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É a posição da elite educacional brasileira num
ranking de 65 países no Pisa, considerando
apenas os alunos que, pelos critérios da OCDE,
estariam entre os 25% de maior nível
socioeconômico em cada nação57ª

ELITE BRASILEIRA
TAMBÉM FICA ENTRE
AS PIORES NO PISA
Média dos alunosmais ricos do país é pior que a dos
jovens demenor renda em nações desenvolvidas

Os maus resultados do Brasil na Educação não se
devem apenas à má qualidade da escola pública
ou ao baixo desempenho dos alunosmais pobres.
Aelite brasileira, quandocomparadacomadeou-
tros países, tambémse saimuitomal noPrograma
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), exa-
me divulgado na semana passada pela Organiza-
çãoparaaCooperaçãoeDesenvolvimentoEconô-
mico (OCDE) eque compara o aprendizadode jo-
vensde15anosde idadeem65paísesemtestesde
Matemática, leitura e Ciências. Este ano, o Pisa
avaliou a capacidadematemática dos estudantes.
Considerando apenas os alunos que, pelos cri-

térios da OCDE, estariam entre os 25% de maior
nível socioeconômico em cada nação, a elite bra-
sileira figuraria apenas na 57ª posição entre os 65
países. O resultado deixa a desejar mesmo quan-
do esse grupo é comparado com os mais pobres
da média da OCDE, grupo que congrega princi-
palmente nações desenvolvidas. Enquanto os
brasileirosno topodapirâmide social registraram
umamédia de 437 pontos, os 25%mais pobres da
OCDE tiverammédia de 452 pontos.
Na prática, com essa pontuação, a OCDE enten-

de que os brasileiros de condições econômicas
mais favoráveis já dominam operaçõesmatemáti-
cas como frações, porcentagens e números relati-
vos, sendo capazes de resolver problemas simples
— cerca de 65% dos alunos brasileiros não atingi-
ram esse nível no Pisa. No en-
tanto, eles não conseguem for-
mular e comunicar explicações
e argumentos combase emsuas
interpretações e ações.
Outra maneira de comparar

seria considerar um número
ainda menor de alunos de eli-
te, considerandoque opercen-
tual de 25%, para um país ain-
da em desenvolvimento como
oBrasil, podenão ser um retra-
to fiel do topo da pirâmide so-
cial. Mesmo assim, se conside-
rada só amédia dos 5% de alu-
nos com melhor desempenho
nos 65 países, a posição do
Brasil no ranking seguiria pra-
ticamente inalterada: 58ª.
O diagnóstico é omesmo tam-

bémquando se consideramape-
nas alunos cujos pais têm nível
superior. Nessa comparação, o
Brasil ficaria na 56ª posição. No
topodesse ranking, aparecenovamente aprovíncia
chinesa de Xangai, cuja média dos alunos é 219
pontos superior à dos brasileiros. Pela escala do Pi-
sa, issoequivaleadizerqueessaelitebrasileira com
pais de alta escolaridade precisaria estudar mais
cinco anos letivos para chegar ao nível de conheci-
mento dos chineses de Xangai emMatemática.
Os dados do Pisa foram divulgados uma se-

mana depois de o resultado do Enem2012mos-
trar que as escolas com as melhores médias no
exame doMEC são particulares. De acordo com
um levantamento feito pelo GLOBO, nove dos
dez colégios cariocas comas notasmais altas no
Enem têmmensalidades acima de R$ 2 mil.
Na opinião do coordenador da Campanha

Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara,
os dados mostram que as escolas particulares
no Brasil cobrammuito por um serviço que não
é assim tãomelhor do que o oferecido pela rede
pública. Segundo ele, o ensino privado noBrasil
é desregulamentado e conserva margens de lu-
cro superiores aos seus pares no exterior:
— É um comportamento parecido com um

mercado de luxo: não presta um serviço tão
bom assim, mas consegue fazer com que a elite
se diferencie em termos de consumo. Para um
determinado estrato da sociedade, colocar os fi-
lhos em escolas muito caras, independente-
mente da qualidade do serviço, é um caráter de
diferenciação. E você tem chances também de
construir um capital social: o filho de um gran-
de empresário pode conviver com filhos de ou-
tro grande empresário — explica Cara.

