
Melhor escola estadual no Enem está na 913ª posição  
Angela Pinho 
 
Nenhum colégio estadual não-técnico de SP alcançou a média da rede privada 
 
A escola Professor Angelo Martino, em Ibitinga, está atrás de 849 particulares, 62 técnicas 
públicas e da Escola de Aplicação da USP 
 
Na lista das 4.830 escolas de São Paulo avaliadas pelo Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio) no ano passado, a melhor da rede estadual regular -ou seja, não-técnica- não passa da 
913ª posição. 
 
A escola mais bem colocada ligada à Secretaria de Educação é a Professor Angelo Martino, em 
Ibitinga (347 km de SP), que está atrás de 849 particulares, 62 técnicas públicas (57 
estaduais, 3 federais e 2 municipais) e da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação, 
ligada à USP e que figura na modesta 824ª colocação. 
 
A Folha teve acesso a uma planilha com as notas e a colocação de cada escola de São Paulo no 
Enem. Os colégios estaduais correspondem a 71% do universo avaliado. Dezenove pontos, 
numa escala de 0 a 100, separam o melhor particular no exame, o Vértice (81,67), da Angelo 
Martino (62,46) -a Escola de Aplicação da USP teve 63,4. 
 
A diferença entre ela e a pior estadual -a Shiguetoshi Yoshihara, em Presidente Epitácio (655 
km de SP)- é de quase um terço da prova, ou 28 pontos. 
 
Foi considerada a média da redação e das questões de múltipla escolha, com a aplicação de 
um fator de correção -fórmula matemática para evitar que escolas com menor número de 
alunos que fizeram Enem tenham a nota distorcida. 
 
Os resultados das escolas paulistas no exame mostram ainda, mais uma vez, o abismo entre a 
rede pública e a particular. Nenhum colégio estadual regular alcançou a média da rede privada 
(64,1) e 71% tiveram média no exame menor do que 50% -entre os particulares, o índice foi 
de 0,6%. 
 
Mesmo na rede pública, o desempenho é desigual. Metade das escolas do Estado não alcançou 
a média nacional da rede pública, de 48,081 pontos. 
 
Na avaliação do presidente do Inep (instituto de pesquisa ligado ao Ministério da Educação), 
Reynaldo Fernandes, o Enem não avalia a qualidade da escola, mas o desempenho dos alunos, 
que, disse ele, depende também do contexto socioeconômico. "Se você pegar a melhor escola 
privada e colocar os alunos da periferia, o desempenho será diferente. A comparação deve ser 
feita entre escolas com público semelhante." 
 
Para Jorge Werthein, diretor-executivo da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, 
um dos fatores para o mau desempenho é o aumento do número de matrículas no Estado na 
última década, que levou à escola parcela da população que estava fora. 
 
Para Carlos Ramiro, presidente da Apeoesp (sindicato dos professores estaduais), não se pode 
ver os resultados como um "embate" entre a rede pública e a particular. Ele cita como prova o 
bom desempenho obtido pelos colégios técnicos. 
 

 
Leia mais: 
 
CONTRASTE: PIORES E MELHORES ESTÃO EM REGIÕES METROPOLITANAS  
 
As cidades que reúnem as escolas públicas de ensino regular (não-técnico) com melhor e pior 
desempenho no Enem ficam na região metropolitana de SP ou nas regiões de Santos e 
Campinas. Considerada a média obtida na prova de testes e na redação, das 200 escolas com 



pior resultado, 91% estão nessas áreas. A capital tem 32 colégios. Entre as 200 escolas mais 
bem avaliadas, 58% estão nessas regiões. O presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, diz que 
as escolas nas últimas posições podem não ser as com o pior desempenho, pois nem todas 
tiveram a nota divulgada. 
 

 
Leia mais: 
 
1ª e última colocada têm instalações antigas e modestas 
Renata Baptista 
 
A diferença de desempenho entre a líder e a última colocada no ranking do Inep das escolas 
regulares (não-técnicas) ligadas à Secretaria Estadual da Educação se explica pelas realidades 
locais, que interferem na expectativa e na motivação dos alunos, segundo as diretorias das 
unidades. 
 
Não há grandes diferenças estruturais entre as escolas Professor Angelo Martino, de Ibitinga 
(347 km de SP), líder do ranking, e Shiguetoshi Yoshi, de Presidente Epitácio (655 km de SP), 
lanterna da lista. Ambas funcionam em prédios antigos e têm instalações consideradas 
"modestas". 
 
