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Resumo: A realidade do sistema educacional adotado em cada país vai, consequentemente, 
acabar sendo refletido em avaliações internacionais como o PISA. Nossa proposta, dessa 
forma, é tecer reflexões acerca dos resultados obtidos no desempenho em leitura do Brasil e 
do Canadá, países participantes do PISA, cuja posição no ranking em leitura é, 
respectivamente, 53° e 6° colocados. O que explicaria tal distância? Baseando-nos em 
relatórios do PISA de 2000 e 2009 e em dados do INEP, buscamos fomentar a discussão dos 
motivos que trazem um distanciamento tão longo entre esses países, com foco mais específico 
na habilidade de leitura.  
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Abstract: The reality of the educational system in each country reflects on the results of 
international assessments such as PISA. We discusses in this paper what the relationship 
between the results in PISA’s reading assessments and the educational system from Brazil 
and Canada, countries participating in PISA ranking reading respectively 53 and 6 placed in 
2009. What would explain these differences? We focuses scores from reading assessments 
PISA 2000 and 2009 and data from INEP to show the reasons that bring such a long distance 
between these countries, with special attention on reading ability. 
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Quanto maior o nível de desigualdades sociais de um país, mais ela se reflete na 

educação. Com essa fala do ex-representante da UNESCO no Brasil, Jorge Werthein, 

propomos discutir a realidade educacional de dois países: o Brasil e o Canadá. Diferentemente 

do que ocorre no Brasil, no Canadá, a valorização do profissional da área da educação é uma 

realidade; trata-se de uma das melhores e mais valorizadas do país, dentre todas as outras 

profissões. Além disso, a formação desse educador é valorizada, sendo muitas vezes exigida 

titulação de mestre ou doutor para ensinar em séries de alfabetização. É, obviamente, uma 

realidade totalmente oposta da que se encontra no Brasil atualmente. Tal realidade tem por 

consequência impacto nos resultados do PISA: enquanto o Canadá ocupa as primeiras 

posições, o Brasil tem ficado sempre nas últimas. No âmbito do projeto Ler+Sergipe: leitura 

para o letramento e cidadania (Observatório da Educação CAPES/INEP 2010), cujo foco 

reside no diagnóstico das causas do fracasso escolar relacionado ao aprendizado inicial da 

leitura, discutimos, neste texto, as correlações entre os sistemas educacionais brasileiro e 

canadense e o desempenho no teste de leitura do PISA. Inicialmente, apresentamos a estrutura 

do exame, com atenção à prova de leitura. No segundo momento, descrevemos aspectos dos 

sistemas educacionais dos dois países para, por fim, tecer considerações acerca das 

consequências do (não) investimento na formação de professores preparados para lidar com o 

processo de alfabetização e aprendizado inicial da leitura.  

 

 

1. O PISA 

 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, é uma avaliação 

internacional coordenada internacionalmente pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa organização global tem por objetivo ajudar os 

países membros e convidados para desenvolverem melhores políticas na área da educação. 

Assim, os resultados dos exames destinam-se a dirigentes e agências governamentais, que 

fazem uso dessas análises e informações para balizar suas decisões políticas e de 

investimentos. Em cada país participante há uma coordenação nacional; no Brasil, o programa 

está a cargo do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e, em 

Sergipe, é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED). 

As motivações de participação do Brasil nessa avaliação, de acordo com a nota 

oficial do INEP face aos resultados preliminares do PISA 2009 são: conhecer as experiências 

internacionais existentes na área de avaliação educacional e dos parâmetros externos para 
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verificar o desempenho educacional brasileiro, além de permitir comparabilidade com os 

resultados das avaliações nacionais.  

Esse projeto de avaliação é destinado a avaliar jovens de 15 anos e que já tenham 

cursado a sétima série do ensino fundamental, para observar até que ponto alunos próximos 

do término da educação obrigatória adquiriram conhecimentos e habilidades suficientes para a 

participação efetiva na sociedade. Os alunos selecionados por amostragem para participar da 

prova têm 2 horas para respondê-la por completo; esta é composta por 140 questões, abertas e 

de múltipla escolha, além de um questionário sobre a família e aspectos do aprendizado 

pessoal. A prova de leitura propõe-se a avaliar o letramento nessa área. Para a organização da 

avaliação, o letramento em leitura é entendido como a compreensão, o uso e a reflexão sobre 

textos escritos para alcançar objetivos pessoais, desenvolver o conhecimento e potencial 

individual e participar plenamente da vida em sociedade.   

Aplicada a cada três anos desde a sua criação no ano 2000, a avaliação abrange os 

domínios de leitura, matemática e ciências. Em cada edição, o foco recai em uma área, sempre 

em alternância das habilidades exigidas (o que significa que a prova tem mais questões dessa 

área, 80, em relação às outras duas avaliadas, Matemática e Ciências).  

