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Mapa do conhecimento revela grau de dificuldades
O grau das dificuldades na educação brasileira 

pode ser diagnosticado na série histórica do Pro-
grama Internacional de Avaliação de Alunos (PISA),  
coordenado pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e que ma-
peia o conhecimento em Matemática, Leitura e Ciên-
cias em mais de 70 países. Tanto em 2000, 2012 e 
2015, o Brasil ficou aquém das nações desenvolvi-
das e atrás de inúmeros países da América Latina.

“O desempenho de mais de 50% dos estudan-
tes brasileiros nestas três disciplinas podem ser 

considerados como de ‘analfabetos funcionais’. Ou 
seja, sabem ler e escrever, mas têm dificuldades 
de explicar o que leram ou de escrever um texto 
claro, com começo meio e fim. É um quadro as-
sustador”, aponta o presidente do ISL 2024, acres-
centando que a Leitura é o calcanhar de Aquiles 
na educação brasileira. “O País ficou abaixo do 
nível 2, considerado o  adequado pela OCDE pa-
ra exercer a cidadania!, relata. Sem falar que há 
recuo nas médias de todas as três áreas analisa-
das (veja quadro).

CHAMAMENTO ÀS 
COMUNIDADES

Mais do que conscientizar as comunida-
des, o projeto Educação em 1o Lugar reser-
va um território para a atuação de Grupos 
de Voluntários, reconhecidos por portaria do 
Executivo Municipal. Formado por cinco re-
presentantes da sociedade, o grupo terá a 
responsabilidade de apoiar a educação na 
luta pela melhoria dos índices da educação 
do seu município, do Estado e do País. “Mui-
tos municípios, que aderiram ao projeto, já 
estão formando os grupos de voluntários. A 
ideia é a diversificação, a pluralidade de pen-
samentos, o que resultará em novas ações e 
olhares visando à qualidade do ensino”, afir-
ma o presidente do ISL 2024. Para nortear 
este trabalho voluntariado foram estabele-
cidas algumas diretrizes, conforme abaixo:

1Pesquisar o que for realizado aqui e no exte-
rior, criando “massa crítica e criativa” local na 

análise e possíveis encaminhamentos aos res-
ponsáveis pela melhoria constante da educação.

2Manter “continuidade” de ações pelo perí-
odo proposto (2018 - 2024), independente 

das possíveis alterações administrativas e po-
líticas, por meio de reuniões periódicas.

3Nominar, junto aos responsáveis das es-
colas municipais, estaduais e particulares, 

duas pessoas de cada área para servirem de 
interlocutores nas avaliações, reuniões e ativi-
dades que serão desenvolvidas, evitando-se 
conflitos e respeitando as atividades já realiza-
das e comprometidas pelos mesmos.

4Estimular a troca espontânea ou progra-
mada de experiências entre os municípios 

de cada Corede sem a necessidade de cen-
tralizações. O objetivo é a busca das melho-
res práticas.

5Divulgar a página Educação em 1o Lugar, 
veiculada pelos jornais e plataformas digi-

tais do Grupo Sinos, para conhecimento geral. 
Informações consideradas relevantes e devida-
mente assinadas pelo autor, desde que perten-
cente ao Grupo de Voluntários, também serão 
utilizadas nas publicações do projeto.

Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

Tecnologia e educação são duas 
palavras que combinam e de-
veriam avançar no mesmo rit-

mo. No entanto, esta afinidade vem 
perdendo força ano a ano, situação 
confirmada pelo Ministério da Edu-
cação. A discrepância ainda é maior 
nas séries finais e retrata uma reali-
dade longe da ideal: jovens deixan-
do as escolas mal sabendo ler, inter-
pretar ou escrever um texto coeso. 
A mudança deste cenário exige um 
esforço conjunto da sociedade, pre-
missa defendida pelo Educação em 
1o Lugar. O projeto, lançado e abra-
çado pelo Instituto São Leopoldo 
2024 e Grupo Sinos, pretende pro-
vocar reflexões sobre a necessária e 

urgente prioridade na melhoria dos 
indicadores escolares. 

“Sabemos que a educação é um 
ecossistema complexo. Mas daqui 
a seis anos, quando será comemo-
rado o bicentenário da imigração 
alemã, queremos dizer com orgulho 
que os 52 municípios - pertencen-
tes aos Coredes Rio dos Sinos, Rio 
Caí, Paranhana/Encosta da Serra e 
Região das Hortênsias, mais os mu-
nicípios de Cachoeirinha e Gravataí 
– que originariamente abrigaram os 
primeiros imigrantes alemães –, se 
tornaram referência nacional e in-
ternacional em educação”, avisa o 
presidente do ISL 2024, Sérgio Gil-
berto Dienstmann.

CONSCIENTIZAÇÃO 
Além de melhorar as políticas públicas, resultados 

educacionais positivos exigem engajamento. “Temos 
que  conscientizar os governos municipais, entida-
des, pais, alunos, professores e comunidades. Pre-
cisamos nos unir e trabalhar fortemente. Só assim 
atingiremos o objetivo proposto de melhoria contí-
nua do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica)”, diz Dienstemann. 

Nos dados referentes a 2015, dos 52 municípios 
avaliados 13 ficaram abaixo da meta do Ministério 
de Educação e outros 8 não tiveram avaliação nos 
anos iniciais. Já nas séries finais, 33 não alcança-
ram a nota e 12 ficaram sem média. Para ele, o re-
sultado do Ideb 2017, que deve ser divulgado em 
breve, é muito preocupante após as constatações 
do levantamento 2015. “O sinal amarelo na educa-
ção está ligado. E 2021, quando haverá nova publi-
cação das médias alcançadas, já está aí. Isso signi-
fica que temos apenas quatro anos para promover 
as mudanças necessárias”, argumenta.

E vai mais longe: “Qual é o futuro que queremos? 
Que  respostas os municípios e a sociedade podem 
dar a este questionamento?” O projeto Educação em 
1o Lugar se estenderá até 2024. A ação, inédita na 
região, vai trazer desafios às comunidades, em todas 
suas áreas de desempenho, igualmente revelando 
oportunidades e potenciais inerentes a cada cidade.

A mudança na educação 
depende de todos nós

Área 2000 2003 2006 2009 2012 2015
Matemática 334 356 370 386 391 377
Leitura 396 403 393 412 410 407
Ciências 375 390 390 405 405 401
Média Geral 368 383 384 401 402 395
Países participantes 32 41 57 61 65 70
Colocação brasileira 32º 40º 52º 50º 57º 63
Total de inscritos 265.000 250.000 513.000 470.000 510.000 540.000
Alunos brasileiros 4.893 4.452 9.295 20.127 18.589 23.141
Escolas brasileiras participantes 250 229 633 950 837 841

O que os dados do PISA revelam

Dienstemann: “Qual é o futuro que queremos?”


