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A
China é convidada no PISA,
mas não faz cerimónias. À

segunda participação, tem
os melhores resultados nos
três domínios avaliados. O
investimento do Estado é

chave, mas há também uma cultura
de disciplina, que ajuda a explicar.

Ter o melhor desempenho no estu-
do que a OCDE faz a cada três anos

significa, na literacia em leitura, um
salto de 27 posições face a 2015. Há
três anos, o PISA tinha também colo-
cado a China em 10.° nas ciências e
em 6.° na matemática.

Este não é o único país que não faz

parte OCDE a integrar a avaliação,
mas a sua participação tem uma par-
ticularidade. Os testes são aplicados
em apenas quatro províncias:
Pequim, Xangai, Jiangsu e Zhejiang
- esta última substituiu Guangdong
em relação à edição de 2015.

As três regiões escolhidas para lá
da capital são costeiras. E servem de

"guarda avançada" para a aposta que
a China fez em ter bons resultados
educativos, explica Teresa Cid, direc-
tora do Instituto Confúcio da Univer-
sidade de Lisboa - um dos pólos da

organização estatal de promoção da

educação em chinês espalhadas por
várias universidades do mundo. Duas

províncias chinesas com estatuto
administrativo especial surgem tam-
bém destacadas no PISA2OIB. Macau,
que é 3.° nos três domínios; e Hong
Kong, cuja presença entre os melho-
res é já um hábito, é 4.° em leitura e
matemática.

As escolas chinesas apresentam
uma "cultura de trabalho e rigor" e
uma disciplina "muito rígida", conta
Teresa Cid, que visita com frequência
o país. "É habitual ver alunos que, às

Bh, antes mesmo do início das aulas,
já estão na biblioteca a estudar." Os

países asiáticos "continuam a ter uma
política de prestação de contas por
parte das escolas", acrescenta João
Marôco, responsável pela edição do

PISA 2015. A dimensão cultural ajuda
a explicar o domínio asiático nas

posições cimeiras do PISA. Sete dos
dez melhores países em ciências e

matemática são da região. Além de

China, Macau e Hong Kong, estão
também bem situados Singapura (2.°
em todos os domínios), Japão, Coreia
do Sul e Taipé.

Há outras economias, porém, que
se apresentam em queda. É o caso da
Finlândia. Apontado durante anos
como exemplar, confirmou, no PISA

2018, uma tendência de perda. Os

finlandeses, que já tiveram o melhor
desempenho nesta avaliação na lei-
tura (2003) e ciências (2006 e 2009),
estão em 7.° na avaliação da língua e

6.° na proficiência científica. Na mate-
mática, ficam em 16.°. Apesar da per-
da de posições, o resultado médio
"está no mesmo nível de 2012 e 2015",
precisa o investigador da Universida-
de de Jyvãskylã e coordenador do
PISA naquele país, Arto Ahonen, sem
deixar de reconhecer a "trajectória
descendente "

. Há mudanças societais

por detrás deste fenómeno, diz. A
Finlândia nunca teve uma tão grande
desigualdade entre os seus alunos.

Se, em 2018, o número de jovens com
melhor desempenho (topperformers)
aumentou face a 2015, o total de alu-
nos com resultados muito baixos
também cresceu. E "não se pode cul-

par as mudanças curriculares de
2016", sublinha. Os alunos que res-

ponderam ao PISA ainda não foram

atingidos pelas alterações.
Já vizinha Estónia confirma-se

como o novo sistema exemplar da

Europa. Tem o 5.° melhor resultado
na leitura, o 4.° na ciência e o B.° na
matemática, reforçando uma tendên-
cia de melhoria que começou em
2009. Isto com um investimento abai-

xo do registado, por exemplo, em
Portugal. De acordo com o PISA, Por-

tugal gasta 9500 dólares por ano em
cada aluno do ensino secundário
(dados de 2015, convertidos em PPP);
a Estónia investe 6900 dólares.
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