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No país, há 598,7 mil jovens que estudaram em colégios que ficaram abaixo da média 
nacional; pior situação é das públicas estaduais 
 
A nota baixa no exame significa mais dificuldades para ingressar no ensino superior e indica 
problemas no ensino dessas unidades 
 
Escolas que estão abaixo da média nacional do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 
concentram 60% dos estudantes que fizeram a prova. Em números absolutos, são 598,6 mil 
alunos que se formaram em colégios de baixa qualidade. 
 
Os dados foram tabulados pela Folha, com base nos dados do Ministério da Educação. 
 
Numa escala de até 100 pontos, a média ficou em 49,45. Ficaram abaixo do patamar 11.932 
escolas (do total de 19.117). 
 
O Enem é uma prova optativa para alunos que se formam no antigo colegial. O exame, com 
testes e redação, prioriza o raciocínio frente a situações-problema (por exemplo, uma questão 
que aborda a melhor forma de vencer o jogo-da-velha). O modelo é diferente de vestibulares, 
que cobram conteúdo específico do currículo. 
 
A prova é utilizada como parte da seleção de calouros para universidades e para concessão de 
bolsas de estudo em universidades privadas pelo Prouni (programa federal que beneficia 
alunos da rede pública). 
 
Assim, nota baixa no Enem significa mais dificuldades para ingressar no ensino superior. 
 
Também aponta problemas na educação oferecida nas escolas. 
 
João Cardoso Palma Filho, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação e professor da 
Unesp, afirma que o dado traz um aspecto positivo, pois 40% dos alunos estão em escolas 
acima da média. 
 
"Não é tão ruim, mesmo porque aumentou bastante o número de alunos no ensino médio nos 
últimos anos, a maior parte oriunda do ensino fundamental público. Mas claro que precisaria 
melhorar", disse. 
 
Ele afirma que, nas escolas de ensino médio de pior qualidade, problemas como a falta de 
professores e o desinteresse dos alunos, em razão do foco específico no vestibular, prejudicam 
a aprendizagem. 
 
"A melhora passa por uma necessidade de rever o currículo, não focalizá-lo só no vestibular, 
melhorar a formação dos professores, a estrutura, com bons laboratórios, por exemplo, e 
tentar diminuir a evasão, oferecendo disciplinas de caráter técnico profissionalizante." 
 
Problemas na estrutura apareceram, por exemplo, no pior colégio público da capital paulista 
(escola estadual João Ernesto Faggin). Os alunos reclamam que não têm acesso livre à 
biblioteca e à sala de informática e que faltam docentes. 
 
A Secretaria da Educação do governo José Serra (PSDB) diz que a unidade está passando por 
reforma e que as salas de leitura devem ficar abertas. 
 
Problema nas públicas 
 
Os piores resultados aparecem nas escolas públicas mantidas pelos Estados: 73,4% dos seus 
alunos estudaram em colégios abaixo da média. Na rede particular, a taxa foi de 2,4%. O 
melhor desempenho apareceu na rede federal (1,9%). 



 
O presidente do Inep (instituto do MEC responsável pelo exame), Reynaldo Fernandes, afirmou 
que vai analisar os dados, pois o órgão priorizou os resultados por escola, e não análises 
globais do sistema.  
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 abr. 2009, Cotidiano, p. C1 e C3. 


