
O ambiente no colégio paulista é
propício para isso. Com 31 anos de
existência, ele mais parece uma vila de
casas e sobrados. Pelos corredores, há
canteiros de flores e pimentas-malague-
tas plantadas. Mas a vida é doce lá den-
tro, mesmo com 55 aulas por semana
(quase 12 horas por dia) para alunos
do terceiro ano. No Colégio de São
Bento, do Rio, o campeão nacional do
Enem com 82,96 pontos, o ritmo tam-
bém é puxado: no terceiro ano, as aulas
vão das 7h30 às 16h30 e há provas to-
dos os sábados. Fundada há 150 anos
por monges beneditinos, a instituição não
aceita meninas. São 1,1 mil alunos espa-
lhados por 16 mil m2, com piscina, qua-
dras, laboratórios, ar-condicionado e in-
ternet nas salas. A mensalidade oscila em
torno de R$ 1.500. Para Guilherme San-
tos, 19 anos, a ausência de meninas tem
pontos positivos e negativos: "O ruim
eu nem preciso falar. O bom é que nos
distraímos menos e estudamos mais".

PRÁTICA No
Cefet-SP,

todas as
disciplinas
podem ser
dadas nos

laboratórios

Não é o caso do São
Bento, mas depois que o
Enem foi criado, há dez
anos, houve colégios que,
visando uma melhor colo-
cação, criaram vagas de
professores para as compe-
tências avaliadas na prova. O exame, 30
contrário dos vestibulares, não se pren-
de a conteúdos de disciplinas como
matemática e química. O aluno deve
demonstrar competências como capa-
cidade de expressão, compreensão e
argumentação. Estudar para o Enem,
portanto, não faz sentido. "Mas, infeliz-
mente, há pessoas que estudam com ob-
jetivos bem mais pragmáticos. Muito por
culpa da escola", critica Nilson José Ma-
chado, professor da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo
(USP). Membro da equipe que formu-
lou o projeto do exame, ele completa:
"A função da escola é preparar o jovem
para a vida e não para prova nenhuma".



Esse é o princípio do Centro Federal
de Educação Tecnológica (Cefet-SP), a
melhor escola pública de São Paulo.
"Aqui somos autodidatas. Aprendemos
a aprender", diz a aluna do segundo ano
Gabriela Minichelli Coelho, 17 anos.
Professor de química, Nelson Teixeira re-
força o critério pedagógico do Cefet-SP:
"As disciplinas são ferramentas da edu-
cação do aluno. Em uma aula em labora-

tório, conteúdos de matemática,
português, química, física e biolo-
gia podem ser passados ao mesmo
tempo, já que a finalidade é fazer
o aluno aprender a raciocinar, in-
terpretar e ter visão crítica."

O Cefet-SP possui 20 laboratórios de
informática (com 20 computadores em
cada um), dois de biologia, dois de quí-
mica e dois de física. Melhor: 60% dos
professores têm doutorado ou mestrado
no currículo e 30%, especialização. Mas
há problemas. Falta conforto para alunos
e funcionários em sala, há goleiras e al-
gumas tomadas não funcionam.

Cenário parecido se vê no Colégio
de Aplicação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Cap-UFRJ), a escola
pública número l do Brasil, segundo o
Enem 2007. Fundada em 1948 como la-
boratório dos formandos em licenciam-

ra da UFRJ, ela tem tradição, possui bra-
são, uniforme e bons professores, mas
as condições físicas são precárias - não
existe ar-condicionado, nem todos os
ventiladores funcionam e há pilhas de
carteiras quebradas, entre outros proble-
mas. "Precisamos de espaço. Nossa es-
trutura pedagógica não cabe aqui", diz
Marcelo Bueno, diretor-adjunto de en-
sino. A façanha dos alunos do CAp-
UFRJ no Enem está bastante ligada à
qualidade do corpo docente. Cerca de
90% se dedicam exclusivamente à insti-
tuição e a maioria tem pós-graduação.
A aluna Marina Cotrim, 17 anos, pensa
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