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A  avaliação da qualidade da educação tem sido ex-
tensamente discutida e pesquisada nos últimos anos, e não somente naquilo que se refere a educação básica, 
mas também com relação a educação superior. No Brasil, as ações públicas mais conhecidas na área concen-
tram-se na elaboração de índices de qualidade realizados pelo governo federal e também pelo governo do 
Estado de São Paulo, o Ideb e o Idesp1 respectivamente. De fato, a criação dessas políticas pelos governos 
brasileiros (em seus diversos níveis) é menos uma novidade metodológica que um reflexo e uma consequência 
de medidas internacionais tomadas nessa área. É possível constatar a criação de vários sistemas de avaliação no 
cenário internacional nas últimas décadas, sendo o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos – Pisa seu 
exemplo mais conhecido.

A compreensão dos atuais sistemas de avaliação do ensino, tanto os exames nacionais quanto os interna-
cionais, requer uma breve regressão histórica e conceitual. Encarando-se as diversas formas de avaliação da 
educação em prática no Brasil como mais uma nova dimensão de ação de uma política pública (e, claro, social) 
já consolidada, perder-se-á uma parte deveras importante para sua análise e seu entendimento, isto é, sua di-
mensão internacional.

A mera definição de “políticas públicas” remete imediatamente à ação de um governo nacional, e também 
a um dever do Estado. Para usar a definição de Eloísa Höfling (2001, p. 31), “as políticas públicas representam 
o Estado em ação”. No campo das políticas públicas encontram-se as políticas sociais e, entre elas, as políti-
cas educacionais. Se as políticas públicas são o Estado em ação, torna-se necessário salientar suas configura-
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ções: toda política pública divide-se em concepção, 
planejamento, implementação e avaliação. Destarte, 
a avaliação da qualidade do ensino integra a política 
pública educacional.

A ação dos Estados para a universalização do ensi-
no e, posteriormente, a preocupação com a qualidade 
do serviço prestado datam do século XX, mais espe-
cificamente de sua segunda metade. Historicamente, 
as políticas sociais se caracterizaram como respon-
sabilidade e se desenvolveram dentro do âmbito do 
Estado de Bem-Estar Social. Nas palavras de Marta 
Arretche (1995, p. 1):

Fenômeno do século XX, a provisão de serviços so-

ciais, cobrindo as mais variadas formas de risco da 

vida individual e coletiva, tornou-se um direito asse-

gurado pelo Estado a camadas bastante expressivas 

da população dos países capitalistas desenvolvidos. 

Ainda que alguns países – como a Alemanha, por 

exemplo – tenham dado origem a programas de segu-

ro social já no final do século passado e que políticas 

de proteção a idosos, mulheres, incapacitados, etc. 

tenham se desenvolvido em vários países já no início 

deste século, é certo que o fenômeno do Welfare State 

sofreu incontestável expansão e até mesmo institu-

cionalização no período do pós-guerra. É a partir de 

então que se generaliza e ganha dimensões quase 

universais nesses países um conjunto articulado de 

programas de proteção social, assegurando o direito 

à aposentadoria, habitação, educação, saúde, etc.

O Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, 
define-se como a “proteção oferecida pelo governo 
na forma de padrões mínimos de renda, alimentação, 
saúde, habitação e educação, assegurados a todos os 
cidadãos como um direito político e não como cari-
dade” (WILENSKY apud BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1994, p. 416) e, como citado anterior-
mente, institucionaliza-se e expande-se após a Segun-
da Guerra Mundial como políticas que se desenvol-
vem dentro dos limites de cada nação, o que faz surgir 
diversos modelos de Welfare (ARRETCHE, 1995).

Contudo, pode-se definir com razoável precisão 
que a partir de um ponto específico da história do 
século XX as políticas públicas e, consequentemen-
te, as políticas educacionais passaram por um pro-

