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Rio tem melhor
da rede estadual
comum

NA WEB

Escola técnica mantém
liderança entre estaduais

Melhor pública do País,
mineira tem ‘vestibulinho’

Online. Consulte as
notas das escolas

na prova

Clarissa Thomé / RIO

O pátio da escola reproduz o am-
biente de um cibercafé. As salas
de aula são equipadas com qua-
dro digital e TV, além do quadro
branco. Há três laboratórios
multimídia e 300 computado-
res para 416 alunos, que passam
10 horas por dia ali.

É assim o Colégio Estadual
José Leite Lopes, na Tijuca, zo-
na norte do Rio, primeira escola
do País ligada à rede estadual de
educação a aparecer no ranking
do Enem (não entram na conta
as escolas técnicas, que são liga-
das às Secretarias de Ciência e
Tecnologia). A rede estadual
fluminense ficou em quinto lu-
gar, atrás de São Paulo, Minas,
Rio Grande do Sul e Paraná.

A diretora da escola, Ana Pau-
la Bessa, credita ao ensino inte-
grado o sucesso. A nota da maté-
ria produção textual, por exem-

plo, é levada em conta pelos pro-
fessores de História, Sociolo-
gia, Português e Geografia. E o
aprendizado de Matemática e
Física é aplicado nos cursos pro-
fissionalizantes. São três: Pro-
gramação de Jogos, Roteiro pa-
ra Mídias Digitais e Multimídia.

A escola, que está em 887.º
lugar no ranking do País das pro-
vas objetivas do Enem, é uma
Parceria Público-Privada. A Se-
cretaria de Estado de Educação
entra com funcionários, profes-
sores de matérias convencio-
nais e refeições. O Instituto Oi
Futuro traz professores do ensi-
no técnico e equipamentos.

“Houve um aumento da mé-
dia e da participação em relação
aos anos anteriores”, comemo-
ra a diretora de Educação do Oi
Futuro, Paola Scampini.

O acesso à escola é concorri-
do – são 30 candidatos por vaga.
Por ano, 160 alunos ingressam
ali. Desses, 90% vêm da rede pú-
blica. É o caso de Jonathan Caro-
ba, de 18 anos. “Estudei em um
colégio na favela. Às vezes não
tinha água, às vezes tinha tiro-
teio e cancelava aula. Mas éra-
mos muito estimulados”, diz.

www.estadao.com.br/e/notaenem

JOSE PATRICIO/ESTADÃO

EDUCAÇÃO

Em SP, privadas
têm nota 17% mais
alta que estaduais
Cálculo leva em conta apenas disciplinas objetivas, descontando o
desempenho das técnicas; no País, essa diferença sobe para 20%

A Escola Técnica Estadual de
São Paulo (Etesp) teve o me-
lhor desempenho entre as esco-
las públicas paulistas no Enem.
Com a 52.ª melhor nota no ran-
kinggeral (664,44), a escola tam-
bém ficou em primeiro lugar en-
tre todas as estaduais do País
(considerando tanto as unida-
des da rede técnica quanto as da
rede convencional).

Para o diretor da instituição,
Nivaldo Freire, o resultado se
deve a três fatores. “Temos um
vestibulinho concorrido, os pro-
fessores são muito capacitados
e a infraestrutura é boa, com an-
fiteatros e laboratórios de quí-
mica e informática”, enumera.

Segundo ele, no último vestibu-
linho, 1,2 mil alunos disputa-
ram 120 vagas. Entre os 80 pro-
fessores do ensino médio – a es-
cola tem também ensino técni-
co –, 75% têm pós-graduação, se-
gundo Freire.

O aluno do 3.º ano Gabriel
Scalici, de 17 an0s, aponta ainda
outro fator para o sucesso da
Etesp. “Os professores fazem
passeios e trabalhos que nos aju-
dam a formar opinião e adquirir
valores. Quando estava no 1.º
ano, fomos a um acampamento
do MST”, conta. “Mas tenho
uma reclamação: a carga horá-
ria de cinco horas é pequena.
Ainda bem que os professores
dão aulas extras”, completa.

A escola, que faz parte do
Centro Paula Souza, vem man-
tendo a posição de destaque
nos últimos rankings. Em 2010
e 2011, a Etesp já havia ficado
no topo da lista das públicas
paulistas. /M.A.

