIO

Filho de Victor Civita , fun-
dador do Grupo Abril, Roberto
Civita morreu ontem, em São
Paulo, aos 76 anos de idade.
Roberto Civita estava interna-
do no Hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo. O empresário
morreu por volta das 21h45 em
decorrência de complicações
provocadas por um aneurisma
de aorta. Civita sofreu uma ci-
rurgia durante o carnaval para
a colocação de uma prótese na
aorta, mas teve complicações
causadas por uma hemorragia.
O quadro foi revertido, mas o
estado de outros órgãos se
complicaram até chegar à fa-
lência múltipla. 

Roberto Civita,
aos 76 anos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A10. 