cesso de internacionalização, ou seja, transbordaram 
e ultrapassaram as fronteiras dos Estados. Assim, as 
ações que marcam toda política pública passam a ser 
o resultado de sutis arranjos políticos internos e ex-
ternos, envolvendo influências condicionantes tanto 
nacionais – como grupos de pressão, movimentos 
sociais e partidos políticos – quanto internacionais 
– organizações internacionais, negociações entre 
blocos regionais intergovernamentais e supranacio-
nais. É notório que as relações que se desenvolvem 
no sistema internacional têm por cenário uma ordem 
estabelecida entre os Estados membros, constituem 
relações de poder em vários níveis, econômico, social 
e cultural, entre outros (COX; SCHECHTER, 2002). 
Tal fato, embora claro na análise internacional, pou-
cas vezes é levado em consideração quando se discute 
e se analisa a dimensão internacional de ações públi-
cas, talvez porque exista ainda certo olhar equivoca-
do que considera as dimensões internas e externas 
da política pública como separadas e incomunicáveis, 
como objetos distintos e sem relação. Assim, tanto o 
desenvolvimento quanto a consolidação dos Estados 
de Bem-Estar Social ocorreram de forma concomi-
tante à internacionalização das políticas públicas e 
particularmente das políticas educacionais. Contu-
do, tais ocorrências seguem caminhos diversos e se 
apresentam em realidades distintas. Já foi citado que 
mesmo nos países desenvolvidos identificam-se dife-
rentes tipos de Welfare, mas falta ainda salientar que, 
nos países em desenvolvimento e particularmente na 
América Latina e no Brasil, essa evolução traz suas 
peculiaridades.

Os países latino-americanos lograram construir, até 

os anos 70, as estruturas básicas do Welfare State, 

porém de modo imperfeito e deformado, devido a 

dois conjuntos principais de motivos: os estruturais e 

os institucionais e organizacionais. São, com efeito, 

razões de natureza estrutural que podem explicar, 

por exemplo, o alto grau de exclusão social e a baixa 

equidade com que se desempenhavam as políticas e 

programas sociais da região (DRAIBE, 1997, p. 3).

Já as peculiaridades institucionais e organizacio-
nais seriam a estrutura centralizada dos Estados, a 
incapacidade regulatória desses mesmos Estados, 
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além do corporativismo burocrático no governo e 
em outros setores do mundo do trabalho. De qual-
quer forma, é importante salientar que o Welfare se 
desenvolve de forma distinta nos países da América 
Latina. No Brasil, como bem demonstra José Muri-
lo de Carvalho (2002), os direitos sociais avançaram, 
no decorrer da história, em regimes autoritários com 
restrição de direitos políticos, por meio de políticas 
paternalistas e populistas assimiladas como formas 
de concessões e benesses oferecidas pelo governante 
para seus cidadãos. Tal realidade se modificou com a 
Constituição de 1988, dando início às reformas que 
foram implementadas a partir do governo Fernando 
Henrique Cardoso (DRAIBE, 2003).

Retornando à questão da internacionalização das 
políticas públicas, há estudos que tratam, especifi-
camente, da internacionalização de políticas educa-
cionais, como práticas de políticas comuns a serem 
implementadas por diversos países. Alguns autores 
veem tal fato como consequência da globalização 
econômica: 

Como o aumento da atividade econômica globaliza-

da gerou mais oportunidades para se aprender com 

as intervenções feitas em outros lugares? Vários fato-

res facilitaram as transferências de políticas. Primei-

ro, a globalização e o desenvolvimento tecnológico 

permitiram que idéias e iniciativas políticas fossem 

facilmente comunicadas nas arenas internacionais. 

Segundo, o crescimento do regionalismo entre os Esta-

dos nacionais e o desenvolvimento de identidades re-

gionais na última década do século XX estimularam 

o diálogo com relação às comparações das ações polí-

ticas. Terceiro, muitos países da OCDE seguiram pro-

gramas de ações políticas embasadas em evidências. 

Quarto, as agências internacionais como FMI, OCDE, 

Banco Mundial e OMC facilitaram a transferência de 

políticas públicas (BANKS; DISNEY; DUNCAN; VAN 

REENEN, 2005, p. 62, tradução nossa).

Outros estudos apontam a ação do Banco Mun-
dial, que ampliou suas funções nos anos 1980 e pas-
sou também a tratar das políticas sociais (essencial-
mente da educação), como uma maneira de controle 
exercido pelos países desenvolvidos, de forma que as 
demais nações seguissem regras e ações que se apro-

ximariam dos seus interesses econômicos e políticos 
(BORGES, 2003; COSTA, 1998; FONSECA, 1998). 

