
AS ESCOLAS
CAMPEÃS
As duas mais bem classificadas no ranking
do Enem mostram o que dá certo no ensino:
bons professores e muitas horas de estudo

Camila Antunes

Saiu um ranking das escolas
brasileiras que traz uma obvie-
dade e uma surpresa. Trata-se
do resultado do Enem, o exa-

me nacional do Ministério da Educa-
ção (MEC) que mediu a qualidade do
ensino médio em 22 000 escolas públi-
cas e privadas no país inteiro — 96%
do universo total. Ô ranking foi produ-
zido a partir das notas obtidas pelos 2,2
milhões de estudantes que prestaram o
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exame. O campeão da lista é o colégio
São Bento, do Rio de Janeiro, fundado
há 148 anos e que sempre emplacou
seus alunos nas primeiras colocações
das carreiras mais disputadas no vesti-
bular. Não causa espanto, portanto, que
também tenha se destacado na prova do
MEC. Já a escola que ficou com o se-
gundo lugar no ranking nacional — a
Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
cio, também do Rio de Janeiro — cha-
ma atenção por pertencer à rede públi-
ca, cujo resultado nesse tipo de exame

tradicionalmente oscila entre o ruim e
o péssimo. O que explica parte do su-
cesso de duas escolas de origens tão
distintas é uma característica comum
entre elas: ambas contam com um qua-
dro de professores de alto nível, uma
raridade no ensino médio brasileiro.
No São Bento, 80% dos docentes têm
mestrado ou doutorado. Na Joaquim
Venâncio, 70% dos professores apre-
sentam essa formação. O resultado do
Enem reforça aí uma constatação para
a qual outras pesquisas já haviam apon-
tado, "Um bom quadro de professores
faz toda a diferença no resultado aca-
dêmico de uma escola", diz a educado-
ra Maria Helena Guimarães de Castro.

Outro fator que contribui para o de-
sempenho das duas campeãs do Enem
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é que elas oferecem uma jornada de
estudos bastante superior ao turno de
quatro horas exigido pelo MEC: os
alunos do São Bento e da Joaquim Ve-
nâncio permanecem, em média, o do-
bro do tempo na escola — oito horas
diárias. Esse é mais um quesito em que
os colégios brasileiros vão mal na
comparação internacional. De acordo
com um levantamento da OCDE (orga-
nização que reúne as nações mais in-
dustrializadas), os estudantes brasilei-
ros permanecem em sala de aula ape-
nas a metade do tempo que ficam ame-
ricanos e coreanos, cujas notas são bas-
tante superiores. Segundo os especialis-
tas, esticar o período escolar é prioritá-
rio para melhorar os resultados nacio-
nais — e as duas campeãs do Enem são
um exemplo disso. No São Bento, todos
os estudantes do ensino médio têm au-
las aos sábados e os do 3° ano passam o
dia inteiro na escola, entre cursos de
francês e reforço na grade curricular
tradicional. Na Joaquim Venâncio, os
alunos assistem a um curso de filosofia
e têm aulas práticas de ciências em um
turno vespertino extra.

O que também merece atenção no
caso da escola Joaquim Venâncio é que
se trata de uma raridade na precária re-
de de educação pública no Brasil.

Além de um bem formado quadro de
professores, ela exibe modernos labo-
ratórios de ciências e um computador
para cada três estudantes — infra-es-
trutura que passa longe da rede públi-
ca de ensino. O motivo para a vice-
campeã no Enem ser tão diferente das
outras escolas públicas brasileiras é
que ela pertence a um seleto grupo de
colégios técnicos sustentado com re-
cursos do governo federal. Por essa ra-
zão, fica dentro do complexo da Fun-
dação Oswaldo Cruz, centro de exce-
lência em pesquisas na área de saúde.
Existem 121 escolas técnicas como a
Joaquim Venâncio no Brasil, todas elas
com a dupla função de ensinar o currí-
culo básico do ensino médio e fornecer
aos jovens formação profissionalizan-

te. Na prática, o orça-
mento de uma escola
desse tipo é quatro ve-
zes maior do que o de
um típico colégio pú-
blico. Isso ajuda a ex-
plicar o bom desempe-
nho de tais instituições
no Enem. Em São Pau-
lo, por exemplo, as dez
escolas públicas que
encabeçam a lista são
técnicas. Prova de que
dispor de boas condi-
ções físicas para o es-
tudo — que é outra
qualidade comum às
melhores escolas do
Enem — também tem
impacto positivo no
resultado acadêmico.

O São Bento, a Joa-
quim Venâncio e al-
guns poucos colégios
destoam na lista do
Enem como exceções
no meio de um resulta-
do geral sofrível. A
média dos estudantes

brasileiros no exame foi 47, em urna
escala de zero a 100 — nota que os re-
provaria em qualquer classe escolar. A
prova do MEC ainda joga luz em outra
questão: a diferença entre os alunos da
rede pública e os que vêm de escolas
particulares. No caso dos egressos de
colégios públicos, a média não passou
de 42. A nota dos estudantes das esco-
las privadas ficou em 57. Essa desi-
gualdade captada pelo Enem apareceu
nos resultados do vestibular da Fuvest.
divulgados há duas semanas. Entre os
aprovados, 73% fizeram o ensino mé-
dio em uma escola particular — a
maior proporção desses estudantes des-
de 2001. A fragilidade na formação dos
jovens vindos da rede pública é um si-
nal de que o sistema de cotas que o go-
verno federal quer implantar nas uni-
versidades para esses alunos é no míni-
mo temerário. Afinal, facilitará o in-
gresso de estudantes cujo desempenho
acadêmico é muito baixo, como mos-
trou o exame do MEC. Seguir o exem-
plo das campeãs no ranking do Enem é
um caminho mais eficiente para melho-
rar o nível de ensino das escolas brasi-
leiras — particulares e públicas. •
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