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Escola técnica pública sobe de posto quando nível socioeconômico é considerado 
 
Conclusão é de especialista que criou indicador para verificar o quanto escolas de ensino médio 
agregam de conhecimento a alunos 
 
Os colégios privados, que sempre se destacam no ranking do Enem nas primeiras colocações, 
perdem a liderança para escolas técnicas públicas quando se considera o nível socioeconômico 
de seus alunos. 
 
A conclusão é de um estudo inédito do especialista em avaliação Francisco Soares, da UFMG. 
Ele construiu um indicador do nível socioeconômico dos alunos de cada escola a partir de 
informações como escolaridade, ocupação, renda e acesso a bens de consumo por parte das 
famílias. 
 
Os dados constam de um questionário respondido por alunos que fazem o Enem. 
 
A partir deste indicador, Soares calculou quantos pontos, além do que era esperado pelas 
características do seu alunado, cada escola teve. 
 
O trabalho permite identificar escolas que, mesmo não tendo alunos de alto nível 
socioeconômico, conseguem fazer mais por seus estudantes do que se esperaria delas. 
 
Sabe-se, a partir de evidências empíricas de inúmeros estudos, que a variável que mais 
influencia o desempenho do aluno é seu nível socioeconômico. Escolas particulares de elite, 
portanto, têm uma vantagem em relação às demais não necessariamente por suas boas 
práticas pedagógicas, mas por atender uma clientela rica. 
 
Sem nenhum ajuste pelas características dos alunos, as particulares ocupam 85 das 100 
primeiras posições e apenas uma das 100 últimas no ranking do Enem. Fazendo esse controle, 
o quadro muda radicalmente: elas passam a representar 35 das 100 melhores escolas, e 91 
das 100 piores. 
 
O bom resultado das escolas públicas no ranking, no entanto, é praticamente restrito a escolas 
técnicas, especialmente as estaduais de São Paulo, ou colégios de aplicação vinculados a 
universidades. Em todos esses casos, são instituições que realizam vestibulinhos. 
 
"As escolas técnicas têm bom resultado pois dão oportunidades excelentes para alunos de 
nível socioeconômico mediano. Isto mostra um problema sério da escola pública brasileira. Só 
temos bom resultado onde há seleção", afirma Soares. 
 
Das 20 melhores escolas no ranking ajustado, 11 são técnicas estaduais paulistas vinculadas 
ao Centro Paula Souza- a escola Professor Armando Bayeux da Silva, de Rio Claro, é a 
primeira colocada da lista. 
 
A diretora-superintendente do Paula Souza, Laura Laganá, reconhece que qualquer 
comparação com escolas públicas tradicionais é injusta. "Temos 80% de alunos de escolas 
municipais ou estaduais, e 70% deles têm renda média familiar inferior a cinco salários 
mínimos. Como fazemos processo seletivo com relação de seis candidatos por vaga, 
recebemos os melhores alunos da rede pública." 
 
Sobre o desempenho das particulares, José Augusto Lourenço, presidente da Federação 
Nacional das Escolas Particulares, diz que também há diversidade na rede privada. 
 
Ele diz ainda não considerar adequado comparar escolas pelo Enem. Até 2008, o exame não 
era usado pelas principais universidades, o que diminuía sua atratividade para jovens de 
escolas particulares. 



 
Posição no Enem tem limitações, diz especialista 
Francisco Soares 
 
As escolas de ensino médio são classificadas pela nota no Enem. A sociedade está se 
acostumando a considerar tal posição como um indicativo da qualidade. Mas essa medida tem 
limitações sérias, que, em alguns casos, pode fornecer informações equivocadas. A primeira é 
a seleção de alunos. Ao se comparar o número de alunos matriculados com o de presentes no 
Enem, observam-se discrepâncias enormes. Há escolas que obtêm boa classificação em sua 
cidade quando, na realidade, só uma pequena fração de seus alunos fizeram a prova. Neste 
caso, a escola está escondendo seus alunos de baixo desempenho. A segunda consideração é 
sutil. Escolas trabalham com alunos de famílias de capital cultural muito diferenciado. No Brasil 
isso está muito correlacionado ao nível socioeconômico. A informação que também nos 
interessa conhecer é quantos pontos, além do esperado pelas características do alunado, cada 
escola teve. Realizado o exercício, a hierarquia é outra. Destacam-se as escolas técnicas, com 
aluno de nível socioeconômico médio. 
 

 
Colégio gratuito mantido pela Embraer lidera lista das privadas 
 
No ranking ajustado pelo nível socioeconômico dos alunos, o melhor colégio particular do país 
é o Engenheiro Juarez de Siqueira Britto Wanderley, em São José dos Campos. Trata-se, 
porém, de uma escola mantida pelo Instituto Embraer que não cobra mensalidades e só aceita 
estudantes da rede pública. 
 
"Nosso aluno dá um salto proporcionalmente muito maior do que o de um colégio particular 
tradicional. Para isso, damos uma sobrecarga acadêmica em três anos", diz o diretor Pedro 
Ferraz. 
 
Uma vaga na escola é bem disputada, o que criou na região cursos preparatórios para seu 
vestibulinho. Mas Ferraz diz que o perfil dos alunos não é elitizado. "Aqui tem filho de porteiro, 
doméstica e até quem recebe Bolsa Família. Muitos são estudantes brilhantes." 
 
A Escola Estadual de Ibarici (MG) é a melhor pública no ranking ajustado que não seleciona 
alunos. "Temos desde filhos de médicos até jovens que conciliam estudo com a lavoura de 
café", diz a diretora Maria Angela Monteiro 
 

 
Fator renda faz escola em PE subir do 1.502º para o 28º lugar 
 
O maior problema da Escola de Aplicação Professor Chaves, em Nazaré da Mata (PE), é a 
escassez de profissionais, segundo sua diretoria. Por causa dos baixos salários, em torno de R$ 
870 mensais, os professores -da rede estadual- procuram locais com maior remuneração. 
 
"Não há um desejo de deixar a escola, porém a educação não pode ser encarada como um 
sacerdócio", diz Maria Auxiliadora Campos, vice-diretora da Faculdade de Formação de 
Professores de Nazaré da Mata, onde a escola está instalada. 
 
A escola destina 50% das vagas para outras escolas públicas. Pelo Enem, ela estaria na 1.502ª 
posição. Mas com o critério renda, o salto é grande: 28º lugar. Dos 70 vestibulandos de 2009, 
37 foram aprovados - a maioria no ensino público. Há 600 alunos, a maioria da Zona da Mata 
(norte do Estado). 
 
Entre eles está Hudson Ramos, 17, do 3º ano do ensino médio. Para ele, que quer estudar 
comunicação social, a integração entre alunos, professores e comunidade é o segredo do bom 
rendimento da escola. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2010, Cotidiano, p. C9. 