A internacionalização das políticas públicas emer-
ge, contudo, algumas décadas antes de os estudiosos 
se ocuparem com a globalização, exatamente no mes-
mo período em que se construía o Estado de Bem-
Estar Social nos países centrais do capitalismo, po-
dendo ser identificada facilmente com a criação da 
Organização das Nações Unidas, na Conferência de 
São Francisco. A afirmação sobre a transferência das 
agências internacionais citadas anteriormente não 
é incorreta, mas tem seu início logo após o fim da 
Segunda Guerra Mundial. Como demonstra Marcel 
Merle (1995), a ordem internacional atual tem sua 
origem direta na criação da ONU e dos demais orga-
nismos internacionais, que foram fundados ao final 
da segunda grande guerra com a intenção de recon-
figurar o sistema internacional de acordo com os in-
teresses das potências vencedoras. É nesse contexto 
que, pela primeira vez, ainda segundo Merle (1995) e 
Vaisse (2001), uma organização internacional traz em 
sua carta fundamental a proteção de direitos antes de 
exclusiva competência dos Estados nacionais, como 
a proteção dos direitos humanos.2

A Organização das Nações Unidas desenvolveu-
se por meio da criação de inúmeras agências e órgãos 
que se concentravam na ação de políticas específicas. 
A Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura – Unesco atua em diversos países 
em cooperação com os governos nacionais e locais, 
financiando pesquisas e projetos de políticas públicas 
voltados para sua área de atuação. O Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
também tem atuação destacada na elaboração de po-
líticas públicas ligadas ao desenvolvimento nos mais 
diversos Estados. 

As avaliações internacionais dos sistemas de edu-
cação, promovidos por organizações internacionais, 
tais como a Unesco e a OCDE, encaixam-se nesse 
princípio de internacionalização. Dessa forma, essa 
ferramenta de avaliação da política pública acaba por 
estabelecer, ao longo do tempo, os moldes e limites 
dentro dos quais as atividades de política educacional, 
suas mudanças, metas e objetivos serão desenvolvi-
dos e implementados. Adicionalmente, as avaliações 
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dos sistemas de ensino nacionais, essencialmente as 
desenvolvidas nos Estados Unidos, também acaba-
ram por moldar o sistema de avaliação internacional 
que se desenvolveu a partir dos anos 90 do século 
passado.

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO

As avaliações internacionais do aprendizado ganha-
ram importância e têm atraído a atenção e a preocu-
pação dos governos nacionais nos últimos tempos. 
Os espaços tomados pelos resultados das avaliações 
nas diversas mídias, nos meios acadêmicos e na co-
municação governamental são cada vez mais amplos. 
O Programa Internacional de Avaliação dos Alunos 
– Pisa, por exemplo, exame internacional desenvolvi-
do pela OCDE, não só recebe extensa cobertura dos 
meios de comunicação como também tem se tornado 
um forte ponto de referência para o debate e pes-
quisas acadêmicas acerca da qualidade da educação. 
São exemplos no Brasil os estudos de Fábio D. Wal-
tenberb (2005), Naercio Menezes Filho (2007), Carlo 
Franco, Alícia Bonamino e Fátima Alves (2007); e 
também são vários os exemplos do exterior, como 
os artigos de Ludger Woessmann e Eric A. Hanu-
shek (2005), Glória Ramalho (2003), este último com 
análise da participação de Portugal no exame inter-
nacional. Já Alan Ginsburg, Geneise Cooke, Steve 
Leinwand, Jay Noell e Elizabeth Pollock (2003) es-
miuçam a participação norte-americana tanto no Pisa 
quanto no Trends in International Mathematics and 
Science Study – TIMSS. 

No trabalho de Álvaro Marchesi, da Universidade 
de Madri, tem-se o seguinte relato:

Deve-se reconhecer que a publicação do Pisa provoca 

um enorme impacto na opinião pública. Poucos tex-

tos sobre educação geram tanta expectativa, ocupam 

tantas páginas dos meios de comunicação e são uma 

referência contínua nos debates sobre educação. Os 

resultados dos conhecimentos dos alunos de cada 

país se convertem em um dogma de fé. As demais 

informações contidas no informe ficam em segundo 

plano e são compreendidas mais como interpreta-

ções que como dados comparados (MARCHESI, 2006,  

p. 337, tradução nossa).

