
Brasil vai prestar 'vestibular' 
 
A partir de hoje cerca de 50 mil estudantes brasileiros vão participar do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). A prova é aplicada a cada três anos pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O programa de 
avaliação começou em 2000 e o objetivo é fornecer aos países participantes indicadores 
educacionais que possam ser comparados internacionalmente. Este ano, 65 países participam 
da prova. O Brasil participou de todas as edições do Pisa e sempre ocupa as últimas posições 
no ranking de desempenho. 
 
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério 
da Educação (MEC), é o coordenador do Pisa no país. Para o diretor de avaliação da educação 
básica do Inep, Heliton Tavares, é muito importante para o Brasil situar as condições do ensino 
que oferece em comparação aos outros países. 
 
O Pisa é um exame estratégico porque é por meio dele que podemos efetivamente nos 
comparar com um grupo de países muito grande – afirmou Tavares. Nós estamos criando um 
grande nível de comparabilidade nas avaliações internas do país e temos que reforçar o lado 
da comparação internacional. 
 
Tavares acredita que as melhoras recentes em alguns indicadores educacionais, como ocorreu 
entre 2005 e 2007 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), pode ter reflexos 
na edição 2009 do Pisa.  
 
O Pisa é aplicado a estudantes da 7ª série do ensino fundamental em diante, na faixa dos 15 
anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 
países. Nas primeiras edições, o número de alunos brasileiros participantes foi de cerca de 5 
mil. De 2006 para cá, o MEC ampliou a aplicação da prova.O objetivo é obter resultados 
significativos por estados e em outros estratos, como rede república e particular. Os alunos 
selecionados para 2009 são de 990 escolas públicas e privadas, rurais e urbanas de 587 
municípios.  
 
Para o especialista em educação e ex-representante da Organização das Nações Unidas para a 
Educação a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil Jorge Werthein, o fraco desempenho dos 
estudantes brasileiros no Pisa é o retrato da qualidade do ensino no país.  
 
 
Nós temos indicadores educacionais muito pobres, a baixa qualidade da educação é um 
problema histórico no país - avaliou Werthein. (ABr) 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A7. 
 
 
 
 
 


