


peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
clube das nações mais ricas do planeta e responsável 
pela realização da prova, disponibiliza assim que os 
resultados são publicados. 

O principal recurso é o relatório Pisa 2009 Results: 
What Students Know and Can Do (Resultados do Pisa 

2009: O Que os Estudantes Sabem e Podem Fazer), 
um compêndio de 276 páginas com dezenas de tabe-
las, estatísticas e análises sobre o exame. NOVA ESCO-
LA esquadrinhou o material com a ajuda das especia-
listas Maria Teresa Tedesco, do Colégio de Aplicação 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Gisele Gama, consultora do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e diretora-presidente da Abaquar Consultores, 
em Brasília, e Kátia Lomba Brákling, coautora dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e profes-
sora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz 
(Isevec), em São Paulo. 

Esta reportagem é o resultado desse trabalho. Nas 
próximas páginas, você confere detalhes sobre diver-
sos aspectos do exame de leitura, a ênfase da edição 
de 2009 (o que, na prática, significa que a prova tem 
mais questões dessa área em relação às outras duas 
avaliadas, Matemática e Ciências). Um quadro-resu-
mo sintetiza o que a prova avalia e como isso é feito 
(leia na página à esquerda). Um estudo dos gráficos 

mostra quem são os alunos que mais precisam de 
ajuda - infelizmente, eles são mais do que se imagina 
(leia o quadro à direita). Três textos da prova de 2009 
são comentados para exemplificar como o conheci-
mento é aferido pelas questões (leia nas páginas 78 a 
80). Por fim, neste texto principal, apresentamos um 
histórico da avaliação, o que ela revela sobre o ensino 
brasileiro e suas vantagens e limitações. 

Realizado a cada três anos, o Pisa tem como obje-
tivo determinar em que medida os estudantes na 
faixa de 15 anos possuem conhecimentos para uma 
inserção participativa na sociedade. A aferição utiliza 
como metodologia a Teoria da Resposta ao Item 
(TRI), que exige a repetição de perguntas em diversas 
edições para criar uma série de comparação. Na par-
te de leitura, o desempenho é avaliado em três com-
petências: identificação e recuperação de informa-
ções, integração e interpretação, reflexão e avaliação. 
A escala avaliativa - usada para medir a dificuldade 
da questão e a nota dos alunos - comporta sete níveis 
de proficiência: lb, la, 2,3,4,5 e 6, sendo lb o mais 
baixo, e 6, o maior. Um mesmo texto pode conter 
questões que exijam diferentes capacidades e avaliem 
diversos níveis de proficiência. 

"A prova do Pisa é extensa e requer fôlego de lei-
tura. Aí já aparecem as primeiras dificuldades dos 
nossos estudantes, pois é preciso que eles sejam capa-
zes de entender e não apenas decodificar o que está 
escrito", afirma Gisele. Nesse ponto, conta muito o 
contato constante com diferentes gêneros e seus por-
tadores (jornais, revistas, enciclopédias, livros etc.), o 
que permite antecipações sobre o que se pode en-







Text Box
Fonte: Nova Escola, São Paulo, ano 26, n. 240, p. 76-80, mar. 2011.




