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Artigo

Nota não é reflexo da qualidade da escola

Avaliação acirra competição no Chile

Uma das poucas quebras de
paradigma que ocorreram
na educação brasileira na
última década foi a incor-

poração de indicadores educacionais
ao interesse do grande público. Con-
tinuamos com uma educação de mui-
to baixa qualidade e desigual, mas pe-
lo menos a consciência a respeito des-
sas dificuldades parece estar mais cla-
ra por causa das informações obtidas
por avaliações externas.

Da mesma maneira que aprende-
mosa entendernossos níveisde coles-

terol separando a gordura “boa” da gor-
dura “ruim” e a proporção entre elas, os
indicadoresde educação devem sercom-
preendidos pelos seus componentes e
não apenas pela ponta do iceberg em que
se transformaram. Por consequência,
qualquer decisão educacional séria deve
levar em conta fatores adicionais aos va-
lores de desempenho e os possíveis ran-
kings, exatamente como fazem nossos
médicos no caso do colesterol alto.

Oproblemaéque,assimcomofabrican-
tes de margarina capturam o indicador do
colesterolparavendermais,asescolaspar-
ticulares capturaram o Enem para suas
ações de marketing. O Enem foi concebi-
doinicialmenteparaserumaavaliaçãovo-
luntáriaeindividualdoalunoqueconcluís-
se o ensino médio. Aos poucos ele foi sen-

do modificado e passou a ser referência de
qualidade de escolas, depois de redes de
ensinoeagoraéparteimportantedosiste-
ma de seleção para o ensino superior.

Pormaisquesejainteressanteumsiste-
manacionaldeseleçãoparaoensinosupe-
rior, a pressa com que o MEC direcionou
todasasenergiasparareformularoEnem,
em detrimento de uma melhor concep-
çãodoÍndicedeDesenvolvimentodaEdu-
cação Básica (Ideb), por exemplo, é mais
um exemplo de como colocar o governo a
serviço da classe média em detrimentodo
interesse da população em geral.

Em novembro de 2009 os alunos do
ensino fundamental fizeram a Prova Bra-
sil e preencheram os questionários de
contexto que a complementam. Esta-
mos quase em novembro de 2011 e ainda

não temos os microdados para poder le-
var melhor gestão pedagógica às escolas
ou para embasar importantes pesquisas
para subsidiar políticas públicas. O Ideb
seria infinitamente melhor se, pelo me-
nos, incorporasse as faltas dos alunos
que não fizeram as provas no seu cálculo,
comoestásendo feitoagoracom oEnem.

Se apenas 50% de nossos jovens (de 25
a 34 anos) terminam o ensino médio e só
11% vão para o ensino superior, a impor-
tânciadeum Enemreformadoclaramen-
te atende a um grupo particular da socie-
dade. A maior contribuição do Enem co-
mo política pública seria a de servir co-
mo certificação de conclusão de ensino
médio para quem tiver mais de 18 anos e
alcançaruma nota mínima, mas comtan-
tas mexidas recentes, até isso fica com-

prometido. Mais urgente que calibrar
o Enem é ter dados detalhados sobre
a educação fundamental para que
achemos as fórmulas para conseguir
que todos os jovens tenham, no míni-
mo, 12 anos de escolaridade. O MEC
poderia ter feito isto antes, ou tomar
esta providência logo.

E fica a dica para os pais que estão
tentados a usar o Enem como princi-
pal indicador de qualidade para esco-
lher a escola dos filhos: este indica-
dor não é o reflexo da qualidade de
uma escola. Visitas, conversas com
outros pais e uma boa investigação
dos métodos pedagógicos ainda são
a melhor forma de saber se uma esco-
la é realmente boa e adequada para o
perfil de sua família.
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Importância de ranking divide os pais
Embora muitos apostem na força da escola competitiva, outros preferem ignorar vestibular e investir no desenvolvimento social do filho
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Levar em conta a posição da esco-
la no ranking do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) na
hora de escolher onde o filho vai
estudar ainda é um fator de peso
para algumas famílias. Outras,
no entanto, procuram ignorar a
publicidade em torno das melho-
res escolas e afirmam buscar am-
bientes mais voltados para o de-
senvolvimento social das crian-
ças, sem o foco prematuro na ava-
liação e nos vestibulares.