Como o objetivo deste trabalho é discutir a prova de leitura, são analisados dados de 

2000 e 2009, pois o foco da prova nestes anos foi em leitura.  

 

 

1.1 COMO É ORGANIZADA A PROVA DE LEITURA 

 

O exame de leitura do PISA, por partir do pressuposto de que os alunos devem 

ser capazes de organizar e gerir o próprio aprendizado, vale-se de textos de vários tipos e 

gêneros que estão em circulação na sociedade atual, abordando-os em situações que estão 

além do contexto escolar. De acordo com o Relatório Nacional do PISA, para essa 

verificação, são avaliados três domínios: identificação e recuperação da informação, 

interpretação e reflexão que são desdobrados em cinco níveis de proficiência cada um deles. 

Destacamos os níveis 1 e 5 para exemplificar: 

Nível 1: localizar informações explícitas em um texto, reconhecer o tema 
principal ou a proposta do autor, relacionar a informação de um texto de uso 
cotidiano com outras informações conhecidas; 
Nível 5: organizar informações contidas, inferindo a afirmação relevante 
para o texto, avaliar criticamente um texto, demonstrar uma compreensão 
global e detalhada de um texto com conteúdo ou forma não familiar. 
(Relatório Nacional do PISA 2000, p. 30). 
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Os formatos dos textos contidos na prova são divididos em três categorias: 

contínuo (composto por textos informativos, argumentativos e ficcionais), não contínuo 

(gráficos, mapas, diagramas) e múltiplos (textos independentes voltados a apresentar opiniões 

e informações). 

Quanto às competências avaliadas, são apresentadas: a) acessar e recuperar 

informações (capacidade de encontrar informações específicas, que podem estar explicitas ou 

que exijam relacionamento com dados do texto), b) interpretar o que lê (fazer relação entre 

diferentes partes do texto para processar o que foi lido e entender o assunto tratado) e c) 

avaliar o sentido de um texto (relacionar o que está escrito com informações e valores 

externos ao material). 

 

 

1.2  PROVA DO PISA EM LEITURA: RESULTADOS 

 

Dentre os 31 países que participaram da avaliação, mas que não são membros da 

OCDE, 18 atingiram média de proficiência 2, inclusive, o Brasil. Dos membros da OCDE, 

somente México, Chile e Turquia também tiveram média em leitura 2. O exame avaliou, em 

2009, no total, 470 mil estudantes de 15 anos de 65 países em matemática, ciências e 

literatura. 

Contrastando as colocações na prova de leitura do Brasil e Canadá, podemos 

observar as diferenças dos resultados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Evolução na prova de leitura dos dois países 

                      

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do PISA 2000, 2003, 2006, 2009. 

 

Nos anos de 2003 e 2006, o foco do PISA não foi em leitura, mas em matemática e 

em ciências, respectivamente. Porém, os jovens também respondem questões das outras duas 



5 

 

habilidades avaliadas quando muda o foco. A tabela 1 mostra resultados da prova de leitura, 

tabulada com todos os resultados alcançados desde o início da aplicação da prova no Brasil. A 

primeira nota de leitura no ano de 2000, foi de 396 pontos; três anos, passou para 403 pontos; 

em 2006, a nota cai para 393 pontos; e, em 2009, último ano avaliado e com foco em leitura, a 

nota chegou a 412 pontos. No intervalo entre as aplicações cujo foco reside em leitura, o 

Brasil obteve um avanço de 16 pontos. Trata-se de uma situação diferente da do Canadá, que 

mantém sua média, apesar de uma pequena diminuição, como podemos observar na tabela 2. 

Vale ressaltar, ainda, que o Brasil teve uma pequena melhora no desempenho, mas não 

podemos deixar de reconhecer que esta melhora tem sido lenta e bastante tímida, uma vez que 

o país continua, ainda, nas últimas colocações da lista dos países avaliados.  

Dentre os 65 avaliados, Brasil ocupa a 53º posição, enquanto o Canadá ficou na 6ª 

colocação, como podemos observar na tabela 2. 

 

Tabela 2: Desempenho em leitura  - ano de 2009 

 

Fonte: PISA 2009. 

 

O que explicaria estes resultados tão distantes? Vejamos, pois, um breve panorama 

do contexto educacional dos dois países aqui em questão. 

