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RESUMO 

Aprendendo a ler o Pisa: avaliação ou produção de saberes? 

Lidiane dos Santos Oliveira 

Orientadora: Profª Drª Del Carmen Daher 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem da Universidade Federal Fluminense como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem 

 

 

Esta pesquisa tem por tema as avaliações em larga escala, especificamente o Programme 

for International Student Assessment (Pisa). Este exame é realizado trienalmente pela 

OCDE abarcando três “áreas do conhecimento”: Leitura, Matemática e Ciências. 

Centramos nossas análises nos relatórios brasileiros referentes à aplicação da prova de 

leitura nas edições de 2000 e 2009. Nesses documentos observamos características 

pertinentes aos Discursos Constituintes, conforme as investigações de Maingueneau 

(2008) e por meio deles, estabelecemos como objetivos: identificar os conhecimentos 

privilegiados pelo Pisa em seu exame; compreender as medidas usadas para aferir o 

“desempenho” dos alunos e analisar a relação entre o exame, as políticas públicas e o 

monitoramento dos sistemas educacionais. Para isso, recorremos às considerações de 

Maingueneau (1996), Daher e Sant’Anna (2002), Rocha e Gurgel (2002) sobre a leitura 

como enunciação. Assim, analisamos as matrizes de referência que orientam a 

formulação das questões da prova de leitura, cujo enfoque é o ato de ler como um processo 

cognitivo. Os resultados obtidos nesses exames são transformados em dados estatísticos 

e usados como norteadores de políticas públicas. Nesse sentido, são importantes as 

análises de Foucault (2008;2014) sobre Biopolítica, as ações de controle do Estado sobre 

sua população. Entendemos ser o exame Pisa, assim como outros exames em larga escala, 

ponto central de recentes políticas públicas educacionais, nas quais o Estado passa a ter a 

função de regular a educação pública em vez de promovê-la. 

 

Palavras-chave: discurso constituinte; exame; produção de saberes; regulação; leitura 

como enunciação. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por tema las evaluaciones en larga escala, específicamente el 

Programme for International Student Assessment (Pisa). Este examen se lleva a cabo 

trienalmente por OCDE y abarca tres “áreas del conocimiento”: Lectura, Matemáticas y 

Ciencias. Centramos nuestros análisis en los informes oficiales brasileños referentes a la 

aplicación da la prueba de lectura en las ediciones de los años 2000 y 2009. En esos 

documentos, observamos características pertinentes a los Discursos Constituyentes, de 

acuerdo con los aportes de Maingueneau (2008) y por medio de ellos, establecemos como 

objetivos: identificar los conocimientos privilegiados por Pisa en su examen; comprender 

las medidas usadas para aferir el “desempeño” de alumnos y analizar la relación entre el 

examen, las políticas públicas y la inspección de los sistemas educacionales. Para ello, 

buscamos las consideraciones de Maingueneau (1996), Daher y Sant’Anna (2002), Rocha 

y Gurgel (2002) sobre la lectura como enunciación. Así, analizamos las matrices de 

referencia que orientan la formulación de cuestiones para la prueba de lectura, cuyo 

enfoque es el acto de leer apenas como un proceso cognitivo. Los resultados obtenidos en 

esos exámenes son transformados en datos estadísticos y usados como orientadores de 

políticas públicas. En ese sentido, son importantes los análisis de Foucault (2008; 2014) 

sobre Biopolítica, las acciones de control del Estado sobre su población. Entendemos ser 

el examen Pisa, como otros exámenes en larga escala, punto central de recientes políticas 

públicas educacionales, en las cuales el Estado pasa a tener la función de regular la 

educación pública en lugar de promoverla. 

 

Palabras-clave: discurso constituyente; examen; producción de saberes; regulación; 

lectura como enunciación. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

     Este trabalho inscreve-se no Programa de Pós Graduação em Estudos de Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa Teoria do Texto, do Discurso 

e da Interação. Tem por lastro a corrente teórica chamada Análise do Discurso de base 

enunciativa, em que a enunciação é entendida como a apropriação da língua pelo ato de 

dizer e o enunciado, o produto dessa ação no mundo (BENVENISTE,2006). Faz parte 

também das atividades do grupo de pesquisa Práticas de Linguagem, Trabalho e 

Formação Docente. 

     Esta pesquisa trata, em sentido amplo, de avaliações em larga escala aplicadas a 

instituições de ensino por meio do Ministério da Educação e de Secretarias Estaduais e 

Municipais, objetivando a produção de dados sobre o sistema de ensino. Centramo-nos, 

mais especificamente, no Programme for International Student Assessment (Pisa), exame 

internacional do qual o Brasil faz parte. O Pisa é elaborado por uma organização 

internacional de fundo econômico e aplicado a diversos países, com a finalidade de 

“avaliar o nível de letramento” dos estudantes. (INEP, 2001) 

    Justificamos o interesse pelo tema, uma vez que nos chama a atenção, especialmente 

quando é divulgado pela mídia, o desempenho brasileiro no Pisa e, principalmente, a 

maneira como essas informações são veiculadas. Inicialmente, essa foi nossa grande 

motivação para o estudo desse tema. É por meio de jornais e telejornais que grande parte 

da população toma o primeiro contato com esse sistema avaliativo, ainda desconhecido 

de muitos profissionais da educação. Vêm dos jornais os contornos iniciais do que é essa 

prova: 

País avança, mas ainda está entre os piores. 

Alunos brasileiros são os que mais melhoraram em matemática, mas 

ficam na 58ª posição entre 65 países. Dados do Pisa, exame da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) que compara o desempenho na educação de jovens de 15 

anos de 65 países, mostram que o Brasil foi o que mais registrou 

ganhos em matemática entre 2003 e 2012, mas continua apenas 

como o 58º do ranking internacional. Em outras disciplinas o avanço 

foi nulo. (O Globo, 04 de dezembro de 2013) 
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Elite brasileira também fica entre os piores no Pisa 

Os maus resultados do Brasil na Educação não se devem apenas à 

má qualidade da escola pública ou ao baixo desempenho dos alunos 

mais pobres. A elite brasileira, quando comparada com a de outros 

países, também se sai muito mal no Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa), exame divulgado na semana passada 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e que compara o aprendizado de jovens de 15 

anos de idade em 65 países em testes de Matemática, leitura e 

Ciências. (O Globo, 09 de dezembro de 2013) 

     A forma como os baixos índices são divulgados, acompanhados de relatórios e 

discursos de autoridades, induz que há problemas na Educação Básica brasileira. Opinião 

pública e governos localizam esses problemas dentro da escola, na sala de aula. E quando 

o assunto é leitura, apontam especificamente para as aulas de Língua Portuguesa e para o 

professor dessa área. 

     Por isso, essa visão afeta diretamente minha prática profissional como professora da 

rede pública desse segmento de ensino. Como regente de turma da Secretaria Municipal 

de Educação de Mesquita e do Município do Rio de Janeiro, venho acompanhando a 

instauração de avaliações em larga escala como parte de políticas públicas internas e 

externas na área de educação. Ao longo de nove anos no exercício da profissão, tenho 

observado como a avaliação determina e modifica o currículo das escolas e a ação docente 

em sala de aula. Temos metas a cumprir, um currículo específico a trabalhar voltado para 

provas externas e, atrelado a isso, políticas meritocráticas que gratificam financeiramente 

a professores e diretores que se enquadram e colaboram para o sucesso das estatísticas.  

     O crescente interesse do poder público por avaliações amostrais – Prova Brasil, 

provinha Brasil, Prova Rio, Saeb, Saerj, Enem, além do Pisa, achaca o trabalho do 

professor. Ter como meta escores estatísticos – como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), entendido como sinônimo de melhoria na educação, 

condicionado ao rendimento dos estudantes em exames dessa natureza, à reprovação e à 

evasão escolar – também o faz. 

      Avaliações em larga escala não estão preocupadas em respeitar as diferenças e 

especificidades de cada escola e sua comunidade, elementos que consideramos centrais 

em nossa atividade docente. As provas são estruturadas em nome de um chamado “avanço 

de qualidade”, uniformizando currículos e condutas docentes. 

     Além disso, justificamos o interesse na pesquisa por considerarmos relevantes e raros 

no atual contexto educacional brasileiro os estudos a respeito do PISA, enquanto 
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avaliação externa engendrada nas políticas públicas para a educação. Assim, nossa 

investigação pretende promover a ampliação dos conhecimentos sobre essa prática. Por 

isso, voltamos nosso olhar aos documentos oficiais que a legitimam. 

     Direcionamos, pois, nossa análise aos relatórios oficiais produzidos no Brasil sobre o 

Pisa, documentos que oferecem informações sobre a aplicação da prova e, sobretudo, que 

se concentram na divulgação dos resultados nela obtidos. 

     Nesse âmbito, serão úteis à nossa análise as considerações feitas por Maingueneau 

(2000; 2008) a respeito dos Discursos Constituintes e sua relação com o discurso de 

organizações internacionais, as quais se inscrevem por meio do gênero relatório. Nesses 

documentos, tais instituições organizam seus discursos de modo a criar uma imagem de 

si, mostrar e atestar sua legitimidade, além de gerar dados considerados confiáveis pelos 

grupos a que se destinam. 

     Partimos, pois, dos objetivos traçados no relatório para o Pisa a fim de traçar nossos 

próprios objetivos de pesquisa. No documento referente à primeira edição do exame, 

apresentam-se três metas para sua aplicação: 

a) Avaliar conhecimentos e habilidades que são necessários em 

situações da vida real. (...) 

b) Relacionar diretamente o desempenho dos alunos a temas de 

políticas públicas. (...) 

c) Permitir o monitoramento regular dos padrões de desempenho. 

(...) (INEP, 2001, p.19) 

     A partir desse trecho, traçamos os seguintes objetivos: 

 Identificar os conhecimentos e habilidades privilegiados pelo Pisa nas ditas 

avaliações; 

 Compreender as medidas usadas como “padrão” para aferir o “desempenho” dos 

alunos; 

 Analisar a relação entre o exame, as políticas públicas e o monitoramento dos 

sistemas educacionais.  

 

          Para tal, organizamos nosso estudo de modo que, primeiramente, 

compreendêssemos o que são as avaliações em larga escala e a filiação brasileira ao Pisa. 

Assim, no capítulo 1 abordamos alguns intentos brasileiros de avaliar seu sistema 

educacional, em um breve panorama histórico. Além disso, traçamos um perfil do Pisa e 
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da entidade internacional que o promove, bem como trazemos informações sobre sua 

aplicação no Brasil e sobre o que as instituições aplicadoras do exame dizem avaliar. 

     No capítulo 2, apontamos alguns procedimentos da pesquisa e justificamos nossa 

opção por relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), tendo por enfoque aqueles cujo tema central é a Leitura. Articulamos 

estes relatórios com as reflexões de Maingueneau (2008) a respeito do simulacro de 

discurso constituinte, observado em documentos constituídos com efeitos de 

cientificidade, porta-vozes de uma coletividade construída como homogênea, e que fazem 

referência a “saberes onde a economia ocupa quase todo o espaço” (p.150). 

     No capítulo 3, analisamos os conhecimentos privilegiados nas matrizes de referência 

para o exame de leitura. Identificamos o conceito de leitura construído pelos documentos 

oficiais – os quais ancoram o ato de ler em estratégias cognitivas. Em seguida, 

apresentamos a concepção na qual se baseiam nossos estudos, a leitura como enunciação, 

de acordo com as considerações de Maingueneau (1996), Daher e Sant’Anna (2002), 

Rocha e Gurgel (2002). Chegamos, a partir desse cotejo, aos “conteúdos avaliados” no 

Pisa e observamos em alguns itens exemplares do exame como são abordados esses 

“conteúdos”, por meio da análise dos textos selecionados, enunciados e alternativas das 

questões. 

     Em seguida, fez-se necessário conhecer a metodologia usada na prova para 

transformar os acertos dos alunos em dados estatísticos. Assim, no capítulo 4, 

discorremos sobre a importância da estatística na organização dos Estados (FOUCAULT, 

2008; ANDERSON, 1993) e o uso da tabulação de dados no âmbito da educação. 

Observamos, nesse sentido, a formação de categorias de alunos, os chamados “níveis de 

proficiência”, tendo por base o rendimento no Pisa e os critérios de uma instituição 

econômica. Abordamos também como é feita a interpretação dos resultados nos relatórios 

oficiais e como se estabelece uma lógica de responsabilização do professor pelo baixo 

desempenho no exame. 

     O capítulo 5 apresenta a relação entre exames como o Pisa e as políticas públicas 

nacionais na área da educação. Lançando mão do conceito de Biopolítica (FOUCAULT, 

2008b; 2014) mostramos as ações do Estado sobre as populações, sobretudo no que tange 

à visão neoliberal, passando de promotoras a reguladoras da educação. Associamos 



14 
 

também o Pisa a outras provas nacionais, mostrando similitudes em seus contornos e 

objetivos. 

     Retomamos, nas considerações finais, o caminho percorrido, apresentando os 

resultados obtidos, na esperança de termos colaborado para futuras pesquisas sobre o 

tema. 
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Capítulo 1:     EM LARGA ESCALA: DO PROJETO NACIONAL AO 

TRANSNACIONAL DAS AVALIAÇÕES SISTÊMICAS. 

  

     Atualmente, avaliamos empresas e marcas. Damos notas a produtos e serviços em 

nome de uma melhoria daquilo que nos oferecem. A avaliação transbordou dos ambientes 

escolares institucionalizados a outros espaços da vida contemporânea. Esse 

transbordamento não revela apenas a frequência ou a quantidade crescente de avaliações, 

mas também mostram uma mudança na maneira de avaliar, nos propósitos, nos objetos 

avaliados e nas demandas sociais que exigem e sustentam essa prática. Por essa razão, em 

um de seus artigos, Ángel Díaz Barriga (2005) afirma que vivemos a era da avaliação.   

    Si tuviéramos que dar cuenta de las principales ideas y proyectos 

que caracterizan a los sistemas educativos en este inicio del milenio, 

seguramente identificaríamos como un aspecto central el impulso a 

un conjunto de reformas a través de las cuáles se busca sintetizar un 

conjunto de demandas económicas, tecnológicas, científicas y 

sociales que singularizan la época que nos tocó vivir. Un elemento 

central en tales proyectos de reforma es la evaluación. Vivimos, en 

lo que desde un punto de vista de los sistemas educativos, podemos 

denominar la era de la evaluación. (BARRIGA,2005, p.01) 

 

 

          Para o autor, a avaliação passa a fazer parte de uma reforma educacional em que 

não são avaliados apenas os estudantes e a aprendizagem de um currículo escolar, mas 

também professores, autoridades, políticas educacionais, sistemas e os próprios 

especialistas em educação (BARRIGA, 2005, p.1-2). Avaliar passa a ser um projeto de 

governo. 

     Entramos aqui em âmbito diferente do usualmente observado em contextos escolares 

– as provas elaboradas pelos professores. Surge a necessidade de avaliar também o 

docente, a instituição e o sistema educacional por meio de um único instrumento. 

Instauram-se, assim, as avaliações externas ou sistêmicas. Buscando uma definição para 

esse termo, chegamos ao artigo de Wiebusch (2012), que explicita: 

 A avaliação educacional passou a ser identificada a partir de duas 

dimensões: uma interna, avaliação da aprendizagem realizada pelo 

professor como parte do seu fazer pedagógico, e a outra externa, 

avaliação do desempenho escolar, em larga escala, de natureza 

sistêmica, realizada por agente externo à escola. (p.02) 
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     A autora também expõe os objetivos desse tipo de avaliação, trazendo à baila fatores 

positivos – e teóricos – para sua adoção por governos e gestores: 

Visando à melhoria da qualidade da educação, a avaliação externa 

em larga escala busca avaliar o desempenho dos alunos em 

determinados momentos da escolarização, por meio de fatores 

associados, testes de proficiência, questionários contextuais, 

diagnóstico do sistema de ensino. É um instrumento significativo 

que oferece subsídios para a formulação, a reformulação e o 

monitoramento de políticas públicas, e também para a gestão da 

educação em nível de sistemas estadual e municipal em suas 

respectivas escolas. Esse tipo de avaliação é importante, pois 

recolhe indicadores comparativos de desempenho que servirão de 

base para futuras tomadas de decisões no âmbito da escola e nas 

diferentes esferas do sistema educacional. (WIEBUSCH, 2012, 

p.03) 

 

     Não problematizaremos neste capítulo se a avaliação em larga escala é ou não um 

“instrumento significativo” ou se sua aplicação atinge “a qualidade da educação” de que 

trata o excerto anterior. Essas observações serão feitas ao longo de nosso trabalho, a partir 

da análise de um caso concreto, tendo-se por base uma das avaliações aplicadas no Brasil. 

Para isso, devemos antes levar em conta a diversidade de projetos avaliativos sistêmicos 

promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura, desde os anos 80.  

 

1.1   Projetos brasileiros  

     Cronologicamente, Luckesi (2013) aponta a realização das primeiras avaliações em 

larga escala em 1983, aplicadas pelo MEC e voltadas ao ensino superior, sob o título de 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU). Dez anos depois e em moldes 

semelhantes, surge o Programa de Avaliação Institucional da Universidade Brasileira 

(PAIUB). Este foi extinto em meados da década de 90, dando lugar ao Exame Nacional 

de Curso, criado em 1996. Em 2004, esse exame, então chamado “provão”, foi substituído 

pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

     Sobre o PAIUB, Vianna (2003) salienta que, diferentemente de outros processos 

avaliativos, constituía-se da auto-avaliação das instituições de ensino superior, as quais 

definiam seus parâmetros de acordo com suas realidades. Por outro lado, o antigo 

“provão” e seus substitutos foram e são organizados pelo Governo Federal. O Estado é o 

avaliador e usa esse exame como um instrumento de um programa complexo de 
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avaliação, o qual inclui dados sobre a qualificação do corpo docente, do projeto-

pedagógico e da infraestrutura institucional (VIANNA, 2003, p.66). Aponta, também, a 

polêmica gerada por essa prova, em especial a resistência dos estudantes e professores, 

que defendem a autonomia das universidades, o boicote aos exames e o uso 

mercadológico dos escores obtidos nas universidades privadas. (idem, p.67-68) 

     Além do ensino superior, Luckesi (2013) indica que outros níveis educacionais, como 

os que compõem a educação básica, não foram excluídos das propostas governamentais 

de avaliação. Criado em 1988 e posto em prática nos anos 90, o SAEB – Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico – é ainda aplicado largamente no primeiro e segundo 

segmentos do Ensino Fundamental. A partir de 2005, o sistema passa a contar com a 

prova Brasil e a “provinha” Brasil. Já o Ensino Médio começou a ser avaliado em 1998 

pelo ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2009, o exame passou a servir 

também de ingresso às universidades públicas federais, passando a chamar-se “novo 

Enem”. 

