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No ano passado, o MEC tam-
bém insistia que os aplicado-
res da prova seriam contrata-
dos e treinados previamente,
mas isso não ocorreu. O exa-
me contou com “voluntários”
escolhidos sem critério, na
porta dos locais de prova.

O repórter Paulo Saldaña,
do Estado, apresentou-se em
um local de prova, na zona oes-
te, e foi convocado. A única
informação pessoal pedida
pelos coordenadores foi o RG.

O treinamento aos aplicado-
res foi realizado duas horas
antes da abertura dos portões.
Várias pessoas estavam pela
primeira vez na organização
de um exame e tinham de
aprender naquele tempo co-
mo se portar em caso de cola,
o que é ou não permitido na
sala, na mesa, embaixo da ca-
deira, a cor da caneta, etc.

Mesmo sem experiência em
exames, como dito aos coorde-
nadores, o repórter foi confir-
mado para ser fiscal de sala. O
Inep afirmou que o recruta-
mento ocorrera diante da abs-
tenção de fiscais capacitados.
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O grupo inglês Cognita, ligado à
rede C&A, acaba de entrar no
mercado educacional brasileiro
ao comprar a escola Cidade Jar-
dim/PlayPen, na zona oeste de
São Paulo. Os planos do novo do-
no é manter diretriz pedagógica,
coordenadores e professores da

escola, que existe há 31 anos.
Segundo a empresa, é o primei-

ro passo no mercado brasileiro e
da América Latina. A Cognita
tem 58 escolas pelo mundo.
“Nossos planos são que mais es-
colas se unam ao grupo e siga-
mos crescendo na América Lati-
na e no Brasil, em particular”, ex-
plica Adriano Figueiredo, um
dos diretores da Cognita. Já há
estudo para aquisições em São
Paulo e em outras cidades.

Segundo Figueiredo, a políti-
ca do grupo é não interferir no
currículo e na filosofia das esco-

las. No caso da PlayPen, até a di-
retora e antiga dona, Guida Ma-
chado, vai continuar na escola.

Guida conta que decidiu ven-
der quando percebeu que a esco-
la precisava crescer. “Eu me
preocupava com a perenidade e
a escola foi ficando pequena. Foi
decisivo saber que o grupo não
mudaria nossa filosofia”, diz ela.
Os valores do negócio não foram
divulgados.

Mesmo não revelando o pre-
ço, Guida afirma que tudo “foi
muito bem avaliado”. A escola
funciona em um prédio assinado

pelo arquiteto Isay Weinfeld, lo-
calizado entre o Jockey Club e o
Parque Alfredo Volpi.

A escola foi pioneira em ensino
bilíngue – com currículo 50% em
inglês e 50% em português. São

500 alunos, da educação infantil
ao 9.º ano, período semi-integral
no ensino fundamental. As men-
salidades variam de R$ 2,8 mil a
R$ 3,2 mil.

Há cerca de 15 dias, os pais fo-

ram avisados da negociação pela
diretoria.A reação foipositiva, se-
gundo a escola.

O casal Fabiana e Alberto Me-
nache gostou da notícia. “O espa-
ço físico é um pouco limitado pa-
ra as crianças mais velhas. Ago-
ra, com a entrada do investidor,
espero que melhore”, diss Alber-
to, de 39 anos. Eles já tinham
uma filha de 7 anos na escola e,
segundo Fabiana, a notícia foi es-
sencial para matricularem o me-
nino de 1 ano e 2 meses. “Achei
que era a hora certa, porque de-
pois vai ser difícil matricular.”

O plano é oferecer o ensino
médio o mais breve possível.
“No ensino fundamental, a esco-
la não vai crescer mais e conti-
nuará com três turmas por série,
com o máximo de 25 alunos por
classe”, disse Guida. / P.S.