Na verdade, as avaliações internacionais, ainda 
que tenham se tornado referenciais ao longo das úl-
timas décadas, têm suas origens ligadas ao que foi 
definido como processo de internacionalização das 
políticas públicas e à criação e ao desenvolvimento 
das organizações internacionais. Sabe-se, por exem-
plo, que:

As pesquisas internacionais sobre o acompanhamen-

to do aprendizado dos alunos existem, de fato, há 

quase meio século. O primeiro estudo desse tipo foi 

realizado pelo Instituto Internacional de Educação, 

em 1961, uma instituição fundada em 1952 pela 

Unesco e que tinha como objetivo inicial avaliar os 

sistemas de ensino medindo o aprendizado de um 

grupo de mais ou menos 12.000 alunos de 13 anos de 

12 países diferentes. Em 1961, decidiu-se confiar à 

International Association for the Evaluation of Edu-

cational Achievement – IEA, com sede em Hamburgo, 

o monopólio da realização das pesquisas internacio-

nais de grande porte sobre o aprendizado dos alunos 

(GRENET, 2008, tradução nossa). 

A citação anterior fornece algumas informações 
importantes, ainda que à primeira vista pareçam ób-
vias. A mera criação de uma organização internacio-
nal, a Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura – Unesco, que tem entre 
seus objetivos assuntos que se expressam em políti-
cas públicas inerentemente nacionais, já demonstra o 
início de um processo de internacionalização desses 
temas, como mencionado outrora. Assim, também, o 
objetivo de conceber padrões tão universais quanto 
possíveis para avaliar o resultado de políticas públicas 
nacionais, como no caso das educacionais, revela não 
só um anseio globalizante como também uma forma 
de implementar e avaliar políticas públicas por meio 
da interação de espaços nacionais e internacionais. 
Nesse sentido, impossibilita-se a correta compreen-
são dos sistemas e mecanismos de avaliação da qua-
lidade educacional se essa dimensão internacional e 
histórica é desconsiderada. Pode-se analisar um fato 
isoladamente em sua dinâmica, mas tal abordagem 
será sempre incompleta porque não captará nem sua 
origem nem suas tendências intrínsecas. Resumindo, 
as ações de avaliação do resultado das políticas de 
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educação têm razões específicas para acontecerem no 
momento em que acontecem.

É possível identificar, em análise mais ampla, dois 
momentos no contexto dos sistemas de avaliação de 
ensino internacionais. O primeiro tem início nas duas 
décadas subsequentes à Segunda Guerra Mundial, 
estimulado, em parte, pelas ideias universalizantes 
que inspiraram a criação da Organização das Nações 
Unidas. O segundo momento tem lugar nos anos 
1990, no contexto do fim da Guerra Fria e de acen-
tuação do processo de globalização. Ao todo, esses 
dois momentos representam quase meio século de 
avaliações internacionais sobre a educação unidos, 
ainda que em momentos distintos, pelo conceito de 
capital humano. De acordo com recente publicação 
da OCDE:

Em todos os lugares e em todas as classes sociais os 

pais atormentam seus filhos para que estudem se-

riamente e obtenham boas notas, esperando que um 

dia seus esforços sejam recompensados. Esse conselho 

repousa em um conceito interessante: os anos que 

passamos estudando geram uma forma de capital 

que pode produzir lucro a longo prazo, como outras 

formas de capital que conhecemos melhor, como o di-

nheiro ou os bens de propriedade. Esta idéia encon-

tra cada vez mais adeptos entre os gestores públicos e 

sua influência ultrapassa o campo do ensino. Pode-

se também considerar que ter boa saúde é um tipo de 

capital cujos ganhos se medem nos anos suplementa-

res de esperança de vida. Pode-se mesmo considerar 

os modos de relações e valores compartilhados por 

uma sociedade como um tipo de capital que permi-

te que as pessoas trabalhem juntas e tenham sucesso 

econômico (OCDE, 2007, p. 11, tradução nossa).

Percebe-se assim, a clara preocupação que se for-
ma na sociedade contemporânea de investir na edu-
cação como forma de aumentar o capital e o desen-
volvimento de um Estado nacional. E esse postulado 
pode ser demonstrado pela preocupação nos aumen-
tos com gastos sociais a partir da segunda metade do 
século XX pela maioria dos países ocidentais, segun-
do suas especificidades.