     Novamente, servimo-nos das observações de Vianna (2003) sobre o SAEB. Por ser 

este o mais amplo intento governamental de avaliar a formação de crianças e 

adolescentes, deve-se, segundo o autor, questionar sua validade. Não apenas a validade 

de conteúdo, ou seja, se esse instrumento e o que ele cobra é válido para todo o território 

nacional, diante de todas as circunstâncias concernentes a um país diverso como o Brasil. 

Mas também, questionar a validade consequencial, quer dizer, se os resultados gerados 

pela avaliação produzem alterações e melhorias concretas nos sistemas educacionais 

(p.53-54).  

     Essa mudança de rumo nas avaliações educacionais – de internas para externas – e a 

necessidade de se avaliar não somente os indivíduos, mas o sistema em que estudam, 

estão em consonância com tendências e influências de outros países, os quais além de 

criar sistemas avaliativos próprios, filiam-se a um projeto transnacional conhecido como 

Programme for International Student Assessment.  

      É necessário, assim, compreender as características desse programa e suas instâncias 

avaliadoras, além de entender como se dá a participação brasileira nesse processo. 
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   1.2    Pisa, um projeto estrangeiro 

 

     O Programa Internacional de Avaliação de Alunos ou em inglês Programme for 

International Student Assessment (Pisa) é um sistema de provas padronizadas, 

desenvolvido conjuntamente pelos países participantes da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicado a alunos de 15 anos12.  

     O Brasil é o único país da América do Sul que participa desde a primeira edição em 

2000. O Uruguai ingressa oficialmente em 2003; Argentina, Chile e Colômbia passam a 

fazer parte oficialmente da avaliação em 2006.  

     Na edição de 2009, totalizaram 66 economias participantes da prova: 

 

Figura 1: participantes do Pisa 

 

 

 

 

                                                           
1 15 anos é a idade média para término da escolaridade obrigatória em países membros da OCDE. Especificamente, 

para participar do teste, a idade pode variar de 15 anos e 3 meses a 16 anos e 2 meses completos até a aplicação do 

mesmo. 
2 Informações extraídas do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep. 
Portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos 
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     Algumas diferenças marcam as formas de participação na prova. A China, por 

exemplo, não participa de maneira integrada, mas sim pela inscrição individual de alguns 

de seus estados constituintes, como Taiwan e Xangai. É prevista para a próxima edição 

do teste, em 2015, a participação de toda a nação chinesa, integrada a 71 países que já 

solicitaram fazer parte da aplicação. Isso representa uma expansão da franquia de uma 

prova que começou entre 41 Estados. Resta-nos a indagação: por que tantos sistemas 

educacionais ao longo dos anos querem ser incluídos nesse processo de “avaliação”? 

     Para essa pergunta, a OCDE apresenta, em sua página oficial do programa, uma 

possível justificativa: a demanda dos países economicamente desenvolvidos por dados 

sobre os sistemas educacionais e habilidades de seus estudantes que pudessem ser 

comparados entre si. Uma vez coletadas, essas informações deveriam influenciar políticas 

públicas nessas nações. O Pisa serviria, portanto, como uma espécie de mapeamento 

estatístico da educação, por ter alcance internacional, produzindo medições regulares 

trienais e comparativas.3  

     Assim, a prova ganha alguns contornos específicos, como reunir dados para promover 

“ajustes” nos sistemas educacionais. Entretanto, segundo a OCDE, o Pisa não tem a 

intenção de indicar como “dirigir escolas”, mas mostrar práticas bem-sucedidas e os 

desafios enfrentados pelos envolvidos no processo. Um dos desafios desse envolvimento, 

talvez, possa ser cobrir as despesas que ele implica, já que a inclusão no programa é paga 

pelos participantes, assim como os custos de aplicação da prova em seus territórios. A 

página oficial do exame em inglês aponta o pagamento de 45.500 Euros anuais, durante 

quatro anos para participar de uma edição da prova. 4 A título de comparação, uma prova 

aplicada em todo o território nacional, como o Enem, teve na edição 2013 um gasto 

estimado de R$128,5 milhão.5 Assim, se tem a base das cifras de aplicação de exames de 

grande porte. 

     O governo brasileiro, em relatório divulgado em 20016, justifica seu ingresso nesse 

programa de avaliação, explicitando seus objetivos: avaliar conhecimentos e habilidades 

que são “necessários em situações da vida real”, relacionar diretamente o desempenho 

                                                           
3 Página da OCDE em inglês, com informações sobre o programa: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm, 

acesso em 13 de dezembro 2014 
4  Página da OCDE em inglês, com informações sobre o programa 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/howtojoinpisa.htm, acesso em 19 de março 2015. 
5 Informações liberadas pelo Tribunal de Conta da União, liberada na página da Câmara dos Deputados Federais, em 

www2.camara.leg.br 
6 Pisa 2000 – relatório nacional. Publicado em dezembro de 2001, disponível em http://download.inep.gov.br/ 

download/internacional/pisa/PISA2000.pdf  

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/howtojoinpisa.htm
http://download.inep.gov.br/
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dos alunos a temas de políticas públicas e permitir o monitoramento regular dos padrões 

de desempenho.  

    É nesse mesmo documento, relato oficial da primeira edição do teste, que o governo 

define o programa de que faz parte: 

 A OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, é uma organização global que visa ajudar os governos-

membros a desenvolverem melhores políticas nas áreas econômicas 

e sociais.  As questões tratadas pelos países-membros refletem as 

principais preocupações atuais de seus líderes e cidadãos, entre elas 

a busca do enriquecimento do capital humano das nações por meio 

da educação e do aprimoramento constante dos sistemas de ensino. 

O programa de educação da OCDE vem trabalhando nos últimos 

dez anos para melhorar os indicadores internacionais de 

desempenho educacional. Para tanto, a OCDE decidiu investir 

diretamente na melhoria das medidas de resultados, organizando 

pesquisas internacionalmente comparáveis, enfocando 

especialmente medidas de habilidades e competências necessárias à 

vida moderna. O Pisa insere-se dentro deste propósito.  

O principal foco do Pisa são as questões de políticas públicas. Os 

governos querem responder a questões tais como:  

“Até que ponto os alunos próximos do término da educação 

obrigatória adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para 

a participação efetiva na sociedade? As escolas estão preparando os 

alunos para enfrentarem os desafios do futuro? Quais estruturas e 

práticas educacionais maximizam oportunidades para alunos que 

vêm de contextos pouco privilegiados? Qual a influência da 

qualidade dos recursos das escolas nos resultados alcançados pelos 

alunos?” (INEP, 2001, p.08) 

 

     A alegação de que estas perguntas norteiam a atuação do Pisa em cada país leva a 

outras questões pertinentes a essa prática avaliadora. A primeira delas é buscar de onde 

partiu essa ideia inicial, ou seja, quem são os avaliadores e a posição que ocupam política 

e economicamente no cenário atual. 

 

 

1.3 Avaliadores em questão 

 

     Segundo Ferreira (2011), com o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário europeu 

constituía-se de nações devastadas pelo conflito que durara de 1939 a 1945. Os Estados 

Unidos da América emergem como uma das nações mais ricas economicamente, 

tornando-se um financiador de programas de reestruturação econômica dos países aliados 

europeus e, por consequência, o mentor de um projeto de contenção da expansão soviética 

naquele continente.  Essa política ficou conhecida como Plano Marshall, o qual previa 

que as nações da Europa recuperariam em um período de quatro anos sua independência 
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econômica e financeira, de 1° de abril de 1948 a 30 de junho de 1952. Coube ao bloco 

europeu a administração desses recursos recebidos e, para tal, foi criada a Organização 

para Cooperação Econômica Europeia (OECE), em 1948, com sede em Paris, 

beneficiando 17 Estados. 

     Para o autor, a OECE cumpriu seu papel de auxiliar na reconstrução dessas economias, 

estabelecendo políticas comuns que visavam tanto ao aperfeiçoamento e formação de 

recursos humanos quanto à reestruturação de setores básicos, como a siderurgia, a 

indústria de base e a importação de bens de primeira necessidade. No fim da década de 

50, foi necessária a reformulação dos parâmetros da instituição, uma vez que seu perfil 

não era mais de reconstruir as nações. Grande parte dos Estados-membros já havia 

consolidado seus sistemas econômicos (FERREIRA, 2011).  Nesse momento, o intuito 

era manter o desenvolvimento, fortalecendo e impulsionando os países que formavam a 

organização. 

     Assim, em 1961, muda-se o nome da organização para OCDE, deixando de ser uma 

organização exclusivamente europeia e inserindo na sigla a expressão “desenvolvimento 

econômico”. Os objetivos declarados da organização passam a ser: a maior expansão 

possível da economia, das oportunidades de emprego, do progresso e da qualidade de 

vida dos países membros, mantendo a estabilidade financeira dos participantes e 

contribuindo para o desenvolvimento da economia mundial (FERREIRA, 2011).  

     Essa organização desponta também como produtora de dados, estatísticas, relatórios, 

análises e indicadores a respeito dos membros, considerados os países mais ricos do 

mundo, detentores do maior produto interno bruto (PIB) per capta e maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Por isso, a OCDE é vista mundialmente como 

gerenciadora e divulgadora de informações ditas confiáveis que passam a servir de base 

para o planejamento não apenas dentro das economias europeias, mas que são também 

usadas como parâmetro para economias de outros continentes. 

A atividade da OCDE se baseia no processo regular de troca de 

dados e informações entre os países-membros, com a participação 

direta do Secretariado, sobre um amplo espectro de atividades: 

economia, estatística, agricultura, comércio, energia, meio 

ambiente, administração pública, educação, emprego e temas 

sociais, ciência e tecnologia, políticas industriais, fiscais e 

financeiras. Esse intercâmbio gera uma centralização na 

Organização de um manancial de informações, produzido tanto nas 

reuniões dos comitês, como nas respostas dos países-membros a 
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questionários sobre os mais diversos aspectos da atividade 

econômica. Os dados recolhidos são regularmente circulados entre 

os membros para discussão nas reuniões dos comitês, servindo de 

base, ademais, aos trabalhos analíticos do Secretariado. Essas 

análises, após consolidação, passam a fazer parte da enorme 

variedade das publicações especializadas da OCDE (PINTO, 2000: 

20-21, apud FERREIRA, 2011). 

 

     As publicações transitavam inicialmente pelas 18 nações que compunham a 

organização: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, 

Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, República Federal da Alemanha, Reino Unido, 

Suécia, Suíça e Turquia. A OCDE contou também com a participação dos Estados Unidos 

e Canadá primeiramente na condição de associados e, posteriormente, considerados 

membros da organização. Atualmente, acrescidos a esses países estão também Austrália, 

Chile, Coreia do Sul, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Islândia, Israel, 

Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Polônia e República Tcheca. 

     Há países, como o caso do Brasil desde 2000, que não são membros, mas atuam na 

OCDE como participantes plenos ou observadores regulares em grupos de ação sobre 

trabalho, educação, políticas agrícolas, migração, governança etc. Nessa condição, o país 

pode trocar informações livremente com a organização e assistir a reuniões dos grupos de 

trabalho e comitês para análise de dados, debates, inserção na coordenação de políticas e 

elaboração de normas. 

     A inclusão do México e posteriormente o Chile como países-membro mostra a 

tentativa de certo estreitamento entre a OCDE e a América Latina. Vale lembrar que como 

organização internacional, a instituição sobrevive com recursos de seus membros e 

daqueles que participam como observadores. Em outras palavras, são necessários aportes 

financeiros para participação efetiva nesse grupo, visto como um “grupo de países ricos”.  

Isso justifica também um olhar mais atento a economias em desenvolvimento, as quais 

necessitam também a comprovação de um determinado perfil social e de 

desenvolvimento humano para que se tornem membros.  

     A aproximação mais consistente entre OCDE e Brasil deu-se no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002), com a participação brasileira na avaliação de larga escala 

produzida por esse órgão internacional, o Pisa. É verdade que os laços cooperativos na 

área da educação se dão desde 1989 entre a organização e o Instituto Nacional de Estudos 
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), especialmente no que tange à formação 

de professores. 

    Desde então, a área da educação tem sido a porta mais profícua de contato entre a 

Organização econômica e o Estado brasileiro. Isso mostra o interesse internacional nas 

economias emergentes, por meio da preocupação com a “melhoria da qualidade” no 

campo educacional.  A partir da relação entre os dois e da preocupação da OCDE com os 

sistemas educacionais, Ferreira (2011) diz que 

A OCDE tem manifestado e registrado, por meio de programas 

educacionais bem como em variadas publicações de pesquisas, seu 

interesse pela questão da educação. Dentre eles, citamos alguns 

documentos (...) – Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA); Programa Mundial de Indicadores Educacionais 

(WEI) [o Brasil já está inserido em ambos os programas]; a pesquisa 

TALIS (Teaching and Learning International Survey – Inquérito 

Internacional sobre Ensino e Aprendizagem), da qual o Brasil fez 

parte – e várias publicações, dentre as quais cito “A qualidade do 

pessoal do ensino” (2004); “Professores são importantes: atraindo, 

desenvolvendo e retendo professores eficazes” (2006a); “A escola 

de amanhã. Repensar o Ensino” (2006); “Le capital humain” 

(2007a); “Politiques d’éducation et de formation” (2007b); 

“Compreender o impacto social da educação” (2007c); “A educação 

hoje: a perspectiva da OCDE” (2009b).  

Tais documentos da OCDE sustentam a ideia de que a educação tem 

papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de um 

país e enfatizam a importância do “professor eficaz”, na garantia da 

qualidade do ensino. (p.83)  [grifo nosso] 

 

     Da associação entre crescimento econômico e desenvolvimento da “qualidade” nos 

sistemas educacionais, surge o Pisa, elaborado e aplicado a partir de um conjunto de 

diretrizes determinadas por um grupo de instituições designado pela OCDE, formando 

um consórcio. Este teria por objetivo cuidar da elaboração das questões e matrizes da 

prova e da relação com os países participantes. O consórcio é formado por Australian 

Council for Educational Research (ACER), Netherlands National Institute for 

Educational Measurement (CITO), Educational Testing Service (ETS, EUA), National 

Institute for Educational Policy Research (NIER, Japão) e Westat (Estados Unidos) 

(INEP, 2001, p.19). Além disso, há dentro da organização secretarias e comissões de 

especialistas para análise de resultados e de questionários socioeconômicos.  

     Como já mencionado, no Brasil, é o Inep o órgão responsável pela aplicação da prova. 

Esse instituto tem por atribuições a ação de examinar como elemento central e os exames 

como fonte de dados para grande parte de suas pesquisas sobre educação.  Esses dados 

podem ser observados na Portaria nº. 2.255, de 25 de agosto de 2003, Art. 1, que 
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transforma o Inep em autarquia federal ligada ao Ministério da Educação. As finalidades 

do instituto seriam, portanto, de acordo com a norma jurídica:  

I -  organizar e manter o sistema de informações e estatísticas 

educacionais; 

II -  planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e 

projetos de avaliação educacional, visando o estabelecimento de 

indicadores de desempenho das atividades de ensino no País; 

III - apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no 

desenvolvimento de sistemas e projetos de avaliação educacional; 

IV - desenvolver e implementar, na área educacional, sistemas de 

informação e documentação que abranjam estatísticas, avaliações 

educacionais, práticas pedagógicas e de gestão das políticas 

educacionais; 

V - subsidiar a formulação de políticas na área da educação, 

mediante a elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes 

da avaliação da educação básica e superior; 

VI - coordenar o processo de avaliação dos cursos de graduação, em 

conformidade com a legislação vigente; 

VII - definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a 

realização de exames de acesso ao ensino superior; 

VIII - promover a disseminação de informações sobre avaliação da 

educação básica e superior; e 

IX - articular-se, em sua área de atuação, com instituições nacionais, 

estrangeiras e internacionais, mediante ações de cooperação 

institucional, técnica e financeira, bilateral e multilateral. 

         É na página do Inep na internet7 que notamos a mudança do perfil da instituição, 

desde sua criação, em 1937, quando os objetivos principais do então Instituto Nacional 

de Pesquisas Pedagógicas eram de  

(...) organizar a documentação relativa à história e ao estado atual 

das doutrinas e técnicas pedagógicas; manter intercâmbio com 

instituições do País e do estrangeiro; promover inquéritos e 

pesquisas; prestar assistência técnica aos serviços estaduais, 

municipais e particulares de educação, ministrando-lhes, mediante 

consulta ou independentemente dela, esclarecimentos e soluções 

sobre problemas pedagógicos; divulgar os seus trabalhos. Também 

cabia ao Inep participar da orientação e seleção profissional dos 

funcionários públicos da União. 

                                                           
7 Consultado em http://portal.inep.gov.br/institucional-historia, em julho de 2014. 

http://portal.inep.gov.br/institucional-historia
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     Fazer uma espécie de historiografia da educação no Brasil, prestar assessoramento às 

demais esferas e incentivar a produção científica na área eram os objetivos iniciais quando 

da criação da instituição. Ao longo dos anos de existência, das mudanças de governo, o 

Inep passa de coletor/organizador de dados a produtor de dados estatísticos por meio das 

avaliações sistêmicas que aplica. Dentre elas, o Pisa, cujos procedimentos de aplicação 

serão explicitados a seguir. 

      

 

1.4   Medição em exame 

 

     Todas as provas do Pisa são compostas por três “campos do saber” (leitura, ciências e 

matemática), sendo uma delas o foco em cada edição trienal, apresentando, pois, maior 

quantidade de itens. Da totalidade de questões na prova, fica estabelecido que 54% delas 

destinam-se para o “campo-foco”, enquanto o restante é dividido igualmente entre os 

demais campos, resultando em 23% para cada um deles. 

    Compõem a avaliação cadernos de testes e questionários socioeconômicos. A página 

da OCDE explica que o consórcio internacional formado por especialistas prepara as 

questões (itens) que formarão a prova escrita, mas que todos os países participantes são 

convidados a cooperar nessa elaboração, assim como a testar itens-piloto antes da 

aplicação do Pisa. Sobre esse assunto, o relatório do Inep de 2007 diz: 

     Durante a preparação dos instrumentos, os países participantes 

são chamados a dar sua contribuição, seja com a proposição de 

textos-base ou com a elaboração de itens de prova, seja com a 

avaliação dos itens propostos, sob o ponto de vista de sua adequação 

cultural e de sua pertinência no contexto educacional de cada país. 

