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Cresce diferença entre pública e privada
No Brasil, distância entre as pontuações obtidas pelos estudantes das duas redes saltou de 109 para até 121 nos últimos três anos
FILIPE ARAUJO/AE

Simone Iwasso

Ofosso quesepara asescolas públicas das privadas no País aumentou nos últimos três anos. A
distância entre as pontuações
obtidas pelos estudantes das
duas redes, que chegava a 109
pontos em 2006, cresceu e atingiu até 121 no Pisa 2009. Mais do
que pontuações diferentes, os
números indicam níveis de conhecimento distintos em leitura, matemática e ciência.
Isso quer dizer que enquanto
o aluno que estuda numa escola
particularalcança 519pontosem
média– onível3naescala de proficiência (patamar considerado
razoável pelos organizadores da
avaliação) –, o da pública (federal, estadual e municipal) faz 398
pontos e não sai do primeiro nível de desempenho.
Em outras palavras, com 15
anos,os alunos dasescolas particulares conseguem ao menos ler
um texto e extrair sua ideia principal, identificando argumentos
contraditórios e pouco explícitos.Tambémsãocapazes derelacionar informações com situações do cotidiano. Estudantes
da rede pública só entendem informações explícitas e não são
capazes de perceber trechos
mais importantes numa leitura.
A exceção nessa comparação
fica por conta da rede pública federal, um conjunto pequeno de
ilhas de excelência mantidas pelo governo federal que organizam todos os anos processos seletivos bastante disputados entre estudantes – e acabam ficando com os melhores alunos. A
pontuaçãodelesestá próximada
média dos países desenvolvidos.
Em matemática e ciências, a
discrepância continua – e também registra aumento. Em 2003,
adiferença de pontuaçãoemmatemática era de 109 pontos. Em
2006, saltou para 117 – com os
estudantes de toda rede pública
incapazes de realizar operações
com algoritmos básicos, fórmulas ou números primos.
Emciências, foi de 107 para 115
a diferença de pontuação entre
asredes.Nosdoiscasos,adistân● Comparação

Apesar de terem médias bem
maiores que as obtidas pela
rede pública, a rede particular
brasileira tem pontuações inferiores às da maioria das redes públicas de países desenvolvidos.

Desempenho. Alunos do ensino médio do Colégio Santa Maria, um dos melhores de São Paulo; rede particular está no nível 3, enquanto o público fica no 1
cia representa mais de um nível
de proficiência na escala de conhecimentos. No nível 1, alunos
da rede pública não conseguem
explicar como ocorrem fenômenos cotidianos, como ciclo da
água na natureza.

l Escolas públicas municipais e estaduais tiveram desempenho bem

inferior ao das particulares. A rede federal, menor e geralmente ligada
às universidades federais, registrou as maiores médias

Discrepância. Na opinião da

ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) Maria Helena Guimarães de Castro, responsável por incluir o Brasil no
Pisa, a novidade dos resultados
de 2009 está justamente nesse
aprofundamento da discrepância entre os níveis dos alunos
de escolas particulares, públicas federais e públicas estaduais e municipais.
“A média dos estudantes de
públicas federais e das particulares é mais alta, são índices comparáveis aos alunos dos melhores países do ranking”, explica
Maria Helena. O problema, segundo ela, é que as escolas federais selecionam estudantes e só

✽

Análise: Jorge Werthein

Houve avanços, mas
há necessidade de
investir no professor

O

PÚBLICAS EM DESVANTAGEM

relatório Pisa 2009 traz a boa notícia
do avanço do Brasil, fruto de um esforço que precisa ser reconhecido. Sabemos o quanto é difícil avançar num
país com as dimensões do Brasil, com políticas
descentralizadas. E o documento da OCDE mostra a necessidade de um conjunto coerente de
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as que fazem isso estão conseguindo evoluir, analisa.
“Não adianta que só os bons
alunos melhorem. O importante
é ter uma média de desempenho

medidas para que ocorra uma transformação para melhor. Educação é responsabilidade compartilhada:não dependesódopresidente daRepública e do ministro da Educação dizerem que ela é
prioritária. Isso deve ser dito e assumido por todososresponsáveispelaimplementação daspolíticas educacionais nos Estados e municípios.
Enquanto festejamos esse avanço, temos de
atentar para os desafios que persistem. Temos
mais de 50% dos estudantes na faixa dos 15 anos
com níveis 1 e 2 de proficiência em leitura, de uma
escala com seis níveis. A situação é pior na área de
matemática: apesar da redução de seis pontos no
número de estudantes com baixa performance,
ainda estamos com 69% deles nos níveis 1 e 2.
Em ciências, o avanço foi semelhante ao do
desempenho em matemática, mas 54% dos estu-

que mostre uma qualificação do
estudantebrasileiroparaasociedadedo conhecimento”,dizaexpresidente do Inep.
O coordenador de educação

de desenvolvimento para todos
os alunos, independentemente
daclassesocial. “Criaruma escola somente para os bons alunos
não funciona do ponto de vista
da equidade.”
Fontani diz ser contra selecionar estudantes – como ocorre
nas escolas federais e em parte
das particulares. “Para alunos de
classes sociais mais vulneráveis,
é fundamental estudar em boas
escolas, senão o ciclo de exclusão não vai parar nunca.”

da Unesco no Brasil, Paolo Fontani, ressalta que os países com
melhor desempenho são aqueles cujos sistemas educacionais
oferecem boas oportunidades

do dos estudantes das escolas
privadas fosse levado em conta,
o País ficaria em 9.º lugar em leitura, perto da Austrália e Holanda; 29.º em matemática, perto da
Hungria; e 20.º em ciências, próximo a Irlanda.
No entanto, mesmo esse universo (que representa cerca de
10% dos alunos do País) ficaria
abaixo dos estudantes da rede
pública de vários países. /
COLABOROU CARLOS LORDELO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.

dantes ainda estão nos níveis inferiores, incapazesdeidentificarumtemacientíficodentrediversosoutros.Temos de reforçaro currículode ciências. O relatório reafirma o papel da educação no
desenvolvimento sustentável das nações.
O Pisa 2009 nos chama atenção para o papel
fundamental do principal agente nesse esforço
por maior qualidade e equidade na educação: o
professor. O relatório insiste na necessidade da
excelência em sua formação, no reconhecimento
social de sua tarefa, da importância da sua carreira e da retribuição aos seus esforços. E aponta a
importância de levar os melhores professores às
escolas e aos alunos com maiores dificuldades.
Essa seria uma das maneiras mais rápidas e eficientes de romper o círculo vicioso da reprodução das desigualdades no sistema educacional.

Soluções para a educação podem parecer difíceis e demoradas, mas não precisam ser assim. E
essaéoutrarevelaçãoqueorelatóriofaz: háexemplos de locais que cresceram espetacularmente
no Pisa em prazos menores, em seis anos, como
Xangai/China, Polônia e Catar. Os esforços em
todo o mundo mostram que a melhoria da qualidade da educação é um desafio mundial. Podemos, portanto, nos sentir bem acompanhados e
felizes pelo fato de estarmos no caminho certo.
Mas temos de reconhecer que, nessa corrida global, os parceiros também avançam.
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