Rene Moreira
ESPECIAL PARA O ESTADO / VIÇOSA

Pelo 5.º ano consecutivo, o Colé-
gio de Aplicação da Universida-
de Federal de Viçosa (MG), o
Coluni, foi a escola pública mais
bem classificada do País entre
as instituições que participa-
ram do Exame Nacional do Ensi-
no Médio – considerando as re-
des federal e estadual. No ran-
king geral, ela ficou em 4.º lugar.

A diretora em exercício da es-
cola, Renata Pires Gonçalves,
diz que o foco não é o Enem,
mas a qualidade do ensino. “O
Enem é uma consequência”, de-
clara. O colégio obteve média

de 706,22, considerando as qua-
tro provas objetivas.

Para estudar na instituição, o
aluno enfrenta um “vestibuli-
nho”, com uma média de 12 can-
didatos por vaga. Quem entra,
encontra cobrança. “É preciso
estudar muito para acompa-
nhar o ritmo”, conta Ana Caroli-
na Rezende, de 15 anos, do 1.º
ano do ensino médio.

Quase todos os professores
da escola têm dedicação exclusi-
va e plano de carreira. Também
pesa a favor a carga horária mais
elevada. Enquanto o Ministério
da Educação exige 800 horas/
aula ao ano, no Coluni são mais
de 1 mil.

O colégio, que fica no câmpus
daUniversidadeFederaldeViço-
sa, oferece apenas o ensino mé-
dioe tem cercade500matricula-
dos. Levantamento da institui-
ção aponta que 85% dos alunos
ingressam na faculdade no pri-
meiro vestibular que prestam.

Mineiros põem cinco instituições entre os dez melhores, pág. A20 }

Qualidade. Etesp é a melhor entre as públicas paulistas

Com tradição de boas
notas no Enem, a Etesp,
em SP, foi a 1ª colocada
no ranking entre todas as
estaduais do País

Os dados do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
2012 divulgados ontem reafir-
mam discrepâncias históri-
cas entre escolas públicas e
privadas. Na média, a nota
nas disciplinas objetivas (Ma-
temática, Linguagens, Ciên-
cias da Natureza e Ciências
Humanas) das particulares
paulistas é 17,1% mais alta do
que o desempenho da rede es-
tadual, se descontadas as no-
tas das escolas técnicas.

Enquanto a média das priva-
das é de 571,17 pontos, as públi-
cas paulistas, sem as técnicas,
têm 487,9. No País, a diferença
entre públicas e particulares so-
be para 20,3%.

No Estado de São Paulo, pelo
menos 165 escolas técnicas apa-
recem na lista e sobem a média
da rede estadual para 501,27

pontos. No ranking das públi-
cas estaduais, com 889 institui-
ções, a primeira da rede conven-
cional está apenas na 113.ª colo-
cação: a Escola Estadual Coro-
nel Marcos Ribeiro, no municí-
pio de Fartura, a cerca de 360
km da capital. Já no ranking de
todo o Estado – com escolas das
redes municipais, estadual e fe-
deral, além das privadas – a esco-
la cai para a 1.233.ª posição, de
2.418 unidades. A melhor entre
as públicas paulistas é a Escola
Técnica Estadual de São Paulo
(mais informações nesta página).

Para o diretor da Escola Esta-
dual Coronel Marcos Ribeiro,
Luciano Gabriel, a diferença en-
tre o trabalho nas instituições
públicas e particulares está nas
demandas dos estudantes. “Na
rede privada, o principal é pas-
sar conteúdo. Nas públicas, te-
mos de dar grande apoio aos alu-
nos, do ponto de vista psicológi-
co e social”, afirma ele, que tam-
bém leciona na rede privada.

Quanto ao bom resultado da

Escola Coronel Marcos Ribeiro
em relação às outras estaduais,
ele acredita que um dos maio-
res trunfos é a atenção diferen-
ciada de acordo com o perfil do
aluno. “Eles são separados pelo
desempenho, para que possa-
mos dar o foco necessário para

cada tipo de sala”, explica. Se-
gundo ele, outro diferencial im-
portante é a organização do co-
légio, que cobra disciplina.

A Secretaria da Educação do
Estado informa que “todas as
escolas estaduais trabalham
com o compromisso de univer-

salização ao acesso e à forma-
ção integral dos alunos, sem
qualquer seleção prévia dos es-
tudantes, o que impossibilita a
comparação com o sistema de
ensino particular”.

Avaliação injusta. De acordo

com a professora da Faculdade
de Educação da USP, Paula Lou-
zano, a nota do colégio não indi-
ca a qualidade do ensino. “É in-
justo comparar escolas inseri-
das em contextos socioeconô-
micos desiguais”, alerta.

Para ela, o Ministério da Edu-
cação não deveria divulgar a no-
ta por escola. Também da Facul-
dade de Educação da USP, o pro-
fessor Romualdo Portela con-
corda que a comparação é inade-
quada. “É natural que técnicas e
federais tenham nota mais alta,
por exemplo, porque fazem ves-
tibulares que já selecionam os
melhores estudantes.”

Federais. As escolas federais
mais uma vez de destacaram no
ranking nacional. Além do 4.º lu-
gar do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal de Viço-
sa (UFV), o Colégio de Aplica-
ção da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) ficou na
9.ª posição. Para ingressar na es-
cola, que promove processo se-
letivo no 6.º ano do ensino fun-
damental, é preciso fazer uma
prova em que a concorrência é
de 26,6 candidatos por vaga.

Já o Colégio Politécnico da
Universidade Federal de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, 3.ª
melhor escola pública do País e
23.º colocado no ranking geral,
20,37 alunos disputaram cada
uma das 35 vagas da instituição
no último ano. / MARINA AZAREDO,

PAULO SALDAÑA e VICTOR VIEIRA

Com carga horária mais
extensa, escola federal
de Viçosa ficou em 1º na
rede (e em 4º no geral)
pelo 5º ano consecutivo
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● Distorções

MÉDIA PROVA OBJETIVA 

Col. de Aplicação da UFV - Coluni
Colégio de Aplicação do CE da UFPE
Colégio Politécnico da Univ. Fed. de Sta. Maria
Colégio Militar de Belo Horizonte
ETE de São Paulo 
Col. de Aplic. da Univ. Fed. do Rio de Janeiro
Escola Preparatória de Cadetes do Ar
Colégio Militar de Juiz de Fora
Colégio Técnico de Campinas - Unicamp
Campus 1 - BH
Colégio Militar de Porto Alegre
Cefet MG Campus V - Divinópolis
Universidade Federal do Paraná - SEPT
Colégio Pedro II Unidade Escolar 
Descentralizada de Niterói
Col. Tec. Industrial Prof. Isaac 
Portal Roldan Unesp 

● Ranking nacional das instituições estaduais e federais

PÚBLICAS
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-
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281º
689º
344º
457º

58º

324º

RANKING 
REDAÇÃO

NOTA NA 
REDAÇÃO EM 2011 EM 2012 

MÉDIA PROVA OBJETIVA 
EM 2011 EM 2012 

UNIDADE 
ESCOLAR

RANKING 
GERAL

REDEUF

Colégio Militar de Salvador
Colégio Militar de Santa Maria
Colégio Militar de Curitiba
Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - Cefet MG - Campus Timóteo
Guaratinguetá Colégio Técnico e 
Industrial de - Unesp
Colégio Militar de Campo Grande
Instituto Federal do Paraná - Campus Curitiba
Colégio Militar de Fortaleza
Esc. Politécnica de Saúde Joaquim Venanci
Colégio Militar do Rio de Janeiro
ETE Getulio Vargas
Colégio Tiradentes Ijui
Colégio Pedro II - Unidade Escolar 
Descentralizada Duque de Caxias
Colégio Pedro II Unid Humaitá II
Cefet de Curvelo
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-
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657,61
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655,96
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712,27
651,22

375º
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364º
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32º
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286º

1.326º
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RANKING 
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º
13º
14º

15º

“Pode ser perverso usar o
Enem para comparar
realidades desiguais, como
diferentes Estados ou
colégios. Isso pune as redes
estaduais que incentivam
maior participação dos
alunos, o que deixa a média
mais baixa. Se temos essas
desigualdades, o ideal seria
comparar somente as notas
de escolas com contextos
socioeconômicos
próximos.”
Paula Louzano
PROFESSORA DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA USP
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A19.




