Estudo: nível socioeconômico influencia nota de escola no Enem
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Resultados obtidos pelo pesquisador Rodrigo Travitzki, ao analisar dados do Enem dos anos
2009 e 2010 para sua pesquisa de doutorado, mostram que a renda familiar, a escolaridade
dos pais e outros fatores socioeconômicos explicam 80% da média das escolas com mais de 10
alunos prestando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os outros 20% podem ser
creditados ao mérito da própria escola. O objetivo do estudo era saber até que ponto o ranking
de escolas do Enem tem validade como indicador de qualidade escolar.
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"O ranking atual serve mais para as elites do que para o governo e a sociedade, pois as
escolas melhor colocadas são aquelas cujos alunos tiveram as melhores notas. Mas se a escola
recebe no ensino médio um aluno bom cuja nota da prova também foi boa, significa que ela
manteve a qualidade do aluno ao longo do período. Entretanto, quando a escola recebe um
aluno péssimo, mas que na prova do Enem consegue um resultado mediano, significa que ela
conseguiu melhorar o aluno ao longo dos anos, fato que atualmente não é considerado no
ranking", diz o pesquisador, que leciona Biologia para o ensino médio.
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A pesquisa está sendo realizada para o doutorado-sanduíche de Travitzki pela Faculdade de
Educação (FE) da USP, sob a orientação da professora Carlota Boto, e pela Universidade de
Barcelona, na Espanha, sob a orientação do professor Jorge Calero. O estágio no exterior teve
o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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Travitzki analisou especificamente o questionário que os alunos respondem com informações
sobre a situação sociocultural e econômica da família, como renda familiar e escolaridade dos
pais, e que permite identificar o perfil dos participantes. Com base nesta análise, o
pesquisadore está propondo um outro ranking de escolas para o Enem. "A ideia é ranquear as
escolas com base na nota do Enem de formas mais justas, equitativas, e informativas. O que
eu proponho é um modo novo de olhar para o ranking", destaca o professor. Dentro da ótica
do novo ranking, uma escola de periferia, que ocupa um lugar desfavorável no ranqueamento
atual, pode ser muito melhor conceituada na análise realizada por Travitzki caso tenha alunos
com uma boa pontuação no Enem.
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A divulgação do novo ranking deverá ocorrer em março de 2013, quando está prevista a
defesa da tese. Antes disso, também está prevista a publicação de artigo científico sobre o
tema.
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De abril a agosto de 2012, o pesquisador esteve na universidade espanhola onde trabalhou
com os microdados do Enem coletados por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os dados obtidos após o processo de filtragem
são de cerca de 1 milhão de alunos para cada ano. O ranking das escolas é divulgado desde
2006 e é baseado nas notas dos alunos.
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Para Travitzki, o ranking de escolas atual fornecido pelo Enem pode empobrecer a educação
brasileira por dois motivos. "As escolas começam a se preocupar mais com os bons resultados
em testes e podem começar a esquecer de outros elementos importantes para o aprendizado,
como a inteligência emocional e a capacidade de trabalhar em grupo, por exemplo. O segundo
ponto é que o ranking tende a aumentar as desigualdades, pois favorece as escolas que
tiveram as melhores notas e prejudica as que tiveram notas ruins."
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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 pelo governo federal com o
objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica. A partir de 2009, o
teste passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para ingresso no ensino
superior.
Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro, sábado e domingo, em todo
o País, a partir das 13h (pelo horário de Brasília). No primeiro dia, o candidato resolverá as
questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas
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Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos, contadas a partir da autorização do
aplicador para início das provas. No segundo dia, serão realizados os testes de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e Redação, com duração de 5
horas e 30 minutos, igualmente contadas a partir da autorização. O participante só poderá
levar o caderno de questões ao deixar em definitivo a sala nos últimos 30 minutos. O gabarito
tem divulgação prevista para 7 de novembro e os resultados, para 28 de dezembro.
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Desde o dia 10 de outubro, os cartões de confirmação da inscrição contendo número de
registro, data, hora e local de realização das provas, indicação de atendimento diferenciado
e/ou específico, opção de língua estrangeira e solicitação de certificação (quando for o caso)
estão sendo remetidos por via postal para o endereço informado pelo participante. As
informações também estarão disponíveis no site http://sistemasenem2.inep.gov.br/. É
obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a realização
das provas.
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão
responsável pelo exame, recomenda que todos os candidatos compareçam ao local de
realização das provas até as 12h (de Brasília). Participantes guardadores de sábado serão
acomodados em salas e aguardarão até as 19h para iniciarem as provas no primeiro dia.
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Fonte: Terra [Portal]. Disponível em:
<http://noticias.terra.com.br/educacao/enem/noticias/0,,OI6237548-EI8398,00Estudo+nivel+socioeconomico+influencia+nota+de+escola+no+Enem.html>.
Acesso em: 18 out. 2012.

