
Brasil tira nota baixa em outra avaliação  
Lisandra Paraguassú  
 
Exame da Unesco revela resultado pífio, especialmente em matemática  
 
A metade dos alunos da 3ª série do ensino fundamental do Brasil não demonstra o 
conhecimento esperado em leitura e matemática. Na 6ª série, há avanços em leitura e a 
metade dos estudantes está dentro da meta. Em matemática, a situação continua ruim. Os 
dados, que confirmam os resultados ainda muito baixos do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), são de uma pesquisa do Laboratório Latino-Americano de Avaliação 
da Qualidade da Educação, ligado à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), feita em 16 países da América Latina. 
 
O estudo mostra que, com algumas raras exceções, o Brasil partilha da mesma sina de má 
qualidade educacional dos demais países latino-americanos. O único que realmente foge à 
regra em todos os níveis estudados é Cuba, em que a maioria dos estudantes, em ambas as 
séries e em todas as disciplinas, aparece no nível mais alto de aprendizagem. Alguns, como 
Chile e Costa Rica, México e Uruguai, têm situações melhores do que a brasileira, mas ainda 
têm muitos alunos nos níveis mais baixos de aprendizagem. 
 
‘SUB-1’ EM MATEMÁTICA 
 
O estudo foi feito com provas em turmas de 3ª e 6ª série do ensino básico em leitura, 
matemática e ciências - o Brasil, no entanto, não participou do exame de ciências. Incluiu 
100.752 estudantes de 3ª série e 95.288 de 6ª série de 16 países. Para serem considerados 
aptos para a série que estão, os alunos teriam que ter alcançado os níveis 3 e 4 de uma escala 
que começa em “sub-1”.  
 
A única série em que pelo menos a metade dos estudantes chega aos níveis 3 e 4 é a 6ª, mas 
apenas em leitura. Nesse caso, a nota brasileira supera a média da região, mas o mesmo 
acontece com Cuba, Costa Rica, Chile, Colômbia México e Uruguai. 
 
Nas outras séries, o Brasil fica na média da região e metade dos estudantes brasileiros fica 
apenas nos níveis 1 e 2 de aprendizagem. Mais do que isso, em matemática na 3ª série, mais 
de 10% ficam no nível sub-1 - ou seja, não conseguem identificar informações básicas em 
textos simples. 
 
De um modo geral, República Dominicana, Nicarágua e Panamá tiveram os piores resultados. 
Do outro lado, além de Cuba, com os melhores resultados, aparecem normalmente Chile e 
Costa Rica. 
 
DESIGUALDADE 
 
O estudo mostrou, ainda, a influência que o Produto Interno Bruto (PIB) e a desigualdade 
social têm nos resultados educacionais. Quanto maior o PIB, melhores os resultados. Quanto 
maior a desigualdade, piores os resultados. Apesar de ter a maior riqueza da América Latina, 
os resultados brasileiros apenas razoáveis na comparação com os vizinhos podem ser 
explicados pelo fato de o Brasil ser o país mais desigual das Américas e um dos mais desiguais 
do mundo. 
 

 
Leia mais: 
 
No Ideb, poucas cidades têm nota considerada ideal  
 
Levantamento divulgado pelo Ministério da Educação na sexta-feira mostrou que apenas 62 
dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros alcançaram Ideb igual ou maior do que 6 para 
alunos de 1.ª a 4.ª série da rede pública. Nas turmas de 5.ª a 8.ª série, os avanços foram 
ainda menores. Somente dois municípios conseguiram chegar a essa média, equivalente a de 



países desenvolvidos. A escala do Ideb vai de 0 a 10. Acima de 5, o ensino pode ser 
considerado de boa qualidade.  
 

 
Leia mais: 
 
Os pingos nos 'is'  
Maria Helena Guimarães de Castro 
 
O direito de todos à educação de qualidade. É isso que o governo do Estado busca desde o 
primeiro dia da administração José Serra. Nova proposta curricular, programa de 
alfabetização, reformulação de avaliação, recuperação intensiva, materiais a professores e 
alunos, índice de qualidade para cada escola, valorização de professores, infra-estrutura, 
enfim, um conjunto de projetos foi desencadeado para melhorar a aprendizagem. 
 
Todas essas ações, indispensáveis, só poderiam ser tomadas após a inclusão alcançada nos 
últimos anos. São Paulo tem os melhores índices de cobertura de 6 a 17 anos. O desafio agora 
é melhorar qualidade e eqüidade. Além do conjunto de ações desencadeadas para melhoria da 
sala de aula, o Estado enfrenta questões fundamentais para o bom andamento das escolas. 
Cerca de 13% dos professores faltavam diariamente com justificativas médicas muita vezes 
abusivas. Essa minoria prejudicava o trabalho dos outros 87%, que batalham pelo ensino. 
Outro ponto é a rotatividade dos educadores. Neste ano 40% dos 130 mil efetivos mudaram 
de escolas. A Assembléia Legislativa regulou as faltas com atestados médicos. Em vez de 
poder faltar dia sim, dia não, servidores do Estado passaram a ter limite de 6 faltas médicas 
anuais. Resultados: queda de até 50% das faltas, maior presença nas escolas e melhores 
condições de aprendizagem. 
 
O governador decretou novas regras para transferências. Substituição de colega em outra 
região só se for de pelo menos 200 dias, evitando a excessiva rotatividade que prejudica o 
direito do aluno aprender. Professor temporário passará por prova classificatória para 
atribuição de aulas, cujo resultado será levado em conta junto com tempo de serviço e títulos. 
É essencial que o professor domine o conteúdo da disciplina que dará aula. 
 
É importante colocar pingos nos “is”. O governo tem o compromisso de garantir a boa escola 
pública a todos estudantes. Sem o apoio dos professores nada se faz em educação. Eles são os 
principais atores do ensino. E São Paulo tem muitos, a ampla maioria de seu quadro e pode 
dar um passo decisivo na melhoria da qualidade da educação. E esse é o grande compromisso 
da maior rede de professores da América Latina, os cerca de 250 mil professores estaduais.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 jun. 2008, Vida &, p. A16. 