A maioria das unidades de itens inicialmente propostas é descartada 

nessa primeira avaliação. As remanescentes são, então, submetidas 

a pré-testagem um ano antes da aplicação da avaliação. Dos itens 

pré-testados, cerca de 50% são descartados e os restantes, revisados 

e calibrados, são agrupados em blocos de unidades (clusters) que 

vão compor os diferentes Cadernos de Teste. (p.24)  

 

     A questão da adequação dos textos, em especial para os itens de leitura, que abordem 

“as habilidades para a vida contemporânea” e que neutralizem componentes culturais e 

específicos de mais de 60 nações participantes do programa é algo intrigante, sobretudo 

no que se diz a respeito à tradução: 

A tradução das unidades de itens, bem como a dos Questionários, 

para a língua de cada um dos países participantes do PISA também 

é um processo organizado com bastante rigor, de forma a garantir a 

comparabilidade dos resultados. No caso brasileiro, as unidades e 
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os Questionários passam por três tradutores e um grupo de revisores 

antes de ganhar sua primeira versão em Português do Brasil, a qual 

é submetida à verificação de um consultor internacional do PISA 

para aprovação final. (INEP, 2007:24) 

     Cabe chamar a atenção para eventuais problemas na versão dos itens para a Língua 

Portuguesa, algo que pode influenciar inclusive nos resultados dos alunos. Por meio do 

primeiro relatório do Inep sobre o Pisa, foi possível o acesso a algumas questões 

exemplares comentadas por especialistas brasileiros, mostrando inclusive o índice de 

acertos alcançados pelos estudantes. Como forma de melhor entendimento sobre o 

afirmado, apresentamos um desses comentários, o qual corrobora a ideia da problemática 

da tradução. O item expunha um texto informativo de uma empresa sobre a gripe, em que 

a funcionária do setor de saúde convoca os empregados a tomar parte da campanha de 

vacinação. Sobre o texto, foi formulado o seguinte enunciado8:  

 

(INEP, 2001, p.35) 

     Cerca de 12% dos alunos acertaram a questão. 27, 9% erraram a resposta e outros 47% 

não responderam. Os índices são atribuídos pelo Inep a uma questão de má tradução: 

(...) Uma hipótese que se poderia levantar, aqui, para explicar o alto 

percentual de respostas em branco, diz respeito à tradução proposta 

para “Fiona wanted the style of this information sheet to be friendly 

                                                           
8 Enunciado, nesses exames, equivale ao comando das questões, à pergunta ou indicações às quais os 

estudantes respondem. É, portanto, um sentido diferente dos sentidos possíveis na área de Estudos da 

Linguagem.  
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and encouraging”: “Áurea queria que o estilo desse informativo 

fosse amigável e incentivador”. Não é comum fazer-se referência a 

um “estilo amigável”, em português. Na verdade, embora não se 

possa afirmar que a tradução seja completamente inadequada, tem-

se a sensação de que, neste contexto, é mais natural o uso desse 

termo em inglês do que em português, onde “amigável”, no sentido 

aqui pretendido, tem entrado como uma tradução direta do inglês 

apenas no contexto da informática (já se ouve dizer, com certa 

frequência, que determinado programa é amigável). Talvez a 

solução melhor, aqui, seria parafrasear o enunciado em inglês, de 

maneira a garantir o sentido esperado, em vez de propor uma 

tradução termo-a-termo. Também não é evidente que “encouraging” 

devesse ser traduzido como “incentivador” e não como 

“encorajador”. Seja como for, o que se pretende com essa 

observação é lembrar que uma tradução eventualmente inadequada 

pode explicar, em alguns casos, alguns aspectos relacionados com o 

desempenho dos alunos (neste caso específico, o alto percentual de 

opções por não dar uma resposta à questão). (INEP, 2001:36-37) 

[grifo nosso] 

 

     O item citado anteriormente apresenta um dos formatos possíveis no Pisa, exigindo do 

aluno a formulação de uma resposta, a qual pode corresponder a uma palavra, a elementos 

tirados do texto ou a uma proposição do próprio candidato. Não são apenas questões dessa 

natureza que compõem o caderno de testes. São formuladas também questões de múltipla 

escolha com número de opções variável. 

Figura 2: Formato das questões 

 

(INEP ,2012, p.27) 

     Pelo quadro, observamos que os itens da prova não seguem um padrão claramente 

definido e é relevante comentar que os cadernos de testes aplicados no mesmo ano para 

um mesmo grupo também não são iguais. De acordo com a OCDE, um banco de itens de 

uma determinada edição teria questões suficientes para se criar um exame de até 7 horas 

de duração. Os alunos fazem um teste Pisa programado para 2 horas aproximadamente. 
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As combinações de questões que podem constar do teste são diversas.  Ressaltamos ainda 

que o número exato de questões de uma prova ou do banco de itens não é revelado, apenas 

informações relativas à duração de realização do teste ou à porcentagem de incidência 

nele de itens com características semelhantes, conforme exemplificado a seguir: 

 

Figura 3: Frequência de questões por aspecto 

 

 (INEP, 2012, p.27)  

     Essa prática é justificada pela teoria usada para a correção das questões, a chamada 

Teoria de Resposta ao Item (TRI). Sobre a metodologia de que a TRI lança mão, explica-

nos a esse respeito o próprio MEC9, contextualizando seu uso no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem): 

 A teoria da resposta ao item (TRI), metodologia de avaliação 

usada pelo Ministério da Educação no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), não contabiliza apenas o número total de acertos 

no teste. De acordo com o método, o item é a unidade básica de 

análise. O desempenho em um teste pode ser explicado pela 

habilidade do avaliado e pelas características das questões (itens). 

     A TRI qualifica o item de acordo com três parâmetros:  

 

• Poder de discriminação, que é a capacidade de um item distinguir 

os estudantes que têm a proficiência requisitada daqueles quem 

não a têm. 

• Grau de dificuldade. 

• Possibilidade de acerto ao acaso (chute). 

 

     Essas características permitem estimar a habilidade de um 

candidato avaliado e de garantir que essas habilidades, medidas a 

partir de um conjunto de itens, sejam comparadas com outro 

conjunto na mesma escala, ainda que eles não sejam os mesmos e 

que haja quantidades diferentes de itens usados para o cálculo. 

 

     Com a TRI, não é possível comparar o número de acertos em 

uma área do conhecimento com o de outra. Pela teoria, o número 

de questões por nível de dificuldade em cada prova e as demais 

características dessas questões afetam o resultado. Dessa forma, 

acertar 40 itens em uma área não significa, necessariamente, ter 

uma proficiência maior do que em outra, cujo número de acertos 

tenha sido 35. Além disso, por serem áreas do conhecimento 

distintas, não é possível fazer uma relação direta entre as escalas 

                                                           
9 Ministério da Educação e Cultura, em sua página oficial com texto de 22 de dezembro de 2011, 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17319, consultado em 15 de março de 

2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17319
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de proficiência.                 

 

     A TRI pressupõe que um candidato com um certo nível de 

proficiência tende a acertar os itens de nível de dificuldade menor 

que o de sua proficiência e errar aqueles com nível de dificuldade 

maior. Ou seja, o padrão de resposta do participante é considerado 

no cálculo do desempenho.  

 

     Entre as vantagens metodológicas da TRI está a possibilidade 

de elaboração de provas diferentes para o mesmo exame. Essas 

provas podem ser aplicadas em qualquer período do ano com grau 

de dificuldade semelhante e permitem a comparabilidade no 

tempo. 

 

     Isso explica o fato de as provas serem diferentes no Pisa, uma vez que os itens são 

rotulados pelo seu grau de dificuldade, de modo que, por exemplo, uma prova válida seja 

composta de 15% de itens de menor dificuldade, sejam quais forem eles. Essa teoria, de 

acordo com o exposto pelas organizações, no caso do Pisa, justifica o impedimento da 

divulgação da prova em sua totalidade. Deve-se a isso à possibilidade de se repetir a 

aplicação de certa combinação de questões em uma comunidade onde ela seja inédita. Em 

12 anos de prova, cerca de 30 itens de leitura foram divulgados ao longo do processo. 

Apenas três itens foram comentados pelo Inep no relatório do ano 2000. 

      Em 2009 e 2012, o Pisa apresentou outro formato além do exame escrito. Parte da 

prova nesses anos foi aplicada em formato digital para os alunos e a estimativa é que a 

próxima edição, em 2015, seja totalmente composta por provas via computador. 

O PISA possibilita também que cada país opte por outras áreas de 

avaliação, como letramento financeiro, resolução de problemas e 

leitura digital. Permite ainda que a avaliação de matemática seja 

realizada em computador. Em 2012, o Brasil optou por participar 

das três áreas com provas eletrônicas, realizando a primeira 

avaliação eletrônica representativa de todo o país. (INEP, 2013: 10) 

 

     Diante da delimitação do tema – o Pisa – inicia-se nossa busca por esse exame e a 

compilação de documentos sobre o assunto. 
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Capítulo 2:     PROVA COMO DOCUMENTO OU O DOCUMENTO COMO 

PROVA? METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

      Este capítulo busca descrever como se deu a seleção e o recorte do corpus de análise 

da pesquisa. Em se tratando de um trabalho que aborda uma prova aplicada 

internacionalmente e tendo por base outras pesquisas que trabalham com avaliações em 

larga escala10, a ideia inicial era partir da análise do corpo da prova, permeando o estudo 

das questões com o material publicado nos editais desses certames. Deparamo-nos aqui 

com nossa primeira dificuldade a respeito do tema PISA: as provas não são divulgadas. 

E os aplicadores justificam esse regime de segredo pela própria execução do exame, como 

observado na seção “perguntas e respostas frequentes” (FAQ), no site da OCDE11. 

Why aren’t all the PISA test materials available? 

In order to allow countries to follow their performance over time, 

many questions are used in more than one PISA survey. These 

questions cannot be made public as long as they are in use.(…) 

 

Why don’t all the students answer all the same test questions? 

The test design in PISA is determined by the aim of providing an 

assessment of performance at the system (or country) level. It is not 

designed to produce individual student scores, so it is not necessary 

for each student to receive exactly the same set of test items. Thus, 

PISA adopts an efficient design in which the full set of test material 

is distributed among 13 different test booklets, which are randomly 

assigned to the randomly sampled students who participate in the 

test. 

  

     Como falar a respeito de uma prova sem tê-la? Não haveria ao menos uma cópia do 

exame arquivado nos órgãos responsáveis por aplicá-la?  Pensando em solucionar tais 

questões, buscamos in loco na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e no 

                                                           
10 Consultas feitas ao banco de tese da CAPES. www.bancodeteses.capes.gov.br 
11 O conteúdo da página da OCDE, http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm, acessado em 10/08/2014, está em 

inglês. Será feita aqui uma tradução livre dos excertos usados em nossa pesquisa.  

Por que o material completo do teste PISA não está disponível? Para permitir que países acompanhem suas 

performances ao longo do tempo, muitas questões são usadas em mais de um exame PISA. Essas questões não podem 

se tornar públicas enquanto estiverem em uso.  

Por que nem todos os estudantes respondem as mesmas questões do teste? O modelo de teste no PISA é 

determinado com o objetivo de fornecer uma avaliação de desempenho no sistema (ou no país). Não é projetado para 

produzir resultados individuais de estudantes, por isso não é necessário que cada estudante receba exatamente o mesmo 

conjunto de itens do teste. Dessa forma, PISA adota um eficiente modelo no qual o total de materiais do teste é 

distribuído entre 13 diferentes cadernos de prova, que são aleatoriamente atribuídos às amostras aleatórias de estudantes 

que participam do exame.  

 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm
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Ministério de Educação e Cultura – em sua sede da capital fluminense – mais informações 

sobre a avaliação internacional do sistema educacional brasileiro. Apesar de conhecer o 

PISA, a SME não dispunha sequer da listagem das escolas avaliadas – ou não podia 

revelá-las para este estudo. Por outro lado, não havia no MEC alguém que dispusesse de 

dados que colaborassem para a “descoberta” da prova, a cópia de um dos cadernos do 

exame ou seu correlato digital, pois simplesmente desconheciam o certame. Quanto mais 

o mistério se constituía, maior a vontade de conhecê-lo e compreender as razões que 

levam a tamanho “segredo” em torno dessa medição educacional. 

     Em função disso, justificava-se a mudança de objetivos e procedimentos. Iniciou-se 

assim a coleta da diversidade de materiais que discorrem sobre o PISA, uma vez que 

reunir esses documentos, provavelmente, era a única forma até então de “reconstruir” essa 

prova, de dar conta de sua existência. A partir dos objetos coletados, foi possível 

estabelecer uma divisão simples entre eles, a qual denominamos “discursos oficiais” e 

“discursos não oficiais”. Estes referem-se basicamente aos textos veiculados na mídia, 

após a divulgação oficial dos resultados. São reportagens, notícias e artigos de opinião 

que abordam a colocação brasileira no ranking de países participantes, as condições das 

escolas nacionais, a declaração de especialistas sobre o tema. Foram dispostos a seguir os 

discursos midiáticos coletados sobre a última edição do exame (2012). O quadro nº 1 

atende ao material referente ao jornal O Globo e o quadro nº 2, ao jornal Folha de São 

Paulo: 
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Quadro nº1:  material impresso em O Globo 

O Globo 

data gênero título páginas localização 

04/12/2013 Reportagem “Brasil avança em 

Matemática, mas segue 

entre os piores.” 

p. 10, 12  

e 13. 

Seção “País”, coluna 

“Educação” – 

páginas inteiras e 

centrais do primeiro 

caderno. 

05/12/2013 Reportagem “Ruim até entre 

emergentes” 

p. 3 Seção “País”, coluna 

“Educação”, 2ª 

página do primeiro 

caderno. 

05/12/2013 Cartas dos 

leitores 

“Resultados Pífios” p.17 Três exemplares na 

seção “dos leitores”, 

primeiro caderno. 

06/12/2013 Editorial “Universidade mal 

avaliada amplia a 

dimensão da crise” 

p.22 Seção “opinião”, 

primeiro caderno. 

07/12/2013 Artigo de 

opinião 

“Nosso ensino inferior” 

(Zuenir Ventura) 

p. 23 Seção opinião, 

primeiro caderno. 

09/12/2013 Reportagem “Elite brasileira também 

fica entre as piores do 

Pisa” 

p. 3 Seção “País”, coluna 

“Educação”, 2ª 

página do primeiro 

caderno. 

 

Quadro nº2 : Material impresso em Folha de S. Paulo 

 

Folha de S. Paulo 

 

data gênero título páginas localização 

 

04/12/2013 Reportagem  “Brasil melhora 

em Matemática, 

mas segue entre 

os piores do 

mundo” 

p.c1, c3 e c4 Caderno 

“cotidiano”, 

(terceiro caderno.) 

04/12/2013 Carta dos 

leitores 

“Educação” p. a3 Seção “Painel do 

leitor”, primeiro 

caderno. 

05/12/2013 Reportagem “Ciência é a pior 

área entre 

brasileiros” 

p. c8 Caderno 

“cotidiano”, 

(terceiro caderno.) 

06/12/2013 Artigo de 

opinião 

“Pisa em 

quem?” (Marina 

Silva) 

p. a4 Seção opinião, 

primeiro caderno. 
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     Embora tivessem como tema o Pisa, os textos publicados focam de modo geral nos 

resultados e não na elaboração da prova em si. Careciam, portanto, de informações sobre 

as matrizes curriculares norteadoras do exame, seus objetivos, bem como as razões que 

levavam a filiação do Brasil a um programa de avaliação vinculado a um órgão 

econômico internacional. Em busca de informações mais precisas sobre a constituição do 

PISA, recorremos aos “discursos oficiais”, ou seja, aos discursos produzidos pelos órgãos 

governamentais nacionais e pelo internacional, que promovem e elaboram o exame. 

Selecionamos, pois, os discursos proferidos pelas instituições avaliadoras OCDE e INEP. 

Da compilação do primeiro órgão, temos o seguinte resultado: 

Quadro nº 3: documentos disponibilizados pela OCDE 

título Descrição 

Overviews : Pisa In Focus.  

 

Total de 41 notas publicadas de fevereiro de 2011 a julho de 

2014 sobre políticas internacionais.  

videos 12 vídeos documentários sobre países participantes, dentre 

eles, o Brasil. 

Key Findings/Database 5 documentos com as principais conclusões e estatísticas das 

cinco últimas edições do exame. 

In Depth Detalhamentos de temas pertinentes ao exame, separados 

por grupos como leitura, matemática, ciência e tecnologia, 

aprendizagem, economia e informações por país. 

Methodology Manuals 4 relatórios técnicos sobre a aplicação da prova, questões 

liberadas, 6 quadros teóricos e 5 questionários aplicados aos 

estudantes. 

 

       

     A primeira e principal barreira que se impõe nos documentos da OCDE é a linguística, 

já que os documentos são exclusivamente publicados em inglês e francês, idiomas oficiais 

da organização. Alguns documentos apresentam versões em alemão, espanhol e 

português europeu. Dessa maneira, por fugir dos objetivos iniciais desta investigação, 

voltada para o sistema educacional brasileiro, em detrimento dos documentos 

internacionais, optamos por trabalhar com aqueles publicados no Brasil e sobre o país, 

por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep). Na página do Instituto, encontramos os seguintes materiais: 
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Quadro nº4 : documentos disponibilizados pelo INEP 

Tipo Descrição 

Pisa Em Foco Tradução de 30 das 41 notas publicadas pela OCDE. 

Clipping 33 notícias da assessoria de imprensa do Inep sobre o 

Pisa no Brasil 

Vídeo 1 vídeo sobre o Brasil  

Capítulo de livro Tradução do capítulo 8 “Brasil: lições encorajadoras de 

um grande sistema federal”, do livro Strong Performers 

and Successful Reformers in Education. 

Relatórios 5 relatórios para cada uma das edições do Pisa contendo 

matrizes de referência, objetivo da prova, itens, 

resultados e considerações sobre o desempenho 

brasileiro. 

Documento GIP Documento de adesão/criação do Grupo 

Iberoamericano no Pisa.  

