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Crescimento da média do Brasil em leitura no Pisa é puxado pelos estudantes que já tinham 
bom desempenho 
 
Praticamente não houve avanço na nota dos jovens brasileiros com mais atraso, feito 
alcançado por 12 países 
 
A melhora das notas do Brasil em leitura na avaliação internacional divulgada nesta semana foi 
puxada pelos alunos que já possuíam bom desempenho. Entre os estudantes com mais 
dificuldade, o ganho foi quase nulo. 
 
A constatação aparece no detalhamento do rendimento dos países no Pisa, exame da OCDE 
(organização de nações desenvolvidas) que avaliou a situação de 65 países. 
 
Na média, a nota do Brasil em leitura cresceu 16 pontos (4%) entre 2000 e 2009, o que foi 
classificado no relatório como "impressionante". 
 
O avanço, porém, foi impulsionado pelos estudantes que estão entre os 10% mais bem 
avaliados, cujas médias subiram 30 pontos. Já entre os 10% mais mal avaliados, o avanço foi 
de 5 pontos. 
 
Por conta do resultado, o país entrou no grupo que avançou nas notas, mas aumentou a 
desigualdade. 
 
"O Brasil aumentou o desempenho em leitura dos seus melhores estudantes, enquanto 
manteve o nível daqueles com mais dificuldades", apontou o relatório. 
 
Doze países conseguiram melhorar seus estudantes com pior desempenho, entre eles Chile, 
Peru e Alemanha. 
 
"Os dados deveriam despertar uma rediscussão de nossas políticas", disse Paula Louzano, 
doutora em educação por Harvard (EUA). Para ela, o país precisa adotar medidas para ajudar 
os alunos nas piores condições. 
 
A defasagem entre os grupos aumentou: em 2000, era como se os melhores alunos tivessem 
tido cinco anos e meio de estudo a mais que os piores; agora, a diferença foi para seis anos. 
 
CHILE 
 
A maior melhora entre alunos com mais dificuldades ocorreu no Chile. O relatório destaca que 
em 1980 o país universalizou o ensino básico (quase 20 anos antes que o Brasil) e, nos anos 
1990, já pôde se focar na qualidade. 
 
"O mais importante foi manter uma política de longo prazo", disse à Folha José Weinstein, 
vice-ministro da Educação do Chile no começo desta década. "Para melhorar a equidade, o 
mais interessante foi destinar mais recursos a escolas que atendem estudantes pobres. E, ao 
mesmo tempo, exigir uma melhora em quatro anos." 
 
Avanço não pode ser desconsiderado, diz ministério 
 
O Ministério da Educação reconheceu que precisa melhorar a aprendizagem dos alunos e 
investir mais em Estados com menos condições. 
 
Segundo o MEC, não pode ser desconsiderado o avanço de cinco pontos dos estudantes com 
mais dificuldades. 
 



Representante dos secretários estaduais de Educação, Maria Corrêa da Silva aponta que a 
dificuldade de melhorar alunos com maior defasagem é, em parte, resultado do aumento de 
matrículas das últimas décadas. 
 
"São alunos que muitas vezes já repetiram e têm baixa autoestima", afirma Silva, secretária 
de Educação do Acre. "Mas tem que melhorar. Já aumentamos, por exemplo, a quantidade de 
escolas em tempo integral." 
 
Para o ex-diretor da Unesco no Brasil Jorge Werthein, é fundamental atrair os melhores 
professores para escolas com mais problemas. 
 
"Vai haver dificuldades, porque a legislação permite que o professor escolha onde quer dar 
aula. Mas a mudança é necessária. Pode ser até com incentivo financeiro para esses 
profissionais", disse Werthein, vice-presidente da Sangari Brasil. 
 
INCLUÍDOS 
 
O presidente executivo do Movimento Todos pela Educação, Mozart Neves, avalia a situação 
com otimismo. 
 
"No começo dos anos 2000, ainda havia muitos jovens foram da escola. Hoje eles estão 
incluídos. Num primeiro momento você perde qualidade, mas foi a decisão correta", disse. 
 
A tendência é que esses estudantes melhorem seus desempenhos, afirma Neves, considerando 
que pesquisas mostram que as pessoas aumentam suas rendas a cada ano a mais de 
escolaridade. 
 
Para a doutora em educação Paula Louzano, é preciso criar condições para que haja menos 
matrículas no ensino médio noturno - hoje maioria no Brasil. "Todos estão cansados, não 
rendem." 
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