
AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E AS  NOVAS FORMAS DE REGULAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

Maria de Fátima Cóssio – Faculdade de Educação/PPGE/UFPel – 

fatimacossio@ig.com.br 

 

RESUMO 

Este artigo procura analisar a intensificação dos mecanismos avaliativos no cenário da 

educação básica brasileira, defendendo a ideia de que faz parte do processo de 

reconfiguração da gestão pública, no quadro das alterações do projeto capitalista e das 

conseqüentes mudanças no papel do Estado para fazer frente às crises do capital, 

constituindo-se em novas formas de regulação, na perspectiva do controle à distância. 

Para fundamentar esta argumentação, utilizam-se as teorizações de Afonso (2009 ), Ball 

(2011 ), Maroy (2011), Teodoro (2011), na compreensão da nova gestão pública e dos 

modos de regulação, buscando algumas aproximações entre as análises realizadas em 

países centrais e semi-periféricos com as políticas nacionais. Para tanto, situam-se 

algumas modalidades de avaliação, buscando situar a modalidade utilizada no Brasil, 

além de descrever e analisar os instrumentos de avaliação de desempenho e as suas 

formas de publicização, bem como seus impactos, relacionados à lógica presente nos 

programas do governo brasileiro para a educação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 A produção teórica sobre avaliação da aprendizagem dos estudantes no contexto 

pedagógico avançou significativamente nos últimos anos. Novos conceitos e formas 

avaliativas passaram a fazer parte do repertório educacional visando, sobretudo, superar 

o caráter classificatório e excludente contido nas tradicionais concepções e práticas 

avaliativas. 

 Assim, concepções como avaliação diagnóstica, avaliação como processo, 

avaliação emancipatória, acompanhada da revisão de critérios e instrumentos 

avaliativos, para além da prova, começaram a ter espaço nas discussões entre 

professores, gestores educacionais e escolares, pais e estudantes. 

 Entretanto, constata-se que os padrões convencionais de avaliação ainda são 

amplamente utilizados nas escolas, com a concordância de alunos e familiares, sob a 
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alegação de que na vida fora da escola os estudantes passarão por processos avaliativos 

que desconsideram o processo de aprendizagem empreendido, e que mais do que 

qualquer outro aspecto, terão de enfrentar avaliações que consideram o produto. 

Exemplos destas avaliações são os concursos públicos e/ou privados para ingresso no 

mercado de trabalho, os exames vestibulares ainda utilizados para ingresso em várias 

instituições de ensino superior e mesmo os exames de avaliação em larga escala 

protagonizados pelo Ministério da Educação, para medir o desempenho dos estudantes e 

avaliar a qualidade do ensino brasileiro. 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, criado em 2007 pelo 

MEC, resulta dos dados coletados no Censo Escolar e das provas nacionais, 

constituindo-se em referência para a definição de metas a serem alcançadas pela 

educação básica.  

 Neste artigo se pretende analisar o sistema de avaliação em larga escala adotado 

no Brasil, com mais intensidade na segunda metade nos anos 1990, buscar as suas 

origens e as lógicas que o orientam. Além disso, objetiva-se assinalar para as formas 

alternativas de avaliação, as teses que as sustentam e as repercussões para a formação 

dos estudantes numa outra perspectiva que supera o produto, o resultado, o mérito e 

valoriza o sujeito em suas peculiaridades e avanços. 

 

Estado gerencial e a política de resultados 

 

Acompanhando tardiamente o movimento mundial de neoliberalização 

econômica, política e social, o Brasil, a partir dos anos 1990, adota medidas orientadas 

pelos organismos internacionais (Banco Mundial, FMI) de reforma do Estado, 

atendendo aos princípios norteadores do novo capitalismo gestado para fazer frente à 

crise fiscal dos anos 1970 nos Estados Unidos. 

 Os documentos internacionais orientadores das políticas, especialmente para os 

países periféricos, emanam um conjunto intenso e extenso de recomendações voltadas 

para atender a nova racionalidade e produzir novas subjetividades, sendo o campo 

educacional um espaço privilegiado. 

Afonso (2009) ao referir-se a necessidade de análise mais geral (mundial) das 

reformas educacionais pela existência de intersecções entre as políticas educacionais 

desenvolvidas em países centrais e em países (semi) periféricos, afirma que 



As políticas educativas e avaliativas só podem ser adequadamente 

compreendidas se forem também referenciadas ao contexto mundial, 

ultrapassando assim algumas limitações inerentes às perspectivas tradicionais 

que circunscrevem a análise das reformas às fronteira do Estado-nação (p. 