O primeiro momento, de construção das avalia-
ções dos sistemas educacionais, ainda que tivesse 

como objetivo estabelecer padrões de comparabilida-
de internacional, estava limitado pela divisão geopolí-
tica que marcou todo o período da Guerra Fria. Nas 
palavras de Perez e Passone (2007):

Historicamente, o esforço de estabelecer padrões de 

comparabilidade internacional ganhou relevância a 

partir da publicação do World Hand Book, produ-

zido pela Unesco em 1951. O objetivo deste material 

era de servir de referência aos governos e educadores 

participantes. Quatro anos após iniciou-se a publi-

cação em cinco volumes do World Survey Education 

(1955-71). Em 1964 surgiu a publicação Unesco 

Statistical Year Book, muito difundida entre autori-

dades, governos e demais agências por fornecer in-

formações sobre as matrículas, rendimento escolar, 

gastos públicos, entre outros indicadores.

Outrossim, deve-se frisar que nesse primeiro mo-
mento até mesmo as avaliações internacionais tinham 
seus resultados analisados segundo a lógica da tensão 
existente entre as duas superpotências: Estados Uni-
dos e União Soviética. Como bem remarca o artigo 
de Romuald Normand:

O pânico tomou conta dos Estados Unidos nos anos 

de 1957 e 1958 quando eles descobriram a superio-

ridade que permitiu à URSS levar o primeiro homem 

ao espaço. Foi nessa época que a OCDE e a Unesco 

começaram a elaborar critérios e instrumentos de 

avaliação dos sistemas educativos em escala interna-

cional para comparar a eficácia da formação cien-

tífica em diferentes países. Com a crise dos anos 70 e 

80, as causas do fracasso produtivo do Reino Unido e 

dos Estados Unidos comparados a Japão e Alemanha 

foram imputadas à educação. As baixas taxas de su-

cesso escolar foram tidas como as responsáveis pela 

falta de competitividade desses países (NORMAND, 

2003, tradução nossa).

Nesse período, com o andamento das avaliações, 
torna-se possível construir parâmetros para a ela-
boração de indicadores internacionais de educação, 
baseados nos dados coletados nas aplicações desses 
exames. Tais parâmetros são o resultado da ação con-
junta e da cooperação internacional concretizada en-
tre Estados nacionais e agências internacionais. Perez 
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e Passone (2007) fazem um bem estruturado resumo 
da evolução dessas ações. Em 1973, a OCDE lança A 
Framework for Educational Indicators to Guide Government 
Decisions que se configurou como uma das primeiras 
ações de política educacional internacional já que ti-
nha o objetivo claro de subsidiar as ações dos Esta-
dos nacionais que participavam, até aquele momento, 
das avaliações internacionais. Essa primeira tentati-
va não se traduziu em adoção de políticas públicas 
efetivas pelos países participantes para a melhora da 
qualidade do aprendizado, como fora esperado pela 
organização. Em 1991, foi publicado o Education at a 
Glance, que desde então é publicado sistematicamen-
te e tornou-se referência para governos e estudiosos 
do tema. Concomitantemente foi também criado o 
projeto Indicator of  Education Systems – Ines, na 
tentativa de estruturar indicadores comparativos in-
ternacionais do desempenho escolar. 

A última década do século XX marca o início de 
um segundo momento nos sistemas internacionais 
de avaliação, não tanto por modificações internas no 
seio das instituições, mas sim por uma mudança sem 
precedentes no cenário internacional, o fim da Guer-
ra Fria. A queda do bloco socialista possibilita pensar 
em uma homogeneização em quase todas as questões 
debatidas no cenário internacional. A dinâmica da 
ordem internacional muda de forma completa, per-
mitindo a expansão e o crescimento do sistema capi-
talista, acentuada também pelos avanços tecnológicos 
que marcaram esse final de século. Nesse cenário, as 
organizações internacionais encontram uma liberda-
de de ação até então inexistente. 

Datam desse período as principais avaliações 
internacionais que atualmente se consolidam e de-
monstram ter poder de referência para as ações de 
políticas públicas voltadas à educação, e não somente 
nos chamados países desenvolvidos. 

OS pRINCIpaIS TESTES gLObaIS DE  
aVaLIaçãO Da quaLIDaDE DE ENSINO

Destacam-se o Trends in International Mathematics 
and Science Study – TIMSS e o Progress in Inter-
national Reading Literacy Study – PIRLS, ambos 
desenvolvidos pela Associação Internacional para a 

Avaliação do Desempenho da Educação – IEA. So-
bre o TIMSS:

TIMSS é a abreviação de Third International  

Mathematics and Science Study, um projeto de ava-

liação internacional do aprendizado escolar em 

matemática e ciências realizado pela Internatio-

nal Association for the Evaluation of Educational 

Achievement – IEA e que foi aplicado em 1995. Visto 

que a Assembléia Geral da IEA decidiu fazer as ava-

liações de forma regular a cada quatro anos, o exa-

me voltou a ser feito em 1999 com o nome de TIMSS 

Repeat. No ano de 2003 mudou seu nome para Tren-

ds in International Mathematics and Science Study, 

mantendo a abreviação que o identifica (DIAZ, 2005, 

p. 284, tradução nossa).

