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Avaliação

O curso de Serviço So-
cial da Universidade
de Brasília (UnB) ob-

teve nota 1 no Enade 2010
por causa do boicote de estu-
dantes à prova. Para Cristia-
ne Netto, de 24 anos, que fará
o exame no dia 24, a nota bai-
xa fez o curso perder visibili-
dade. A escala das notas vai
de 1 a 5.

“O boicote não alcançou
nada”, diz a estudante, que
considera o Enade uma pro-
va “falha, genérica, que não

avalia toda a extensão que o en-
sino deveria abarcar”. Ela tam-
bém critica a decisão do Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep) de
segurar por uma hora o con-
cluinte na sala de aula durante a
aplicação do exame.

“O MEC se especializa em
combater as medidas de boico-
te ao Enade, em vez de se espe-
cializar em fortalecê-lo”, diz.
No site da UnB, a nota de Servi-
ço Social “sumiu” de uma tabela
que mostra os resultados.

Na UnB, as opiniões sobre
o Enade se dividem. Para o
aluno de Educação Física Ro-
drigo Menezes, de 26 anos, o
bom resultado pode tornar o
curso mais respeitado no
meio acadêmico – a nota foi 4
em 2011. “A gente tem de va-
lorizar o curso, em vez de de-
preciá-lo”, diz.

Menezes reclama, no en-
tanto, da falta de incentivo.
Ele só soube da prova ao se
deparar, por acaso, com um
cartaz no corredor. “A falta
de informação é total.”

Burocracia. Para o estudan-
te de doutorado em Eletrôni-
ca Heider Marconi, de 27
anos, que concluiu Engenha-
ria em 2008, o Enade foi para
“cumprir tabela”. “Na época
eu achei a prova bem descola-
da do curso na UnB. Eu sabia
muita coisa que não foi avalia-
da e me exigiram muita coisa
que não tinha visto. É impos-
sível avaliar cinco anos de es-
tudos em uma tarde”, diz.

O designer Pedro Ernesto,
de 25 anos, defende a prova.
“É uma das poucas formas
de o governo obter dados
concretos sobre qualidade.”

Procurada, a UnB não ha-
via respondido ao Estado até
ontem à tarde.

O Ministério da Educação
(MEC)informouque oobjeti-
vo do Enade “é avaliar os cur-
sosde forma a aferir a qualida-
de e verificar se estes estão
em consonância com as dire-
trizes nacionais”. Segundo o
MEC, o governo está “em
constante diálogo com a so-
ciedade, no sentido de aper-
feiçoar (o Enade)”. / R.M.M.

Giovana Girardi / VARSÓVIA

“Não consigo entender como
um país que tem a maior parte
de sua energia proveniente de
carvão pode abrigar um evento
de clima.” A frase de um líder
comunitário que combate a in-
dústria do carvão na Polônia re-
flete o sentimento não só de
uma parcela da população e de
ambientalistas como de nego-
ciadores presentes à Conferên-
cia do Clima, que reúne 195 paí-
ses e ocorre até o fim desta se-
mana na capital, Varsóvia.

Toma corpo no país o movi-
mento “Desenvolvimento, sim,
minas de carvão, não” – uma
coalizão de prefeitos, ONGs lo-
cais e internacionais, que de-
nuncia impactos sociais e am-
bientais do uso do minério, pe-
de mudanças no investimento
energético do país e na legisla-
ção que permite a expropriação
de qualquer terra onde se en-
contre depósitos de carvão.

A dependência econômica do
combustível fóssil – maior con-

tribuinte para as emissões de ga-
ses de efeito estufa do planeta –
e a pouca disposição do país de
permitir que a União Europeia,
como grupo, assuma metas
mais ousadas de cortes de emis-
sões depois de 2020, foram algu-
mas das críticas que mais circu-
laram pelas corredores, salas e
plenárias improvisadas no Está-
dio Nacional de Varsóvia, cons-
truídas com suporte financeiro
da indústria do carvão.

Na semana que começa, o as-
sunto deve ganhar uma propor-
ção ainda maior com a realiza-
ção simultânea à COP da Cúpu-
la Mundial do Carvão, vista por
muitos como uma afronta ao
evento climático.

Questionado sobre isso, o
presidente da conferência, Mar-
cin Korolec, ministro polonês
do Meio Ambiente, disse que es-
te é só mais um dos “vários even-
tos que estão ocorrendo ao mes-
mo tempo” e “que é algo parale-
lo e não parte do quadro da
COP”. Disse também à impren-
sa que o país tem algo a mostrar
ao mundo, como a redução de
emissões. Os dados, porém, são
contestados por ambientalis-
tas, que dizem que a redução só
aconteceu após o colapso do
bloco comunista, mas não por
mudanças estruturais.

Saia-justa. A secretária execu-
tiva da Convenção do Clima,
Christiana Figueres, que organi-
za a realização da COP, ficou
em uma saia-justa ao ser convi-
dada para a cúpula. ONGs solici-
taram que não fosse ao evento,
pedido que ela rejeitou.

“Eu compartilho a preocupa-
ção, mas também acredito que
é meu dever falar sobre isso”,
escreveu às ONGs. “É precisa-
mente por isso que eu vou falar
com uma indústria que precisa
mudar rapidamente e precisa
escutar as razões para isso.”