É o caso da família de Beatriz
Busin Campos, de 16 anos. Ela
estudava em uma escola que es-
tá entre as cinco melhores de
São Paulo de acordo com o de-
sempenho no Enem em 2009 e
em 2010. Apesar de ter ido para o
tal colégio por escolha própria,
Beatriz afirma que não era feliz.

“Tirei algumas notas baixas e
minha mãe foi chamada”, lem-
bra ela, que achava o clima da es-
cola “pesado e tenso”. “Os pro-
fessores eram distantes, as aulas
eram muito compridas e eu tam-
bém não fiz muitos amigos. Não
consegui me apegar à escola.”

Após concluir o 1.º ano do ensi-
no médio, Beatriz decidiu mu-
dar de colégio e acabou optando
pelo Colégio Equipe, escolha
que foi comemorada por sua
mãe. “Não queria que ela tivesse
ido para a outra escola porque
esse ranking não quer dizer na-
da”, afirma Cynthia Busin, de 49
anos. “Lá, ela só tinha aula de
educação física e ainda era opcio-
nal. A adolescência é um período
rico, em que o jovem deve ter
tempo para fazer esportes, tocar
violão, viver além da escola. Ir
bem no vestibular é só um peda-
cinho da vida.”

Valores. Para as famílias que ig-
noram os ranqueamentos, as es-
colas devem considerar os mes-
mos valores que são exaltados
dentro de casa. “O importante é

o meu filho estar feliz, bem, estu-
dando num lugar onde a aborda-
gem humana do conhecimento é
valorizada”, explica a pedagoga
Regina Gammardella Rizzi, de 53
anos, mãe de João Pedro, tam-

bém aluno do Equipe.
“Os rankings podem desper-

tar a curiosidade num primeiro
momento, mas são como uma fo-
tografia instantânea”, opina Re-
gina. “É como avaliar todo o co-

nhecimento de um aluno apenas
por uma prova.”

João Pedro, que está no 3.º ano
do ensino médio e quer Medici-
na na Universidade de São Paulo
(USP), um dos cursos mais con-

corridos do País, não teme ficar
para trás por não estar estudan-
do em um colégio que aparece
no topo do ranking do Enem. “A
educação que eu recebo não é
apenas para passar no vestibu-

lar”, afirma ele, que não descarta
a possibilidade de ter de fazer
um curso pré-vestibular para
conquistar a vaga sonhada. “Va-
le mais sacrificar esse tempo no
cursinho do que todos os anos
da minha educação voltados ape-
nas para isso.”

Critérios. As famílias que assu-
mem utilizar a nota no Enem co-
mo critério para selecionar as es-
colas afirmam que também con-
sideram outros aspectos na deci-
são. “O fato de não haver exame
de seleção e ter um perfil diferen-
ciado contou na hora da esco-
lher o Stockler”, conta a advoga-
da Deborah Chow, de 49 anos,
mãe de Rafael, de 16 anos. “Olha-
mos o ranking para definir op-
ções, mas não acho que o Enem
seja o único critério.”

Maria Carolina Silva de Ma-
tos, de 16 anos, que acaba de in-
gressar no 2.º ano do ensino mé-
dio do Augusto Laranja, afirma
que sua família optou pela esco-
la também pela localização.

“Eu precisava de um colégio
com foco nos vestibulares por-
que quero fazer Medicina em
uma das universidades esta-
duais de São Paulo”, conta Maria
Carolina. “Essa é a melhor esco-
la no Enem do meu bairro, e acho
que esse é um indicativo de que o
ensino é forte.”

