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O Ministério da Educação (MEC) lançou na segunda-feira (30/07) o manual A Redação no
Enem 2012 – Guia do Participante com informações sobre critérios de avaliação da redação do
exame. O       guia vai orientar estudantes sobre como se preparar para a prova, que será
aplicada nos dias 3 e 4 de novembro.

  

“O guia vai trazer tudo que o aluno precisa saber sobre o que os avaliadores vão considerar
para dar nota [na redação]. O estudante vai saber exatamente em que pode perder pontos e
qual a estratégia para ter o melhor desempenho possível”, disse o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante.

  

Das 3.700 redações que receberam nota máxima (mil pontos) no Enem 2011, seis foram
selecionadas e aparecem no guia com comentários. De acordo com o presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Luiz Cláudio Costa, os
autores das redações selecionadas "desenvolveram o tema de acordo com as exigências do
texto dissertativo-argumentativo" e demonstraram "domínio da norma culta de língua escrita".

  

Segundo o ministro da Educação, o número de avaliadores de redação será ampliado em 40%
para o Enem 2012. Dois professores avaliarão o desempenho dos alunos, que podem receber
de zero a 200 pontos para cada uma das cinco competências (domínio da norma padrão da
língua portuguesa; compreensão e desenvolvimento do tema utilizando várias áreas do
conhecimento; construção e defesa de um ponto de vista; construção de argumentação e
proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos).

  

Havendo divergências acima de 80 pontos em qualquer uma das competências, a prova será
corrigida por um terceiro avaliador. Caso ainda persista a divergência de notas, uma banca
composta por três professores dará a nota final do participante. Até o exame anterior, a
margem para discordância era 300 pontos.

  

Mercadante afirmou que os alunos terão acesso às redações corrigidas para fins pedagógicos.
“É mais uma contribuição para darmos total transparência ao Enem”, disse. Entretanto, não
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poderão ser usadas como base para recurso junto à organização da prova.

  

Elaborado pelo Inep, em conjunto com especialistas em língua portuguesa, o guia tem
inicialmente a tiragem de 1,7 milhão de cópias, que serão distribuídas a todas escolas públicas
do país na segunda quinzena de setembro. O Ministério também vai disponibilizar edições em
braille e na forma ampliada para pessoas com déficit de visão. A versão online já está
disponível na página eletrônica do Inep.

  

O MEC também divulgou que será publicado amanhã (31) edital no valor de R$ 2 milhões para
convocar instituições de ensino superior para fazer estudos e pesquisas relacionados às
provas aplicadas.

  

Os 5,8 milhões de candidatos da próxima edição do Enem, número recorde de inscritos, farão
o exame em 140 mil salas de 1.600 municípios do país.
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