Realização de Cúpula
do Carvão causa
saia-justa na Polônia

ED FERREIRA/ESTADÃOEnade muda para
evitar distorções
entre cursos
Novas regras adotadas em prova do próximo domingo visam a
acabar com notas discrepantes e baixas de cursos tradicionais

● Universo

‘PROVA É GENÉRICA E
FALHA’, DIZ ALUNA
Estudantes reclamam ainda da falta de incentivo

Evento passa a ocorrer
concomitantemente com
Conferência do Clima;
indústria deu verba para
encontro do qual é alvo

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

O curso de Direito da Univer-
sidade Estadual do Piauí é su-
perior ao da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). Em Admi-
nistração, a Federal de Viço-
sa e a unidade de São José dos
Campos da Universidade Pau-
lista (Unip) deixam para trás
a Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV-EAESP).

Esses foram alguns dos resul-
tados da edição 2012 do Exame
Nacional de Desempenho de Es-
tudantes (Enade) que reacende-
ram o debate sobre os critérios
de avaliação, a motivação de alu-
nos para a prova e o que o indica-
dor revela, de fato, sobre o uni-
verso educacional.

A discussão ganhará outro ca-
pítulo no dia 24, próximo do-
mingo, quando o Enade 2013 se-
rá aplicado com alteração em
suas regras. O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep) publicou, na
segunda-feira passada,uma por-
taria que prevê que os alunos
sejam mantidos por uma hora
na sala durante o exame. Quem
deixar o local antes disso não
poderá assinar a lista de presen-
ça e ficará em situação irregu-
lar. Antes, não havia tempo mí-
nimo. A ideia, com isso, é evitar
o boicote – o que acaba contri-
buindo para distorções na nota.

O Enade é componente curri-
cular obrigatório, ou seja, quem
não fizer a prova estará em situa-
ção irregular e não poderá obter
o diploma. O aluno, no entanto,
pode responder às questões da
forma como quiser, uma vez
que a nota não serve para carim-
bar seu desempenho – e, sim, o
do curso. Segundo o Inep,
0,56% das provas foi deixado
em branco em 2012.

No artigo A Falácia do Enade,
o Fórum das Entidades Repre-
sentativas do Ensino Superior
Particular lamenta a postura de
estudantes no exame. “Não há
nenhum tipo de punição para o
aluno irresponsável ou brinca-
lhão”, diz o artigo. “Podem en-
tregar a prova em branco, dar
respostas com receitas de bolo
ou com o Hino do Palmeiras”,
prossegue o texto.

O presidente do Inep, Luiz
Cláudio Costa, diz que hoje as
empresas já olham para o resul-
tado do Enade ao avaliar o candi-
dato. “A avaliação também aju-

da o Ministério da Educação
(MEC) a fazer intervenções pe-
dagógicas”, diz. Para ele, os re-
sultados distorcidos são “exce-
ções”. “Pode haver casos de boi-
cote, ou de situações que não
são adequadas, mas são casos
específicos, uma minoria”, diz.

Avaliação. A prova do Enade
tem 40 questões – dez de forma-
ção geral e 30 de formação espe-
cífica (para cada curso). As no-
tas vão de 1 a 5 – abaixo de 3, o
desempenho é considerado in-
satisfatório pelo MEC.

“O exame acaba servindo pa-
ra propaganda, e alguns cursos
não precisam disso porque to-
dos sabem quem são os melho-
res. As estaduais de São Paulo e
do Rio são reconhecidas no
mundo todo”, afirma o coorde-
nador-geral da Campanha Na-
cional Pelo Direito à Educação,
Daniel Cara.

A Unip concede bolsas, net-
books e iPods a estudantes com
bom desempenho. “Mas não é
isso que está fazendo dar resul-
tado, mas o fato de os alunos
aprenderem o conteúdo”, diz o
reitor, João Carlos Di Genio.

Questionado se o curso de
Administração da Unip é supe-
rior ao da FGV, como aponta o
Enade, Di Genio responde: “A
diferença de nota 4 (da FGV) pa-
ra 5 (da Unip) é tão pouca. A
FGV é ótima, mas estamos con-
seguindo atingir o nível dela.”

Em casos de cursos menos re-
conhecidos, o Enade pode me-

xer com a autoestima, diz o pro-
fessor Francisco Soares, pró-
reitor de Ensino e Graduação
da Universidade Estadual de
Piauí (Uespi). Além de Direito,
Jornalismo, Psicologia e Turis-
mo da Uespi também ganha-
ram conceito máximo. “Nosso
aluno vê no exame uma forma
de mostrar o valor dele”, diz.

Procurada, a EAESP-FGV in-
forma que “valoriza a nota do
Enade 2012 e defende a inclu-
são das respectivas avaliações
de seus alunos nos históricos es-
colares”. A reportagem não con-
seguiu contato com a assesso-
ria da Universidade Federal de
Viçosa. Já a PUC-SP diz que
“não considera que a nota 3 no

Enade corresponda à qualidade
de seu curso de Direito”. “Ape-
sar da nota 3, somos reconheci-
dos como uma das mais impor-
tantes instituições do País nes-
ta área, tendo formado inúme-
ros ministros do Supremo Tri-
bunal Federal e Superior Tribu-
nal de Justiça”, informa a insti-
tuição paulista.

Crítica. Cristiane diz que ‘boicote não alcançou nada’

197 mil
É o número de alunos no Enade
2013. Farão a prova alunos con-
cluintes dos cursos de Biomedici-
na, Educação Física, Enferma-
gem, Farmácia, Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Medicina, Medicina
Veterinária, Nutrição, Odontolo-
gia, Serviço Social e Zootecnia.

● Exemplo
“No primeiro período do
Protocolo de Kyoto
reduzimos 32% das nossas
emissões, enquanto nosso
PIB cresceu 200%.”
Marcin Korolec
MINISTRO POLONÊS DO MEIO AMBIENTE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A33.




