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insurgência dos países
do Mercosul contra o
Programa Internacional para Avaliação de Estudantes
(Pisa) está tomando forma. Reunidos durante o Seminário Regional de Avaliação Educativa para
o Mercosul, realizado em março
em Buenos Aires, os ministros da
Educação do bloco discutiram critérios regionais que desejam ver
incluídos na avaliação coordenada
pela Organização para Coopera-

ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em novembro do ano
passado, o Ministério da Educação
do Brasil anunciou que o Seminário teria como objetivo a "construção de indicadores regionais da
qualidade da educação nos países
da América do Sul". Apesar de um
novo instrumento de avaliação
não ter sido declarado oficialmente, o sentimento geral é de que é
preciso avançar mais do que apenas a adoção de critérios regionais

para o Pisa. Os países consideram
que o programa não é um instrumento válido para a produção de
informação sobre a educação no
Mercosul.
"Não é possível comparar o incomparável", defendeu Alberto
Sileoni, ministro de Educação da
Argentina. Sileoni confirmou a
presença do país no Pisa 2015,
mas criticou o modelo. "Os
rankings definem a qualidade da
educação a partir de suas carên-
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capacidade de estudantes da faixa
dos 15 anos em aplicar os conhecimentos adquiridos nas escolas
"para uma participação plena na
sociedade", segundo sua definição
oficial. O que os representantes
do Mercosul questionam é até que
ponto é possível comparar as habilidades de sul-americanos com
as dos outros países que participam do programa.
A intenção é levar ao Pisa um
pedido de inclusão de pontos de
avaliação mais representativos da
América do Sul. "Queremos que
aspectos como o compromisso
dos seres humanos com a natureza, com seu país e com a sociedade em que vivem sejam mais
importantes que uma meritocracia
do aprendizado nas provas", relatou o ministro da Argentina.
Em uma declaração conjunta,
as autoridades dos ministérios de
Educação do bloco delinearam o
que deve conduzir o debate dos
próximos anos sobre os critérios

iliz
aç

ão

de

st

e

ar

tig

o

cias, muitas vezes sem considerar
os esforços. Em países da nossa
região houve um esforço muito
grande de inclusão e isso deve ser
considerado", reclamou.
Ainda que o programa leve em
conta fatores como a composição
socioeconómica dos países que
participam da prova, a posição
do Mercosul como bloco é de que
isso não é suficiente. "Um exame
não deve servir para estigmatizar
o sistema educacional", afirmou
Ricardo Ehrlich, ministro de Educação do Uruguai. "O formato de
ranking do Pisa tem um efeito negativo e acreditamos que é preciso
seguir participando do programa,
mas fazer ouvir nossas vozes."
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regionais de avaliação. A intenção
é que nos próximos anos as estratégias nacionais de produção de
informação sobre o sistema educacional possam convergir e incorporar conteúdos que vão além
das disciplinas tradicionais, como
"fortalecimento do sentido de pertencimento à América Latina" e
"educação para convivência". O
documento também indica que a
região deve produzir mais análises
contextualizadas e promover mais
reflexão sobre os diagnósticos.
O interesse em incorporar variáveis regionais à avaliação de
estudantes ficou claro também
pelo lugar de destaque que ganharam as declarações do ministro
de Educação da Bolívia, Roberto
Aguilar Gómez. O país não participa do Pisa e Aguilar Gómez preferiu não opinar sobre o exame,
mas foi enfático em suas críticas a
avaliações padronizadas. "Temos
uma realidade plurinacional, com
diversidade de idiomas. Se queremos avançar juntos rumo a uma
avaliação conjunta, isso deve ser
contemplado", destacou.

CRITÉRIOS REGIONAIS
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Aplicada a cada três anos, a prova do Pisa tem ênfase em três áreas
que se alternam a cada edição: leitura, matemática e ciências. O programa pretende ser um mecanismo
de avaliação externa para medir a

IDEB NA ARGENTINA

Harvey Spencer Sánchez Restrepo, diretor do Instituto Nacional
de Avaliação Educativa do Equador, que também não é parte do
Pisa, seguiu o mesmo caminho
que o ministro boliviano. "A interculturalidade, a plurinacionalidade e a variedade de línguas são os
eixos que precisam ser levados em
conta para uma cultura de avaliação que tenha legitimidade entre
os cidadãos", opinou.
Entre as experiências que inspiram o debate sul-americano sobre
um novo instrumento para gerar
indicadores educacionais, o Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) do Brasil foi citado
várias vezes como inspiração. A

A

A posição de Delia não é apenas técnica, mas também política. Segundo ela, o custo imposto
pelo Pisa aos países que aplicam a
prova não vale o seu preço. "Um
processo de avaliação pensado na
região para a região tem como objetivo dignificar os povos de cada
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O CUSTO DO PISA

