
Enem tem
adesão das
59 federais

É a primeira vez que
isso acontece desde
1998, quando o
exame foi criado para
avaliar a qualidade do
ensino médio no País.
Nesta edição, prova
terá 7,1 milhões de
candidatos

Paulo Saldaña
Victor Vieira
Guilherme Soares Dias
ESPECIAL PARA O ESTADO

Quinze anos após a criação do
Exame NacionaldoEnsino Mé-
dio (Enem) e cinco anos de-
pois de sua transformação em
vestibular, pelaprimeira vezto-
das as 59 universidades fede-
rais do País vão adotar a prova
como processo seletivo – ou
parte dele – de novos alunos.
Mesmo com histórico de gra-
ves falhas, o Enem se consoli-
dou e atingiu o recorde de 7,1
milhões de inscritos neste ano.

De 2010 para o primeiro se-
mestre de 2013, o número de
vagas no ensino superior dis-
poníveis para quem prestou o
Enem cresceu quase três ve-
zes, chegando a 129.319 cadei-
ras, todas em instituições pú-
blicas. E a adesão ao exame de-
ve avançar mais. Onze fede-
rais que utilizam o Enem co-
mo parte do processo seletivo
já manifestaram interesse ofi-
cial em aderir em 2015 ao Siste-
ma de Seleção Unificada (Si-
su), plataforma digital que reú-
ne as vagas.

“A aceitação em relação ao
exame aumentou. Mas o desa-
fiologístico aindaé grande, tan-
to que ainda não se consegue
fazer duas edições por ano”,
afirma Reynaldo Fernandes,
ex-presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), órgão ligado ao Minis-
tério da Educação (MEC) e res-
ponsável pela prova.

Histórico conturbado. O
Enem foi criado em 1998 para
avaliar o ensino médio, sem
grande divulgaçãoouquantida-
dede inscritos. Em 2009, o exa-

me passou pela maior transfor-
mação, quando o MEC mudou
a avaliação – do número de
questões ao método de corre-
ção – e o exame ganhou status
de vestibular para universida-
despúblicas. Por causados pro-
blemas nos três primeiros
anos, como o vazamento de
questões revelado pelo Esta-
do em 2009 (mais informações
na página 8), a adoção do Enem
como processo seletivo pelas
instituições não foi tão rápida
quanto o MEC esperava.

No primeiro ano do Sisu, em
2010, só 51 instituições de ensi-
no superior eliminaram seus
vestibulares e usaram a nota
do Enem – entre essas, apenas
23 universidades. O total de
instituições chegou a 83 em
2011, 95, em 2012, e, no ano se-
guinte, 101. Quanto mais vagas
e instituições de peso no siste-
ma, maior interesse dos alu-
nos. “A procura mostra a de-
manda de acesso ao ensino su-
perior”, diz o presidente do
Inep, Luiz Cláudio Costa.

Parâmetro universal.Para es-
pecialistas, o Enem avança na
proposta pedagógica, ao exigir
aplicação de conhecimentos
em situações práticas, capaci-
dades crítica e interpretativa,
além da conexão entre conteú-
dos. “Os vestibulares cobra-
vam memorização, truques e
acúmulo de conhecimentos. É
preciso desenvolver o raciocí-
nio”, diz o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Avaliação
Educacional, Ruben Klein.

Outra vantagem é a mobili-
dade propiciada pelo Sisu, que
permite aos candidatos tentar
cadeiras em outras cidades,
sem gastos com deslocamen-
to ou taxas de inscrição. “É o
formato adotado na Europa e

PARA QUE SERVE O EXAME
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Novo Enem. Em 2009, o
exame sofre sua maior
transformação, com ajustes
na metodologia de correção e
no número de questões. Nota
da prova passa a ser usada
como vestibular em 23
universidades públicas.

Vestibular. Nota do Enem é
critério para bolsa parcial ou
integral em instituições parti-
culares pelo Programa Univer-
sidade Para Todos (ProUni)
ou acesso ao Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies),
para pagar o curso.

Experiência.
Francielle
Santos,
aluna do
3º ano do
ensino
médio: ‘Prova
do Enem
é menos
conteudista’

Avaliação. O Enem foi
aplicado pela primeira vez
em agosto de 1998, com o
objetivo de avaliar o ensino
médio. Apenas 157,2 mil
candidatos se inscrevem
para a prova, com 63
questões e redação.
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nos Estados Unidos”, afirma o
professor da Universidade Fe-
deral da Bahia Cipriano Lucke-
si, especialista em avaliação.
Além disso, as notas de corte
de cada curso são fechadas dia-
riamente, mesmo enquanto o
processo seletivo está aberto.
Assim, é possível testar em
quais carreiras e instituições é
possível ser aprovado.