63). 

 

 No contexto da lógica capitalista neoliberal, a educação precisa ser eficiente, 

eficaz, gerida de forma a obter melhores resultados com menores custos, resultando na 

formação de pessoas com competências e habilidades capazes de exercer atividades 

produtivas adequadas às demandas diversificadas do mercado de trabalho. Assim, 

passam a ser requeridas dos futuros trabalhadores habilidades como capacidade de 

trabalho em equipe, resolução de problemas, iniciativa, inovação, empreendedorismo, 

solidariedade empresarial, entre outras. 

 Para atender a estes princípios, as orientações aos sistemas educacionais 

centram-se na gestão educacional e escolar na perspectiva gerencial, na medida em que 

a forma de administração das empresas privadas passa a ser o modelo a ser seguido pelo 

próprio Estado e seus órgãos vinculados; na definição curricular; na avaliação do 

rendimento dos estudantes, considerando o currículo nacional comprometido com os 

princípios de competências e habilidades requeridas pelo mercado; na autonomia e 

descentralização dos entes subnacionais e instituições educativas, constituindo-se mais 

em transferência de responsabilidades do que propriamente descentralização, uma vez 

que as grandes decisões continuam centralizadas; e no financiamento da educação 

básica, atendendo a contratos e acordos firmados entre União, entes federados, escolas e 

sociedade civil, em que o Estado atua como avaliador da qualidade das ações 

empreendidas. 

 Para Ball (2004), as transformações no papel do Estado têm como ponto central  

 A mudança/passagem no que diz respeito às atividades do setor público,“(...) 
do Estado como provedor para o Estado como regulador, estabelecendo as 

condições sob as quais vários mercados internos são autorizados a operar, e o 

Estado como auditor avaliando seus resultados” (Scott, 1995, p. 80), ou o que 

Neave (1988) chama de “the new evaluative State” (o novo Estado avaliador) 

(p.1107). 

 

 Significa dizer que o Estado, com vistas a reduzir as despesas públicas,  não é o 

provedor/executor direto da política, especialmente as sociais, delegando para a 

sociedade civil (empresas privadas com ou sem fins lucrativos, Organizações Não 

Governamentais) ou para os entes da federação a responsabilidade da oferta, sem, no 

entanto, abrir mão de definir as metas, objetivos e resultados a serem alcançados.  



Consoante a esta perspectiva, inscreve-se a lógica e os mecanismos de 

accountability, podendo ser traduzido por “responsabilização” ou “prestação de contas”. 

Em nome da “transparência” dos serviços públicos, quer sejam ofertados por entidades 

privadas, originando o termo “público não-estatal”
1
, quer sejam por instituições 

públicas, os resultados precisam ser publicizados.  

 

Avaliação em larga escala 

 

 A avaliação nacional do desempenho escolar consiste hoje em um dos pilares da 

política educacional, ao lado da gestão e do financiamento. Estas três dimensões 

sustentam um dado projeto político que se relaciona diretamente com as transformações 

evidenciadas no papel do Estado no quadro das reconfigurações capitalistas das últimas 

décadas. 

  

 

 O Sistema Nacional de Educação Básica – SAEB e o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, foram as primeiras iniciativas do governo federal de 

institucionalização da avaliação em larga escala. O SAEB foi criado em 1994, através 

da Portaria nº 1.795 e o ENEM pela Portaria nº 438/1998, ambos instituídos no governo 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Conforme Werle (2011) 

nos anos de 1997 e 1998, verifica-se a participação do Brasil em projetos 

internacionais de avaliação em larga escala sob a coordenação da Oficina da 
Unesco-Orelac, prenunciando nova fase na sistemática de avaliação da 

Educação Básica. É no ano 2000 que o Brasil passa a participar do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), organizado pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, o 

qual se realiza, a partir desta data, de três em três anos (p.777). 

 

 

 Em 2005, durante o primeiro mandato do Presidente Lula, o sistema avaliativo 

se intensifica e o SAEB passou a ser constituído por duas avaliações: a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC). De acordo com Sousa (2009),  

a ANEB é realizada por amostragem das redes de ensino, em cada unidade da 

Federação, e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais, mantendo as 

características do SAEB. A ANRESC, conhecida como Prova Brasil, de base 

censitária, tem foco nas unidades escolares urbanas (p.33). 