à Educação Andres Peri, da Administração Nacional de Educação
Pública (Anep) do Uruguai.
Peri questionou o uso de índices compostos, nos quais não fica
claro que variáveis se alteram. Para
ele, o sistema uruguaio é forte por
permitir conhecer profundamente
cada escola e construir uma referência para a reflexão conceituai
sobre o processo de cada estudante. "O SEA é um instrumento que
permite pôr o foco no aprendizado. A preocupação não é medir
bem, mas sim gerar reflexão."
Enquanto o Ideb se apresenta
como um modelo factível, o SEA
aparece como um modelo ideal,
mas de difícil adaptação para sistemas educacionais maiores. Porém,
o primeiro momento do debate
sobre critérios regionais para as
provas do Mercosul indica que ambos serão olhados com atenção enquanto a região tenta decidir como
e por quem quer ser avaliada.
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um de nossos países e aí está a
grande diferença com um ranking
pensado por um país central."
No Uruguai, o Sistema de Avaliação da Aprendizagem (SEA, em
espanhol) é feito pelos estudantes
em um computador individual.
As informações são geradas automaticamente e ficam em uma
plataforma à qual professores, gestores e avaliadores têm acessos diferenciados. Ainda que com uma
intenção diferente do Pisa, o SEA
é um exemplo de como avaliações
qualitativas podem ser produzidas
com rapidez e acesso amplo. "A
avaliação é formativa e não tem
como objetivo render notas", disse
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Argentina, que há 20 anos gera
indicadores de amostra com o
Operativo Nacional de Avaliação
(ONE, em espanhol), aplicado a
cada dois ou três anos, anunciou
a criação de um índice baseado no
Ideb para o ensino médio.
O Índice de Melhoria do Ensino Médio (Imesa, na sigla em
espanhol) é calculado a partir de
três variáveis: o rendimento, que
representa a média de conhecimentos adquiridos em língua e
matemática na prova aplicada pelo
ONE; a taxa de conclusão, que reflete a quantidade de estudantes
que pôde terminar o ensino médio; e a média de tempo que cada
estudante leva para concluir a última etapa da Educação Básica.
A equipe que apresentou o modelo destacou que a equação pode
esconder armadilhas se a intenção
é avaliar o aprendizado. Com o
aumento da taxa de conclusão e
a diminuição do tempo médio, o
índice pode apresentar melhorias,
ainda que o rendimento tenha baixado. Por isso é mais importante
olhar para os indicadores do que
para o índice, avaliam.
"Estamos num momento ideal
para chegar a acordos e unificar
critérios de avaliação no Mercosul", avalia Delia Méndez, diretora
nacional de Gestão Educativa do
Ministério da Educação da Argentina, à Educação. "Vai ser muito
bom para a região poder avaliarnos com outro olhar, com critérios
próprios."
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entre eles - em suas deficiências
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- do que em comparação a outros
Quais são os desafios em comum?

A discordância não é apenas entre os países da América Latina. Para
todos, os resultados do Pisa são dolorosos, e os governos têm pouco
manejo dos modos pelos quais eles
são divulgados. Por outro lado, é
certo que no caso da América Latina
há alguns problemas de pertinência
cultural na prova, mas também na
maneira de divulgá-la. Temas como
o fato de jovens serem os primeiros
de suas famílias a chegarem ao ensino médio, entre outros, requerem
uma análise muito mais contextualizada dos resultados.

Os países que participam do
Pisa são mais homogêneos do que
o resto. Em geral, são os que contam com sistemas educativos mais
desenvolvidos. Provavelmente, a
maior diferença é o tamanho de
seus sistemas, o que influencia os
resultados. Em sistemas menores,
e mais homogêneos, os processos
de melhoria são mais simples.
Acredito que o desafio da América Latina é que o "motor" de
transformação do sistema deixe
de ser apenas os Ministérios. A
diferença entre nossos sistemas e
os europeus é que nestes últimos,
a escola é anterior ao Estado. Na
América Latina, o Estado "impôs"
a escola, quando a tornou obrigatória. Nesse sentido, as famílias
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países que participam do Pisa?

ciências de avaliações como o Pisa?

ca Latina precisam de um indicador, ou de uma avaliação regional?

Acredito que um indicador re-
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Os sistemas educativos da Amé-

Em sua opinião, quais são as defi-

Os sistemas educativos da Améri-

não se apropriaram das escolas.
Precisamos que nossos sistemas
multipliquem as "locomotivas".
Apenas com o Estado, é muito difícil mover esse "trem" na necessidade necessária.

pa
ra

gional possa ser um início. A região é extremamente desigual em
termos de capacidades de seus
governos, e a construção de uma
prova regional pode ser uma boa
forma de criar um dispositivo de
cooperação horizontal que fortaleça, especialmente, os países
com maiores carências. Senão,
de novo se torna uma ferramenta
que apenas serve para construir a
ideia de que a educação está muito mal, e que é muito difícil sair
dessa crise.
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raduado em Ciências da
Educação, com mestrado
em Política e Administração da Educação, o argentino Gustavo Iaies foi secretário de Educação
Básica do Ministério da Educação da
Argentina e, a partir de 2004, como
diretor da Fundação Centro de Estudos em Políticas Públicas (CEPP),
ampliou sua atuação para a América
Latina. Dirigiu o programa de avaliação estrutural em sistemas educativos adotado no Chile, México,
Colômbia e Costa Rica. Na entrevista a seguir, ele comenta o posicionamento dos países latino-americanos
frente ao Pisa e a intenção de criar
uma avaliação para a região.
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Amanda Cieglinski

Quais seriam os dados ou informações que poderiam compor esse
indicador regional?

Acredito que seria preciso ter dados de aprendizagem, fundamentalmente, mas analisados a partir
das distintas realidades sociais
em que vivemos, que devem ser
comunicadas de modo que as escolas entendam mais claramente
onde estão as dificuldades de seus
alunos e como podem fazer para
abordar esses problemas.
No Brasil hoje há uma forte discussão sobre as avaliações de rendimento de estudantes, professores
e escolas. Essa discussão está presente em outros países da região?

Sim. Me parece que no fundo estamos produzindo uma mudança
cultural dos sistemas educativos
e é preciso introduzir o valor da
avaliação nessa nova cultura.
Nossos sistemas foram criados
para incluir e socializar crianças
e jovens nos valores nacionais. O
debate sobre a qualidadcé muito
recente. A sensação é de que a realidade social é tão dura, que só de
estar na escola já é o suficiente.
Mas a verdade é que a região precisa melhorar seus indicadores de
qualidade para se desenvolver.

Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 192, p. 36-40, abr. 2013.