 

     Mais uma vez, fez-se necessário adotar critérios para um recorte mais específico e que 

melhor atendesse aos propósitos e dimensões de tempo determinado para uma 

investigação de mestrado. Assim, entendemos que os 5 relatórios divulgados pelo Inep 

concentram maior gama de informações técnicas sobre a prova, abrangendo dados desde 

sua concepção, aplicação, medição e tabulação de resultados. Esses documentos 

estabelecem uma relação entre o antes e depois da prova: organizam-se em torno de partes 

que se pretendem prescritivas e outras que comentam os efeitos dessa avaliação. São os 

textos que mais nos aproximaram da prova em si, trazendo em seu bojo inclusive algumas 

questões liberadas para análise. Outro fator levado em consideração foi o fato de que os 

relatórios acompanham a execução do Pisa ao longo de suas edições, possibilitando, se 

necessário, um estudo comparativo entre elas. Foi relevante para nossa escolha também 

o fato desse gênero ser constituído por vozes autorizadas para falar da realidade brasileira, 

marcadas por uma forma de “contar” o processo de realização dos exames, selecionando 

e privilegiando aquilo que pode ser revelado.  

     A opção pelos relatórios revelou a necessidade de um recorte mais específico. Além 

de extensos, o que inviabilizaria uma pesquisa no tempo demandado pelo Mestrado, 

alguns relatórios tinham por objetivo comentários específicos das provas de Ciências e 

http://www.pearsonfoundation.org/oecd/
http://www.pearsonfoundation.org/oecd/
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Matemática, uma vez que eram os pontos focais das edições de 2003, 2006 e 2012. 

Selecionamos, pois, os relatórios cujo objeto eram as provas de Leitura, atividade 

relacionada a nosso campo atuação profissional – o ensino de Língua Portuguesa na 

Educação Básica. Dessa forma, elegemos os relatórios dos anos 2000 e 2009, documentos 

que vão trazer informações sobre a concepção de leitura do exame Pisa e os saberes que 

se julgam importantes para essa prova.  

 

2.1   Relatórios nacionais sobre as edições 2000 e 2009. 

    O primeiro relatório, sobre a edição de 2000, foi publicado em dezembro de 2001 e 

tem 88 páginas. A organização geral de seus itens pode ser vista em seu sumário, a ser 

reproduzido a seguir. 

 

Figura 3: sumário 2000 (1ªparte) 
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Figura 4: sumário 2000 (2ªparte) 

 

 

 

     É interessante observar algumas características da constituição desse documento: 

 A introdução do relatório é composta por outros projetos de medição internacional 

aos quais o Brasil se filiou.  

 A falta de padronização na formatação do documento oficial, cujos títulos e 

subtítulos de capítulos são iniciados ora com artigos definidos, ora sem eles. 

 A relação que se tenta estabelecer entre a prova de leitura e indicadores 

socioeconômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB).  

 A seleção de uma voz autorizada para dar um parecer sobre a participação 

brasileira e encerrar o relatório. 
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     O relatório de 2009 fecha um ciclo de avaliações. É possível a partir dele fazer uma 

comparação com a primeira edição (2000), uma vez que elas enfatizam a avaliação em 

leitura. Há, portanto, estudos comparativos entre os resultados brasileiros ao longo de 

diferentes edições, além da comparação entre o desempenho do Brasil e dos demais países 

participantes. Observamos ser um sumário mais conciso, ainda que seja um documento 

mais extenso – 125 páginas. Verificamos a mesma falta de padronização dos títulos e 

subtítulos ocorrida em 2000. Chamamos atenção para o teor dos anexos: exemplos de 

questões da prova, comparativo entre todas as nações participantes e os índices gerados 

por questionários socioeconômicos.  

 

 

Figura 5: sumário 2009 
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   A eleição desses relatórios permitiu que traçássemos um caminho de desconstrução de 

tais documentos, na busca de indícios que nos levassem à configuração dos exames. No 

caso do Pisa, não há editais que antecedam a prova e não há disponível o caderno de 

questões aplicado aos alunos. Desse modo, partimos dos documentos produzidos sobre 

os resultados do programa internacional para reconstruir as etapas anteriores a essa 

publicação: os conteúdos que servirão de orientação para a elaboração dos exames, que 

deveriam constar de um edital, por exemplo, e a análise das questões.  

   Quando definimos o corpus, priorizando avaliar dois relatórios brasileiros, pudemos 

estabelecer entre eles semelhanças e dissonâncias, tanto no plano da forma quanto do 

conteúdo. Relatórios oficiais como esses apresentam peculiaridades que podem ser 

relacionadas à constituição de outros relatórios de organizações internacionais. Por isso, 

consideraremos as contribuições do linguista Dominique Maingueneau (2008) sobre esse 

gênero.  

 

2.2   Considerações sobre o corpus 

 

     Maingueneau (2008), em seus estudos a respeito do discurso religioso, filosófico e 

científico, identificou características comuns entre esses construtos permitindo agrupá-

los como uma mesma categoria denominada discursos constituintes, os quais avalizam 

múltiplos gêneros do discurso: 

O jornalista às voltas com um debate sobre um problema social 

recorrerá muito naturalmente à autoridade do intelectual, do teólogo 

ou do filósofo. Mas o inverso não acontece. Os discursos 

constituintes possuem, assim, um estatuto singular: zonas de fala em 

meio a outras e falas que pretendem preponderar sobre todas as 

outras. (MAINGUENEAU, 2008, p.38) 

 

     São chamados assim por constituintes os discursos que “operam a mesma função 

simbólica de uma sociedade” (MAINGUENEAU, 2008, p.37), inaugurando um modo de 

agir desse grupo. Esses discursos apresentam certas similitudes quanto a sua emergência, 

funcionamento e circulação em uma coletividade (MAINGUENEAU, 2000, p.06).  
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A hipótese subjacente a essa categoria é, de fato, que a posição 

singular que eles ocupam no interdiscurso tem por correlato que 

esses discursos partilham de um certo número de invariantes 

enunciativas. Apesar de suas diferenças evidentes, um texto 

literário, um texto filosófico ou um texto religioso, por exemplo, 

partilham de um certo número de invariantes quanto à maneira de 

gerir seu mundo, de se inscrever na sociedade (campo discursivo, 

comunidade discursiva, posicionamento, paratopia...) e suas cenas 

de enunciação e seus modos de organização textual. 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p.126) 

 

    O nome constituinte é explicado por Maingueneau (2000; 2008) a partir de seus 

correlatos (verbo constituir e substantivo constituição) e tem por base dois aspectos. O 

primeiro é a dimensão do termo “constituição” como organização textual, a qual envolve 

mecanismos de coesão e coerência próprios desse discurso. O segundo aspecto refere-se 

à dimensão jurídica do termo “constituição”, concernente à ideia de dispositivo legal, 

garantia. Neste sentido, no âmbito das leis, “constituir” pode ter como objeto tanto uma 

entidade jurídica/instituição, quanto o próprio texto cuja função é regulamentar, 

apresentar as normas para uma sociedade.  Todas essas dimensões explicitadas pelo autor 

para o termo funcionam juntas, são inseparáveis e atuam para que os discursos 

constituintes instaurem para si legalmente uma posição de relevância, de emergência 

dentro de um grupo social e uma posição de destaque em face aos demais discursos. 

     Além de preponderar e dar legitimidade a outras falas, os discursos constituintes 

também são fundados, legitimados e autorizados por fontes externas. No entanto, mesmo 

sendo externas, não é possível aceder a elas a não ser por meio dos próprios discursos 

constituintes, os quais tematizam sua própria constituição, dando ciência dessas fontes 

legitimadoras.  Por isso, Maingueneau (2008) aponta o caráter autoconstituinte desses 

discursos e denomina as fontes que os legitimam de Absoluto. Portanto, os discursos 

constituintes não reconhecem discursividade para além da sua, e não podem se autorizar 

senão por sua própria autoridade (MAINGUENEAU, 2008, p.38).  

     O autor chama atenção para o fato de os discursos constituintes se relacionarem, 

interagirem com os ditos não-constituintes. “Mas faz parte da natureza desses discursos 

negar essa interação ou de pretender submetê-la a seus princípios” (MAINGUENEAU, 

2000, p. 07). Desse modo, entendemos como característica desses discursos o 

apagamento dessa interação, das referências e das polêmicas. 
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     A relevância desses conceitos para nossa pesquisa está na relação que pode ser 

estabelecida entre os discursos constituintes e os relatórios de organizações 

internacionais, como os documentos produzidos em torno do PISA, da OCDE e, em um 

plano menor, do INEP.  

    É o próprio autor que estabelece essa relação ao problematizar os discursos das 

organizações internacionais, em especial o gênero “relatório”, comparando-os aos 

discursos constituintes. Para tal, recorre ao conceito de cenografia discursiva 

(MAINGUENEAU, 1997; 2013), entendido como processo pelo qual o discurso constrói 

uma representação de sua própria situação de enunciação, instaurando um determinado 

perfil  de  interlocução discursiva. Assim, para o linguista, esses textos compõem a face 

das instituições, pois “diferentemente de outros gêneros - em particular, aqueles de 

circulação interna –, os relatórios são, de certa maneira, a vitrine das organizações 

internacionais, a representação que elas oferecem de si mesmas para o mundo exterior.” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.137)     

      Em seu estudo, o autor discute se os discursos das organizações internacionais podem 

ser considerados ou não constituintes, ou seja, se são “autofundados”, fiadores de outros 

discursos, uma vez que não existem outros anteriores que os validem. Segundo ele,     

Os textos dos relatórios das organizações internacionais são também 

o lugar onde se auto legitima a comunidade discursiva que produz 

esses textos.  Em outras palavras, esses textos falam do mundo (do 

desenvolvimento econômico, da democratização, dos orçamentos 

etc.) e, num mesmo movimento, legitimam as instâncias que falam 

do mundo. (MAINGUENEAU, 2008, p.142)  

     O autor aponta ainda algumas características para esse tipo de relatório, que serão 

levadas em consideração em nossa análise, como por exemplo: 

(a) Os relatórios produzem a ideia de uma coletividade homogênea de enunciadores, 

“grupos que existem somente pela e na enunciação de textos que eles produzem e fazem 

circular” (MAINGUENEAU, 2008, p.143).  

     Nos relatórios selecionados do Inep sobre o Pisa, temos a própria instituição 

pronunciando-se. Esses documentos caracterizam-se por não serem assinados por seus 

redatores, constando, por vezes, a identificação de quem sejam eles nas páginas iniciais 

dos relatórios. O nome do corpo técnico envolvido na produção do relatório 2009, por 

exemplo, aparece em sua segunda folha como “Equipe Pisa” e consta de sete nomes. No 
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entanto, não é possível saber que seção do relatório coube a cada um escrever, ou se são 

de fato os responsáveis pela redação.   

     Já o primeiro relatório referente à edição de 2000, não traz nomes ou grupos de 

especialistas que o tenham redigido. Excetuam-se, porém, duas seções assinadas: A 

apresentação do documento, assinada por “Maria Helena Guimarães de Castro, presidente 

do Inep” (INEP, 2001, p.09); e o anexo intitulado “A penosa evolução do ensino e seu 

encontro com o Pisa”, de Claudio de Moura Castro. São chamadas a redigir e se identificar 

profissionais autorizados, que falam em consonância às políticas públicas de determinado 

governo. Caso diverso ocorre no relatório de 2009, o qual omite o nome da presidente do 

instituto, terminando a apresentação da seguinte forma: “Boa leitura! Presidência do 

Inep”. Em todos os casos, é o caráter institucional que valida o texto. 

(b) Esses relatórios não constituem um gênero de ampla circulação, para ser lido por 

todos. Sua “existência seria imposta por obrigações de ordem jurídica (...), na verdade, 

são lidos pelos especialistas (e não pelo conjunto da humanidade...)” (MAINGUENEAU, 

2008, p.143). Em nosso caso, os relatórios do Inep são publicados de um a dois anos após 

a realização do exame, como uma espécie de prestação de contas necessárias a um 

governo democrático, embora não sejam facilmente acessíveis a todos os cidadãos. São 

editados em tiragens de 300 a mil exemplares por grandes editoras, com cópia digital 

disponibilizada no site do instituto. Essa divulgação implica dupla interpretação: os 

relatórios são públicos, uma vez que estão ao acesso de todos a internet. São também, ao 

mesmo tempo, restritos porque não são direcionados ao público em geral. 

     Da relação entre os itens (a) e (b), Maingueneau (2000) chama a atenção também para 

o estudo e análise de discursos locais que se pretendem globais: 

Os discursos constituintes têm alcance global, eles pretendem o 

conjunto da sociedade, mas eles são elaborados localmente em 

lugares institucionais restritos que imprimem sua marca sobre sua 

produção, que a moldam através de uma maneira de viver. Nessa 

perspectiva, todo estudo dos discursos constituintes que não leva em 

conta a maneira pela qual funcionam os grupos que os produzem e 

gerem só pode ser insuficiente, pelo pouco que se interrogam sobre 

seu modo de emergência, de circulação e consumo. 

(MAINGUENEAU, 2000, p.08)  

 

Finalmente, apontamos a característica (c), que colabora para a ideia de que embora 

públicos, os relatórios institucionais não são lidos por todos. Isso porque o “tom” desse 
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gênero pode ser considerado “pesado” e “desagradável” por conta dos recursos 

linguísticos que apresenta e os conteúdos que articula (MAINGUENEAU, 2008, p.145-

146). No corpus deste trabalho, não observamos apenas o apagamento das marcas de 

pessoa, próprio a esse gênero, e o discurso de autoridade como instrumentos para uma 

suposta “neutralidade” e “credibilidade”, mas também a forma como as ideias foram 

dispostas a fim de compor uma espécie de “genealogia do sucesso” do atual momento da 

educação brasileira. Da mesma forma, a presença de gráficos, estatísticas e tabelas 

conferem a ordem técnica nesses textos, voltados principalmente a especialistas que 

saibam compreendê-los. 

     É interessante recorrermos a outra obra de Maingueneau, Gênese dos Discursos 

(2008b), em que o autor trabalha o conceito de semântica global. As características do 

relatório mencionadas acima, assim como os planos da discursividade estão submetidos 

ao mesmo sistema de restrições. Dessa forma, nenhum plano se sobrepõe ao outro, mas 

atuam em conjunto para que apreenda o discurso em seu todo. A intertextualidade, o 

vocabulário, os temas, o estatuto do enunciador e do destinatário, a dêixis enunciativa, o 

modo de enunciação e o modo de coesão estão integrados em nossa análise.          

      Por outro lado, Maingueneau (2008) expõe que, apesar de características de discurso 

constituinte, o discurso institucional não foi fundado no Absoluto.  Os relatórios 

representam, na verdade, um simulacro: pretendem ser um discurso fundador/mítico, mas 

são elaborados, na verdade, por funcionários públicos e especialistas que se apoiam, 

sobretudo, na economia para a composição dos textos (p.150).  Em outras palavras, o 

simulacro de dá pelo fato de que relatórios de organizações internacionais – como a 

OCDE  – assemelham-se  também a  relatórios de  partidos  políticos,  sindicatos  ou  de  

qualquer grupo  reunido  com  orientação  ideológica,  embora  queiram  se  constituir  

como “mediadores” da humanidade, localizados acima das demais entidades da 

sociedade.      

     Esse caráter de “simulacro” se encontra em relação ambígua com seu próprio campo. 

Os discursos constituintes, conforme vimos, supõem a existência de espaços conflituosos, 

nos quais cada “posicionamento” se define em relação aos outros.  O que se traduz, na 

superfície, em numerosas polêmicas. No caso dos textos produzidos pelas organizações, 

há também rivalidades, segundo as quais cada organização procura impor sua própria 

concepção do “desenvolvimento” ou do “progresso”, mas essas lutas são condenadas a 
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permanecer na sombra, elas são compreensíveis apenas para os especialistas. 

(MAINGUENEAU, 2008, p.150)  

     São exatamente essas lutas que pretendemos trazer à tona: as concepções específicas 

de uma dada instituição, por meio da análise discursiva de seus relatórios. O cotejo dos 

quatro relatórios do Inep permite a aproximação de um dado perfil de jovem a quem a 

prova se destina; uma determinada ideia do que seria a qualidade na educação; uma noção 

própria do que é avaliar e dos ambientes e atores envolvidos nesse processo, como a 

escola e professor. Pesando nessas questões, desenvolveremos, então, nossa análise, em 

busca dos saberes produzidos e privilegiados no Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos. 
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Capítulo 3:    SABERES PRODUZIDOS NAS MATRIZES DE REFERÊNCIA  

     

     De modo geral, a matriz de referência de uma prova orienta acerca daquilo que 

pretende ser avaliado. No Pisa, essas orientações versam sobre três áreas aferidas. Nesta 

seção, buscaremos compreender a construção dessas matrizes, partindo do conceito de 

leitura que subjaz dos relatórios em que essa área é o foco –  2000 e 2009.  

 

3.1 Quando se diz leitura, o que (não) se diz?  

      Conforme já abordado anteriormente neste trabalho, o exame Pisa pretende avaliar 

aquilo que categoriza como “áreas do conhecimento”: Leitura, Matemática e Ciências. 

Dessa maneira inicial de organizar os campos avaliados no exame, podemos extrair uma 

primeira concepção adotada por ele – a de que a leitura é concebida como uma disciplina 

curricular instituída, como uma “matéria” escolar, estando equiparada às outras duas 

avaliadas. Essa consideração acarreta a ideia de que a leitura é algo que pode ser ensinado 

a partir de um currículo, com tópicos selecionados, em um determinado tempo, seguindo 

uma dada organização e ordenação das informações, pois 

Extrair de uma área do conhecimento uma “disciplina curricular” é, 

fundamentalmente, escolarizar esse conhecimento, ou seja, é 

instituir certo saber a ser ensinado e aprendido na escola, um saber 

para educar e formar através do processo de escolarização. 

(SOARES, 2002, p.155) 

     A leitura, quando ocupa o mesmo lugar que a Matemática, por exemplo, é vista pela 

ótica de uma “disciplina curricular”, passa a fazer parte da “burocratização” da escola, 

que formaliza seus procedimentos e atividades e que estabelece uma gradação sistemática 

para seu ensino por meio da seleção de “conteúdos”. Institui e constitui, assim, saberes 

escolares. 