Já o PIRLS foi estabelecido em 1998 e tem como 
objetivo mensurar o aprendizado em leitura a partir 
dos seguintes princípios:

PIRLS começaria em 2001 como uma avaliação • 
para crianças da quarta série;
PIRLS focaria os resultados de leitura e também • 
os contextos escolar e doméstico para o aprendi-
zado da leitura;
A habilidade de leitura seria medida por meio de • 
uma avaliação abrangente baseada em materiais 
reais requerendo do estudante o engajamento no 
processo de leitura;
O teste de leitura seria elaborado de forma que • 
futuras avaliações pudessem identificar tendências 
nos resultados;
Questionários seriam aplicados a estudantes e • 
a seus atuais professores e diretores para coletar 
dados contextuais para melhor interpretar os re-
sultados.
Tanto o PIRLS quanto o TIMSS são de respon-

sabilidade da International Association for the Eva-
luation of  Educational Achievement – IEA, ligada 
historicamente à Unesco. 

Pisa, por sua vez, foi lançado em 1997 pelos mi-
nistros de educação dos países da OCDE e consti-
tui o programa de avaliação do ensino de referência 
internacional para a análise das políticas públicas 
educacionais de um grande número de países. As 
aplicações do Pisa têm, inclusive, eclipsado os outros 
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exames internacionais citados anteriormente, visto 
que abrangem tanto os conhecimentos científicos e 
matemáticos quanto o aprendizado em leitura. Em 
2009 realiza-se sua quarta edição. Segundo Julien 
Grenet (2008, tradução nossa) esse exame traz algu-
mas características originais:

A principal originalidade do Pisa está na natureza • 
do aprendizado dos alunos que ele procura me-
dir; ao contrário das pesquisas anteriores, não se 
trata da aquisição de conhecimentos fixados pelos 
programas escolares, mas de competências ou ap-
tidões tidas como necessárias para se levar uma 
vida adulta autônoma;
A segunda novidade do Pisa está na definição da • 
população avaliada; ao contrário dos estudos an-
teriores, a avaliação não se concentra no conjunto 
de alunos de um certo nível escolar (os alunos da 
5ª série, por exemplo), mas sobre o conjunto de 
alunos de 15 anos independentemente de sua tur-
ma escolar. A avaliação de 2006 concentrou-se nos 
indivíduos nascidos em 1990;
Uma última especificidade do Pisa está na sua pe-• 
riodicidade: realizada a cada três anos, a avaliação 
tem como objetivo assegurar o acompanhamento 
regular do desempenho dos alunos de 15 anos do 
conjunto de países de OCDE para fazer compara-
ções temporais.
A periodicidade do Pisa e seus conteúdos encon-

tram-se resumidos no Quadro 1.

aVaLIaçõES Na aMéRICa LaTINa

Sobre a participação dos países da América Latina 
nos sistemas internacionais de avaliação da educa-
ção é preciso se reter, a priori, em dois aspectos: em 
primeiro lugar, frisa-se que as políticas públicas de 
educação nesses países apresentam um relativo atra-
so em comparação com os países desenvolvidos. A 
universalização do acesso ao ensino, no Brasil, por 
exemplo, só foi conseguida no final da década de 
1990. Em segundo lugar, é preciso especificar que as 
causas desse atraso relativo são semelhantes àquelas 
apresentadas nas outras áreas da política social. A rea-
lidade socioeconômica dos países latino-americanos 
envolve dificuldades outrora já ultrapassadas e resol-
vidas pelos chamados países desenvolvidos. Assim, 
explica-se também porque nem todos os países do 
continente latino-americano se habilitam a participar 
das avaliações internacionais, por receio das conse-
quên cias políticas que os resultados diagnósticos des-
sas avaliações podem representar. Nesse contexto, foi 
criado o Laboratório Latino-Americano de Avaliação 
da Qualidade da Educação.