                                                             
1 Público não-estatal: Serviço público não exclusivo do Estado, ofertado por instituições privadas. 



 

 Os resultados da Prova Brasil em conjunto com os dados do Censo Escolar 

compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, constituindo-se 

em referência para a definição de metas a serem alcançadas pelas redes públicas de 

ensino até 2021, sendo também o indicador para o financiamento de programas de 

indução da qualidade por parte do Ministério da Educação. Acrescentam-se a estes 

instrumentos de avaliação, a Provinha Brasil, aplicada no 2º ano de escolarização para 

identificar o desempenho dos alunos no processo de alfabetização; e o Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, tendo como 

principal objetivo avaliar as habilidades e competências básicas de jovens e adultos que 

não tiveram oportunidade de acesso à escolaridade na idade apropriada por meio de uma 

prova, na qual o participante, em caso de alcançar a nota mínima exigida, obtém a 

certificação de conclusão do ensino fundamental, para os que completaram 15 anos ou 

do ensino médio para as pessoas a partir dos 18 anos de idade. 

 Sousa (2009) assinala que os procedimentos de avaliação adotados no Brasil 

apresentam as seguintes características: 

- ênfase nos produtos ou resultados; 

- atribuição de mérito a alunos, instituições ou redes de ensino; 

- dados de desempenho escalonados, resultando e classificação; 

- dados predominantemente quantitativos; 

- destaque a avaliação externa, não articulada à auto-avaliação. 

 Tais características são reveladoras da racionalidade presente nas políticas para a 

educação em desenvolvimento no Brasil no quadro da reestruturação capitalista e de 

reconfiguração do papel do Estado. Tal racionalidade baseia-se na premissa de que a 

divulgação dos resultados das avaliações, mais do que instrumento diagnóstico para a 

tomada de decisões dos sistemas e redes sobre a qualidade da oferta educativa, produz a 

competição entre sistemas, escolas e professores e, a competição, gera qualidade. 

 Sousa (2009) afirma que  

Políticas educacionais formuladas e implementadas sob os auspícios da 

classificação e seleção incorporam, conseqüentemente, a exclusão, como 

inerente aos seus resultados, o que é incompatível com o direito de todos à 

educação (p. 34). 

 

 Assim, a qualidade anunciada nos discursos e documentos oficiais do governo 

central está relacionada à quantidade de competências e habilidades repassadas aos 

alunos e verificada por meio dos resultados das avaliações estandardizadas. Esta 



qualidade baseada em resultados atende às necessidades de formação de pessoas para o 

mercado e, portanto, está muito longe da qualidade social da educação. 

 

 

Avaliação escolar: para além do produto 

 

 Como mencionado inicialmente, o modelo de avaliação de resultados utilizado 

nos procedimentos avaliativos em larga escala, estão presentes no cotidiano das salas de 

aula em boa parte das escolas brasileiras. Analisa-se que isto ocorre por dois motivos 

mais evidentes. Por um lado, como forma de preparação dos estudantes para os testes e 

exames nacionais que priorizam um conjunto determinado de conhecimentos e 

competências definido nos currículos previamente definidos pelo governo central. Por 

outro lado, pela perspectiva epistemológica que entende a aprendizagem como um ato 

mecânico de memorização de informações e, portanto, a sua verificação precisa ser feita 

através de instrumentos capazes de medir a quantidade de conhecimentos retidos pelos 

alunos. 

Embora se reconheça que as motivações para uma ou outra postura partam de 

conceitos e perspectivas diferentes, a primeira de caráter político/econômico e social 

que visa formar um tipo de sujeito/trabalhador para atender as necessidades do mercado 

e a segunda de caráter epistemológico e pedagógico, ambas convergem nos resultados, 

visto que classificam, rotulam, condicionam e excluem. 

Defende-se a necessidade de resistência aos padrões avaliativos que 

hegemonizam e definem o que é válido e importante conhecer, através da ruptura 

conceitual e prática da avaliação como produto. 

Apesar de existirem diversas correntes e nomenclaturas para identificar as 

práticas correntes de avaliação nos meios escolares, a literatura assinala três grandes 

tendências: classificatória, diagnóstica e emancipatória. 

A classificatória, como já referido, prioriza o produto. No caso da avaliação da 

aprendizagem corresponde a postura tradicional de classificar os alunos em bons ou 

ruins de acordo com o número de acertos ou erros nas provas e testes. 