Para a diretora da Angelo Martino, Clea de Campos, o bom desempenho da escola de Ibitinga é 
atribuído a três fatores: empenho dos alunos, qualificação dos docentes e confiança dos pais. 
 
A escola possui 750 alunos da quinta série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino 
médio. A turma formada no ano passado e que alcançou o resultado no Enem foi a primeira a 
se formar no ensino médio na escola. 
 
Dos 62 alunos concluintes, oito conseguiram vagas em universidades públicas; a maioria está 
na faculdade. 
 
"Muitos deles entraram na escola ainda crianças. O resultado não foi surpresa", afirma a 
diretora da escola. 
 
Na escola de Presidente Epitácio, cidade marcada por conflitos agrários, a diretoria atribuiu o 
mau desempenho à relação dos alunos -na maioria filhos de assentados- com o trabalho rural 
e à defasagem de idade em relação à série. 
 
O número de alunos é pequeno -são 376 da primeira série do ensino fundamental ao terceiro 
ano do ensino médio. Dos 26 concluintes do ano passado, apenas dois se inscreveram em 
vestibulares. Um aluno foi aprovado e está cursando uma faculdade particular da cidade. 
 
"O índice de faltas é muito grande, pois o interesse maior deles é trabalhar no campo ou com 
pesca. Além disso, 20% da turma formada no ano passado tinha mais de 30 anos e tinha 
desistido da escola havia muito tempo", disse a professora Edeni Aparecida Garcia, dirigente 
de ensino da regional Santo Anastácio, que abrange Presidente Epitácio. 
 
"Estamos tentando motivar mais os alunos, mostrando a importância do estudo para a vida 
deles. Acho que no próximo ano o resultado será melhor", afirmou Garcia. 
 

 
Leia mais: 
 
2008: PRAZO PARA SE INSCREVER É ESTENDIDO ATÉ 13 DE JUNHO  
 
O prazo para inscrição no Enem 2008 foi estendido até 13 de junho. A prova será em 31 de 
agosto, às 13h. Quem vai concluir o ensino médio neste ano e já o concluiu pode fazer a 
prova, que soma pontos em vários vestibulares. É possível se inscrever nos Correios ou pela 
internet -nesta última só para quem não é isento da taxa. A inscrição é gratuita para alunos da 



rede privada que se declararem carentes e os da rede pública; para os demais, custa R$ 35. A 
inscrição pela web é feita no site www.enem.inep.gov.br/inscricao. Todos receberão a 
confirmação até 18 de agosto. 
 

 
Leia mais: 
 
Rede melhorou em relação à prova de 2006, diz secretaria 
 
A Secretaria da Educação de São Paulo informou, em nota, que a rede estadual melhorou 
"significativamente" no Enem do ano passado, com 14,97 pontos a mais em relação a 2006. 
 
O texto cita ainda que a média dos alunos estaduais paulistas é melhor do que a das outras 
redes estaduais do Brasil -47,864 pontos contra 47,658, uma diferença de 0,43%. 
 
O órgão diz discordar da elaboração de um ranking com base no exame. "Com participação 
voluntária, o Enem avalia o conhecimento geral do aluno, não o que ele aprendeu na escola." É 
algo diferente, segundo o órgão, de exames como o Saeb (avaliação por amostragem da 
quarta e oitava séries do ensino fundamental da rede pública). 
 
A secretaria também citou o fato de o Estado ter 69% dos jovens entre 15 e 17 anos no ensino 
médio, ante uma média nacional de 47%. "Com tal número de alunos nas escolas, o desafio da 
qualidade precisa de esforço ainda maior para ser alcançado, se comparado a outras redes que 
têm percentual menor de alunos em escolas." 
 
Em relação à diferença entre o ensino público e o particular, a pasta diz que "a rede privada 
paulista alcançou o melhor desempenho do Brasil, resultado extremamente positivo". 
 
A escolas privadas de São Paulo obtiveram a maior média do país, se considerado o 
desempenho dos estudantes que cursaram o ensino médio somente na rede privada. Entre os 
que estudaram a maior parte na rede privada, o melhor desempenho é o de Minas. 
 
Segundo o Inep, notas de diferentes edições não podem ser comparadas, pois o grau de 
dificuldade varia. O presidente Reynaldo Fernandes diz não fazer ranking. "Quando falo "escola 
com melhor desempenho no Enem", é um fato. Quando a imprensa diz "melhor escola", é 
interpretação." 
 



 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2008, Cotidiano, p. C8. 


