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● O ranking com os resultados
do Enem faz um bom retrato das
escolas?
Sou a favor de indicadores de
qualidade, mas não sou a favor
do ranking. Ele é uma forma
de indicador bem pobre. Você
posiciona as escolas como se
fossem times de futebol: pri-
meiro, segundo, terceiro, e
tem sempre um vencedor e
um perdedor. Mas, para a edu-
cação, isso é muito perigoso.

● Por que perigoso?
A diferença entre a primeira es-
cola e a décima no ranking não
é uma diferença estatistica-
mente relevante. Ou seja, ela
não é uma diferença de fato. A
ideia dos indicadores em si, e
não do ranking, é a parte boa,
que eu acho que era um pouco
a intenção do Inep no início. A
ideia é que escolas não podem
ser uma caixa-preta e preci-
sam mostrar o que elas fazem.
Elas estão fazendo um serviço
público. Mesmo as escolas pri-
vadas fazem um serviço públi-
co, um serviço para todos. En-
tão, é claro que as pessoas pre-
cisam saber o que está aconte-
cendo dentro das escolas.

● Como fazer isso então?
É preciso ter avaliações exter-
nas e internas. Hoje damos
muita importância às avalia-
ções externas e o que precisa-
mos é dar para a escola a opor-
tunidade para que ela se avalie
seguindo seus próprios crité-
rios. E a comunidade deve par-
ticipar disso. Muitas vezes,
uma boa escola é aquela que
atende bem à sua comunidade.
No ranking, o que mais influen-
cia a posição de uma escola é a
escolaridade dos pais e a renda
da família. O capital cultural e
o capital econômico chegam a
explicar 87% da nota.

● Como você escolheria uma es-
cola hoje?
Eu conversaria com as pessoas
e visitaria a escola. Olharia os
números? Olharia, claro, por-
que a gente gosta de números.
Mas não daria atenção para
eles. Eu conversaria com pes-
soas que têm filhos nessas es-
colas, daria uma olhada no re-
creio, veria como são as aulas.

Apublicidade dos resultados do Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2012 pelo MEC, mais

uma vez, enseja debates sobre a pertinên-
cia e relevância de tal prática. Quanto à
pertinência, o primeiro questionamento é
sobre a elaboração de rankings, porque
não seria esta a principal atribuição de um
exame. Contudo, a consolidação do Enem
como vestibular nacional, ainda que um
processo inconcluso, inexoravelmente faz
realçar sua natureza classificatória para
hierarquizar candidatos e, consequente-
mente, suas escolas.

Isso destacaria como objetivo central da
escola de ensino médio a preparação para
a disputa em torno de alguns cursos na
educação superior, posição sustentada
muitas vezes em nome do mérito. O impac-
to dessa posição estaria na organização do
currículo em torno das matrizes do Enem

e na disseminação da disputa entre os alu-
nos em detrimento de outras alternativas.

No que tange à relevância, apesar dos
aperfeiçoamentos na difusão de informa-
ções pedagógicas, os dados, por um lado,
confirmam o abismo que existe entre as
escolas públicas da imensa maioria dos
alunos – 87% das matrículas – e as priva-
das. Por outro lado, paradoxalmente, esta
é uma verdade na média, pois, quando es-
tudamos a distribuição das notas das esco-
las, mais da metade das escolas privadas
tem um desempenho médio abaixo de 560
pontos, o que corresponde ao desempe-
nho de até 98% das escolas públicas. Ou
seja, no afã de propalar a superioridade de
um tipo de escola, esconde-se que isso é só
meia verdade.

O que nos leva a ponderar que, se o
Enem não democratiza o acesso à educa-
ção superior, este exame revela a necessi-
dade de se democratizar o ensino médio,
compreendendo esta tarefa com a da eleva-
ção dos patamares de aprendizagem de
nossa juventude, em várias dimensões.
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Piores, no Norte, não alcançam 400 pontos
Em 1.028 escolas, a média dos estudantes é inferior a 450 pontos, o que significa que alunos não têm competências mínimas esperadas

ENTREVISTA

ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL–25/11/2013

Exame mostra que é
preciso democratizar
o ensino médio

EDUCAÇÃO

‘O ranking é
um indicador
muito pobre’
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As escolas estaduais Dom Pe-
dro Massa, em São Gabriel da
Cachoeira (AM), Retiro Gran-
de, em Cachoeira do Arari
(PA), e Coronel José Plácido
de Castro, em Porto Acre
(AC), têm algo em comum: fo-
ram as únicas que obtiveram
médias no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) de
2012 inferiores a 400 pontos.
As três tiveram os piores re-
sultados no exame e são um
retrato das maiores dificulda-
des enfrentadas pelo ensino
médio. Na sua maioria, as pio-
res escolas estão nas Regiões
Norte e Nordeste – 75 das 100
piores notas – e em municí-
pios do interior.

A mais de 800 km de Manaus,
São Gabriel da Cachoeira fica
encravada na Floresta Amazôni-
ca. Das três escolas do municí-
pio cujos alunos fizeram o
Enem, a Dom Pedro Massa foi a
que teve o pior resultado. Ne-
nhum dos 10 estudantes avalia-
dos conseguiu nota superior a
500 pontos em nenhuma das
quatro áreas nem na redação. A
situação não é diferente nas ou-
tras duas escolas na lanterna.

Responsáveis por abrigar
mais da metade dos alunos que
fizeram o Enem, as redes esta-
duais de ensino têm também a
maioria das escolas com resulta-
dos ruins. As 711 piores notas
são estaduais. Apenas na 712.º
posição aparece a pior escola
municipal – o Colégio Munici-
pal Agripina de L. Pedreira fica
em São Gonçalo dos Campos
(BA) e teve média de 443,54 pon-
tos. A instituição privada na
pior classificação está em 732.º
lugar. É a Escola Técnica de Co-
mércio de Alagoas, de Maceió.

Os resultados deste ano não
podem ser classificados como
bons – em 1.028 escolas, a mé-
dia dos estudantes é inferior a
450 pontos, o que significa que

não têm ainda as competências
e habilidades mínimas espera-
das para alguém que termina o
ensino médio. Ainda assim, no
Enem de 2011, 14 escolas tive-
ram resultados inferiores a 400
pontos, em vez das três deste
ano. A pior delas, o Centro de
Ensino Aquiles Lisboa, em São
Domingos do Azeitão (MA), ti-
nha média de 383,7 pontos. Nes-
te ano, subiu nove posições e
sua média alcançou 406,4.

Os resultados mostram a dis-
tância que ainda separa as redes
de ensino médio no País. Entre
as cem melhores, não há unida-
des públicas ligadas diretamen-
te às redes estaduais – são ape-
nas escolas federais ou técni-
cas. Apesar disso, os 215,5 mil

melhores alunos das escolas pú-
blicas têm médias superiores às
das privadas. “A dificuldade do
ranking é que são escolas muito

diferentes. Uma na periferia,
com dificuldades de estrutura,
quando se compara com uma
em um bairro de luxo, está sem-

pre em desvantagem”, afirmou
o ministro da Educação, Aloizio
Mercadante. “A média mascara
a estrutura das escolas.”

Rodrigo Travitzki, doutor em
Educação pela USP

Mercadante. ‘Média mascara estrutura das escolas’
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