Para o presidente do Sindicato dos Estabeleci-
mentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro
(Sinepe), Vitor Notrica, o mau desempenho
brasileiro dos 25%mais ricos no Pisa não se de-
ve necessariamente às escolas, mas a questões
culturais. Ele acha que esse rendimento abaixo
da média pode estar ligado à relação entre alu-
nos e professores no Brasil.
— A mensalidade da escola está ligada à sua

proposta pedagógica. Tem escolas bilíngues,
aplicadas em tecnologia, horário integral... Mas
a qualidade do ensino depende, principalmen-
te, do pulmão do professor. É fato que empaíses
como a França e a Alemanha os alunos respei-
tam muito mais o professor, e por isso são co-
brados com vigor. Isso pode também ser uma
explicação para o resultado — afirma Notrica.
Membro do Conselho Nacional de Educação

e professor da UFMG, Francisco Soares alerta
que,mesmono grupo de 25%mais ricos do Bra-
sil, ainda há alta heterogeneidade:
—Separar emquatro grupos demesmo tama-

nho não é razoável para um país tão desigual
como o Brasil. Nós temos uma elite, sim, mas
não é de 25%. Se formos lá na nata das nossas
escolas, talvez elas não deixem a desejar em re-
lação ao resto do mundo. Há escolas, sim, que
estão cobrando caro, mas estão colocando os
alunos na elite mundial.
O diretor executivo da Fundação Lemann, Denis

Mizne, segue amesma linha de análise de Francis-
coSoares,mas ressaltaqueapenas1%dosestudan-

tes brasileiros atingiu os níveis
mais elevados na prova deMate-
mática do Pisa:
— Os 25% não são uma com-

paração ideal num país com
renda tão concentrada como o
Brasil. Nossa elite se aproxima
dos10%ou5%,emmédia.Masa
grande questão é que ninguém
está indomuito bem emEduca-
ção aqui.Mesmonessa amostra,
somente 1% dos nossos alunos
conseguiu alcançar notas boas.
Esse é o dado mais assustador.
Temos pouquíssimos alunos
que sabem bem.
Eliane Porto é gerente-geral no

Rio da agência de intercâmbios
CI, que envia jovens brasileiros
para cursar parte do ensino mé-
dio no exterior. Segundo ela, os
alunos voltam empolgados com
o ensino lá fora:
— Eles elogiammuito a infini-

dade dematérias eletivas, que vão da prática de es-
portes a aulas de marcenaria. Tudo isso os deixa
mais envolvidos emotivados com a escola.

DIFERENÇA NO RESPEITO AO PROFESSOR
Cursando o 2º ano do ensino médio num co-
légio particular do Rio, o aluno Decio
Greenwood, de 16 anos, conhece pelo menos
duas realidades distintas. Devido ao trabalho
de seus pais, o adolescente já passou por es-
colas inglesas duas vezes: a primeira aos 12
anos; a segunda, no começo deste ano. Se-
gundo ele, as diferenças já começam pelo tra-
tamento dado à rede pública.
— Estudei lá fora em escolas públicas, que são

tão boas ou melhores que as particulares daqui.
Este ano, frequentei por um mês um colégio que
fica perto de Oxford e notei como o ensino de lá é
mais preocupado em proporcionar uma vivência
amplaaoaluno.Osestudantes têmlaboratóriosde
tecnologia, aulas de culinária e muitas opções es-
portivas. Enquanto no Brasil as escolas se preocu-
pamemmostrarqueummaisumsãodois, ospro-
fessores de lá estão mais interessados emmostrar
por que ummais um são dois— compara.
A valorização dos professores nas escolas in-

glesas também chamou a atenção de Decio.
— Os professores na Inglaterra são muito res-

peitados. Independentemente da idade deles,
os alunos os tratam com muito respeito. Esses
profissionais são elevados a um nível muito aci-
ma do que esse que notamos aqui, onde nem
mesmo o governo os respeita — diz. l

CAMILLA MAIA

Duas
realidades.
O aluno Decio
Greenwood, que
fez parte dos
estudos na
Inglaterra,
afirma que as
escolas
brasileiras não
se preocupam
com a vivência
do aluno
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“É um comportamento parecido com um mercado de luxo: não presta um
serviço tão bom assim, mas consegue fazer com que a elite se diferencie”
Daniel Cara Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação sobre as escolas privadas

“Ninguém está indo
bem aqui. Somente
1% dos nossos
alunos conseguiu
alcançar notas
boas. Esse é o dado
mais assustador”
Denis Mizne
Diretor executivo da Fundação Lemann
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