 

 

 2. O SISTEMA EDUCACIONAL DO BRASIL E DO CANADÁ 

 

Como vimos, o Brasil e o Canadá integram o grupo dos países que fazem parte da 

prova do PISA e apresentam uma grande discrepância quando o assunto são as posições que 

cada um ocupa no ranking de desempenho da avaliação. Entender a maneira como cada país 

estrutura o seu sistema educacional pode dar pistas nos resultados do exame; vejamos a 

seguir. 
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2.1 A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

O sistema educacional brasileiro está organizado em sistemas de ensino, publico e 

privado, mantidos e supervisionados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Toda 

a estrutura educacional é regulamentada pela Constituição Federal de 1988, além da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Como principal norteadora da educação no 

país, temos a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A atual conjuntura da educação está dividida em educação básica – formada pela 

educação infantil – e pelos ensinos fundamental e médio, e ensino superior. A primeira etapa 

da educação básica, denominada educação infantil, é ofertada em creches e pré-escolas, 

voltadas a atender crianças de 3 a 6 anos de idade, e é de matrícula optativa para o aluno e de 

oferta obrigatória das escolas. A segunda etapa, o ensino fundamental, tem duração mínima 

de nove anos. E a ultima etapa, o ensino médio, tem duração mínima de três anos, podendo 

ainda, habilitar profissionalmente. 

A educação superior volta-se para a oferta dos mais variados cursos de graduação, 

que são alcançados traves de exames e/ou vestibulares, para candidatos que tenham concluído 

o ensino médio, ou equivalente. Além da graduação, também são ofertados programas de pós-

graduação, mestrado e doutorado. 

Quanto ao atual cenário da educação no Brasil, dados do IBGE de 2009 apontam que 

98% das crianças entre 6 e 12 anos de idade estão matriculadas nas escolas, mas em 

contrapartida, o país apresenta uma difícil realidade quando se observa que 28% das pessoas 

entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais; analfabeto funcional é assim definido por 

Scliar-Cabral (2009, p.50), “o conceito de analfabeto funcional, como o próprio adjetivo 

indica, deve, contudo, repousar sobre a falta de competência do indivíduo para ler e escrever 

textos dos quais necessita em sua vida cotidiana familiar, social e de trabalho”. Além disso, a 

mesma pesquisa aponta que 20% dos jovens que concluíram o ensino fundamental não 

dominam as habilidades de leitura e escrita.  

No tocante à atual realidade do perfil do docente no Brasil, segundo dados do INEP 

de 2011, o país apresenta um contingente de 2.039.261 profissionais, havendo um aumento de 

15.513 profissionais nos últimos dois anos. É importante observar que a LDB apenas exige que o 

docente dos anos finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio tenham diploma 

universitário para exercer sua função, não prevendo a mesma determinação para as séries iniciais.  
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Apesar dessa determinação, ainda existe um número expressivo de professores que 

atuam sem possuir ensino superior: dados do INEP, também de 2011, apontam que apenas 

84,2% dos educadores do Ensino Fundamental II e 94,1% do Ensino Médio possuem 

graduação. Para melhor compreender o perfil do professor no Brasil, torna-se pertinente 

observar os dados da tabela 3. 

 

Tabela 3: Níveis de formação dos professores de acordo com o Censo Escolar 

   Proporção de Docentes por Grau de Formação  

Ensino 

Fundamental  

Ensino Médio  Educação 

Superior 

Ano  Número de 

 Docentes  

Incompleto Completo Total Normal/ 

Magistério 

Sem 

Normal/Magistério 

2007 1.878.284 0,2 0,6 30,8 25,3 5,5 68,4 

2008 1.983.130 0,2 0,5 32,3 25,7 6,5 67,0 

2009 1.991.606 0,2 0,5 31,6 24,5 7,1 67,8 

2010 2.023.748 0,2 0,4 30,5 22,5 8,1 68,8 

2011 2.039.261 0,2 0,4 25,4 19,0 6,4 74,0 

Fonte: MEC/Inep/Deed 

 

Observamos o aumento de profissionais com formação superior, mas ainda há um 

contingente de 26% de docentes que não passou por uma universidade. Tal indicador explica 

por que ainda estamos longe de oferecer uma educação de qualidade. Um exemplo disso é 

encarar o fato de que o Brasil não consegue alfabetizar todas as crianças que estão na escola 

até os 8 anos de idade, realidade dos países desenvolvidos. E por não conseguir fazê-lo, os 

problemas vão se alastrando ano a ano da vida escolar dos estudantes, como comprovam não 

só PISA, mas também o IDEB, o Censo Escolar, a Prova Brasil, e muitos outros instrumentos 

avaliativos aplicados no país. 

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO NO CANADÁ 

 

O sistema educacional canadense é formado por escolas de financiamento público e 

privado, que vão desde o jardim de infância até a universidade. Como o país é dividido em 
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províncias, a organização da educação apresenta algumas diferenças, mas que mantém alguns 

padrões que são estipulados para todo o território. 

A estrutura educacional se faz pelo jardim de infância, destinado a crianças de 4 e 5 

anos de idade. O primeiro grau se inicia com crianças de 6 anos, e todo o processo se encerra 

com o segundo grau, que pode chegar até a 13ª série, dependendo da província. O ensino 

superior se dá através da oferta em universidade e colleges (faculdades técnicas), e o ingresso 

é garantido aos estudantes que concluírem o ensino médio.  