Como se definem esses saberes escolares? Por que processos e com 

que critérios certas áreas do conhecimento e não outras são 

escolhidas para compor o currículo escolar? Por que processos e 

com que critérios certos conteúdos, recortados de um certo campo 

do conhecimento, constituem-se como disciplina curricular? As 

respostas a essas perguntas só serão encontradas se assumidas uma 

perspectiva histórica, que revele o surgimento de cada disciplina 

escolar e suas transformações ao longo do tempo; (SOARES, 2002, 

p.156-157) 
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     Não pretendemos nesta pesquisa fazer o panorama histórico da instituição das 

disciplinas curriculares no Brasil, ainda que seja tema relevante para conhecimento de 

como chegamos a nossa estrutura curricular atual. Queremos, no entanto, problematizar 

o fato de o Pisa elaborar os três exames dos quais se constitui a partir de critérios distintos 

e mal definidos. O sistema de ensino brasileiro participa de uma prova cujos objetos não 

formam um conjunto coeso: não são três disciplinas escolares, tampouco três “áreas do 

conhecimento”, conforme alegado pelos relatórios. Para subsidiar essa informação, 

tomemos por exemplo duas avaliações brasileiras que dividem suas matrizes por áreas do 

conhecimento e que se pautam nas Diretrizes Curriculares Nacionais12, ou seja, levam em 

consideração aquilo que se estabelece como “área” e “disciplina escolar” para o ensino 

brasileiro.  

Quadro nº 5 :  Descrição da organização das matrizes curriculares dos exames da Uerj e Enem 

Instituição 

 

Exame Área do Conhecimento 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro - UERJ 

Exame de Qualificação a) Linguagens;  

b) Matemática;  

c) Ciências da Natureza;  

d) Ciências Humanas.13 

Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP 

Exame Nacional do 

Ensino Médio 

a)    Linguagens, códigos e suas 

tecnologias, que abrange o conteúdo de 

Língua Portuguesa (Gramática e 

Interpretação de Texto), Língua 

Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, 

Educação Física e Tecnologias da 

Informação. 

b) Matemática e suas tecnologias. 

c)    Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, que abrange os conteúdos 

de Química, Física e Biologia. 

d) Ciências Humanas e suas tecnologias, 

que abrange os conteúdos de Geografia, 

História, Filosofia, Sociologia e 

conhecimentos gerais.14 

 

     Dessa comparação, observamos que das chamadas “áreas de conhecimento” derivam 

as disciplinas, como a área de “Linguagens”, que abrange a Língua Portuguesa a Língua 

                                                           
12  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Resolução CNE/CEB 

nº2 de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de janeiro de 2012, Seção 1, p. 20 
13 Retirado do edital para o segundo exame de qualificação da Uerj, disponível em 

www.vestibular.uerj.br/portal_vestibular_uerj/arquivos/arquivos2015/1_eq_2015/edital/Manual_1fase_20

15_edital.pdf 
14 Conteúdo disponível no portal do Inep em http://portal.inep.gov.br/web/enem/conteudo-das-provas , 

acesso em 20/02/2015.  

http://portal.inep.gov.br/web/enem/conteudo-das-provas
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Estrangeira, Literatura entre outras. A mesma relação de correspondência entre 

área/disciplina não pode ser estabelecida no Pisa entre a chamada área de Leitura e a 

Língua Portuguesa. Tomando por parâmetro como se constituem outras provas 

brasileiras, a leitura não configuraria exatamente uma área do conhecimento. Tampouco 

a dita área de Ciências no exame internacional é bem definida, pois exclui as Ciências 

Humanas e os conteúdos referentes à História e Geografia, privilegiando os tópicos das 

Ciências Naturais. A área chamada de “Ciências”, por si só, não se restringiria a matérias 

como Biologia, Química e Física, embora esteja reduzida a elas no exame. Esse tipo de 

mescla – área ou disciplina – denota não apenas o desconhecimento da organização 

curricular das localidades onde o Pisa é aplicado, mas também uma determinada visão de 

currículo em que alguns saberes ganham maior destaque que outros. 

      Essa organização da matriz do exame internacional – compartimentalizando as três 

“áreas” – aponta para uma concepção de que a leitura, de certa forma, não faça parte dos 

outros “campos do conhecimento”, tendo para si um espaço exclusivo de atuação e, 

consequentemente, de avaliação. As demais disciplinas não prescindem do ato de ler, 

contudo, haveria, segundo essa lógica de divisão das avaliações, uma diferença entre a 

leitura que se faz para a resolução de problemas matemáticos ou científicos e aquela 

realizada em prova específica.  

     Os documentos oficiais da OCDE e Inep tentam romper essa cisão, embora a leitura 

seja cobrada em separado. O Pisa constrói a ideia de que ter como foco de uma das 

avaliações apenas a leitura seria uma maneira de mostrar a transcendência dessa área: 

(...) a ênfase do Pisa em Leitura precisa ser entendida como algo que 

vai além de um rótulo conveniente no âmbito de uma avaliação que 

engloba diversas línguas nacionais; a avaliação de Leitura no Pisa 

abrange aspectos de linguagem matemática e tipos de textos – como 

diagramas e gráficos – que na escola encontram espaço privilegiado 

de tratamento em Geografia, Matemática e Ciências. Deve-se 

ressaltar que a concepção do Pisa pressupõe a responsabilidade 

solidária das diversas áreas do currículo no desenvolvimento das 

habilidades associadas à leitura. (INEP, 2001, p. 71)  

  

     Desse modo, observamos visões contraditórias – leitura é uma área estanque, embora 

possa abarcar todas as outras áreas. E, ao mesmo tempo, pressupõe alguém especializado 

e responsável por sua avaliação, ainda que se pretenda uma “responsabilidade solidária” 

entre as disciplinas. O relatório aponta que as diversas áreas do currículo dividem a 
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responsabilidade pelo ensino das habilidades de leitura, mas não menciona as 

responsabilidades do sistema educacional que engendra essas áreas.   

     A opção por não colocar nos documentos que a prova avalie “Língua Portuguesa” 

também pode ser problematizada e vai, de acordo com o Inep, “além de um rótulo 

conveniente no âmbito de uma avaliação que engloba diversas línguas nacionais”. Essa 

ausência pode revelar a existência de uma dicotomia entre o que seria uma “prova de 

língua” e uma “prova de leitura” e, consequentemente, os diferentes posicionamentos 

ocupados pela “língua” e pela “leitura” nos relatórios do Pisa e para eles.  O exame de 

língua abarcaria pontos diferentes da prova de leitura, segundo essa visão. 

     Ressaltamos também o fato de que chamar a prova do Pisa de “prova de leitura” é uma 

ferramenta que auxilia ainda mais na uniformização de uma estrutura para examinar. Em 

se tratando de uma aplicação que abrange 65 países, onde podem existir mais de uma 

língua nacional, evitar as línguas específicas de cada localidade para nomear a prova é 

uma maneira de generalizar a avaliação e se sobrepor às diferenças. É acreditar em uma 

universalidade / uniformidade na Matemática, nas Ciências e na Leitura. E, dessa 

maneira, corroborar para a compreensão de que o ato de ler é igual para todos, em todas 

as culturas, onde gera os mesmos efeitos. Podemos depreender, portanto, mais um traço 

da concepção de leitura feita pela prova – em que ler é um processo que se daria da mesma 

maneira se um mesmo texto é aplicado e as mesmas perguntas são feitas. Eis, aqui, uma 

simplificação de um processo que é complexo, relacional e que comporta múltiplas 

possibilidades: ler. 

     Vimos até aqui uma série de pontos que orbitam quando se trata da prova de leitura do 

Pisa, como a leitura que oscila entre uma disciplina que tem conteúdos organizados e 

ensinados cartesianamente e uma área que poderia abrigar todas as demais disciplinas; 

uma prova que tenta se apartar do que seria uma prova de língua e que entende que o 

mesmo material escrito lido por jovens da mesma idade em todo o mundo gera a mesma 

leitura. Mais objetivamente, o Pisa delimita o foco de seu exame: 

O Pisa procura verificar a operacionalização de esquemas 

cognitivos de leitura, pré-requisito básico para que os aprendizes 

possam continuar seus estudos de forma autônoma. (INEP, 2001, 

p.29) 
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     Quando informa que um dos objetivos da prova é verificar os “esquemas cognitivos 

de leitura”, observamos que o Pisa entende seu objeto de avaliação do ponto de vista da 

cognição. Pretendemos discorrer brevemente sobre essa concepção, diferenciando-a da 

visão que orienta nossa investigação – a leitura como enunciação. 

 

3.2 Leitura como cognição 

    O termo Linguística Cognitiva está na cena dos estudos linguísticos desde a década de 

60 como decorrência das pesquisas advindas da escola gerativista. No entanto, o termo 

designativo a um grupo específico de estudos surge nos anos 80 do século passado e conta 

com a participação de diversos campos do saber para se constituir, como as ciências da 

computação, a robótica, a psicologia, medicina e ciências sociais. O Cognitivismo 

preocupa-se com as representações mentais e simbólicas das estruturas linguísticas, a 

produção de sentidos e a organização das informações na mente humana (FERRARI, 

2011).  

          Cunha-Lima e Koch (2011) mostram como o Cognitivismo influenciou as 

pesquisas no âmbito das ciências da linguagem. Desde René Descartes, nos séculos XVII 

e XVIII, viu-se a necessidade de estudar como o mundo sensível é representado na mente. 

Com seus estudos, Descartes trouxe inúmeras contribuições para as pesquisas que se 

seguiriam. Dentre elas, estão as conclusões que corpo e mente são elementos separados 

da mesma forma que os fenômenos externos – sociais, interacionais – estão separados dos 

internos – mentais, individuais. Assim, esse mundo material/sensível se torna inteligível 

para nós por meio de símbolos, os quais podem ser combinados e manipulados em nosso 

cérebro, por nossa razão. Essas conclusões dos estudos cartesianos, inspirado nos 

métodos e na linguagem matemática, influenciam as ciências cognitivas clássicas que 

passam a entender as atividades mentais como uma operação simbólica, explicado por 

um mecanismo inato do qual faria parte a própria linguagem. A partir dessa concepção, a 

mente poderia ser estudada de forma separada do corpo, o qual se constitui apenas para o 

envio e a captação de estímulos.  

     Nos séculos seguintes, ganhou força a representação simbólica, estimulada pelos 

avanços nos estudos de Matemática e Lógica Formal. São pesquisas que mostram que 

todo pensamento do tipo lógico-matemático pode ser formalizado, descrito na forma de 

símbolos. Simbólico seria também o processamento das línguas, o que fomenta a 
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possibilidade de se criar uma língua artificial ou uma inteligência artificial que pudesse 

executar mecanicamente essa combinação de símbolos. Essa ideia ganha força com o 

pensamento do matemático Alan Turing, idealizador de uma máquina imaginária que 

seria a metáfora da mente humana, estruturada em código binário e capaz de formalizar 

qualquer cálculo ou procedimento lógico. Como consequência dessas noções, observa-se 

a maneira pela qual a mente humana é tratada no surgimento das ciências cognitivas 

clássicas: “pensar é calcular”, o pensamento humano pode ser formalizado, estudado, 

isolado e reproduzido (CUNIHA-LIMA ; KOCH, 2011). 

     Em 1957, com a publicação do livro Syntactic Structures, o modelo gerativo 

transformacional faz uma descrição cognitiva clássica das línguas humanas. Com uma 

hipótese inatista, de que a aquisição da linguagem se dá por meio de uma pré-disposição 

biológica, Noam Chomsky (1928 - ) recupera as ideias de Descartes – também inatista. É 

a aproximação da Linguística às ciências biológicas. Uma aproximação de outra natureza 

entre o norteamericano e o pensador francês faz com que, pelo menos a princípio, 

Chomsky refute a importância do social no processo de aquisição da linguagem, alegando 

constituir uma “pobreza de estímulo”. O importante dessa escola para a compreensão da 

Linguística Cognitiva é a concepção de modularidade da mente. No Gerativismo, a mente 

seria formada por módulos cada qual com uma função específica: acústica, linguagem, 

raciocínio lógico, etc. Até mesmo em se tratando da linguagem, as sentenças seriam 

processadas de modo estanque: uma parte responsável pela fonética, outra pela semântica, 

uma pela sintaxe. Estudiosos passaram a traçar críticas ao Gerativismo, apoiados na ideia 

de que a faculdade da linguagem não é autônoma e independente de outros campos do 

conhecimento. Ela se relaciona a demais saberes e habilidades da mente humana. Em 

outras palavras, traçaram uma crítica à modularidade da mente (FRANÇOSO ; 

ALBANO, 2011) 

     As críticas levaram a uma mudança na Linguística Cognitiva clássica, que passou a 

entender que as línguas não podem ser explicadas apenas por mecanismos formais e que 

deve ser levado em consideração o conjunto de processos do pensamento e a adequação 

a contextos reais. Diz-se, dessa forma, que esse campo do saber incorpora a questão social 

e o ambiente cultural do indivíduo, valorizando a experiência. Por considerar a interação 

social como fator relevante, teóricos da área acrescentam o elemento socio-, compondo 

também a nomenclatura Sociocognitivismo ou Linguística Sociocognitiva (FERRARI, 

2011). 
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     Nos seus estudos, o Cognitivismo debruçou-se sobre diversas questões que lidam com 

a captação de um determinado dado pela experiência do indivíduo, seu entendimento e 

armazenamento na memória. Para isso, essa ciência postulou algumas teorias, como a 

ideia de que o pensamento humano é corporificado; o estudo das metáforas e metonímias; 

a teoria das molduras comunicativas ou frames. Esta seria a maneira que a mente tem de 

organizar a realidade e registrá-la, agrupando saberes, conceitos e procedimentos por 

semelhança ou contiguidade. Essa corrente influenciou outras áreas, como a Linguística 

textual, Psicolinguística e correntes da Pedagogia, e nos interessa mormente no sentido 

de tentar estruturar e organizar os processos pelos quais é possível realizar a leitura.  

     Com base na descrição de processos mentais, surgiria nas pesquisas acadêmicas uma 

vertente que daria relevo às estratégias cognitivas envolvidas no ato de ler. Segundo 

Kleiman (2011), a chegada dos estudos cognitivos significou para as investigações no 

âmbito da leitura uma mudança para um paradigma qualitativo. 

Nos Estados Unidos, a Psicologia experimental, basicamente 

trabalhando com a percepção de letras e palavras escritas, cedia 

lugar às Ciências Cognitivas, que trabalhavam com a memória, a 

compreensão, a percepção, a capacidade de pensamento de um ser 

humano que era, sobretudo, inteligente e imprevisível. (KLEIMAN, 

2011, p.08)  

 

     Assim, os estudos sobre leitura passaram a se interessar pela formulação de hipóteses 

que o leitor fazia, a validação ou não das mesmas, a conferência das informações ao longo 

da leitura, a realização de inferências, a capacidade de resumir ou generalizar os dados de 

um texto – todos tidos como elementos importantes, nos termos dos estudos cognitivos, 

para a compreensão de materiais escritos.  

     De igual maneira, os estudos da cognição em leitura dão relevância à memória para 

acessar conteúdos e classificá-los. Kleiman coloca que “percepção, atenção, memória, 

inferência continuam tendo um papel central na compreensão e reflexão sobre as 

estratégias do leitor; daí a sua relevância para o processo de ensino e aprendizagem da 

língua escrita.”  (2011, p.08).  

     A autora aponta ainda que a descrição dessas estratégias mentais são bases para uma 

atividade de metacognição, em que o leitor reflete sobre seu próprio conhecimento e 

controla os processos cognitivos no momento da compreensão leitora. O relatório do Pisa 

de 2009 faz uso da mesma terminologia para abordar esse procedimento: 
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Letramento em leitura inclui um largo conjunto de competências, da 

decodificação básica ao conhecimento de palavras, estruturas e 

características linguísticas e textuais, para o conhecimento sobre o 

mundo. Ela também inclui competências metacognitivas, como a 

clareza e a habilidade para usar uma variedade de estratégias 

apropriadas na compreensão de textos. (INEP, 2012, p. 21) 

 

     A definição anterior extraída dos relatórios oficiais está dividida em dois momentos, 

em um conjunto de competências referentes aos conhecimentos estruturais da língua e a 

um conjunto de competências metacognitivas. Sobre o uso do termo competências, 

aplicamos as considerações iniciais do trabalho de Fleury e Fleury (2001) em que 

o conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de 

capacidades humanas) que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados 

na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 

competência é percebida como estoque de recursos, que o indivíduo 

detém. (FLEURY; FLEURY, 2001, p. 185) 

     Nesse sentido, a competência tem a ver com os conhecimentos necessários para o 

desempenhar uma dada tarefa e nela obter desempenho superior. A competência, vista 

sob essa ótica, teria como referencial a própria tarefa, que delimita e exige determinados 

saberes (FLEURY ; FLEURY, 2001). 

     Relacionado a esse conceito de competência, o relatório de 2009 expõe que os exames 

do Pisa exigem um conjunto de saberes linguísticos e metacognitivos. Quando aborda as 

estratégias de processamento do texto, Kleiman aponta que os saberes linguísticos estão 

relacionados a estratégias cognitivas 

As estratégias cognitivas são, portanto, operações para o 

processamento do texto que se apoiam, basicamente, no 

conhecimento das regras gramaticais (regras sintáticas e semânticas 

de nossa gramática interna, ou implícita, que não tem nada a ver 

com a gramática escolar) e no conhecimento de vocabulário (que 

subjazeria de alguma forma ao reconhecimento instantâneo das 

palavras do texto). (KLEIMAN, 2012, p.100)  

          As estratégias cognitivas, segundo a autora, são também chamadas de 

automatismos de leitura, uma vez que concentram operações inconscientes do leitor, as 

quais ele não poderia verbalizar ou explicar como fez, diferentes dos conhecimentos 

aprendidos pela escolarização. Por outro lado, as estratégias metacognitivas são 

realizadas de modo consciente pelo leitor: 

As estratégias metacognitivas seriam aquelas operações (não 

regras), realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais 

temos controle consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e 
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explicar nossa ação. Assim se concordarmos que dizem que as 

estratégias metacognitivas são, primeiro, autoavaliar 

constantemente a própria compreensão e, segundo, determinar um 

objetivo para a leitura, devemos entender que o leitor que tem 

controle consciente sobre essas duas operações saberá dizer quando 

ele não está entendendo um texto e saberá dizer para que ele está 

entendendo um texto. (KLEIMAN, 2012, p.74) 

     Em outras palavras, a estratégia metacognitiva é uma estratégia de controle e regulação 

do próprio conhecimento a partir de diversos objetivos estabelecidos pelo leitor, o que 

gera diferentes maneiras de ler. É uma atividade que pressupõe também a reflexão sobre 

o conhecimento e sobre o próprio ato de ler. A metacognição pertence a uma dimensão 

individual e depende das idiossincrasias. Além disso, diferencia-se da cognição pelo fato 

desta tratar das regras, enquanto a outra abrange as operações. 

