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o EXAME Nacional do Ensino
Médio (Enem) é o mais poderoso
instrumento para avaliar as escolas
particulares do país - mas não
da forma como você imagina. A
cada ano, desde 2006, o governo
divulga uma lista com as 20
escolas com maiores notas. A lista
- que neste ano evoluiu para os
dados completos, do primeiro
ao 21.853a lugar - provoca
alvoroço entre pais e alunos e
campanhas de marketing entre
os colégios. É justo. O Enem é o
principal mecanismo para medir
a excelência das escolas de ensino
médio. E, ao longo do tempo, tem
se mostrado consistente: das 20

escolas no topo da lista em 2009,
apenas cinco estão lá pela primeira
vez. O Colégio de São Bento,
do Rio de Janeiro, é o primeiro
colocado pela terceira vez {em
2007, ficou em 4- lugar). O Colégio
Bernoulli, de Belo Horizonte,
segundo colocado, também
esteve entre os melhores nos dois
últimos anos. O Enem é ainda mais
útil para o universo das escolas
particulares. Ele é a única prova
nacional que dá nota a cada uma
delas. Na rede pública, as escolas de
ensino fundamental são avaliadas
pela Prova Brasil a cada dois anos.

Olhar para as estrelas do Enem,
porém, não é a única nem a
melhor maneira de entender os

resultados da prova. Menos ainda
de usá-lo para o que realmente
interessa: escolher uma escola. Em
primeiro lugar, porque é difícil
dizer exatamente o que significam
as notas tiradas pela média
dos alunos de cada colégio.

"O Enem não nos permite fixar
padrões de qualidade porque as
questões não são selecionadas
para avaliar conteúdos específicos",
diz Reynaldo Pernandes, presidente
do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), órgão
responsável pela prova. "Elas
testam apenas a capacidade do
aluno em habilidades como
leitura, interpretação de testo
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e localização de dados."
Isso quer dizer que uma nota 50,
por exemplo, não corresponde
à metade do aprendizado
necessário naquela série.

Para avaliar o desempenho de
uma escola, é preciso comparar sua
nota com a de unidades similares.
Isso porque a motivação dos alu-
nos muda muito de acordo com a
região e a rede de ensino. O Enem
é uma prova voluntária, que serve
como complemento aos vestibula-
res e como seleção para o ProUni
- programa de bolsas para o ensino
superior privado. Os alunos se pre-
param mais, fazem a prova com mais
atenção e faltam menos nos Estados
onde as universidades dão mais peso
à nota do Enem na seleção de can-
didatos. A motivação deles também
muda de acordo com a perspectiva
de seguir ou não o ensino superior.
Ela costuma ser maior entre alunos
que saem da rede privada, em geral
de famílias com renda maior e, por-

tanto, com mais chances de conti-
nuar financiando seus estudos.

No caso de um colégio particu-
lar de São Paulo, é preciso obser-
var as outras escolas da rede pri-
vada do Estado. "Mais preciso que
comparar a nota com a de uma ou
outra escola conhecida é olhar o
retrato geral naquela região", diz a
especialista em avaliação educa-
cional Gisele Gama, consultora do
Inep para a formulação do Enem.
"Se a escola ficar abaixo da média,
o pai deve questionar a direção."

FOI Causa dessas variações,
a mesma nota pode ter diferentes
significados pelo país. Uma escola
privada que tirou 50 em Santa Ca-
tarina está bem abaixo da média, já
que mais de 60% da rede privada
nesse Estado fez mais de 60 pontos
na prova. Atravessando a divisa com
o Paraná, a mesma nota é consi-
derada na média: 67% das escolas
particulares de lá tiraram entre 50

e 60 (confira o quadro na pág. 126).
Para facilitar essa avaliação, ÉPOCA
preparou um sistema de consul-
ta no site epoca.com.br. Nele, você
descobre a nota de sua escola e em
que grupo ela está (os 25% piores
do Estado, o grupo intermediário
inferior, o grupo intermediário su-
perior ou o grupo de elite, das 25%
melhores).