O país apresenta uma realidade educacional promissora, haja vista que consta entre 

os sete melhores sistemas educacionais do mundo: 95% dos estudantes estão matriculados em 

escolas públicas e 80% dos canadenses acima de 15 anos já concluíram o ensino médio. Esse 

cenário aponta para um ensino público de qualidade e eficaz. 

Entre as medidas adotas para a obtenção de uma educação de qualidade, está o modo 

como os alunos são recebidos nas escolas: ao chegar a uma unidade de ensino o aluno é 

avaliado e, se for necessário, ele passa por um acompanhamento de recuperação, para que 

todos os alunos de uma turma estejam em um mesmo nível. Além disso, se prioriza o ensino 

da língua, pois é entendido que este é um pré-requisito para uma aprendizagem eficiente nas 

demais disciplinas. 

No que diz respeito aos profissionais da educação, os professores do primeiro e 

segundo grau, em grande parte, são mestres e doutores, com total autonomia para decidir o 

que ensinar em sala de aula, e, para isso, levam em consideração as necessidades do aluno, 

haja vista que estes são o centro do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, alunos e 

professores são periodicamente submetidos a avaliações que visam medir os níveis de 

aprendizagem e a eficácia do processo de ensino.  

 

 

3. IMPACTOS DO SISTEMA EDUCACIONAL E DA FORMAÇÃO DOCENTE NO 

DESEMPENHO EM LEITURA 

 

A breve revisão que apresentamos contextualiza realidades bem diferentes quanto ao 

sistema educacional dos dois países aqui em discussão. Essas diferenças se acentuam, 

principalmente, quando se compara o tempo de ensino de ambos. No que se refere à educação 

infantil, os dois apresentam a mesma idade de ingresso das crianças na modalidade de ensino, 

4 a 5 anos, mas as diferenças começam à medida que o Canadá avalia seus estudantes antes 
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matriculá-los na ensino fundamental I (1º grau), enquanto no Brasil o único requisito é a idade 

de 6 anos completos no ato da matrícula.  

Este critério de seleção e nivelamento adotado pelo Canadá apresenta grande 

importância, haja vista que previne problemas futuros ao organizar os alunos em níveis de 

aprendizagem por turmas, evitando turmas mistas, com alunos que apresentem dificuldades 

de aprendizagem em meio aos demais. No Brasil, os alunos não são avaliados ao ingressarem 

no ensino obrigatório; tal procedimento poderia diagnosticar dificuldades de aprendizagem 

desses alunos e futuramente poderia evitar os alarmantes números de repetência e abandono 

escolar. Índices negativos nesses quesitos fazem com que o Brasil apresente números 

alarmantes de distorção, como podemos observar no gráfico 1, enquanto o Canadá apresenta 

uma realidade de 80% dos jovens de 15 anos já terem concluído o ensino médio. 

 

Gráfico 1: taxas de distorção idade-conclusão (Fonte: MEC/INEP/DTDIE) 

 

Ainda nessa perspectiva de diferenças, temos os anos de permanência dos alunos nas 

escolas: enquanto no Brasil o Ensino Fundamental tem duração de 9 anos (1º ao 9º ano), no 

Canadá os alunos podem chegar a cursar a 13ª série. Esse número adicional de séries a serem 

cursadas faz com que os alunos tenham mais acesso a conteúdos e, consequentemente, sejam 

melhor preparados. 

Outro aspecto bastante importante a ser discutido é o perfil do professor nos dois 

países. Enquanto no Brasil ainda existem professores sem formação superior, no Canadá, 

maior parte dos profissionais que atuam nos ensinos de 1º e 2º grau possuem título de mestre 

e doutor, o que inegavelmente reflete uma política de maior valorização desse profissional, 

fator que ajuda no bom desempenho educacional do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados apurados através da prova do PISA, em conjunto com a 

realidade educacional dos dois países, sugere que a maneira como a educação é tratada em 

cada país interfere diretamente no resultado da avaliação em questão.  

O Canadá, que apresenta um sistema educacional mais uniforme, preocupado com o 

desempenho dos alunos desde as séries iniciais, se mantém acima da média da OCDE desde a 

sua 1ª participação na avaliação do PISA, em 2000, apresentando ótimos resultados, mesmo 

tendo uma pequena queda de aproveitamento nas ultimas edições. Já o Brasil, que apresenta 

um sistema educacional muito frágil, com inúmeros problemas, tem apresentado melhorias 

bastante tímidas.   

A comparação de desempenho desses dois países na avaliação do PISA serve para 

mostrar o que é necessário ser feito para promover uma educação de qualidade, e 

consequentemente, obter resultados positivos em avaliações que abrangem o desempenho 

educacional. 
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