Supervalorização. Para o pro-
fessor e consultor em educação
Antonio José Lopes, os pais pres-
sionam as escolas para melhorar
o desempenho no ranking do
Enem. “É fato que existem esco-
las que tentam manipular os re-
sultados, mas o peso do ranking
aumenta por conta da importân-
cia que as famílias dão a isso”,
afirma. “Pais que colocam o filho
na educação infantil em determi-
nada escola já pensando no vesti-
bular são péssimos pais, porque
não pensam no desenvolvimen-
to afetivo dessas crianças.”
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Na rua. Chilenos protestam por reforma educacional

Na busca por boas
notas, colégios cortam
aulas de artes e idiomas e
abrem mão de alunos
com média baixa
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O Sistema de Medição da Quali-
dade da Educação (Simce), usa-
do para avaliar o ensino em nível
nacional no Chile, é um exemplo
do extremo do que pode levar a
competição entre as escolas.

Para preparar seus alunos pa-
ra o Simce, muitos colégios pre-
ferem simplesmente reduzir a
carga horária de disciplinas con-
sideradas menos importantes só
porque elas não são avaliadas no
exame. Artes, educação física, re-
ligião, música e até mesmo o ensi-
no de idiomas, em alguns casos,
ficam em segundo plano no se-
gundo semestre. Tudo para que
os alunos possam se dedicar de
forma concentrada ao conteúdo
avaliado pelo Simce e por outra
avaliação anual, a Prova de Sele-
ção Universitária (PSU), equiva-
lente ao vestibular brasileiro.

O exemplo mais extremo des-

sa lógica ocorreu em novembro,
quando o então ministro da Edu-
cação, Joaquín Lavín, defendeu a
diminuição da carga de ensino de
históriaparaqueos alunos pudes-
sem estudar mais matemática e
linguagem, as duas principais dis-
ciplinas avaliadas pelo Simce.

O anúncio despertou críticas.
“Temos de nos perguntar: para
que estamos formando nossos
jovens? Para o trabalho ou para a
vida? O único intuito dessas me-
didas é o de compreender os cál-
culos matemáticos para o traba-
lho e ponto. Esta é a ideia que se
tem de educação”, disse o presi-
dente do Sindicato dos Professo-

res, Jaime Gajardo.
“Esses instrumentos apenas

põem no papel o que todos já sa-
bem: que os colégios privados de
bairros ricos são muito superio-
res aos colégios públicos de bair-

ros pobres. A questão é como ir
além disso, como medir os alu-
nos e as escolas em relação a si
mesmos”,disse aoEstado o dire-
tor do programa de pós-gradua-
çãodaUniversidadeMetropolita-

na de Ciências da Educação do
Chile, Rolando Pinto.

Além de alterar o currículo na
busca por melhores pontuações,
algumas escolas também adian-
tam o início da alfabetização de
seusalunoscomaintençãodecon-
seguir melhor desempenho no
examenacionaldeaprendizagem.

Outra críticarecorrente ao mo-
delo chileno é a de que ele é inca-
paz de diagnosticar problemas
de aprendizagem ou apontar so-
luções pedagógicas mais estrutu-
radas.O Simce divulga os resulta-
dos anuais por colégio, o que pro-
voca uma grande competitivida-
de, sobretudo entre as escolas
privadas – algumas delas acusa-
das de recomendar que os alunos
que puxam a média para baixo
não renovem suas matrículas.

“Agora podemos
fazer comparações
para subsidiar
políticas públicas.”
Malvina Tuttman, presidente do Inep

“O colégio
tem de ser
para a vida e
não apenas
para o
vestibular.”
Cynthia, mãe de Beatriz

“Olhamos o
ranking,
mas
também
usamos
outros
critérios.”
Deborah, mãe de Rafael
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Variação
Entre as top 30

de SP, média
variou 11%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2011, Caderno 2 Especial, p. X6.




