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Só a prova
do Enem
não basta
Escolher a escola
dos filhos pede
outros critérios

A divulgação dos resultados do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), na semana passa-
da, trouxe um bom debate à baila: ele é uma
ferramenta útil para ajudar os pais a escolher ou
avaliar a escola dos filhos? "Depende", disse à
Folha de S. Paulo o professor Vitor Henrique
Paro, da Faculdade de Educação da Universida-
de de São Paulo. "Alguém que queira uma edu-
cação boa para o filho não deve se preocupar
com isso [notas no exame], Mas se você só quer
botar o filho no vestibular, aí pega pelo Enem."

Com menos ironia, o jornalista Antônio Gois,
também na Folha, escreveu que "o melhor co-
légio não é necessariamente o que está no topo
do ranking, mas sim aquele que consegue fazer
mais do que se esperava por seus alunos" - e
isso, infelizmente, o Enem não mostra. Talvez
nem devesse, porque não nasceu para tanto. O
objetivo principal do exame, explica o portal do
Ministério da Educação (MEC), "é possibilitar
uma referência para autoavaliação" do estudan-
te. Ele "sinaliza as capacidades que possuem ou
devem apurar para obter um melhor desempe-
nho no ensino superior ou técnico, enfrentar o
mundo do trabalho e resolver problemas do dia-
a-dia", anotou em O Estado de S. Paulo o se-
cretário de Educação de São Paulo, ex-ministro
da área e criador do Enem, Paulo Renato de
Souza. Ou seja, o Enem nasceu para os alunos
identificarem suas habilidades e deficiências.
Não para avaliar escolas.

Por isso, defende Paulo Renato, as notas só
deveriam ser divulgadas aos estudantes. Se-
gundo ele, os alunos que participam da prova
não representam necessariamente a média de
toda a escola. Afinal, o exame é voluntário. O
MEC, porém, defende a publicação dos da-

dos. "É uma prestação de serviço, uma ferra-
menta que permite olhar como está a escola e
como compará-la com outras instituições de
públicos similares", afirmou Reynaldo Fer-
nandes, presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira, autarquia federal vinculada ao MEC e
responsável pela aplicação do Enem. Mas Fer-
nandes ressalva: só não pode ser a única fer-
ramenta para escolher o colégio dos filhos.

Que outros critérios devem ser considerados?
"A gestão da escola, o nível dos professores, se
eles são contratados, onde são formados, se têm
conhecimento na área em que atuam, o envolvi-
mento deles com o projeto pedagógico da esco-
la", enumerou Neide Noffs, diretora da Faculda-
de de Educação da PUC-SP. E isso nem sempre
está refletido nas notas do Enem. "Uma escola
que dá bolsas para alunos pobres, que não dis-
crimina deficientes e não expulsa estudantes que
repetiram de ano perderá pontos [em relação a
outra cuja preocupação central seja aparecer
bem na foto do Enem] - não por seus defeitos,
mas por seus méritos", registrou Antônio Gois.

Isso não impossibilita a existência de colégios
mais inclusivos entre os primeiros colocados e
outros mais restritivos na lanterninha - ainda
que o campeão, o Colégio de São Bento, do Rio,
aceite apenas meninos. No fundo é o nível so-
cioeconômico dos estudantes o que mais bem
explica os resultados do Enem. "Colégios que
atendem somente filhos de pais de alta renda e
escolaridade largam na frente", afirma Gois.
"Não necessariamente por sua práticas pedagó-
gicas, mas principalmente pelo perfil de aluno
que atendem." Para a psicóloga Rosely Sayão,
montar rankings de colégios com base em ava-
liações de alunos e em índices de aprovação em
vestibulares não traz benefício aos pais. 'As úni-
cas a lucrar são as escolas, pois acabam por ga-
nhar publicidade e espaço na imprensa sem
nenhum ônus", escreveu em seu blog no UOL.
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