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A cidade de Ribeirão Preto, localizada no nordeste paulista, a 313 quilômetros da capital, e os 
municípios localizados em um entorno de cem quilômetros vivem situações diametralmente 
opostas quando o assunto é educação.  
 
Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) de 2010, duas 
unidades de ensino de Ribeirão Preto estão entre as 50 piores do estado. A região de Ribeirão 
Preto, por sua vez, concentra quatro dos melhores desempenhos registrados pelo índice. 
 
O Idesp é calculado com base na nota da prova do Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e nos dados de aprovação, reprovação e abandono. 
 
Na ponta debaixo da tabela, três escolas de Ribeirão estão entre as piores que têm ensino 
médio e uma delas entre as piores que têm ensino fundamental do 6° ao 9° ano.  
 
A pior 
 
Conforme tabela divulgada pelo governo estadual, a escola Professor João Augusto de Mello, 
que fica no bairro de classe média Jardim Independência, aparece como a 17ª pior das que 
têm entre o 6° e 9° ano do ensino fundamental (com índice de 1,31) e como a 23° pior das 
escolas que têm o 3° ano do ensino médio (com índice de 0,65). 
 
Outra reprovada foi a escola Professora Glete de Alcantara, que fica no bairro Parque Ribeirão 
Preto, zona oeste da cidade, que recebeu índice de 0,75 e está como a 50ª pior unidade de 
ensino médio. 
 
Evolução 
 
Questionada sobre o desempenho das escolas de Ribeirão Preto, a dirigente regional de Ensino 
em Ribeirão, Gertrudes Aparecida Ferreira, ressalta que a cidade vem registrando evolução nas 
avaliações. Segundo explica a dirigente, embora escolas da cidade estejam na listas das 50 
piores, as metas foram propostas para serem atingidas a longo prazo. 
 
O Estado de São Paulo possui mais de 3,7 mil unidades de ensino fundamental do 6° ao 9° ano 
e 3,6 mil escolas de ensino médio. Desse total, apenas 15 conseguiram notas superiores a 
cinco na avaliação. 
 
A aprovada 
 
A melhor escola estadual de todo o estado das que têm entre o 6º e o 9º ano do ensino 
fundamental apresentou um índice de 6,94 e fica em Balbinos. Logo em seguida está uma 
escola de Morro Agudo, com índice de 6,67. E em terceiro lugar, uma escola de Itápolis com 
índice de 6,48.  
 
A escola estadual que tem o ensino médio com a melhor nota do estado fica em Cândido 
Rodrigues, e recebeu um índice de 5,81. Em segundo lugar figura outra escola de Itápolis, com 
5,51. E em seguida, uma escola em Olímpia, com índice de 5,25. 
 
Segundo a pesquisadora e doutora em educação, Zilá Moura, vinculada à Universidade 
Estadual Paulista, o que se pode notar no estudo é que as cidades de menor porte, 
especialmente as do interior, têm conseguido melhores resultados. 
 
A pesquisadora explica que isso acontece porque, nessa situação, os pais ficam mais próximos 
e participam mais da vida escolar dos filhos. "A cobrança e a participação ativa da comunidade 
reflete notas, e essa realidade acontece bem mais em cidades menores do que nas capitais ou 
mesmo cidades do interior que são grandes centros, como Campinas e Ribeirão Preto", 
comentou. 



 
 
 
Boa notícia 
 
Se a situação das escolas de Ribeirão Preto não é das melhores, o mesmo não se pode dizer 
da região. Entre as 50 melhores e as 50 piores notas no Índice de Desenvolvimento da 
Educação de São Paulo, há mais escolas estaduais da região no topo do que na base da lista. 
 
Mais da metade das 50 melhores, ou 27 instituições de ensino que figuram no ranking dos 
índices mais altos, estão nessa categoria. 
 
Entre elas, quatro unidades não só foram bem no Idesp como conseguiram alcançar a meta de 
qualidade, próxima de redes de ensino como a da Finlândia. São elas as Escolas Nilton Robert 
Próspero, de Itápolis, e Geraldo Tristão de Lima, de Batatais, para as turmas de 4ª série, além 
da escola Pedro Mascari, de Itápolis, para o 8º ano; e a Capitão Joel Miranda, de Santa 
Ernestina, de ensino médio. 
 
No ensino fundamental, a meta projetada pelo Estado é nota 7 para o 4º ano e 6 para o 8º 
ano. Para o ensino médio, o Idesp esperado é 5. Segundo a secretária de Educação municipal 
de Ribeirão Preto, a especialista em Educação Débora Vendramini, os dados indicam que é 
possível encontrar ensino de qualidade nas instituições públicas. Embora ressalte que as 
escolas municipais não entrem na avaliação, feita pelo estado, Débora faz questão de ressaltar 
que uma educação de qualidade na região beneficia não só as cidades com boas escolas como 
também a cidade de Ribeirão Preto. "Não se pode negar que muitos desses alunos acabam, de 
uma forma ou de outra, atuando profissionalmente em Ribeirão, o que traz reflexos positivos", 
diz. 

 
 
Meta é igualdade com países desenvolvidos 
 
Embora a situação atual, com base nos resultados do índice de Desenvolvimento da Educação 
de São Paulo (Idesp), indique que menos de 0,10% das escolas estaduais alcançaram a meta 
de qualidade, o governo estadual está otimista e informa que, de acordo com o planejamento 
governamental, até 2030 a rede tem a meta de ser equivalente aos países desenvolvidos. 
 
A média das escolas terá de ser de 7, para o ensino fundamental, e 5 para o ensino médio. O 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) já definiu que irá ampliar o número de professores 
concursados e já faz uma distribuição de bônus aos professores e diretores levando em conta 
os resultados obtidos pela escola nas avaliações promovidas pelo governo estadual. 
 
Hoje, quase metade do corpo docente não é efetivo, o que aumenta a rotatividade dos 
mestres. 
 
Segundo o governador Geraldo Alckmin, já foram chamados, em 2011, 9 mil docentes, sendo 
que a meta é chamar mais 25 mil. 
 
Vale lembrar que, por enquanto, apenas quatro escolas da rede pública alcançaram o objetivo 
de qualidade, e todas no ensino médio. 
 
A escola Rizzieri Poletti, em Cândido Rodrigues (352 km da capital), é uma delas. 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 maio. 2011, São Paulo, p. C1. 
 
 