Segundo Meneghel e Kreisch (2009) 

A avaliação classificatória é, portanto, herança do ensino tradicional em que 

a metodologia de ensino é centrada na reprodução de uma técnica/conteúdo e 

na aquisição de habilidades, de modo que há ênfase no „fazer‟ ditado pelo 

professor e não no conhecimento construído pelos estudantes. Com isso, não 

há processo de reconstrução do saber, mas, sim, a preocupação com avançar 
no conteúdo previsto nas unidades do livro. Ou seja: o papel e a função da 

educação, para o qual contribui a avaliação, é fazer dos alunos cópias 



fiéis/reprodutoras do que foi ditado pelos professores, chegando à perfeição 

do original (p.9822) 

 

Nesta perspectiva, os instrumentos de avaliação são restritos, em geral 

constituídos por provas e testes, e os resultados, traduzidos por notas ou conceitos, 

visam aprovar ou reprovar o aluno. Vários estudos analisam que esta tendência é 

reducionista, visto que condiciona o ato pedagógico à memorização e à reprodução, 

além de ser um processo injusto porque avalia um dado produto, num determinado 

tempo/espaço, desconsiderando as trajetórias e os avanços dos sujeitos. 

A segunda tendência, a diagnóstica, pode ser verificada em espaços escolares em 

que a aprendizagem assume outros significados para além da memória e da reprodução. 

É quando aprender significa compreender, refletir, estabelecer relações, atribuir sentidos 

e, portanto, é processo de permanente construção e reconstrução. Neste sentido, 

entender a avaliação como diagnóstica permite perceber em que momento da 

aprendizagem o aluno se encontra e, da mesma forma avaliar o ensino e o processo 

pedagógico em seu conjunto, na medida em que pode ser um momento de o professor 

avaliar os rumos por ele escolhidos, repensar o seu próprio percurso e replanejar. 

A avaliação diagnóstica pode ser entendida como uma etapa da avaliação 

emancipatória, na medida em que esta precisa do conhecimento da realidade para poder 

avançar. A avaliação emancipatória corresponde a uma abordagem política e 

pedagógica que compreende a educação como um instrumento importante de superação 

da submissão e da reprodução das desigualdades. É uma visão que pretende propiciar a 

crítica e a construção de alternativas próprias para a compreensão da realidade. 

Assim, a avaliação não está dissociada de uma teoria educacional e de uma 

concepção epistemológica. Se o conhecimento é entendido como construção, como 

processo de aquisição complexo e contínuo, os instrumentos e critérios de avaliação, 

assim como a forma de expressão dos resultados precisam ser diferentes daquelas 

utilizadas na perspectiva classificatória. 

Os instrumentos de avaliação se confundem com o ato pedagógico na medida 

em que não há um momento para ensinar e outro para avaliar, um momento para 

aprender e outro para mostrar o que aprendeu. Assim, ao longo do processo vão se 

constituindo aprendizagens, diagnósticos, avaliações, reconstruções, replanejamentos, 

por meio de atividades diversas e diferentes registros que vão compondo um conjunto 

vasto de informações sobre o percurso formativo dos alunos. 



Uma avaliação emancipatória pressupõe uma concepção de educação igualmente 

emancipatória, ou seja, que promova o conhecimento para além da informação, priorize 

o processo e não o produto, que valorize o sujeito e não a sua utilidade para o mercado 

produtivo, que reconheça o papel social da escola e as suas possibilidades de resistência 

às políticas massificadoras e homogeneizadoras. 

 

Considerações finais 

 

 É importante que se perceba a avaliação da aprendizagem dos alunos e da 

qualidade dos sistemas e redes como resultante de concepções mais amplas que 

envolvem mesmo a idéia de um projeto de sociedade, de homem, de educação. Assim, 

não é possível analisá-la como um procedimento técnico, parte das atribuições rotineiras 

do professor e da escola, desvinculada do seu caráter político e de suas implicações 

sociais. 

 Assim como se verifica nas avaliações em larga escala, propostas pelo governo 

federal, as concepções de sociedade, de Estado, de governo e se identifica uma forte 

vinculação ao projeto capitalista contemporâneo, nas avaliações realizadas pelas escolas 

também é possível identificar um projeto de sujeito e de sociedade, pois a avaliação 

pressupõe a adesão a concepções pedagógicas e epistemológicas situadas, que 

produzem efeitos na formação de pessoas para atuar de uma dada forma no meio social.  

 Defende-se, neste trabalho, a perspectiva de avaliação escolar emancipatória, 

entendida como parte do processo pedagógico, no sentido de romper com a lógica 

avaliativa tradicional e classificatória que valoriza o produto. Isto porque se compreende 

que a escola tem um papel social de produzir a análise e a crítica, permitindo que os 

conhecimentos veiculados sejam instrumentos de identificação e representação da 

realidade, de atribuição de sentidos e significados, de reconhecimento dos sujeitos 

nestas realidades e de reconstruções intelectuais e sociais. 
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