Segundo o diretor do Cursi-
nho da Poli, Gilberto Alvarez,
o Giba, mesmo que em São
Paulo as três universidades es-
taduais – Universidade de São
Paulo (USP), Universidade Es-
t a d u a l d e C a m p i n a s
(Unicamp) e Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) – não
usem o Enem, a prova já tem a
mesma importância que os de-
mais vestibulares na prepara-
ção dos alunos.

“Virou prioridade do mes-
mo tamanho que a Fuvest (que
seleciona para a USP). A adesão
das federais de São Carlos e
São Paulo e de institutos fede-
rais fez com que o aluno come-
çasse a entender o universo do
Enem”, afirma Giba.

Preparação. Apesar das possi-
bilidades de escolha, muitos
perseguem o sonho da vaga
perfeita. Victor Henrique Al-
ves, de 19 anos, preferiu fazer
mais um ano de cursinho para
tentar Economia em uma insti-
tuição de ponta. Ele fez o
Enem em 2012, não teve nota
nas instituições preferidas e
voltou ao preparo. “O ano pas-
sado foi de experiência. O
Enem não é difícil, exige do alu-
no, mas pega mais pelo cansa-
ço. Por isso, quem já fez tem
chance de se sair melhor.”

Alves não está só no grupo
dos que repetem a experiên-
cia. Dos 7,1 milhões de inscri-
tos no próximo Enem, 54% –

3,8 milhões – já participaram
de uma ou mais edições, segun-
do o Inep. O dado confirma o
Enem muito mais como vesti-
bular do que avaliação do ensi-
no médio. Na Fuvest, por
exemplo, 61% dos aprovados
em 2012 já haviam feito a pro-
va. Nos cursos mais concorri-
dos, o porcentual é ainda
maior: em Medicina, 84,4%
dos aprovados já haviam feito
a prova.

Com isso, o Enem tem
atraído cada vez mais alunos
que ainda nem se formaram
no ensino médio – tendência
também em vestibulares. Em
2009, os inscritos com 16
anos ou menos eram 5,66%
do total. Neste ano, já são
11% dos inscritos – ou 759 mil
estudantes. Embora não seja
o maior grupo, esse porcen-
tual subiu, proporcionalmen-
te, 87%.

Aluna do 3.º ano do ensino
médio na Escola Técnica Zona
Sul, Francielle Santos, de 17
anos, já tem experiência com
vestibulares. Em 2012, pres-
tou Enem, Fuvest e Unesp co-
mo treino. “Fui melhor no
Enem, acho que a prova é me-
nos ‘conteudista’”, diz ela, que
busca vaga em Engenharia
Química. Boa aluna da re-
de pública, sabe que de-
ve se esforçar para com-
petir com egressos das
privadas. Se tiver su-
cesso, será a primeira
da família a chegar à
universidade.
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Intercâmbio. O Enem já era
critério de seleção para o
Ciência sem Fronteiras. Em
editais de junho de 2013, nota
na prova igual ou superior a
600 pontos passa a ser
requisito obrigatório para a
concessão de bolsas.

Cotas. Em 2012, o Enem se
torna um dos caminhos para
quem pretende ocupar vaga
reservada a alunos de escolas
públicas. Instituições
federais devem separar 50%
das cadeiras para esses
candidatos até 2016.

Preparo.
Victor Alves:
‘Quem já
fez se sai
melhor’

Certificado. Alunos com mais
de 18 anos podem usar o
Enem para conseguir diploma
de conclusão do ensino
médio. São necessárias notas
mínimas de 450 pontos em
cada área de conhecimento
e 500 na redação.

Reescolha - etapa que permite aos não convocados pela 
USP nas cinco primeiras chamadas do vestibular a 
tentarem vagas nas 6ª, 7ª e 8ª chamadas. Candidatos 
não podem ter sido eliminados nem desclassificados. 

Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) - 
prova usada como parte ou todo o processo 
seletivo das 59 universidades federais do 
País, além de outras instituições de ensino 
superior públicas e privadas. 
Exame também avalia competências 
e habilidades do ensino médio.

