
O que o Pisa diz sobre 
internet nas escolas?



Dados
Os dados são do questionário aplicado a estudantes que 
participaram da última edição do Pisa, em 2015

73 países e regiões participaram do questionário

46 tiveram respostas válidas

23 mil estudantes brasileiros fizeram o exame



O Brasil tem a segunda pior conectividade 
nas escolas entre os países com respostas 

válidas nos questionários do Pisa 2015

Em comparação aos demais países, são poucos os estudantes 
brasileiros que dizem ter acesso a computadores com internet na 
escola. O Brasil aparece em penúltimo lugar no ranking de 
conectividade.

Posição no ranking Países Estudantes com acesso

- Média dos países da OCDE 55,9%

45º Brasil 28,3%

46º República Dominicana 28,18%



A porcentagem de acesso no Brasil está bem abaixo da dos países 
que com os melhores desempenhos no Pisa 2015.

Países Posição no Pisa Estudantes com acesso Posição no ranking de acesso

Cingapura 1º 62,82% 26º

Japão 2º 51,46% 38º

Estônia 3º 57,02% 31º

Taipé Chinesa 4º 62,07% 27º

Finlândia 5º 78,80% 5º

Brasil 63º 28,3% 45º



A porcentagem está abaixo também da de outros países da América 
Latina, inclusive do Peru, que ficou atrás do Brasil no Pisa. Só fica 
acima da República Dominicana, última colocada na avaliação. 

Países Posição no Pisa Estudantes com acesso à 
internet na escola 

Posição no ranking de acesso 

Colômbia 57º 61,33% 28º

Chile 44º 56,7% 32º

México 58º 46,88% 39º

Peru 64º 46,70% 40º

Uruguai 47º 43,18% 42º

Costa Rica  55º 40,13% 43º

Brasil 63º 28,3% 45º

Rep. Dominicana 70º 28,18% 46º



E quando falamos de internet sem fio? 

A porcentagem de estudantes brasileiros que afirmam usar conexão 
sem fio na escola aumenta. Mesmo assim, o país aparece ainda 
entre as porcentagens mais baixas. 

Países Estudantes com acesso Ranking de acesso sem fio

Média dos países da OCDE 43,96%

Brasil 29,21% 42º

Taipé Chinesa 28,12% 43º

Coreia do Sul 26,13% 44º

B-S-J-G (China) * 21,33% 45º

Japão 21,03% 46º

*B-S-J-G (China) são as quatro províncias chinesas participantes do PISA: Pequim, 
Xangai, Jiangsu, Guangdong.



Um quinto dos estudantes 
brasileiros (20,19%) diz que 
há computador na escola, 
mas não usa o equipamento.

Outros 26,48% afirmam que 
não há computadores 
disponíveis. 

A sua escola tem computador? 



Estudantes acessam a internet mais fora do 
que dentro da escola 

37,65%dos estudantes brasileiros 

não acessam a internet na escola 

25,89% usam a internet mais de 

6h por dia fora da escola 



Fora da escola, o Brasil aparece entre os 
países mais conectados

Países Conectados mais de 6h 
por dia

Posição no ranking

Chile 30,52% 1º

Uruguai 29,40% 2º

Costa Rica 26,71% 3º

Bulgária 26,05% 4º

Brasil 25,89% 5º

Média dos países da OCDE 13,20%

Em dias da semana, fora da escola, 25,89% dos estudantes brasileiros 
afirmam que ficam conectados mais de 6h por dia. Somente 6,66% 
disseram que não acessam a internet durante a semana. 