     Afastando-se de teorias mais tradicionais da Linguística Cognitiva Clássica, as 

vertentes cognitivas da leitura passam a considerar os conhecimentos prévios do leitor 

como parte da atividade de ler, em um viés dito interacional: 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 

utilização de um conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o 

que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É 

mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o 

conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo que 

o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor 

utiliza justamente diversos níveis de conhecimento que interagem 

entre si, a leitura é considerada um processo interativo. Pode-se 

dizer com segurança que sem o engajamento do conhecimento 

prévio do leitor não haverá compreensão. (KLEIMAN, 2011, p.13) 

 

     Para a autora, o conhecimento linguístico abrange a pronúncia, o vocabulário, as regras 

da língua e seu uso. É um conhecimento implícito que possuem os falantes nativos da 

língua e que desempenha papel central no processamento dos textos. Por processamento, 

Kleiman aponta que se trata do processo no qual as palavras são agrupadas em unidades 

cada vez maiores, como a segmentação em frases, parágrafos e trechos de textos (2011, 

p.14-15). 

     Já o conhecimento textual é o conjunto de noções e conceitos sobre o texto, mais 

especificamente com relação ao que ela chama de tipos de textos, classificados como 

narrativos, descritivos e argumentativos, seja do ponto de vista da organização de seus 

componentes ou da interação entre autor e leitor. 

Os textos podem ser classificados levando-se em consideração o 

caráter da interação entre autor e leitor, pois o autor se propõe a fazer 

algo e quando essa intenção está materialmente presente no texto, 
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através das marcas formais, o leitor se dispõe a escutar, 

momentaneamente o autor, para depois aceitar, julgar, rejeitar. 

(KLEIMAN, 2011, p.19) 

     O conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico pode ser adquirido tanto 

formal quanto informalmente. Trata-se de igual maneira de informações especializadas e 

de fatos cotidianos. É um conhecimento acessado por meio da ativação pela memória de 

dados relevantes para a leitura a partir de elementos formais do texto. É dessa forma que 

que se acessam os esquemas – conhecimentos partilhados sobre eventos típicos de nossa 

cultura – e se realizam inferências. (KLEIMAN, 2011, p.23-25)  

     Notadamente, a leitura é um tema amplo, com diferentes vieses, que poderiam ser mais 

aprofundados e diferenciados. Quisemos apontar de modo sintetizado alguns aspectos 

cognitivos da leitura e o interesse dessa vertente pela construção e organização do 

conhecimento, pelo processamento do ato de ler e pela ativação de informações na 

memória, a partir desse processo. Apontamos algumas estratégias operadas pelo leitor, 

como as cognitivas e as metacognitivas. Além de demonstrar como os estudos da 

cognição ganharam aspectos interacionais. Devemos, no entanto, marcar nosso 

posicionamento com relação a essa vertente, as filiações e rompimentos. Para isso, 

partimos do excerto a seguir: 

Não defendemos aqui UM modelo de leitura, seja ele de 

decodificação (bottom-up), ou de predição a partir dos 

conhecimentos do leitor (top down), ou interativo, combinando os 

dois tipos de estratégias, ou mesmo interacional, levando em conta 

as teorias de natureza dialógica e social da linguagem. Em outras 

palavras não há incompatibilidade entre as teorias cognitivas sobre 

a compreensão da língua escrita e teorias da linguagem, como as 

teorias enunciativo discursivas, sobre o funcionamento da língua 

escrita. Embora as duas ocupem espaços comuns, até se 

entrecruzando quando o assunto é a leitura, tanto os objetivos 

quanto os objetos de análise de ambas são distintos. No caso das 

teorias cognitivas, os objetos de estudo são os procedimentos 

mentais envolvidos na produção de sentidos, no caso das teorias 

enunciativo-discursivas, interessam os processos de produção de 

sentidos em situações de uso da linguagem, como na leitura, por 

exemplo. (KLEIMAN, 2011, p.7-8)  

     Assim, vejamos alguns preceitos teóricos que norteiam o enfoque enunciativo da 

leitura. 
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3.3 Leitura como enunciação  

     Para compreendermos como se desenvolve o viés da leitura como enunciação, é 

importante que este último termo seja definido. Dessa forma, valemo-nos das 

considerações de Maingueneau (2006), sobre o conceito de enunciação: 

 

   A enunciação é classicamente definida, após Benveniste, como 

“a colocação em funcionamento da língua por um ato individual de 

utilização”. Ela opõe-se, assim, ao enunciado como o ato distingue-

se de seu produto. Mas na perspectiva da análise do discurso, é 

preciso distanciar-se de certos pressupostos que arriscamos associar 

a essa definição: 

 A enunciação não deve ser concebida como a apropriação, por 

um indivíduo, do sistema da língua: o sujeito só acede à enunciação 

através das limitações múltiplas dos gêneros de discurso.  

 A enunciação não repousa sobre um único enunciador: a 

interação é preponderante. Como o lembra Benveniste (1974:85), 

“o monólogo deve ser posto, apesar da aparência como uma 

variedade do diálogo, estrutura fundamental” 

 O indivíduo que fala não é necessariamente a instância que se 

encarrega da enunciação. Isso leva Ducrot a definir a enunciação 

independente do autor da palavra, como “o acontecimento 

constituído pela aparição de um enunciado (1984:79)” 

Uma das contribuições fundamentais sobre enunciação linguística 

foi a de pôr em evidência a dimensão reflexiva da atividade 

linguística: o enunciado apenas se reflete ao mundo refletindo o ato 

de enunciação que o encerra. Assim as pessoas e o tempo do 

enunciado são assinalados com relação a essa situação de 

enunciação; assim o enunciado possui o valor ilocutório que ele 

“mostra através de sua enunciação. A enunciação constitui o pivô 

da relação entre a língua e o mundo: ela permite representar no 

enunciado os fatos, mas ela constitui em si um fato, um 

acontecimento único definido no tempo e no espaço. 

(MAINGUENEAU, 2006, p.52-54) 

     A definição anterior nos auxilia, no sentido de levantar pontos de diferenciação 

importantes a serem aplicadas no campo da leitura, a saber: 

a) A leitura como enunciação leva em consideração aspectos dos gêneros de 

discurso: É possível construir diversos sentidos em momentos diferentes de 

leitura. No entanto, apesar de muitas as possibilidades não são infinitas, uma vez 

que a perspectiva enunciativa considera as coerções que restringem as 

interpretações, como a coerção que a seleção de um dado gênero pode exercer. 

Dessa forma entende-se que nem tudo pode ser dito, nem de qualquer modo, por 

qualquer pessoa e em qualquer lugar. 
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b) A interação entre autor e leitor é um elemento fundamental na leitura como 

enunciação. Na leitura como cognição, essa interação é posta e orientada para o 

julgamento e a aceitação do leitor ao escrito.  Maingueneau (1996), por outro lado, 

lança a atenção para a o distanciamento entre autor e leitor no tempo e no espaço, 

e tem em conta as modificações que isso acarreta para a produção e interpretação 

dos enunciados. Apesar de não ser uma noção estável, Maingueneau enumera 

alguns tipos de leitor, como: 

- o leitor invocado: aquele que é citado explicitamente no texto, instância posta 

como destinatário; 

- o leitor instituído: instituído pela enunciação, a qual vai exigir uma pluralidade 

de posições de leitura – um leitor detetive ou um leitor aprendiz, por exemplo. 

Ainda que variadas e heterogêneas, essas posições podem ser unificadas na figura 

de um leitor ideal. O leitor instituído tem por característica ser um leitor 

cooperativo pois a ele caberá reconstituir o universo ficcional do texto, por 

exemplo, a partir das indicações que lhe são dadas no próprio texto “por sua 

conformação e suas prescrições virtuais de decifração” (MAINGUENEAU, 1996, 

p.38) 

- o público genérico: o gênero é sócio-historicamente determinado e isso implica 

também a determinação de um dado tipo de público. Escreve-se o texto tendo em 

vista esse leitor, supondo seus conhecimentos e expectativas. Assim, pode-se 

confirmar as expectativas desse público ou “jogar” com elas, surpreendendo a 

quem lê. 

- os públicos atestados: são aqueles que de fato leem o texto. Devido à 

descontextualização, à distância espaço-temporal entre a situação de produção e 

de leitura, os públicos atestados não necessariamente fazem parte do público 

genérico. 

 

c) Outra diferenciação se dá na concepção, pela abordagem cognitiva, de que o 

sentido está inscrito no enunciado e cabe ao destinatário decifrar esse sentido, o 

qual seria estável, lançando mão de um conhecimento do léxico e da gramática da 

língua. No viés da enunciação, o contexto não tem papel periférico, encontrando-

se em torno do enunciado, mas estão imbricados.  Para Maingueneau,  

Todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a pessoa 

que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a partir de 

indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que 
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o que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador. 

Compreender um enunciado não é somente referir-se a uma 

gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, 

fazer hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que não é 

preestabelecido e estável. (2013, p.21-22) 

 

     Para Rocha e Gurgel, a leitura pode ser vista como prática discursiva, a partir de uma 

relação social e histórica entre sujeitos, sobretudo da interação entre o leitor real e o leitor 

virtual inscrito nos textos. Nesse âmbito, devem ser considerados também o dito e o não 

dito, o implícito e a intertextualidade para a produção de sentidos, pois “ler é saber o que 

texto diz e não diz, saber o que os outros textos dizem por ele” (2002, p.244). 

     Trata-se também, sob essa visão, de não fixar à leitura à decodificação de uma norma 

do texto, mas compreender essa composição em uma enunciação específica, uma vez que 

os sentidos não residem no texto que decorre dele: 

Com relação à prática discursiva o texto é visto enquanto processo, 

isto é, procura-se observar o processo de sua produção. O leitor não 

é aquele que apreende o sentido que está depositado no texto; ele 

atribui sentidos ao texto e o faz do lugar social em que ocupa. 

(ROCHA;  GURGEL, 2002, p.245) 

 

     Daher e Sant’Anna (2002) fazem considerações sobre as contribuições das teorias 

enunciativas para o trabalho com leitura em sala de aula. Para as autoras, o estudo da 

enunciação incorpora outras possibilidades de análise na leitura, além daquelas abordadas 

por outras correntes, posto que acrescenta à ideia de interação noções como 

interdiscursividade, intertextualidade e heterogeneidade. Ou seja, a contribuição está na 

observância das diferentes maneiras de inscrição do enunciador e coenunciador, na 

enunciação, por meio dos gêneros do discurso. A abordagem desses elementos contribuiu 

para o desenvolvimento de uma competência leitora. 

(...)se hace posible comprender la competencia lectora como una 

competencia formada por elementos indisociables: (a) los que se 

pueden identificar – conocimientos teóricos e metodológicos que le 

toca a la escuela oferecer; (b) y los que escapan a una observación 

objetiva del proceso individual de lectura. La dificultad 

teoricometodológica de observar qué procesos componen esta 

segunda dimensión se comprueba por innumeras investigaciones de 

base cognoscitiva que buscan conocer y aprehender – “descifrar” – 

como se adquiere el conocimiento y cómo lo activamos. No es bajo 

este enfoque que queremos tratar de la competência lectora, ni 

siquiera nos proponemos presentar una definición objetiva: 

asumimos que es um problema complejo que requiere una 

interlocución interdisciplinaria. (DAHER ; SANT’ANNA, 2002) 
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     Para conceber a competência leitora seria necessário considerar as noções da teoria da 

enunciação e as particularidades dos leitores, entendendo a leitura como um processo. A 

leitura, nesse sentido, não seria determinada por um autor, pelo próprio texto, ou apenas 

o leitor, mas pela relação entre eles. 

Para aclarar el sentido de competência lectora, por lo tanto, hace 

falta que tal interlocución considere: de una parte, la perspectiva 

enunciativa del lenguaje, sus nociones de subjetividad inscripta en 

la relación enunciador/enunciación/coenunciador, géneros, 

intextualidad, interdiscursividad y heterogeneidade; de outra, el 

hecho de que el lector-profesor-mediador y el colectivo de lectores 

aprendices poseen competências desiguales, de modo que la 

competencia lectora que se estabelece como patrón sólo se define 

en y por la actividad de cada situación de enseñanza específica. De 

ese modo, la noción de competencia lectora se concreta en el cruce 

de lo preestabelecido, como objetivo que se debe alcanzar, y lo 

efectivamente logrado por cada uno y por el colectivo de alumnos. 

(DAHER ; SANT’ANNA, 2002) 

 

     A partir desse cotejo teórico analisaremos o modo como a leitura é construída 

discursivamente nas matrizes de referência do Pisa e os saberes nelas privilegiados.  

 

3.4 Matrizes de referência 

     Começamos essa seção com a indagação do que seja uma matriz de referência. Muitos 

estudos abordam as chamadas matrizes de variadas provas, traçam comparações e 

discorrem sobre elas, sem delimitar exatamente o que são e para quem esses construtos 

servem, ou dizem servir, de referência. Encontramos alguma resposta na página do Centro 

de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

A Matriz de Referência apresenta o objeto de uma avaliação e é 

formada por um conjunto de descritores que mostram as habilidades 

que são esperadas dos alunos em diferentes etapas de escolarização 

e passíveis de serem aferidas em testes padronizados de 

desempenho. Construída a partir de estudos das propostas 

curriculares de ensino, sobre os currículos vigentes no país, além de 

pesquisas em livros didáticos e debates com educadores em 

atividade nas redes de ensino e especialistas em educação. 

A Matriz é formada por um conjunto de tópicos ou temas que 

representam uma subdivisão de acordo com conteúdo, 

competências de área e habilidades. Cada tópico ou tema de uma 

Matriz de Referência é constituído por elementos que descrevem as 
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habilidades que serão avaliadas nos itens, esses elementos são os 

Descritores.15 

 

     Constam de uma matriz, segundo o CAEd, não apenas conteúdos de uma determinada 

disciplina, mas aquilo que os estudantes devem fazer, suas condutas esperadas e passíveis 

de aferição. Em princípio, segundo o trecho anterior, a matriz de referência de uma prova 

é uma construção democrática, que conta com a participação de educadores da rede de 

ensino. Não temos conhecimento se, no caso de provas em larga escala nacionais 

aplicadas a estados e municípios, isso ocorre. Em se tratando do Pisa, a matriz é um 

produto pronto, elaborada por órgãos internacionais, transmitida e traduzida às nações 

que não são integrantes dos consórcios responsáveis pelo exame. Em termos pragmáticos, 

elas constituem “o que cai na prova”: 

Os itens são elaborados com base nos descritores das Matrizes de 

Referência das disciplinas avaliadas nos testes de proficiência, que 

reúnem o conteúdo a ser avaliado em cada período escolar e 

disciplina e informam o que se espera do aluno em termos de 

desempenho escolar.16 

     A matriz seria, portanto, uma referência para os elaboradores dos itens, ou seja, para 

aqueles que farão as questões do teste e devem considerar a habilidade exigida para uma 

dada questão, de uma dada disciplina. O que não fica suficientemente claro é se os itens, 

por meio da matriz de referência, pretendem aferir aquilo que o aluno sabe de uma 

determinada área – os conteúdos formais – ou aquilo que ele sabe fazer diante de uma 

situação problema apontada pelo item. De qualquer forma, elas se voltam para algo que 

também é domínio da escola: 

As Matrizes de Referência não esgotam o conteúdo a ser trabalhado 

em sala de aula e, portanto, não podem ser confundidas com 

propostas curriculares, estratégias de ensino ou diretrizes 

pedagógicas. 17 

 

     As matrizes de referência em teoria não são as referências principais para escolas e 

professores. No cotidiano escolar, conhecer as matrizes e ajustar aulas e planos 

curriculares tendo por base o que baliza uma prova é uma prática bastante comum, 

especialmente no que tange provas como o Enem, que garante o acesso ao ensino 

                                                           
15 Disponível em http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/matriz-de-referencia/, 

consultado em 25/02/2015 
16 (idem) 
17 (idem) 
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superior. Da mesma forma, em avaliações sistêmicas das redes estadual e municipal, 

acaba por haver uma redução daquilo que é ensinado – senão ao menos uma pressão para 

tal – para que sejam trabalhados conteúdos que fazem parte das provas.   

     Nas matrizes não há univocidade no que diz respeito à diferenciação entre o que seja 

competência e habilidade, sua definição. Contudo, o que fica evidente na tentativa de 

compreender o que são exatamente as matrizes é o entrecruzamento daquilo que é do 

domínio do currículo escolar e do modo como os alunos operam certos conteúdos, suas 

estratégias cognitivas.  

     Entendemos, também, que as matrizes, ao expor os elementos de que consta o exame, 

têm como função também delegar certa transparência a essa prática, uma vez que torna 

pública essa informação. Para que tenha valor, a divulgação desses dados não pode 

ocorrer depois da realização das provas e devem ser escritos com critérios coerentes. O 

que se observa no caso do Pisa é a inversão na ordem de execução: enquanto nas 

avaliações como o Enem é divulgado um edital para os alunos, ou ainda, no caso de 

avalições de rede, é informado às escolas o que balizam os itens, o exame internacional 

primeiro aplica os testes para depois, quando da divulgação dos resultados, explicitar o 

que se mede.  

     Vejamos, assim, de que forma se constituem as matrizes de referência de Leitura dos 

exames 2000 e 2009 do Pisa, em busca de suas bases de elaboração e sua funcionalidade 

em itens selecionados e analisados por nós. 

 

3.5 Matriz de leitura 2000 

     O relatório referente à aplicação do ano 2000 não apresenta uma matriz de referência 

tabulada ou concentrada em uma única seção. Do contrário, pulveriza ao longo do 

documento quais seriam os conteúdos dos exames e as habilidades requeridas em seus 

itens. Dessa forma, será necessário reconstituir aquilo que a prova pretende avaliar: 

a) “Conteúdos associados ao uso”: 

Conhecimentos, habilidades e competências adquiridos pelos 

alunos: O Pisa avalia conhecimentos e habilidades que capacitam os 

alunos para uma participação efetiva na sociedade. A avaliação do 

Pisa vai além do domínio do conjunto específico de conhecimentos 

incluído nas principais disciplinas escolares. Seu propósito é aferir 

a habilidade dos alunos para utilizar ativamente o conhecimento 
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adquirido em situações que serão relevantes em suas vidas futuras. 