Instituto Nacional 
de Pesquisas e 
Estudos Educacio-
nais Anísio 
Teixeira (Inep) - 
órgão do Ministé-
rio da Educação 
responsável pela 
formulação e 
aplicação do 
Enem. 

Sistema de seleção unificada (Sisu) - 
plataforma digital que reúne as vagas das 

instituições públicas de ensino superior 
que usarão a nota do Enem como única 

fase de seu processo seletivo.

Teoria de Resposta ao Item (TRI) - modelo matemático 
complexo usado no Enem. O método não soma o número 
total de respostas corretas, mas considera parâmetros 
como o grau de dificuldade da pergunta e possibilidade de 
acerto ao acaso.

Fundo de 
Financiamento 
Estudantil (Fies) 
- programa do 
governo federal 
que garante 
juros mais 
baixos que os de 
bancos para 
pagamento de 
cursos em 
instituições 
privadas de 
ensino superior.

Ciência sem Fronteiras - programa do governo federal 
que pretende conceder 101 mil bolsas em instituições 
estrangeiras a estudantes da graduação e da pós até 
2015. Nota no Enem é requisito para concorrer.

Programa Universidade para Todos 
(ProUni) - programa do governo 
federal que oferece bolsas parciais 
e totais para instituições privadas 
de ensino superior. 
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Escolas adaptam
seus currículos

Furtos de provas, vazamento
de perguntas e erros de im-
pressão tumultuaram a traje-
tória do Enem desde a revisão
de formato feita pelo Ministé-
rio da Educação, em 2009.

Naquele ano, a prova furta-
da da gráfica foi oferecida à
reportagem do Estado, que
avisou o MEC. O vazamento
obrigou a organização a adiar
a prova por dois meses, cus-
tou o cargo de Reynaldo Fer-
nandes, então presidente do
Inep,órgão doMEC responsá-
vel pelo Enem. A Justiça con-
denou quatro dos cinco de-
nunciados por violação de
sigilo e corrupção passiva.

Erros de impressão no ca-
derno amarelo das provas
deram dor de cabeça ao Inep
e aos candidatos em 2010. A
falha no material de Ciências
Humanas e Ciências da Natu-
reza fez com que o MEC convi-
dasse 9,5 mil alunos a refazer
oteste, masa abstenção supe-
rou 50% no exame extra.

O ano de 2011 também foi
marcado por problemas.
Itens da prova vazaram em
um pré-teste no Colégio Chris-
tus, da rede privada de Forta-
leza. No primeiro dia do exa-
me, os próprios alunos da es-
cola cearense postaram no
Facebook as questões que
apareciam tanto no simulado
que haviam feito quanto na
prova oficial. A divulgação do
material resultou na anulação
de 14 questões de 1.139 estu-
dantes. O coordenador do Ch-
ristus, Jahilton José Motta,
foi condenado em agosto de
2013 pelo vazamento. A Justi-
ça não aceitou a denúncia do
Ministério Público Federal
contra quatro outros envolvi-
dos no caso – entre eles, duas
representantes do Inep.

No ano passado, apesar do
boato de cancelamento da
prova nas redes sociais, o
MEC comemorou a inexistên-
cia de fraudes. / V.V.

Na medida em que o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) passa por ajustes lo-
gísticos e pedagógicos, as es-
colas pegam carona nas trans-
formações e tentam adequar
o currículo do ensino médio.

De acordo com a especialis-
ta em Educação Andrea Ra-
mal, o tipo de cobrança da pro-
va já faz com que mais profes-
sores se esforcem para aproxi-
mar o conteúdo da realidade
do aluno.

O uso de problemas práti-
cos para aplicar conteúdos é
cada vez mais comum. Proje-
tos de investigação interdisci-
plinares representam outra
tendência de ruptura com o
modelo mais formal e discipli-
nar. “E ainda são necessárias
mudanças na licenciatura, já

que os professores não estão
preparados para atuar com a
matriz do Enem”, aponta.

Andrea defende que o
Enem não seja o único acesso
às universidades. “Seria possí-
vel considerar o histórico do
aluno se nós tivéssemos uma
qualidade padronizada no en-
sino médio”, avalia.

Mobilidade. Professor da Uni-
versidade Federal da Bahia, Ci-
priano Luckesi acredita que a
chance de mobilidade dos alu-
nos propiciada pelo sistema
único de vagas também é um
ponto positivo.

“Há risco de que o Sul e o Su-
destetomemvagasdeoutrasre-
giões.Mas,no médioprazo, isso
faz com que o nível das escolas
melhore nesses lugares”, prevê.

Para ele, não há problemas
no uso simultâneo do exame
como avaliação do ensino mé-
dio e como vestibular porque
as escolas passarão a adotar
gradualmente a nova matriz.
“A diferença está no modo de
fazer a leitura dos dados para
cada fim”, explica.

Sobrecarga.Já o professor Ro-
drigo Travitzki, doutor em
Educação pela Universidade
de São Paulo (USP), critica o
papel duplo do Enem.

“Na seleção para o ensino su-
perior são necessários muitos
itens difíceis”, pondera. “Já a
avaliação deve ter itens médios
e considerar todos, até mesmo
quem não entrará na faculda-
de.” Indicadores de qualidade,
de acordo com ele, são melho-
res se desenhados para uma
única função.

Para os especialistas, outras
demandas para os próximos
exames são a realização de
mais uma prova por ano, o que
aliviaria a edição anual, e o
aperfeiçoamento do banco de
questões – desde a formulação
até o sigilo das perguntas. /

VICTOR VIEIRA

PARA LEMBRAR

As falhas

73%
foi o aumento
de inscritos na prova
entre 2009 e 2013 –
com 7,1 mi de
candidatos, exame
bateu recorde
neste ano

milhões de reais
foi quanto custou
a reimpressão da
prova cancelada pelo
MEC em 2009, depois
que o material foi
furtado da gráfica

APLICAÇÃO DA 
TEORIA DA RESPOSTA 
AO ITEM (TRI)

NA MESMA ESCALA, SERÃO DISPOSTOS OS
ALUNOS, CONFORME SUA PROFICIÊNCIA

Pela TRI, dois alunos
que acertaram o
mesmo número de
questões não
terão necessariamente
a mesma nota final,
pois o resultado não é
obtido apenas pelo
número absoluto de
acertos

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

ALUNO B
Acertou as questões mais fáceis
e errou as mais difíceis

ALUNO A
Acertou as questões mais
difíceis e errou as mais fáceis

Exemplo:

O aluno B poderá ter
uma nota melhor

ESCALA HIPOTÉTICA

PROVA

Por isso, preste atenção nos 
testes e no tempo da prova. Não 
deixe de responder as questões 
fáceis e evite o chute

Tudo dependerá da coerência
dos acertos de cada aluno. A
TRI consegue identificar: quem
acerta as questões mais difíceis
não pode errar as mais fáceis

As questões pré-testadas são 
dispostas, conforme seu grau de 
dificuldade, em uma régua, uma 
escala numérica

31,9
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UNIVERSIDADES FEDERAIS E O ENEM

INFOGRÁFICO/AEFONTES: UNIVERSIDADES FEDERAIS E MEC

COMO VESTIBULAR

SUBSTITUI PRIMEIRA 
ETAPA

ENEM NO PRIMEIRO 
SEMESTRE E VESTIBULAR 
PRÓPRIO NO SEGUNDO 
SEMESTRE

PARTE DAS VAGAS 

FAZ PARTE DO PESO 
NA NOTA FINAL DO 
VESTIBULAR

*REUNIÃO DA COMISSÃO DE VESTIBULAR AINDA VAI DEFINIR O PESO DO ENEM NO PROCESSO SELETIVO DESTE ANO

Evolução do 
uso do Sisu pelas 
instituições 

Número de inscritos 
no exame
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UFRN

Univasf UFCG

UFS

UFAC
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UNIFAL-MG
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UFRR

UFRA*
Unifap*

UFJF

UFV

UFRGS

UFSC
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2010 2011 2012 2013

23

39 39

QUANTIDADE DE UNIVERSIDADES 
QUE ADOTARAM O SISTEMA

43

Como as instituições 
utilizam o exame 
em seus processos 
seletivos

157 mil

1,8 milhão

4 milhões

7,1 milhões

1998

2003

2008

2013

UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ENEM

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio



Especialistas ouvidos pelo ‘Estado’ dão dicas
para enfrentar o mês que antecede o exame

Preparação
na reta final

1.Demografia:envelhecimento

populacional,quedadamortalida-

deinfantile transiçãodemográfica;

2.Recursosnaturais:exploração

dopré-salerecordesnaprodução

agrária;

3.Crise:planosdeausteridadena

zonadoeuro, recuperaçãoeconô-

micaamericanaedesaceleração

dospaísesemergentes;

4.Nordeste:expansãoeconômica,

problemasdeinfraestruturaees-

tiagem;

5.Sociedade:desigualdadesentre

classesegêneros, imigraçãoeefei-

tosdaescravidãonoPaís;

6.Constituição:mudançasedesa-

fiosdaCartade1988;

7.Transformações: revoluções

francesa, inglesaeindustrial;

8.Relaçõesfinanceiras:comércio

internacional,protecionismo,guer-

racambial eblocoseconômicos;

9.Guerras:conflitonaSíria.Ten-

sãoentreIsraelePalestina.

1.Energia: transformações, termoquímica,

consumoconsciente, fontesalternativasecircui-

toselétricos;

2.Radiação: ressonânciamagnética,micro-on-

daseprejuízosaoorganismo,comoousodear-

masquímicasemguerras;

3.Ecologia:desequilíbriosambientais, impactos

causadospelaagriculturaepecuária,eutrofiza-

çãoderioselagos,efeitoestufa, reciclageme

cadeiasalimentares;

4.Cinemática:aplicaçõesdasleisdeNewton,

astronomia,gravitaçãoetiposdemovimento;

5.Saúdehumana:doençasligadasabactérias,

víruseprotozoários;

6.Forçasintermoleculares: interaçãoentremolé-

culasemsuaaplicaçãoprática,comobaseparaa

tecnologiadehidratantesemedicamentos;

7.Tecnologia:equipamentoseletrônicos, física

nucleareprocessos industriais.

1.Interpretaçãodegráficosetabelas;

2.Cálculodeporcentagens,lucroseprejuízos;

3.Análisecombinatóriaeprobabilidade;

4.Geometriaplanaeespacial;

5.Transformaçãodeunidadesdecompri-

mento,áreaevolume;

6.Estatística:cálculodemoda,média,me-

dianaedesviopadrão.

● O Estadão.edu lançou nes-
te mês, em parceria com o
site Eschola.com, um curso
grátis de preparação para o
Enem, com mais de 1,2 mil
horas/aula de todas as disci-
plinas do ensino médio, além
de técnicas de estudo, exercí-
cios e simulados. Se fosse

impresso, o material teria
mais de 5 mil páginas.

As inscrições podem ser
feitas até o dia 30 pela inter-
net, no endereço http://esta-
dao.eschola.com. Não haverá
seleção, e as vagas serão dis-
tribuídas pela ordem das ins-
crições.

O curso segue o modelo
de avaliação do Enem, com
textos, quadrinhos e ima-
gens, com foco na leitura e
interpretação das questões.

1.Interpretaçãoeidentifica-

çãodecaracterísticasdosgê-

nerostextuais;

2.Diferençasentrenormacul-

taeusocoloquialdalíngua,

estrangeirismoseregionalis-

mos;

3.Reconhecimentoediscus-

sõesdeescolas literárias;

4.Expressõesartísticas,como

literatura,pinturaemúsica,

relacionadasaquestõesso-

ciais;

5.Usosdalinguagemnainter-

netetransiçãodaleiturano

papelparanovossuportes

tecnológicos.

CiênciasdaNatureza
esuasTecnologias

1.Participaçãopolíticadajuven-

tude,ativismona internete

protestosnasruas;

2.Reformapolíticaeformatos

deconsultapopular;

3.Violênciaurbana,maioridade

penal,sistemacarcerárioe

penasalternativas;

4.EfeitosdaCopade2014eda

Olimpíadade2016noBrasil;

5.Desafiosdemobilidade,pla-

nejamentourbano, tarifagratui-

tadeônibusealternativasde

transportepúblico;

6.Crisenasaúdepública;

7.Consumosustentável;

8.Direitosdos indígenasecon-

flitosdeterra;

9.Conflitoentreéticaeciência.

Redação

Linguagens,
Códigosesuas
Tecnologias

CiênciasHumanas
esuasTecnologias

Bárbara Ferreira Santos
Victor Vieira

A pouco mais de um mês para
a realização do Enem – entre
os dias 26 e 27 de outubro –, é
hora de planejar os estudos fi-
nais e encontrar formas para
controlar a ansiedade. Especia-
listas dão três dicas úteis para
quem está nessa reta final e
quer se dar bem no exame:

Planeje os estudos. Para
quem se dedicou desde o co-
meço do ano, agora é hora de
revisar o conteúdo e focar nos
assuntos em que há mais difi-
culdade. Já quem começou
agora, essa é a hora de estudar
com foco total. Não dá tempo
de revisar todo o conteúdo do
ensino médio? Anote aqueles
mais difíceis e invista em exer-
cícios sobre eles.

Façasimulados.A principaldi-
ca é ganhar intimidade com o
modelo do exame. Fazer pro-

vas semelhantes ao
Enem e resolver
um grande núme-
ro de questões é
fundamental para
umbom desempe-
nho. Afinal, a prova
é também um desa-
fio físico e emocional.
Esteja pronto para enfren-
tar longas horas de testes sen-
tado. Invista em interpretação
de textos, gráficos e charges.

Controle a ansiedade. Nem só
de estudo deve ser essa reta fi-
nal. É preciso planejar as horas
de lazer e os momentos de con-
centração. E, atenção: controle
as horas de sono. Não adianta
entrar noite adentro estudan-
do, ficar pregado e voltar para
os livros sem energia. “É preci-
soplanejaro descanso, ele é im-
portante também. Temos de
aprender a lidar com isso nos
grandes projetos de nossas vi-
das”,dizEdmilson Motta,coor-
denador do Curso Etapa.

Matemáticae
suasTecnologias

‘Estadão.edu’
oferece curso

NAPRÁTICA

Fontes: Cursinhos Etapa,
Objetivo, Poli e CPV e Colégios
Santa Maria, Brasil Canadá,
São Judas Tadeu
e Magister
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Assim como no Brasil,
nesses países a prova
também tem mais
de uma função

ENTREVISTA

Luiz Cláudio Costa, presidente do Inep

‘O desafio do Enem tem
o tamanho do País’
Quarto presidente do Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep)
desde 2009, Luiz Cláudio Cos-
ta assumiu o cargo em feverei-
ro do ano passado com a tarefa
de conduzir uma edição do
Enem sem falhas. Para Costa,
aperfeiçoados os sistemas de
aplicação e segurança, o desa-
fio agora é aprofundar a discus-
são pedagógica. “O processo
do Enem nunca acaba. Termi-
na um e já estamos pensando
no outro”, conta.

● OEnemtemhojeumgrandenú-

mero de treineiros e candidatos
que repetem a prova. O exame já
é mais um vestibular do que um
sistema que avalia o ensino mé-
dio? Não. O Enem atinge seus
objetivos básicos de dialogar
com as escolas e dar acesso
aos programas fede-
rais de ensino supe-
rior. O fato de vá-
rios alunos fazerem
a prova antes – no
primeiro e no segun-
do ano do
ensino mé-
dio – mos-
tra o pa-

pel norteador, de revelar pon-
tos fortes e fracos às escolas e
aos próprios alunos. Também
dá mais oportunidades a clas-
ses vulneráveis. A maioria
dos candidatos que faz mais
de uma vez vem de escolas
públicas e não teria condi-
ções de participar ou repetir
o vestibular normal, por cau-
sa do deslocamento ou da ta-
xa de inscrição. Ainda existe a
necessidade de certificação
do ensino médio, para aten-
der às pessoas que, por diver-
sas razões, não concluíram os
estudos e estavam excluídas.

● O exame superou a crise de
credibilidade? O desafio
do Enem tem o tamanho
do País. É um processo
em que aproveitamos

muito as experiências an-
teriores. Houve uma

discussão impor-
tante sobre a

avaliação, fei-

ta pela imprensa e pela socie-
dade, mas um pouco injusta.
Se observarmos exames da
mesma natureza – como o
francês, o chinês e o america-
no (mais informações nesta
pág.) –, todos têm problemas.
Se roubam uma prova, não é
questão de gestão, mas um
crime, e alguém deve ser puni-
do. Nos Estados Unidos, por
exemplo, tiveram de prender
pessoas por causa de fraude.
Ano passado não tivemos pro-
blemas logísticos.

● O Inep já tem a expertise ne-
cessária para fazer e aplicar a
prova? Sim. Avançamos bas-
tante nos aspectos logísticos
e pedagógicos. O debate so-
bre as redações, por exemplo,
foi positivo tecnicamente. É a
primeira vez no País que um
vestibular libera a consulta às
notas e às avaliações.