Esse serviço se tornou possível
porque, neste ano, o Inep passou a
divulgar a lista completa das escolas.
Com ela, pode-se construir um mapa
de distribuição da rede particular
pelo país. Como já se previa, o maior
número de escolas com as melho-
res notas (mais que 60) está em São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Nos dois primeiros Estados, porém,
impera a disparidade: está ali, tam-
bém, a maior quantidade de escolas
com as piores notas (menos de 50).
Quando se leva em conta a propor-
ção de escolas com as melhores notas
dentro do universo de cada Estado,

1 A escola não estava na lista cio Enem
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Minas Gerais e Santa Catarina são os
campeões de qualidade. Mais de 60%
de seus colégios particulares tiveram
mais que 60 no exame. Em nenhum
outro Estado a proporção foi tão alta.
No Distrito Federal,em São Paulo e
no Rio de Janeiro, menos da metade
das escoks particulares conseguiu a
mesma pontuação. Para o educador
João Bueno, consultor pedagógico de
escolas particulares em diversos Es-
tados, a explicação está na formação
dos professores. "Em Santa Catarina
e em Minas Gerais, as melhores uni-
versidades priorizam leitura e inter-
pretação de texto. As próprias escolas
investem bastante em cursos de atua-
lização para seus professores."

Um segundo motivo, segundo
Bueno, é que o projeto pedagógico
das escoks privadas desses Estados
estariam mais afinados com o tipo
de raciocínio que o Enem exige. "Eles
têm mais escolas próximas do estilo
construtívista, em que os professores
não podem passar tudo pronto na
lousa, precisam fazer o aluno buscar
o conhecimento por conta própria."
No modelo mais tradicional
de educação, o aluno se concentra
em aprender uma grande quantida-
de de conteúdo em cada disciplina.

Apesar de grandes dife-
renças na distribuição das notas
entre os Estados, 93% das escolas
privadas tiveram mais de 50 pon-
tos na prova, em comparação a
apenas 14% das públicas. Mais que
uma boa notícia para a rede priva-
da, o resultado é um indicativo do
baixo grau de dificuldade no exa-
me, feito no ano passado. "Sabe-
mos que nosso ensino privado não
é tão bom assim", diz o economis-
ta Naercio Aquino Menezes Filho,
coordenador do Centro de Políticas
Públicas do Ibmec São Paulo. "No
último Pisa, nem nossa elite estava
no nível dos países desenvolvidos."
O Programa Internacional de Ava-
liação de Alunos (Pisa, na sigla em
inglês) é uma prova internacional
feita pela Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE, um grupo de 30
países influentes). Nos resultados
divulgados em 2007, as escolas par-
ticulares do Brasil ficaram abaixo
da média dos países desenvolvidos
nas três áreas testadas: leitura, ^

A dedicação mineira
O Colégio Bernoulli, segundo lugar no Enem, cobra
responsabilidade do aluno e tem carga horária estendida

Frederico Alberti, de Belo Horizonte

m dos destaques do Enem des-
te ano foi o Colégio Bernoulli, de

Belo Horizonte, que ficou em segun-
do lugar entre os melhores do país.
Segundo o diretor administrativo Ro-
drigo Domingos, todo o trabalho da
escola, do processo seletivo à didática
e ao sistema de avaliação, se funda-
menta na idéia de que são os próprios
estudantes os responsáveis por suas
conquistas. "Educamos os estudantes
para ter prazer pela dedicação e pelo
esforço intelectual progressivo", diz.
Os alunos têm de redigir uma redação
a cada semana. Todas as provas do en-
sino fundamental e 70% do ensino mé-
dio são discursivas. Outra vantagem
do colégio é a carga horária estendida,
que no último ano chegou a 50% a
mais que a exigida pelo MEC. "Nossa
proposta é exigir esforço do aluno ao
mesmo tempo que oferecemos um
ensino de qualidade", afirma Rommel
Domingos, diretor de ensino. O resul-
tado disso é que, dos 200 alunos que
o Bernoulli forma anualmente, 150
são aprovados nas universidades que
escolheram já na primeira tentativa.