O Laboratório é um recurso técnico que a Unesco co-

loca à disposição dos países latino-americanos, cons-

tituindo-se um âmbito técnico-político de discussão 

da problemática do aprendizado e de suas variáveis 

relacionadas. [...] foi criado oficialmente no dia 10 

Quadro 1

periodicidade do pisa, por Temas avaliados e autoavaliação dos alunos
2000-2015

Anos Temas avaliados Autoavaliação dos alunos (1)

2000 Leitura, Matemática e Ciências Aprendizado em Leitura

2003 Leitura, Matemática e Ciências Aprendizado em Matemática

2006 Leitura, Matemática e Ciências e Solução de Problemas Aprendizado em Ciências

2009 Leitura, Matemática e Ciências A ser definido

2012 Leitura, Matemática e Ciências A ser definido

2015 Leitura, Matemática e Ciências A ser definido

Fonte: OECD. Disponível em: <http://www.pisa.oecd.org>. Tradução nossa.
(1) Diz respeito às afirmações dos próprios estudantes sobre suas condutas e comportamentos com relação aos conteúdos ensinados 
em Leitura, Matemática e Ciências em suas redes de ensino.
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de novembro de 1994, na Cidade do México, onde 

foi estabelecida uma estrutura de coordenadores na-

cionais e uma secretaria executiva junto à Oficina 

Regional de Educação para América Latina e o Cari-

be (Orealc), sediada em Santiago do Chile, contando 

com a participação dos seguintes países: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Honduras, México, Paraguai, Peru, Repú-

blica Dominicana e Venezuela (CASTRO; PESTANA; 

MARTE, 1995, p. 51-52).

Os sistemas internacionais de avaliação também 
influenciam os países a adotar sistemas nacionais de 
avaliação para subsidiar as ações públicas educacio-
nais. Formou-se, assim, uma espécie de consenso so-
bre o valor político dos sistemas de avaliação que se 
enquadram em um momento de internacionalização 
das políticas públicas de educação, inclusive no Brasil. 
Segundo Ribeiro:

A partir do compromisso internacional assumido 

na Conferência Mundial sobre Educação para To-

dos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, 

o Brasil – convocado pelo Programa das Nações Uni-

das para o Desenvolvimento (PNUD), pelo Banco 

Mundial, pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

– elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos 

(PDET), em 1993, o que explicita a função da União, 

através do MEC, de coordenar e articular a formula-

ção e a avaliação das políticas nacionais (RIBEIRO, 

2002, p. 135).

Foi nesse contexto que no início da década de 
1990 o Ministério da Educação implantou o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica – Saeb, por meio de 
uma prova por amostra nacional de alunos. O Saeb 
está na origem da criação do Índice de Desenvolvi-

Quadro 2
participação dos países da américa do Sul nos Exames Internacionais

Países
OREALC 
LLECE 
1998

C 
SERCE 
2006

TIMSS PIRLS PISA

1995 1999 2003 2007 2001 2006 2000 2003 2006 2009

Chile sim sim não sim sim não não não sim não sim sim

Argentina sim sim sim não sim não sim não sim sim sim sim

Bolívia sim não não não não não não não não não não não

Brasil sim sim não sim não não não não sim sim sim sim

Colômbia sim sim sim não não sim sim não não não sim sim

Equador não sim não não não não não não não não não não

Venezuela sim não não não não não não não não não não não

Peru sim sim não não não não não não sim sim não sim

Paraguai sim sim não não não não não não não não não não

Uruguai não sim não não não não não não não não sim sim

Fonte: OECD. TIMSS & PIRLS International Study Center; Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el 
Caribe. Disponível em: <http://www.pisa.oecd.org>; <http//timss.bc.edu>; <www.preal.org>.
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mento da Educação Básica – Ideb, que avalia o nível 
de aprendizado dos alunos baseando-se, essencial-
mente, no resultado dos alunos na Prova Brasil. 

Atualmente vários Estados brasileiros desenvol-
vem seus próprios métodos de avaliação do ensino 
(GATTI, 2009), como São Paulo, Minas Gerais, Pa-
raná e Ceará.

CRíTICaS aOS SISTEMaS DE aVaLIaçãO

O fato de os sistemas internacionais e nacionais de 
avaliação da qualidade de ensino constituírem, pre-
sentemente, partes essenciais na condução das políti-
cas educacionais não os exime de críticas tanto sobre 
sua função quanto sobre as metodologias utilizadas. 