● O que o Inep faz para tentar

tornar a Teoria de Resposta ao
Item (TRI), método de avaliação
dos resultados, mais acessível a
todos? Fazemos eventos e dia-
logamos com as redes esta-
duais, os alunos e os professo-
res, para que verifiquem e in-
corporem a importância do
método. Ele é difícil, porém
mais justo e internacional-
mente reconhecido.

● O Enem já induziu mudanças
nas escolas? Temos um diálo-
go mais justo, democrático.
Antes, três grandes vestibula-
res definiam o currículo no
Brasil e as informações fica-
vam restritas a cursinhos e
escolas, na maioria privadas.
Hoje, o Enem define as matri-
zes de habilidades e compe-
tências de todas as institui-
ções, principalmente as públi-
cas. A tendência é de que o
ensino médio se reestruture,
com ajustes ao longo do tem-
po. / VICTOR VIEIRA

Os primórdios do modelo
francês de avaliação surgiram
ainda na Idade Média. Em 1808,
se consolidou o Baccalaureát,
um teste oral sobre autores
clássicos para poucos
candidatos – apenas 3% dos
alunos que concluíam o ensino
secundário prestavam o exame.
Somente na segunda metade do
século seguinte a prova deixou
de ser tão elitista e passou a
contar com representantes de
outras classes. Popularmente
conhecido como Le Bac, hoje
ele é uma mistura de modelo
de avaliação complexo e
vestibular. O exame é dividido
em três categorias, de acordo
com os interesses do
candidato: profissional,
geral e tecnológica.

O Enem só perde para o Gaokao
em número de participantes –
na última edição, a prova chine-
sa teve mais de 9 milhões, ante
7,1 milhões no Brasil em 2013.
O teste dura mais de um dia,
tem diferenças de acordo com
o território onde é aplicado e
boa parte das províncias faz
seu próprio material com base
nas diretrizes do governo. A
China tem um sistema unifica-
do de vagas, e o candidato pode
escolher uma faculdade de
qualquer lugar do país. Após
problemas de fraudes, a preo-
cupação com o sigilo aumen-
tou: há revistas dos candidatos
e bloqueio de sinais de celula-
res, além de isolamento dos
elaboradores da prova no mês
anterior ao exame.

Criado há mais de um século, o
Scholastic Aptitude Test (SAT)
é a prova mais tradicional de
seleção para as universidades
dos Estados Unidos e é feita
por cerca de 75% dos jovens
que saem do ensino secundá-
rio. Com questões dissertativas
e de múltipla escolha, há sete
edições do exame a cada ano. O
teste avalia competências bási-
cas, como leitura crítica, mate-
mática e escrita, e é corrigido
pelo sistema de Teoria de Res-
posta ao Item, assim como o
Enem. Entre outras provas com
propostas semelhantes no
país, há também o American
College Test (ACT), lançado em
1959. A prova é aplicada anual-
mente e testa inglês, matemáti-
ca, leitura e ciências.

A Prova de Acesso à Universida-
de é uma das portas de entrada
para o ensino superior espa-
nhol desde a reforma educacio-
nal dos anos 1980. As institui-
ções têm autonomia para ado-
tar o exame, aplicado duas ve-
zes por ano, na seleção. A esco-
lha de curso ou instituição de-
pende do desempenho do candi-
dato. Há uma fase geral, obriga-
tória, e outra voluntária, que dá
a chance de subir a nota. Na pri-
meira etapa são feitas provas
de espanhol, língua estrangei-
ra, história ou filosofia e outra
disciplina do curso secundário
à escolha do aluno. Diferente-
mente do Brasil, as normas ve-
tam a divulgação de médias por
escolas baseadas nos resulta-
dos dos alunos.

EUA, França, Espanha e China aplicam exames

A proposta de um exame na-
cional que avalie e certifique
habilidades dos alunos não é
exclusividade brasileira. Na
China, testes padronizados
existem desde o século 7.º.
Em outros países – como
EUA, França e Espanha –, pro-
vas servem simultaneamente
como medidoras de qualida-
de da educação secundária e
filtro para definir o ingresso
em cursos universitários, co-
mo no Brasil.

A experiência estrangeira
também revela dificuldades
para combater falhas. Uma
das últimas mudanças no sis-
tema americano foi a exigên-
cia de foto na inscrição para
que um candidato não faça o
teste no lugar de outro. / V.V.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2013, Estadão.EDU, p. 4-12.