(INEP, 2001, p.20) 

 

     A orientação de que o exame “vai além” dos conteúdos escolares transmite a ideia de 

que inclui tais conteúdos, mas não se limita a eles, acrescentando outros que seriam “não 

escolares”, “extracurriculares”. Entende-se que os elaboradores do exame conhecem o 

que pertence e o que não pertence ao currículo de uma escola brasileira. Contudo, o exame 

não leva em consideração especificidades dos currículos ou a opinião de especialistas das 

universidades que investigam as avaliações e os sistemas educacionais no Brasil. Não há, 

ainda, a participação de educadores das redes avaliadas no Brasil e mesmo que se possam 

sugerir itens, em nenhuma das edições uma pergunta formulada por profissionais 

brasileiros fez parte do exame (RODRIGUES, 2014). Desse modo, o exame não inclui o 

conteúdo da escola e se afasta efetivamente do cotidiano escolar e daquilo que é ensinado 

nessas instituições. A contradição está no fato de o exame querer avaliar a habilidade de 

usar um determinado conhecimento sem compreender qual seja ele e seu papel em nossa 

prática.  

b) Um esboço de subdivisão:     

As áreas avaliadas são definidas nos seguintes termos: o conteúdo 

ou estrutura de conhecimento que os alunos precisam adquirir; os 

processos que devem ser utilizados e os contextos nos quais o 

conhecimento e as habilidades são aplicados. (INEP,2001, p.20) 

 

     Seria possível, a partir do trecho anterior, compreender que existe uma organização 

para a matriz do exame de 2000, cuja subdivisão seria: conteúdo, processos e contextos.  

Eles precisariam ser delimitados a fim de que sirvam de referência para a confecção dos 

itens, por exemplo. Em uma categorização que serve a dezenas de países que participam 

da prova, entendemos que se tratar do mesmo conteúdo e mesma forma de aplicação para 

todos eles; os processos usados pelos alunos, assim como os contextos seriam iguais no 

mundo todo. Sobre os conteúdos, chamamos atenção para o fato de que a prova não se 

preocupa com os conhecimentos aprendidos, mas aqueles que os alunos “precisam 

adquirir”.   

c) Delimitando os processos ou delimitando os domínios: 

Os conhecimentos e habilidades em leitura requerem que os 

participantes estabeleçam diferentes relações com o texto escrito. 
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Elas abrangem processos de recuperação de informações 

específicas, compreensão, interpretação, reflexão, etc. na leitura de 

diferentes tipos de textos (INEP, 2001, p.29) 

Os resultados das provas são apresentados em uma escala geral de 

Leitura e em três subescalas, relativas aos três domínios avaliados 

(identificação e recuperação de informação, interpretação e 

reflexão) (INEP, 2001, p.29) 

 

     A questão terminológica – processos ou domínios – faz-se evidente nesse ponto. São, 

na verdade, diferentes visões sobre o que está sendo avaliado. Por um lado, Identificar, 

interpretar e refletir são indicados como domínios dos alunos (ou da leitura), algo que se 

tem ou se controla. Por outro, são ações vistas como uma realização contínua, um 

processo executado por alguém para um fim. Nesse caso, executado pelo aluno com a 

finalidade de ler e produzir sentidos.  

 

d) Uma pista do conteúdo 

Para responder às provas de Leitura, os alunos devem ser capazes 

de executar uma ampla gama de tarefas utilizando diferentes tipos 

de texto, que não se restringem a trechos de livros conhecidos e 

textos contínuos, mas abrangem listas, formulários, gráficos e 

diagramas. As tarefas propostas englobam desde a identificação de 

informações específicas até a capacidade de compreender e 

interpretar corretamente os textos apresentados, o que inclui a 

reflexão sobre o seu conteúdo e sobre suas características. (INEP, 

2001, p.29) 

     A pouca informação sobre os conteúdos extraída do relatório 2000 é a que subjaz no 

trecho anterior, em que se lê que a operação de reflexão deve ser feita com base no 

conteúdo e na característica dos diferentes tipos textos. Há a distinção por meio do 

conectivo ‘mas’ entre dois grupos de textos: o dos “trechos de livros/textos contínuos”; e 

o grupo das “listas/formulários/gráficos/diagramas”. Não há, com exatidão, explicitado 

no relatório em que se opõem esses grupos.  

 

e) Conhecimento e (é) habilidade: 

A escala geral de Leitura representa uma escala síntese dos 

conhecimentos e habilidades que compõem as três subescalas, 

distribuídos em cinco níveis de proficiência:   

♦ Nível 1: localizar informações explícitas em um texto, reconhecer 

o tema principal ou a proposta do autor, relacionar a informação de 

um texto de uso cotidiano com outras informações conhecidas;   

♦ Nível 2: inferir informações em um texto, reconhecer a idéia 

principal de um texto, compreender relações, construir sentido e 



62 
 

conexões entre o texto e outros conhecimentos da experiência 

pessoal;   

♦ Nível 3: localizar e reconhecer relações entre informações de um 

texto, integrar e ordenar várias partes de um texto para identificar a 

idéia principal, compreender o sentido de uma palavra ou frase e 

construir relações, comparações, explicações ou avaliações sobre 

um texto;   

♦ Nível 4: localizar e organizar informações relacionadas em um 

texto, interpretar os sentidos da linguagem em uma parte do texto, 

levando em conta o texto como um todo, utilizar o conhecimento 

para formular hipóteses ou para avaliar um texto;   

♦ Nível 5: organizar informações contidas, inferindo a informação 

relevante para o texto, avaliar criticamente um texto, demonstrar 

uma compreensão global e detalhada de um texto com conteúdo ou 

forma não familiar.   (INEP, 2001, p.30) 

 

     O documento faz um escalonamento de conhecimentos e habilidades, fazendo também 

uma mescla entre o que se sabe e o que se faz. A organização da seção por meio de verbos 

no infinitivo focaliza a ação do aluno, aquilo que ele deve cumprir e como deve proceder  

de acordo com seu nível. A habilidade, relacionada aos processos cognitivos de “localizar 

informações” ou “construir relações”, entre outras postas, é o saber necessário para os 

estudantes. Estes devem estar aptos a cumprir as tarefas exigidas por alguém, a cumprir 

competentemente aquilo que a própria tarefa exige.  

     A própria construção das habilidades é bastante vaga na escala, como por exemplo, a 

habilidade de “reconhecer a ideia principal de um texto”. O artigo indefinido em “um 

texto” extrai as particularidades que os textos e as relações com ele possam ter. Indica 

que a leitura se processa daquela forma, naquele nível, com qualquer texto. Soares (2005) 

registra que ler é um verbo transitivo, ou seja, exige um complemento específico. Quem 

lê, lê alguma coisa: lê notícias, contos, bulas de remédio.  Todas as operações mentais, 

problemas e avaliações dependerão também de outras variantes como o gênero lido e os 

objetivos de leitura. Não reconhecer o tema de um texto em particular não indica que o 

estudante não reconheça o tema de outros.  

     Estamos lidando com um exame que não estabelece com precisão aquilo que chama 

por conteúdo, o qual se confunde com as operações cognitivas (processos) que os 

estudantes devem fazer quando leem, como inferir ou interpretar. Os conteúdos ora são 

vistos como os traços que caracterizam textos contínuos e não contínuos, sem esclarecer 

o que sejam. São descrições bastante vagas e amplas que pretendem servir de referência 

para o trabalho daqueles que se dispõem a formular questões para o Pisa. Com relação ao 

contexto, o outro apoio do tripé, não há detalhamentos nesse sentido. Observemos a seguir 

o exemplo de um item formulado tendo por base essa matriz. 
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3.6 Exemplo de item - prova 2000 

     Conforme já mencionado neste trabalho, o consórcio que organiza o exame Pisa não 

libera integralmente a prova aplicada, atitude para a qual aponta duas justificativas 

baseadas na TRI. Em primeiro lugar, o fato de não haver um caderno de prova único. As 

provas não são iguais, uma vez que podem ser formadas por itens distintos desde que 

tenham a mesma “calibragem”, isto é, o mesmo grau de dificuldade obtido pela testagem 

prévia. Em segundo lugar, porque alguns itens se repetem ao longo das edições, de modo 

que seriam revelados previamente a alunos e educadores. A prática de não divulgar um 

modelo de exame torna visível a falta de transparência do processo que pretende avaliar 

os sistemas educacionais. Vale lembrar também que, de igual maneira, as chamadas Prova 

Brasil (para 1º e 2º segmento do ensino fundamental) também não têm sua completude 

conhecida pelos educadores, por razões semelhantes ao Pisa. Em ambas, apenas alguns 

itens são liberados. 

     Na página do Inep há dois arquivos que comportam exemplos de itens desde a primeira 

edição da prova. O primeiro arquivo chamado “Leitura”18 revela um documento 

composto por capa, sumário dos itens e as questões com gabarito. Na capa, a referência 

aos elaboradores do exame: Consórcio do Projeto: Australian Council for Educational 

Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITO) 

Educational Testing Service (ETS, USA) National Institute for Educational Policy 

Research (NIER, Japão) Westat (Estados Unidos). Cada um dos 16 itens é nomeado e se 

compõe por um texto mais um conjunto perguntas referentes a ele, algumas ramificadas 

em “A” e “B”. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/Itens_Liberados_Leitura.pdf 
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Quadro nº 6: Relação de itens liberados (2000) 

Nome do item Quantidade de questões 

Lago Chade 8 

Gripe 6 

Pichação 6 

Trabalho 7 

Rede Nacional de Bibliotecas 3 

Plan Internacional 8 

Polícia 7 

Garantia 8 

Tênis 6 

Chocolate 4 

Intimidação 8 

O Presente 10 

Anouilh 4 

Abelhas 6 

Pessoas 2 

Novas Regras 2 

 

     Observamos neste arquivo alguns pontos que julgamos relevantes para este trabalho. 

Em primeiro plano, a tradução do arquivo que deixa à mostra marcas de sua falha, como 

no título do item “Plan Internacional” e na classificação dada às questões, com a indicação 

do processo de leitura envolvido para atingir a resposta certa. Cada questão deve exibir 

junto ao gabarito a sua exigência: refletir, interpretar, identificar, entre outros. De fato, há 

esses dados em grande parte das questões. No entanto, eles são acompanhados de um 

conjunto de siglas referentes à classificação em inglês para o objetivo da questão. Por 

vezes, o termo correspondente em Português sequer é utilizado. No caso a seguir, o código 

“RI” indica a classificação “retrieve information” (recuperar uma informação). 
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     Além dos problemas que envolvem a tradução, observamos que este arquivo não era 

datado. Existem dois grupos de itens disponíveis no site. Em um deles há a indicação do 

ano de 2009. O outro recebe a indicação de ter sido liberado “desde 2000”. Como precisar 

a data de aplicação dos itens desde 2000, se entre este ano e 2009 houve três edições do 

teste? Pela impossibilidade de responder a essa pergunta, bem como pelo nosso propósito 

de analisar os documentos referente a apenas duas edições do Pisa em que a leitura era o 

objetivo central do exame, limitamo-nos a analisar apenas os itens mencionados e 

exemplificados nos relatórios oficiais datados, o que garante a correspondência entre o 

item e seu ano de referência. 

     No relatório do ano 2000 são apresentados três itens, cujas questões estão escalonadas 

de acordo com o que o documento chama de subescala de leitura, o nível de proficiência, 

o tipo de questão, a saber: 

Quadro nº 7: Síntese dos itens do relatório 2000 

Nome do item Questão Tipo de questão Subescala de leitura Nível 

Gripe 1 Múltipla escolha Identificar/ recuperar informações 2 

2 Resposta aberta Refletir 3 

3 Múltipla escolha Interpretar 3 

4 Resposta aberta Refletir 4 

5 Múltipla escolha Interpretar 3 

Lago Chade 1 Múltipla escolha Identificar/ localizar informações 2 

2ª Resposta aberta Identificar/ recuperar informações 3 

2B Resposta aberta Refletir 4 

3 Múltipla escolha Interpretar 1 

4 Múltipla escolha Interpretar 3 

Trabalho 1 Múltipla escolha Interpretar 2 

2 Resposta aberta Identificar/ recuperar informações 4 

3 Resposta Semi-aberta Interpretar 5 

4 Resposta Semi-aberta Refletir 2 

5 Múltipla escolha Refletir 2 

 

     As subescalas de leitura, de acordo com o relatório, relacionam-se com os processos 

cognitivos de leitura – mencionados neste trabalho no item “c” da seção anterior. Os 

níveis de proficiência já foram igualmente abordados no item “e” da mesma seção, assim 

como no capítulo sobre a produção de saberes nas estatísticas. A respeito da constituição 

das questões, não há explicação no relatório referente ao ano 2000 do que seria uma 
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“resposta aberta” e “semi-aberta”. O termo “resposta aberta” poderia sugerir que são 

possíveis respostas variadas para uma mesma pergunta, indicando a possibilidade de 

múltiplas leituras de um texto. Entretanto, pela observação dos itens deduzimos que o que 

os elaboradores da prova consideram como resposta aberta é o que se conhece por questão 

discursiva, isto é, o aluno compõe a resposta por meio de uma frase ou palavra. A resposta 

“semi-aberta”, pela observação do item em que ela é usada, indica a marcação que o 

estudante deve fazer em um mapa, gráfico ou tabela.   

     Os itens foram apresentados no corpo do relatório sobre a edição de 2000, com 

comentários traçados acerca do desempenho dos alunos em cada questão. Este foi 

demonstrado por meio de percentagens que indicam o índice de acerto, erro e respostas 

em branco. Para nós, o dado numérico foi um critério relevante de escolha do item a ser 

analisado. Optamos pelo item com mais baixo índice de acertos entre os alunos 

brasileiros, não por considerarmos como sendo o de maior grau de dificuldade, mas por 

crermos que a grande quantidade de erros em uma questão pode denotar problemas de 

outra natureza, como na elaboração da própria questão. Outro critério utilizado diz 

respeito ao “tipo de texto”. Segundo o relatório, saber ler o texto não continuo, que pode 

ser composto por gráficos, diagramas, tabelas etc. é algo que os alunos brasileiros 

“precisam adquirir” e configuram sua maior dificuldade.  

   A partir desses critérios, o item selecionado foi o intitulado “Trabalho”, o qual teve 

apenas 5,79% de acertos na segunda questão. Pelo fato do acerto, nessa pergunta, 

depender de uma resposta aberta, a correção admite o crédito parcial, ou seja, atingir parte 

daquilo que foi demandado no enunciado. Essa pequena porcentagem refere-se ao crédito 

total dado aos alunos, o acerto pleno, o cumprimento de todas as exigências da questão. 

Reproduziremos todo o item “Trabalho”, composto por texto e cinco perguntas, a fim de 

compreender o item de modo global, em todos os aspectos que o Pisa busca avaliar nele. 
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Figura nº 6:  Texto “Trabalho” 

 

 

     O relatório introduz esse texto como sendo um texto não contínuo, ainda que não 

explicite o que quer dizer essa categorização. Observamos tratar-se de uma representação 

gráfica a partir de dados numéricos, é um diagrama tendo por base uma pesquisa sobre a 

“população ativa” de “um país”. Não se informa o lugar pesquisado, indeterminado pelo 

artigo, podendo ser um país hipotético. Não há inclusive as referências de onde o texto 

foi retirado, o que põe em dúvida sua autenticidade, podendo ser uma construção 

específica para a prova. O texto trabalha com conceitos do mundo do trabalho, pertinentes 

também a pesquisas de cunho econômico como “população em idade produtiva” ou 

“economicamente inativas”. A seleção desse texto para a composição da prova pressupõe 

que os jovens de 15 anos tenham certo domínio sobre essa nomenclatura, conhecendo 
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suas definições e composição, uma vez que pouco sobre esses termos é aclarado no 

próprio texto. Além disso, o estudante deve conhecer também a respeito de um sistema 

de trabalho que não é exatamente próprio de seu país, como o trabalho em meio período, 

o qual só foi incluído na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio de medida 

provisória em 2001, ano seguinte à aplicação da prova.19 A banca examinadora do Pisa 

supõe que os jovens tenham conhecimento prévio também a respeito de diagramas que 

associam informação socioeconômica a dados numéricos, devem estar familiarizados a 

esse tipo de apresentação de pesquisa, que traz notas de rodapé e, por vezes, legendas. 

Sobre a seleção de textos que se configuram dessa maneira, o relatório aponta que 

Com relação à escolha dos textos que dá origem aos itens 

analisados, pode-se dizer que representa uma escolha adequada, 

dentro dos objetivos gerais do Pisa. De fato, se a intenção é avaliar 

o letramento em leitura dos membros de uma determinada 

sociedade, o material utilizado deve corresponder a gêneros que 

costumam circular com uma certa frequência nas diversas situações 

de interlocução estabelecidas via escrita. É este, sem dúvida, o caso 

dos textos em questão. (INEP, 2001, p.56) 

     Os organizadores da prova apontam a necessidade de “saber ler” textos como 

“Trabalho”, pois informações tabuladas dessa maneira são frequentes em qualquer 

sociedade. Para compreender o que julgam importante em textos como esse, analisaremos 

as questões formuladas pelo Pisa. 

 

                                                           
19 O regime parcial de trabalho, aquele que não excede vinte e cinco horas semanais, foi acrescentado à 

CLT por meio do artigo 58-A, por força da medida provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 
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     Pelo relatório, a habilidade requerida na questão 1 é “interpretar” e seu objetivo seria 

e de “reconhecer a ideia principal em um texto, compreendendo as relações ou 

construindo um sentido”.  Notamos, entretanto, que a questão parte de um princípio de 

mera localização de informações contidas na primeira ramificação do diagrama, para se 

chegar à resposta correta (letra D). Encontrar esses dados não quer dizer necessariamente 

que se compreendeu o que eles dizem ou os conceitos contidos em cada quadrinho da 

representação. O relatório informa que os alunos compreenderiam o princípio 

organizador do texto e interseccionariam conhecimentos da área das linguagens e das 

ciências humanas, o que pode não ocorrer uma vez que a resposta pode ser dada por meio 

da leitura de uma imagem que se desdobra. Do contrário, são necessários conhecimento 

específicos da nomenclatura usada, o que não pode ser objeto da avaliação de leitura. 

     

 

     Essa questão teria por objetivo “recuperar e organizar informações relacionadas em 

um texto”, estando alocada na habilidade de “identificação / recuperação” de 

informações. Se assim fosse, bastava que o aluno consultasse o quadrante da população 

inativa e identificasse dados: uma porcentagem (27,8%) e um número (949,9). Seguindo 

a orientação do enunciado da questão entre parênteses “ (Escreva o número de pessoas e 

não a porcentagem) ”, caso o aluno optasse pela escrita do número 949,9, sua resposta 

seria avaliada “meio certa”, recebendo um valor parcial pela questão. Foi exatamente isso 

que 43, 12% dos alunos fizeram, ainda que não estivessem “certos”. A maioria dos alunos, 

segundo o Pisa apresentou um problema. A resposta correta deveria ter sido dada com 

base na leitura da nota de pé de página, que informa: “os números de pessoas são dados 

em milhares (000s)”. Dessa forma, a questão não exige localização de informações, mas 

interpretação de partes diferentes do texto e, principalmente, conhecimento matemático. 