Com relação aos problemas metodológicos, Golds-
tein (2008) elabora uma série de questões: como esco-
lher os conteúdos para obter resultados úteis? Como 
proceder à escolha da amostragem para que se possa 
fazer uma comparação? Como comparar sistemas edu-
cativos tão distintos, ancorados em culturas também 
distintas? E finalmente, como esses dados devem ser 
analisados? Todas essas questões baseiam-se e origi-
nam-se, praticamente, em uma constatação anterior.

De acordo com Vinokur (2003, p. 91, tradução 
nossa):

Dado o princípio de subvenção, os organismos in-

ternacionais não estão autorizados por suas cartas 

fundadoras – seus estatutos – a se introduzirem di-

retamente nas políticas de educação dos seus países 

membros. Sua ação nesse campo é indireta, visan-

do persuadir os Estados e a opinião pública de um 

consenso. Para ser eficaz nesse nível, o discurso des-

sas organizações sobre educação deve se apresentar 

como normativo e universal e cientificamente funda-

mentado e necessário.

O problema metodológico de como homogenei-
zar, para efeitos comparativos, as políticas públicas 
educacionais esconde outro problema, já citado, que 
é a função que essas avaliações desempenhariam. 
Colocando-se como universais, técnicas e neutras, 
esses sistemas de avaliação, patrocinados pelas orga-
nizações internacionais, estariam, de fato, ocultando 
outros interesses, ligados ao objetivo de disseminar o 

discurso do neoliberalismo, que visa enquadrar as po-
líticas educacionais e sociais em um olhar mais amplo, 
como mercadorias a serem oferecidas, fazendo assim 
desaparecer o direito à educação dos cidadãos, vistos 
agora como meros consumidores (ULJENS, 2007). 
Nas palavras de Ferrero (2005):

O que certamente não devemos fazer é aplicar ce-

gamente as receitas dos organismos internacionais, 

aqueles que atuam como se soubessem tudo de an-

temão, que ignoram as diferenças culturais, que 

sugerem escolas mistas no Afeganistão e asseguram 

que os 300 dias efetivos de aula declarados vão coin-

cidir, no México, com um calendário ideal que faz 

abstração das festividades locais e das emendas dos 

feriados nacionais. A avaliação incide na cultura es-

colar, mas a cultura escolar resiste. Os mecanismos 

de simulação também fazem parte da resistência à 

mudança. 

CONCLuSõES

Os sistemas internacionais de avaliação do ensino 
têm sua origem nas ações empreendidas pelas orga-
nizações criadas pelos países vencedores da Segun-
da Guerra Mundial. As organizações internacionais 
têm como objetivo, de maneira geral, espalhar prin-
cípios e recomendações para os seus países mem-
bros. Contudo, por mais que tenham a pretensão de 
uma tecnicidade neutra, refletem e são a expressão 
de uma ordem determinada dentro do sistema inter-
nacional. Se durante o período da Guerra Fria essas 
ações moldaram-se em termos de um conflito entre 
dois modos de produção, duas ideologias e princípios 
divergentes, a partir da década de 1990 revestiram-
se de um universalismo globalizante. A dinâmica da 
globalização condiciona essa universalização e impli-
ca na internacionalização das políticas públicas e, por 
conseguinte, das políticas educacionais, em que os 
sistemas de avaliação desempenham papel primordial 
para a elaboração das ações públicas. 

Sem considerar essas implicações, as análises per-
dem-se nos limites dos seus recortes metodológicos. 
As críticas são numerosas e se estruturam a partir da 
relevância das especificidades locais e nacionais.
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Contudo, é preciso ressaltar que os sistemas de 
avaliação desempenham papel importante na defini-
ção das políticas educacionais e podem ser um va-
lioso instrumento na busca de melhor qualidade das 
políticas públicas. Tal fato é inegável.

Dentro desse contexto cresce a importância da 
ação democrática para a condução das políticas pú-
blicas. É mais do que necessário, é imperativo que 

os resultados dessas avaliações sejam uma forma de 
melhorar a qualidade da educação, talvez menos pe-
las consequências econômicas dessas ações e mais 
pelo auxílio ao Estado, para que este cumpra seu 
dever de oferecer educação de qualidade, como di-
reito de todo cidadão, e não apenas como cidadão 
nacional, mas como a expressão de uma cidadania 
global.
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