Leia. Estereótipos ajudam
homens a suportar mais a dor
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Após três edições problemáti-
cas, o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) decidiu
reforçar a segurança das provas
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), recorrendo a la-
cres eletrônicos para o fecha-
mento dos malotes. O material

será escoltado por 19,5 mil agen-
tes de segurança que atuarão pa-
ra garantir a distribuição aos
15.076 locais de aplicação, espa-
lhados por 1.615 municípios.

Segundo informou o Inep, a
adoção de lacres eletrônicos per-
mite o registro do horário de fe-
chamento do malote na gráfica e
o de abertura no dia da aplicação
– serão 10 mil lacres para este

Enem e 10 mil para outros exa-
mes do instituto. O valor do con-
trato com a empresa RR Donnel-
ley é de R$ 3,7 milhões.

Considerando o contingente
de funcionários dos Correios,
aplicadores da prova, fiscais, as-
sistentes e pessoal de apoio, o
Enem 2012 mobilizará 566.617
pessoas, o equivalente à popula-
ção de Aracaju (SE). A escolta en-

volve agentes da Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal e
agentes das Secretarias Esta-
duais de Segurança Pública.

Para evitar percalços, o Inep
manteve a parceria com a empre-
sa de gestão de riscos Módulo,
que deverá concluir até o dia da
prova a checagem de 3.439 mil
itens em 11 áreas – em 2011, fo-
ram 1.276 itens. Procurada, a Mó-

dulo não quis se manifestar so-
bre a atuação no Enem 2012. O
serviço custou R$ 750 mil.

O MEC também firmou nova-
mente um termo de cooperação
com o Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro), que acompanhou
o processo de manuseio de ca-
dernos de prova e material admi-
nistrativo. O ministério gastou
R$ 53.971,76 com diárias, passa-
gens aéreas e outros custos, co-
mo a realização de visitas técni-
cas e reuniões.

Grupo inglês compra escola
e entra no mercado brasileiro

Provas terão lacre eletrônico e escolta
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MEC aumenta equipe em 25% para
evitar repetição de falhas no Enem

Fiscais novatos
atuaram

Foco. Candidatos fazem prova na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2008

Paulo Saldaña

Para tentar evitar problemas
com os aplicadores das provas
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), o Ministério
da Educação (MEC) investiu
na contratação de pessoal de
apoio e aumentou em 25% o ta-
manho da equipe. O MEC já
conta com os faltosos e afirma
que o planejamento de prepa-
ração dessa equipe começou
em outubro. Apesar do esfor-
ço, há fiscais que não fizeram
o treinamento e foram convo-
cados há poucos dias.

O exame começa amanhã em
1.615 cidades do País. São espera-
dos 5,7 milhões de inscritos. O
exame é usado como processo
seletivo para praticamente to-
das as universidades federais do
Brasil, além de critério para con-
cessão de bolsas do Programa
Universidade Para Todos (ProU-
ni), financiamento estudantil e
certificação do ensino médio.

Com o crescimento da impor-
tânciadoexame–queganhousta-
tus de vestibular em 2009 –, estu-
dantespassaramareclamar ainda
mais do despreparo dos fiscais na
hora da aplicação. São eles os res-
ponsáveispororientaropreenchi-
mentodo exame,fazer valeras re-
gras da prova, tirar dúvidas e agir
em caso de detecção de cola.

Segundo o MEC, vão partici-
par da aplicação 539.919 pessoas,
entre coordenadores, fiscais e
pessoal de apoio. No ano passa-
do, esse número girava em torno
de 435 mil. O aumento reflete o
salto de 7% no número de inscri-
tos no exame, mas também a
preocupação do MEC de evitar
transtornos.

A pasta afirma que a capacita-
ção começou em junho, com cur-
so dado a distância para 35 mil
pessoas. Entre setembro e outu-

bro, teria ocorrido a capacitação
nos locais que envolveriam tam-
bém os fiscais de sala e grupo de
apoio. A pasta não informou
quanto foi investido na capacita-
ção nem quantos profissionais
foram capacitados.