O aluno deveria saber, a partir da interpretação do rodapé, que o número do quadro de 

pessoas inativas estava dividido por mil. Para obter a quantidade de pessoas, seria 

necessária a seguinte operação por parte dos leitores: 949,9 x 1000 = 949.900. Não saber 

fazer um cálculo ou errar na sua execução é, para essa questão, um problema de leitura. 
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Dessa forma, a estatística da prova aponta que apenas 5, 75% dos alunos participantes da 

edição 2000 do exame com os conhecimentos necessários para responder corretamente 

essa questão em que identificar não é a única operação exigida. 

 

         A questão 3 pertence, segundo o relatório, à categoria da “interpretação”. Apresenta 

como objetivo, que o aluno seja capaz de “demonstrar uma compreensão global e 

detalhada de um texto cujo conteúdo e a forma não seja de uso comum”. Se por um lado 

os organizadores da prova entendem que textos como o desse item “costumam circular 

com uma certa frequência”, por outro admitem que seu uso não é “comum”. Uma aparente 

contradição no momento de se privilegiar alguns textos em detrimento de outros para 

configurarem uma prova. O que é interessante para o acerto da questão é, mais uma vez, 

a valorização da leitura das notas de rodapé. Apenas por elas é possível compreender o 

limite de idade produtiva e o que vem a ser pessoas “economicamente inativas”. É a 

leitura das letras miúdas que vão dar entendimento ao todo posto em destaque. O 

estudante é levado também a categorizar pessoas de acordo com sua função no mercado 
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de trabalho, seguindo critérios de classificação de um texto sem origem. É posto também 

pela questão que há uma parcela sem categoria, independentemente da relevância de suas 

funções, como aqueles que estão acima de 65 anos. Cabe ao aluno fazer cinco marcações 

adequadamente para ganhar a pontuação total da questão. Marcar 4 ou 3 opções corretas 

dão a o valor parcial da questão. O que nos chama a atenção é que acertar uma ou duas 

categorias é equivalente a errar todas, isto é dizer, o acerto de um ou dos tópicos da 

questão 3 não dá ao aluno o direito de receber algum ponto pela questão. Isso põe de 

manifesto os critérios que se utiliza para a correção em que saber algo, ou atingir em parte 

as exigências é o mesmo que saber nada ou não atingi-las. 

 

     Esta é uma questão de “reflexão” que, de acordo com o relatório, “está relacionada 

com a variação de padrões humanos representados em linguagem matemática”. O aluno 

é levado a refletir sobre quais conteúdos da tabela sofreriam variação no tempo: a 

quantidade de pessoas enquadrada em cada categoria. Logo, o estudante deveria marcar 

que “as porcentagens” e “os números” mudam. Contudo, o comando “Indique em quais 

desses elementos você esperaria que houvesse mudança de um ano para o outro” podem 

levar o aluno a refletir não sobre o conteúdo, mas sobre a forma, a maneira como o 

diagrama foi estruturado. Poderia se esperar mudanças com relação à categorização de 

pessoas e, consequentemente, na “legenda de cada quadro”, por exemplo. Ou ainda, o 

aluno poderia esperar que as notas de pé de página mudassem, porque mudariam também 
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as idades que constituem as categorias ou apresentariam outra maneira de apresentar os 

números, que não fossem aproximados. Pedir, assim, que o aluno expresse o que ele 

espera como mudança e delimitar a resposta é indicar um certo conhecimento sobre o que 

ele espera. A pergunta direcionada a um coenunciador aluno que deve ter como principal 

característica a compreensão de que certos dados, como os conceitos socioeconômicos, 

são imutáveis.  

 

     Mais uma vez, o Pisa elabora uma questão com o intuito de aferir o quanto um jovem 

pode “refletir” sobra a forma de um texto, as razões que levam a sua seleção e seu 

objetivo. Para escolher a alternativa correta – letra C – é imprescindível que o aluno saiba 

o que é e as principais características de um diagrama em árvore, uma descrição escrita, 

um diagrama de pizza, um gráfico e uma tabela. Só então, diferenciando-os, seria possível 

estabelecer porque dentro desse conjunto, um modelo foi selecionado e chegar ao motivo 

da escolha. Ou seja, pressupõe um conhecimento bastante amplo das diferentes maneiras 

de representação numérica e certo domínio dessas estruturas.  

     O baixo índice de acertos em questões do item “Trabalho”, assim como em outros 

itens da prova de 2000, evidencia, para os relatórios, problemas na leitura dos alunos. 

Problemas para os quais devem existir responsáveis. Nesse sentido, o documento não 

poupa a escola e o professor de críticas com relação ao trabalho que desenvolvem. 

Compilamos algumas das observações feitas no relatório sobre os itens usados como 

exemplos no documento. Delas, extraímos que o enunciador sabe como deve ser a atuação 

da escola e a responsabiliza pela falta de êxito dos alunos nas questões do Pisa. Trata 
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também de localizar o problema que a despeito da existência de outras instâncias, como 

direção escolar e coordenação pedagógica, situa-se dentro das salas de aula: 

Geralmente, o estudo desse tipo de texto e de suas articulações não 

são comuns em situações de sala de aula. (INEP, 2001, p. 50) 

Normalmente, essas características dos textos não são apresentadas 

em sala de aula como conteúdo de aprendizagem sistemática.  

(INEP, 2001, p.54) 

 

    Existe certa prescrição nas observações do relatório, já que o enunciado indica como 

deve se desenvolver o trabalho com a leitura nas escolas brasileiras: além de realizar um 

trabalho sistemático, abordar gêneros variados, sobretudo gráficos e tabelas; exercitar a 

habilidade de ler textos não-verbais. A responsabilidade de lidar com esses pontos recai 

não só sobre o professor de língua materna, mas também aos professores das demais 

disciplinas escolares. 

  

Esses fatores juntos parecem ter dificultado a tarefa para os alunos 

brasileiros, mas serve de indício de que esse gênero textual não está 

sendo satisfatoriamente trabalhado nas escolas. Por ser o gráfico um 

texto presente em muitos documentos da sociedade contemporânea, 

os resultados desse item indicam a necessidade de a escola, em todas 

as disciplinas, ajudar os alunos a lidarem com esse tipo de 

informação. (INEP, 2001, p.45) 

Essa questão pode ser considerada difícil por lidar com um objetivo 

não muito comum nos materiais didáticos brasileiros, e ainda não 

sistematicamente trabalhado nas escolas do Brasil, além de exigir 

dos alunos a complexa operação de fazer uma inferência a partir da 

integração de elementos verbais e gráficos. Sendo assim, o 

desempenho de 20% de acerto pode ser considerado dentro das 

expectativas, apontando para a necessidade de se estimular o 

exercício desse tipo de habilidades nas escolas brasileiras. (INEP, 

2001,p. 46) 

A dificuldade estaria na leitura e transformação da linguagem 

matemática? Esta dúvida parece mais uma vez indicar que a leitura 

ultrapassa a aprendizagem em língua materna e requer uma 

sistematização por todos os envolvidos no processo de ensino.  

(INEP, 2001, p.52)  

A relação entre forma e conteúdo de um texto, de acordo com sua 

função e objetivo, é proposta como um dos eixos principais de 

estudo em língua portuguesa na escola. Entretanto, essa prática de 

análise do texto socialmente constituído não tem feito parte da 

aprendizagem dos participantes. A função temporal, indicada na 

Alternativa A por 33%, demonstra, possivelmente, a transposição 

da leitura de um dos poucos tipos de gráficos apresentados em 

situação escolar.  (INEP, 2001,p. 56) 
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     O enunciador aponta que os problemas diagnosticados pelo Pisa não são novidade, 

pois as demais avaliações nacionais realizadas em larga escala já haviam apontado para 

deficiências nas escolas, a partir do desempenho ruim dos alunos brasileiros. Novamente, 

faz-se uma espécie de prescrição – a de que o ensino deve seguir o que “pregam” os 

documentos nacionais que orientam os currículos escolares. Assim, os problemas serão 

solucionados. 

 

Esses resultados do Pisa, portanto, estão de acordo com o que 

normalmente se comprova em outras avaliações, como o Saeb, por 

exemplo, indicando que a habilidade de ler textos não-verbais e de 

integrar informações do texto e do material gráfico precisa ser mais 

trabalhada nas escolas. (INEP, 2001, p.38) 

Além disso, esses resultados corroboram os de outras avaliações 

nacionais, e indicam a necessidade de as escolas brasileiras 

repensarem o trabalho que fazem com a leitura, procurando, na 

prática, desenvolver cada vez mais nos alunos habilidades 

cognitivas exigidas por textos dos mais diversos tipos e gêneros, 

sobre diferentes assuntos, como pregam os PCNs, a fim de fazer 

deles leitores proficientes, capazes de lidar sem embaraço com 

textos que circulam cotidianamente em nossa sociedade.  (INEP, 

2001, p.48) 

 

     O relatório da edição do ano 2000 do Pisa aponta como principal dificuldade de leitura 

dos alunos brasileiros o domínio de representações gráficas e de conceitos matemáticos, 

elementos que considera relevantes para os jovens na chamada “vida futura”. O 

documento indica também escola, mais especificamente a figura do professor, realiza um 

trabalho insatisfatório com esses materiais, tornando-se a principal responsável pelo 

desempenho ruim de seus alunos. Vimos, porém, que as questões que buscam avaliar a 

leitura oferecem problemas em sua composição: desde a definição vaga das matrizes que 

a referendam até os comandos utilizados pelas questões. Nesse sentido, a leitura nesses 

itens é vista como a operacionalização de processos, desconsiderando a bagagem de 

saberes que trazem os alunos como influenciadora das interpretações e das respostas 

dadas por eles. Por se tratar de um texto único para todos os países, supõem um 

comportamento padrão de um jovem padrão capaz de realizar uma única leitura. 

Observemos, a seguir, como se organizam as matrizes curriculares no exame de 2009. 
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3.7 Marco Referencial de 2009 

     No relatório 2009, a matriz de referência passa a se chamar “marco referencial”, o qual 

é apresentado no formato de uma tabela, diferentemente da matriz 2000. Nessa tabela, 

são definidos os conceitos de letramento para as três “áreas” avaliadas, bem como quais 

seriam os conhecimentos aferidos, as competências exigidas do aluno para cada questão 

e o contexto – definido pelo relatório como a finalidade de uso de um texto, conforme 

vemos a seguir: 

Figura nº7: Marco referencial de leitura (2009) 
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(continuação) 

 

   Em outro momento do relatório, é proposto também um quadro-síntese, indicando as 

principais características da matriz de leitura. 

Figura 8: síntese da matriz de leitura 
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(continuação) 

  

 

     Cotejando os dois quadros, temos 

a) O conhecimento de leitura da prova tem por base o formato dos textos: Enquanto 

para Matemática e Ciências os conteúdos versam acerca de “probabilidade” e a “a 

Terra e sistemas espaciais”, temas específicos dos currículos escolares dessas 

disciplinas, o conteúdo de leitura é definido por meio da pergunta “como o texto 

é apresentado?”. É com esse tipo de saber que lida a prova, categorizado em quatro 

diferentes formatações de texto, a saber: 

 

Figura 9: Formatos de textos 

 

 (INEP, 2012, p.23) 
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          Temos em vista que os chamados “conteúdos de leitura” no marco referencial de 

2009 estão intimamente ligados com a identidade visual que os textos assumem, 

basicamente distinguidos entre “textos que são organizados em parágrafos” e aqueles que 

não o são, independentemente se são constituídos por linguagem verbal ou não verbal. 

Nesta última categoria chamada textos não contínuos, listas e formulários ocupam o 

mesmo grupo de fotos e desenhos, pressupondo uma natureza comum entre eles: não 

constituem parágrafos.   

     Cabem considerações também a respeito do que seriam textos múltiplos. Buscamos os 

itens exemplares da prova de 2009 para aclarar a definição dada pelo relatório. Há apenas 

um item com essa característica intitulado “Teletrabalho”. Nele, há dois fragmentos 

“caminho do futuro” e “desastre anunciado”, assinados cada um por um nome próprio 

(“Milena” e “Ricardo”), cada qual explicitando opiniões divergentes sobre o tema. 

Entendemos, assim, que o que chamam por texto múltiplo tem a ver com a comparação 

de textos sobre um mesmo assunto, sendo chamado de “múltiplos” pelo fato da prova 

apresentá-los juntos, ainda que não tenhamos certeza se é essa a composição gráfica que 

eles apresentam originalmente. Questões como se ambos foram publicados no mesmo dia 

ou se pertencem a épocas diferentes, se são parte de uma entrevista, pesquisa de opinião 

ou da seção de cartas dos leitores de um jornal não podem ser respondidas, pois não há a 

referência bibliográfica dos textos que compõem o item. 

 

b) Competências envolvidas ou aspectos de leitura: no mesmo documento a duas 

maneiras diferentes de se referir às ações de localizar/recuperar, 

integrar/interpretar, refletir/analisar, entendidas pelo Pisa como “estratégias 

mentais, as aproximações e os objetivos que os leitores utilizam para conhecer os 

textos” (INEP, 2012, p. 24). Conforme já vimos neste capítulo, o que está posto 

são estratégias cognitivas da leitura e que, no caso de um exame, são as estratégias 

exigidas pelas questões formuladas e não indicam, portanto, necessariamente a 

forma como o leitor lê um determinado texto, algo que dependerá de seus 

objetivos pessoais. Veremos adiante como o relatório define os chamados 

“aspectos”: 
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Figura 10: “Aspectos da leitura” 

 

 

(INEP, 2012, p. 24-25) 
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     Enquanto os aspectos são definidos em função da tarefa, ou seja, em função daquilo 

que é demandado nas questões, observamos a inclusão de um aspecto “complexo”, que 

se baseia em critérios diferentes, especialmente no meio pelo qual o texto é encontrado, 

com foco no ambiente digital. Nele, segundo o relatório, haveria maior liberdade de 

leitura, comportamento específico desse tipo de meio. Destoa essa classificação das 

demais, não só por ter sido feita com base em critérios diferentes, mas também por não 

incluir os demais aspectos, como se a leitura em ambiente digital não precisasse de 

localização, interpretação ou análise de informações. Comparar dois textos seria, em sua 

essência e de acordo com as definições dadas pelo próprio relatório, uma atividade de 

integração de informações. O aspecto dito “complexo” busca marcar sua diferença em 

comparação aos demais, como se o leitor não dispusesse da mesma liberdade de construir 

sua própria sequência de leitura nos textos impressos. 

     Observemos os seguintes dados: em 2009, nenhum item do Pisa foi aplicado no Brasil 

em formato digital, de modo que a inclusão desse aspecto não faz sentido para a próprio 

processo brasileiro de aplicação do exame. Trata-se da transposição para o relatório 

nacional de outros documentos, em que outras realidades são observadas e onde o exame 

se constitui de maneiras diferentes.  

     Nas descrições dos aspectos, o relatório de 2009 aponta para conhecimentos dos quais 

os alunos devem dispor para executar determinadas tarefas. Ali, lê-se que “o 

conhecimento da estrutura textual, o gênero e o tom desempenham um papel importante 

na reflexão e na avaliação” (INEP, 2012, p.25). Esses elementos não são delimitados 

pelos documentos do Pisa, excetuando-se o que chamam por “estrutura”, a qual veremos 

a seguir. 

c) Estrutura do texto: O que é chamado de “estrutura do texto” na síntese da matriz 

de referência de 2009 e posteriormente nomeada ao longo do relatório de tipos 

textuais, os quais são categorizados no documento da seguinte maneira: 
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Figura 11: Tipos de texto 

 

 

(INEP, 2012, p.23-24) 

           Para compreender melhor essa classificação, recorremos às considerações de 

Marcuschi (2007), com base na Linguística Textual, para quem a expressão tipo textual 

é usada para 

Designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela 

natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em geral os tipos 

textuais abrangem meia dúzia de categorias, conhecidas como 

narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 

(MARCUSCHI, 2007, p.22)  

     O autor aponta, portanto, que a classificação em tipos textuais leva em consideração 

estruturas linguísticas intrínsecas desses construtos, sem levar em consideração 

propriedades sócio-comunicativas. A argumentação ou a narração, por exemplo, seriam 
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sequências linguísticas no interior de gêneros textuais, a serviço deles. Dessa forma, os 

tipos textuais não são textos empíricos (MARCUSCHI, 2007, p.23-27). 

     Maingueneau salienta o fato de que o termo “sequência” é empregado diferentemente 

na Linguística Textual e na Escola Francesa20. Para esta, as sequencias discursivas são 

unidades extraídas da continuidade dos textos, de tamanho igual ou superior à frase, a 

qual varia segundo a análise praticada. Para a linguística textual todo texto é formado por 

sequências, que podem ser de um mesmo tipo ou de tipos diferentes, e que estão 

concatenadas por meio de relações de coerência e coesão. Haveria cinco tipos de 

sequências: narrativa, argumentativa, descritiva, explicativa e dialogal (2006, p.128-

129). 

     Dois pontos para os quais chamamos a atenção nessa classificação do Pisa: 

primeiramente, é o fato dos tipos textuais estarem baseados em construções linguísticas 

específicas para sua estruturação, como por exemplo a presença de adjetivos e verbos de 

estado em sequencias descritivas ou a presença de marcadores temporais em uma 

sequência narrativa. Estamos lidando ainda com uma análise mecânica partindo de 

estruturas típicas dos textos que só terá valor para o ensino/aprendizagem de língua se 

devidamente articulada com os gêneros textuais em questão, os quais cumprem funções 

comunicativas, uma vez que a comunicação verbal só é possível por meio de algum 

gênero textual (BAKHTIN, 2011). 

     Um segundo ponto, a despeito das diferenças terminológicas como tipo expositivo e 

sequência explicativa; prescritivo ou instrutivo e injunção, apontamos que na matriz do 

Pisa há o acréscimo de um sexto tipo textual, o qual não há nas explanações anteriores. 

Trata-se do “tipo interativo”. Segundo o relatório, há o entendimento de que neste tipo há 

a troca de informações com leitor, o que por si só é uma informação bastante vaga se 

partirmos da premissa da leitura como enunciação e pressupomos a ideia de um leitor 

ativo e produtor dos sentidos a partir do texto. Nesse sentido, o leitor é interativo. A ideia 

de interação contida na matriz é aquela em que se pode formalmente escrever uma 

                                                           
20 Em sentido estrito, