
%HermesFileInfo:A-21:20130906:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2013 Metrópole A21

517 grávidas
inscritas podem
dar à luz no dia

Inep construirá
‘bunker’ para
evitar fraude

● Avaliação
Dois corretores dão notas entre
0 e 200 para cada uma das cinco
competências avaliadas. A nota
final varia entre 0 e 1.000.

● Discrepância
A diferença máxima entre as no-
tas é de 100 pontos – até 2012, o
limite era de 200. Além disso, a
diferença nas competências não
pode passar de 80 pontos.

● Outra opinião
Ultrapassado o limite, o texto é
levado a um terceiro corretor.
Caso persista a discrepância, a
avaliação será feita por uma ban-
ca com três professores.

● Nota zero
Desenhos, palavrões, fuga total
do tema, desrespeito aos direitos
humanos e textos com menos de
sete linhas anulam a redação.

Enem: 52% das
redações devem
ter 3 correções
MEC torna avaliação mais rígida, reduzindo
nota de discrepância entre os dois corretores

O Ministério da Educação vai
acompanhar de perto 517 candi-
datas do Enem grávidas, com
previsão de dar à luz nos dias
próximos à prova, que será apli-
cada em 26 e 27 de outubro. No
total, mais de 6 mil gestantes se
inscreveram para a edição des-
te ano – 3.108 devem dar à luz no
mês do exame.

Em 2012, a candidata Pâmela
de Oliveira Lescano, de 17 anos,
teve o bebê na escola onde fazia
a prova em Sidrolândia, Mato
Grosso do Sul. O parto foi feito
no próprio local, com a ajuda de
uma auxiliar de enfermagem
que aplicava a prova, e depois a
jovem foi encaminhada ao hos-
pital da cidade. “Estamos mon-
tando uma estrutura de saúde
para dar o suporte necessário”,
garantiu ontem o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.

O MEC também informou
que dará atenção especial a cer-
ca de 70 mil candidatos com de-
ficiências físicas ou mentais.
Quem declarou cegueira ou de-
ficiência visual terá direito pro-
vas adaptadas, com letras maio-
res, ou em Braille. Inscritos
com surdez ou deficiência audi-
tiva serão acompanhados por
tradutores-intérpretes de Lin-
guagem Brasileira de Sinais (Li-
bras) ou leitura labial. Transcri-
tores e ledores também serão
oferecidos para candidatos
com deficiência física, autismo,
dislexia e déficit de atenção,
além de idosos. / V.V.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep), órgão do Ministério da
Educação (MEC), vai cons-
truir, por R$ 15,2 milhões, uma
espécie de “bunker” de seguran-
ça que será dedicado à elabora-
ção de questões e avaliações, co-
mo Enem, Prova Brasil e Siste-
ma de Revalidação de Diplomas
Médicos (Revalida). A caixa-for-
te deve ficar pronta em março
de 2014.

O local será usado para análi-
se e revisão de conteúdo do Ban-
co Nacional de Itens, que reúne
as questões dos exames organi-
zados pelo instituto. O objetivo
é garantir a segurança dos pro-
cessos e aprimorar a produção
dos itens.

O Inep tem um histórico de
problemas nas avaliações. Em
2009, a prova do Enem chegou
a ser furtada da gráfica – o mate-
rial foi oferecido à reportagem
do Estado, que avisou o MEC e
o exame foi cancelado. Itens da
prova de 2011 ainda vazaram pa-
ra alunos de um colégio privado
de Fortaleza, o que resultou na
anulação de 14 questões de 1.139
estudantes.

A estrutura do bunker, com
988 m² e 24 ambientes, incluirá
acesso restrito. O projeto, cujo
edital está aberto, prevê siste-
ma de monitoramento com 101
câmeras, controle de entrada
por leitura biométrica e esca-
neamento de objetos. O espaço
será construído na nova sede
do instituto, no Setor de Indús-
trias Gráficas, em Brasília.

Paulo Saldaña
Victor Vieira

Mais da metade das redações

do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) deve pas-
sar por um terceiro corretor
neste ano. A estimativa é do
próprio Ministério da Educa-
ção (MEC), que tornou mais
rígido o sistema de correção.

As redações são corrigidas

por dois corretores e, quando
há discrepância, seguem para a
terceira leitura. Com as novas
regras – que diminuem o limite
dessa variação de nota –, o MEC
estima que 52% dos textos de-
vam passar pelo terceiro corre-
tor, contra 21% em 2012.

Para isso, a pasta anunciou on-
tem, no lançamento do guia da
redação do Enem, um aumento
de 70% no número de correto-
res. Farão parte da banca de ava-
liadores 9,5 mil profissionais.

A redação tem sido o ponto
mais polêmico do Enem. No
ano passado, o MEC passou a
permitir que o estudante tenha
acesso ao texto corrigido. Des-
de então, surgiram redações no-
ta máxima com erros e composi-
ções com deboches – um deles
trazia uma receita e outro, o hi-
no de um time. Agora, provas
com deboche serão zeradas.

Já os “desvios gramaticais se-
rão aceitos como excepcionali-
dade e quando não caracteriza-
rem reincidência”. Como exem-
plo, foi mostrado o texto de
uma estudante que escreveu
“espanhóis” três vezes, uma de-

la incorretamente. “O entendi-
mento dos nossos especialistas
é que isso mostra o completo
domínio da norma culta. Você
tem uma pessoa jovem sob pres-
são”, disse Luiz Claudio Costa,
presidente do Instituto Nacio-

nal de Estatísticas e Pesquisas
Educacionais (Inep).

Guia. Se a discrepância entre
os dois primeiros corretores for
de mais de 100 pontos, em um
total de mil, o texto seguirá para
o terceiro. Diferença superior a
80 pontos em uma das cinco
competências avaliadas tam-
bém levará o texto à revisão.

O professor Francisco Platão
Savioli, supervisor de redação
do Anglo, entende ser positivo
os textos passarem por mais
corretores. “Três olhares vão
ver mais detalhes, leva a uma
avaliação mais aguda”, diz ele,
docente aposentado da USP.

No Enem, os corretores fa-
zem parte da formação a distân-
cia e as correções, em casa. Nes-
te ano, a capacitação será am-
pliada de 108 para 136 horas. /
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.