O Estado apurou que houve
convocações nesta semana.
Uma professora de educação bá-
sica na zona leste vai participar
pela primeira vez da aplicação.
Foi convidada na segunda-feira.
“Preferia ter um cursinho antes,

nunca vi uma prova do Enem.
Mas acho que na hora a gente se
vira”, disse ela, que pediu para
não se identificar. Ela vai ganhar
R$ 150 por dois dias de trabalho.
O MEC afirma que ninguém
mais está sendo convocado, mas
pode haver casos excepcionais.

Confusão. Com a experiência
de ter feito os últimos três exa-
mes, o vestibulando de Medici-
na Murilo Augusto Gil Tunussi,
de 21 anos, diz que a desorganiza-

ção dentro da sala de aplicação já
é uma tradição do Enem. Segun-
do ele, a diferença em relação a
outros vestibulares, como o da
Fuvest, é “enorme”.

“É muito perceptível o despre-
paro e isso atrapalha muito. Tem
gente que deixa lápis, outros
não. Proíbem relógio digital,
mas não informam quanto tem-
po já passou”, diz ele, aluno do
cursinho Etapa. “Você já está ner-
voso e isso atrapalha muito.”

O estudante mora no Tatua-

pé, zona leste de São Paulo, mas
seu local de prova é na Vila Maria-
na. “Não entendo esses crité-
rios, mas vou sair de casa bem
mais cedo.” Os portões abrem às
12 horas e às 13 horas eles são
fechados para o início da prova.
O horário é de Brasília.

Nova chance. O MEC e o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), res-
ponsável pela realização, tem
em 2012 a quarta chance de reali-
zar um novo Enem sem proble-
mas. Desde 2009, quando se tor-
nou vestibular, houve falhas.

Primeiro, o Estado avisou o
MEC do vazamento das provas e
o exame foi cancelado. No ano
seguinte, houve falhas na impres-
são e o tema da redação vazou na
Bahia.

Em 2012 foi a vez de um colé-
gio do Ceará distribuir, semanas
antes do exame, questões idênti-
cas às que caíram nas provas. As
questões vazaram do pré-teste
realizado na escola em 2010.
Mesmo com esse histórico, o exa-
me cresceu. Neste ano, o núme-
ro de inscritos foi recorde.

Aquisição. Pioneira no ensino bilíngue, escola tem 500 alunos
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Educação. Número de pessoas envolvidas na aplicação do exame passou de 435 mil para 539 mil, enquanto quantidade de candidatos
cresceu 7%; ministério diz que capacitação começou em junho, mas o ‘Estado’ encontrou pessoas que foram convocadas nesta semana

Cognita adquire a
Cidade Jardim/PlayPen,
em São Paulo, e afirma
que tem planos de
expansão no País
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O exame

Agenda Fique atento Resultados

Correção on line

Os gabaritos das provas objetivas 
serão divulgados até 
quarta-feira, dia 7 

Os participantes podem acessar 
os resultados individuais no dia 
28 de dezembro de 2012 
no site do  www.inep.gov.br

Documentos
Para realizar a prova 
do Enem é necessário 
apresentar um 
documento de 
identificação 
original com foto

O Enem é composto por 4 provas, 
com 45 questões cada, e 1 redação

Material
Cada participante deve ter 
caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em 
material transparente. O uso 
de outra cor ou lápis 
impossibilita a leitura ótica 
do cartão de respostas

Após cada dia de prova, o 
Estadão.edu inicia correção 
ao vivo com professores do 
Grupo Positivo. Os vídeos serão 
transmitidos pelo    

12H*

13H* 

Abertura dos portões

Fechamento dos portões e 
início das provas
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SÁB., DIA 3    TEMPO PARA A PROVA: 4H30 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias

DOM., DIA 4    TEMPO PARA A PROVA: 5H30

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, Redação e 
Matemática e suas Tecnologias

* Horário de Brasília 
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