O Bernoulli vem avançando no
ranking do Enem. Em 2007, a escola
estava em 125 lugar. Parte do progres-
so recente se explica pelo curto tem-
po de vida da escola. O Bernoulli só

tem ensino médio há seis anos. Quem
fez o Enem em 2006 estava naquela
escola havia no máximo dois anos e
meio. Significa que, a cada ano, a es-
cola forma alunos com mais tempo
sob a cultura da instituição.

É o caso de Fernanda Botelho. A es-
tudante chegou ao Bernoulli em 2006
para cursar o ensino médio. "Em mi-
nha antiga escola, aluno aplicado era
estigmatizado, tinha apelidos pejora-
tivos. Aqui, o bom aluno é o padrão.
O malandro é que fica deslocado do
resto do grupo", diz. Três anos depois,
Fernanda começa a colher os frutos
de um ensino sem paternalismo, que
se propõe a tirar o aluno da inércia.
Na recém-divulgada prova do Enem, a
estudante acertou 61 das 63 questões
objetivas e beirou os 90% na reda-
ção. E, no final de 2008, foi aprovada
nos cursos de engenharia química da
Unicamp, da Universidade Federal de
Minas Gerais e da Universidade Fede-
ral de São João Del Rey, Minas Gerais.
Objetivo alcançado? De jeito nenhum.
Embora tenha começado a cursar a
UFMG neste semestre, Fernanda se-
gue assistindo às aulas do pré-vesti-
bular do Bernoulli. "Quero ir para o ITA
(Instituto de Tecnologia da Aeronáuti-
ca)", diz. "Fui aprovada em três univer-
sidades de alto nível, mas sei que estou
preparada para ir ainda mais longe." *
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Vida
matemática e ciências. Assim como
o Enem, o Pisa dá ênfase à inter-
pretação e resolução de problemas.

Para Gisele Gama, consultora do
Inep, a nota no exame não deve ser
o único fator a ser levado em conta
na escolha de uma escola. "De nada
adianta sair correndo em busca de
uma escola com nota alta, até porque
ela pode ter forjado o resultado, es-
timulando só os bons alunos a fazer
a prova", afirma. "O Enem é apenas
um dos indicadores de qualidade. O
paí deve avaliar como a escola lida
com os problemas individuais de seu
filho, entre muitos outros fatores."

Além dísso, educadores opinam
que a nota do Enem deve ser relativi-
zada. "Há muita escola que manipu-
la o resultado. Elas fazem cursinho no
último ano para treinar os alunos para
esse exame", diz Benjmin Ribeiro da
Silva, um dos delegados da Federação
Nacional das Escolas Particulares. No
caso das escolas que só oferecem ensi-
no médio e têm prova de seleção para
matrícula, o principal fator que puxa a
nota para cima é a qualidade da edu-
cação que esses alunos receberam nas
escolas anteriores, as de ensino funda-
mental - para as quais ainda não há
avaliação na rede privada. Também há
muitas escolas que ficam fora do exa-
me porque tiveram menos de dez alu-
nos inscritos. Em todo o Brasil, uma
em cada quatro escolas de ensino
médio não teve nota. A proporção
aumenta em redes com poucas
perspectivas de seguir o ensino supe-
rior, provavelmente por falta de incen-
tivo para os alunos fazerem a prova.
Das f 6 escolas privadas do Amapá,
apenas oito receberam nota.

Esses problemas tendem a ser di-
luídos a partir deste ano. O Minis-
tério da Educação anunciou que vai
reformular a prova para que passe a
exigir mais conteúdos específicos do
ensino médio. Ao exigir uma mistu-
ra de raciocínio e conhecimento,
o Enem deve se transformar em
uma espécie de vestibular unificado
para todas as universidades federais
do país. Se isso acontecer, é
provável que a maior parte dos
alunos passe a se inscrever e se en-
gajar para um bom resultado na
prova. O que aumenta a precisão do
exame para avaliar as escolas. +
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