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Vestibular da Unicamp começa hoje em todo o Brasil
Neste ano, aumentou o tempo mínimo de permanência na sala; cerca de 50 mil estudantes realizam a prova da primeira fase

Avaliação da educação vira regra
Aneb, Enade, Enem e outros ajudam na hora de criar políticas públicas e dirigir investimentos. Mas especialistas têm críticas

EXAMES

RenataCafardo

As siglas confundem. Saeb que
virouAneb ,EnadequeeraPro-
vão e também Enem, Saresp e
Encceja, assim mesmo, com
dois c. Mas hoje não se faz edu-
cação semavaliação. Éumcon-
sensoentreeducadoresnoBra-
sil e no mundo. Políticas públi-
cas e investimentos são dirigi-
dosconformeos resultadosdas
provas feitas pelos alunos e or-
ganizadas pelos governos, não
por seus professores. Há dez
anos, com o primeiro Sistema
Nacional de Avaliação da Edu-
caçãoBásica(Saeb),oBrasilco-
meçou a diagnosticar a escola,
de fora da escola.
Neste mês, os estudantes

brasileiros tiveram pelomenos
quatrodessasprovaspela fren-
te. Ontem e hoje, foram os dias
doExameNacionalparaCertifi-
cação de Competências de Jo-
vens e Adultos (Encceja), cria-
do neste ano para avaliar quem
conclui o antigo supletivo. No
início de novembro, meninos e
meninas paulistas do ensino
fundamental emédio fizeram o
SistemadeAvaliaçãodeRendi-
mento Escolar do Estado de
SãoPaulo (Saresp). Sãoprovas
deportuguês ematemáticaela-
boradaspelaempresaganhado-
ra da licitação. Cada série faz o
mesmoexame,nãoimportaseo
aluno está na escola pública da
capital ou numa particular no
interior doEstado.
“Antes das avaliações, se fa-

ziapolíticapúblicadeeducação
só com achismo”, diz o secretá-
rio Estadual da Educação, Ga-
brielChalita.ElecontaqueoSa-
resp serviu tanto para quebrar
mitos–porexemplo,odequeas
escolas rurais eram piores do

que as da periferia da capital –
comoparadecidiremqueapos-
tar. Os resultados mostraram
deficiênciaem leitura; oEstado
criou um programa em que
uma hora é separada para as
obras literárias na sala de aula.
Também indicaram que esco-
las nas quais diretores perma-
neciam por muito tempo ti-
nham desempenho melhor.
Umanormaexigehoje,nomíni-
mo, dois anos no posto para es-
ses profissionais.
“Agentefazasprovas,masa

escola pública não melhorou
ainda”,dizoestudanteGustavo
Ribeiro Sanchez, de 18 anos,
queneste anoparticipoudoSa-
resp e do Exame Nacional do
EnsinoMédio(Enem).Aolongo
dos anos, os alunos brasileiros
também pouco melhoraram
suas notas nas avaliações, mas
a série histórica de resultados
já ajuda nas políticas públicas.
AescoladeGustavoaindafoi

selecionadanaamostradaAva-
liaçãoNacionaldaEducaçãoBá-
sica (Aneb), realizada na sema-
na retrasada. A Aneb é o novo
Saeb; igualzinho,sóonomemu-
dou. Assim como amaioria das
que existem, é realizada pelo
InstitutoNacional deEstudos e
PesquisasEducacionais (Inep),
órgão do Ministério da Educa-
ção(MEC).FoioSaebquereve-
loudadosalarmantescomoode
que 60% das crianças brasilei-
rasque terminama4ªsérienão
sabem ler corretamente.
Aconstataçãofezqueopresi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva
passasse adizer que oPaís pre-
cisava de uma prova nacional
para todas as crianças, escola
por escola. O Saeb é feito por
amostragemerevelaapenasre-
sultadosporregiões.Lula insis-
te nisso, desde que assumiu. A
resposta veio neste ano com a
Avaliação Nacional do Rendi-
mentoEscolar(Anresc),quega-
nhouoapelido – pronunciável –
deProvaBrasil. Ela foi feita pe-
la primeira vez na semana pas-
sadacomtodososalunosde4ªe
8ª séries do País.
“Ogovernofederalnãoéges-

tor de rede de escolas, por isso
não faz sentido esse exameuni-
versal”, diz o ex-ministro da
EducaçãoPaulo Renato Souza,
que ajudou a criar a cultura de
avaliação noPaís, inaugurando
o Saeb, o Enem e oProvão. Seu
argumento é o de que os exa-
mes universais – de que todos
os alunos participam – só têm
significado quando feitos pelos
Estados oumunicípios, que são
os responsáveis pelas escolas.

Assim, não adiantaria saber
queumaescoladePernambuco
tem dificuldade em matemáti-
ca, por exemplo, se o MEC não
pode resolver o problema dire-
tamente.
AProvaBrasil custaR$54,9

milhões; é amais cara de todas.
Participaram 5 milhões de alu-
nos, outro recorde. Aneb (ex-
Saeb) e Prova Brasil têm con-
teúdos semelhantes. Mas o
MECargumenta quenãopode-
ria apenas universalizar oSaeb
porque, com a mudança, se in-
terromperia uma importante
série histórica de resultados.

SEMGASTARUMTOSTÃO
Alguns Estados e municípios,
noentanto,gostaramdanovida-
de. O secretário municipal de
Educação, JoséAristodemoPi-
notti, fez elogios à idéia do PT.
“Não vamos gastar um tostão”,
diz.Pinotti convocouumaequi-
pe para analisar os resultados

dascriançasdacapital.Elepre-
feriuaderiràProvaBrasilapar-
ticipardoSaresp,emqueaspre-
feiturasprecisampagarR$1,67
por aluno. A capital fará ainda
umexame próprio em2006pa-
ra 4ª e 8ª séries.
Paulo Renato critica outras

decisõesdoInepsobocomando
do PT. Não gosta do novo Pro-
vão, o Exame Nacional de De-
sempenho do Estudante (Ena-
de). Para atingirmais cursos, o
Enade é feito por amostragem,
diferentementedoseuanteces-
sor. Nesse caso, o ex-ministro
lembra que as universidades
são responsabilidade do MEC
e, portanto, o exame precisaria
seruniversalpararetratarbem
cadacursoemcada instituição.
Concordando ou não com os

métodos, os dirigentes de on-
tem e de hoje são unânimes em
defender as avaliações. “A gen-
tenuncasaberiaqueoBrasiles-
támalemrelaçãoaosoutrospaí-

sesemeducaçãosenãofosse
o Pisa”, diz o recém-assumi-
do presidente do Inep, Rey-
naldo Fernandes. O exame,
feito pela Organização para
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômicos (Ocde),
temmostradoqueoPaístem
umdos piores desempenhos
em leitura e matemática.
“Nessa era do conhecimen-
to, a pessoa temdeaprender
avidatoda.Asavaliaçõesme-
dem a capacidade de apren-
der”, diz Paulo Renato.
Porisso,asmodernasava-

liações não são necessaria-
mente divididas em discipli-
nas nem cobram conteúdos.
OPisa,oSaebeSarespusam
textos paramedir as compe-
tências e habilidades das
criançasemleituraeescrita,
a capacidade de aplicar seus
conhecimento no mundo
real. Avaliam, ainda, resolu-
çãodeproblemase interpre-
tação de gráficos.
Os alunos e professores

tambémpreenchemquestio-
nários sobre situação socioe-
conômica,computadores,for-
mação.Osresultadossãocru-
zadoscomodesempenhodos
alunosemostramaimportân-
ciadecadaitemnaaprendiza-
gem. O primeiro Saeb, em
1995, indicou que alunos
cujos professores eram for-
mados emensino superior se
saíam melhor nos exames.
Em1996, ogoverno formulou
a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB),determinandoocurso
superiorcomoumaexigência
paraprofessores. ●

●●DATA:Hoje

●●HORÁRIO:às14horascomeçao
exame,maséprecisochegaruma
horasantesaolocaldeprova.Os
portõesserãofechadosàs13h45

●●CONTEÚDO:Aprimeirafaseterá
umaredaçãoe12questõesdiscur-
sivasdematemática,física,quími-
ca,biologia,históriaegeografia

●●NOTAS:Oscandidatossãoclas-
sificadosporordemdecrescente
danotaobtidanasquestões.Sóo
grupomelhorclassificadoterásua

redaçãocorrigida.Osoutrosestão
eliminadosdovestibular

●●OQUELEVAR:Documentode
identidade, lápis,canetaazulou
preta,borracha,réguapequena,
águaousucos,frutas,barradecho-
colateoudecereais

●●CANDIDATOS:Sãonesteano
49.585inscritosnaprova

●●CIDADES:Oexameseráfeitoem
25cidadesbrasileiras,entreelas
SãoPaulo,Campinas,Rio,Curiti-
ba,Fortaleza,GoiâniaeSalvador

COMOSERÁAPROVA

Nos EUA,
resultados
também levam
a punições

FernandoDantas
RIO

Nos Estados Unidos, a tendên-
cia dos últimos anos tem sido a
de apertar o cerco às escolas e
aos professores, na tentativa de
melhorarodesempenhodosalu-
nos. Eles são exaustivamente
avaliadospormeiodeumasérie
deexames federais eestaduais.
Nestemês,emumseminário

sobrequalidadedeeducaçãono
Rio, organizado pela Fundação
GetúlioVargas (FGV), o econo-
mista americano Eric Hanu-
shek,consideradoumdosmaio-
res especialistas do mundo no
tema, explicou como novosme-
canismos de premiação e puni-
çãoaescolas eprofessores, vin-
culadosaodesempenhodosalu-
nos, estão sendo utilizados. Há
transferência demais recursos
para as escolas com melhores
estudantes e o dinheiro pode
seratéapropriadoempartepe-
los professores.
Uma lei federal ainda obriga

as escolas com mau desempe-
nho a financiar com seu próprio
orçamento o reforço educacio-
nal dos alunos. Segundo Hanu-
shek, o desempenho dos alunos
americanos em inglês,matemá-
tica e ciências permaneceuqua-
seinalteradoentreoanos60eos
90. Isso ocorreu ainda que o ta-
manhomédio das classes tenha
passado de 25 alunos para 17 e
que o número de professores
com mestrado tenha subido de
24%para56%.

TEXAS
Umdosprogramasmais abran-
gentes e minuciosos de avalia-
çãodealunosfoiadotadopeloTe-
xas,queaplica testesdesde 1993
emmais de 200 mil alunos de 3
milescolas.Elemostrouqueadi-
ferençadequalidadedentrodas
escolas, istoé, entre os seuspro-
fessores, é bem maior do que a
diferençaentre as escolas.
Emtermosdeexperiência, fi-

coudemonstradoqueapenasno
primeiroanodeprofissãoospro-
fessoresapresentamumaqueda
dequalidade.Apartir daí, as va-
riações são insignificantes. Um
achado curioso é que professo-
rescomasmesmascaracterísti-
cas raciais dos seus alunos têm
emmédiamelhordesempenho.
O quemais surpreendeuHa-

nushek, porém, foi o fato de que
os professores que saíam de de-
terminadasescolasatraídospor
ofertasmelhoresdeoutrosesta-
belecimentos (o que pode ocor-
rer no sistema público america-
no) não eram melhores do que
aquelesque ficavam. “No fundo,
é ummistério o que faz comque
algunsprofessoressejammelho-
resdoqueosoutros.”●

ENTRE EXAMES –Sanches:participaçãonoSaresp,EnemeAneb

SilvanaGuaiume
CAMPINAS

Osrapidinhospodemseprepa-
rarparapermanecerumahora
a mais na sala durante a prova
dovestibular2006daUniversi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp), quecomeçahoje.O
tempomínimodepermanência
doscandidatosnolocalondefa-
rão o teste seráde duas horas e
meia, uma amais que nos anos
anteriores. O coordenador da
Comissão Permanente para os
Vestibulares da Unicamp
(Comvest), Renato Pedrosa,
justificou a decisão como mais
umamedida de segurança.
“Nunca tivemos nenhum

problemaeamudançanãoterá
relevância para o vestibular,
mas segurança nunca é de-
mais”, alegou Pedrosa. Outra
novidadefoiaampliaçãodoslo-
cais de prova. Cinco cidades de
São Paulo foram incluídas na
lista: São Bernardo do Campo,

SãoCarlos,Sumaré,MogiGua-
çu e Valinhos. Juntas, somam
4.109 inscritos, quase um terço
do número de estudantes que
farão a prova em Campinas
(12.156candidatos).Pedrosaex-
plicouqueadefiniçãodessasci-
dades, inclusive as próximas a
Campinas, foi feita a partir de
levantamento de inscritos nos
anos anteriores.
“Esperávamosumaboapro-

curanesses locais.MogiGuaçu
nossurpreendeu”,disse.Acida-
de registrou 1.028 candidatos
inscritos.Ocoordenadoracres-
centou que a descentralização,
comreduçãodonúmerode ins-
critos em Campinas, facilita a
logística do vestibular.
Novestibularanterior, onú-

mero de inscritos para fazer o
teste em Campinas era de
16.335.No total, estão inscritos
para o vestibular 2006 da Uni-
camp 49.585 candidatos, que
prestarão o concurso em 25 ci-
dades: Bauru, Belo Horizonte,

Brasília, Campinas, Curitiba,
Fortaleza, Goiânia, Jundiaí, Li-
meira, Mogi Guaçu, Piracica-
ba, PortoAlegre, RibeirãoPre-
to, Rio de Janeiro, Salvador,
Santo André, Santos, São Ber-
nardo do Campo, São Carlos,

SãoJosédoRioPreto,SãoJosé
dosCampos,SãoPaulo,Soroca-
ba, Sumaré eValinhos.
O sistema de identificação

do candidato por meio de digi-
tal, impressa com grafite em
umselo no alto daprova, usado

na segunda fase do vestibular
2005 será adotado também na
primeiraetapadoconcursopa-
ra2006. “Permitiráumcontro-
lemaior, porque já teremosum
banco de dados pronto”, co-
mentou Pedrosa. A expectati-
va é de que cerca de 14 mil alu-
nos sejam classificados para a
segunda fase.
A prova da primeira fase in-

clui redação, que vale 60 pon-
tos, e 12 questões dissertativas
dematemática, física, química,
biologia, história e geografia,
que também valem outros 60
pontos.Os candidatos são clas-
sificadosporordemdecrescen-
te da nota obtida nas questões
gerais.
Os mais bem classificados,

até oito vezes o número de va-
gas em cada curso, terão sua
redação corrigida. Os próxi-
moscandidatosda listaque ob-
tiverem nota maior ou igual a
30 pontos nas questões gerais
tambémterãosuaredaçãocor-

rigida, até o limite de 12 vezes o
número de vagas em cada cur-
so. Pedrosa estimou que deve-
rão ser corrigidas cerca de 24
mil redações.
O coordenador insistiu que

oscandidatoscheguemaolocal
deprovacomumahoradeante-
cedência. Os portões serão fe-
chadosàs13h45eaprovacome-
çará às 14horas. Os estudantes
devem levarooriginal dodocu-
mento de identidade, lápis, ca-
neta azul ou preta, borracha e
uma pequena régua.
Nãopoderão ser usados cal-

culadora, celulares e pagers,
corretivo líquido, relógio com
calculadora, boné ou chapéu.
Água, sucos, refrigerantes, ba-
las, doces, chocolates e roupas
leves estão liberados.
Dos inscritosparaovestibu-

lar2006daUnicamp,31,3%fize-
ramtodooensinomédio emes-
colas da rede pública e 17,6% se
declararam pretos, pardos ou
indígenas. ●

FILIPE ARAUJO/AE

‘Agentefazasprovas,
masaescolapública
nãomelhorouainda’,
afirmaestudante
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 nov. 2005. 1º Caderno,  p. A28.




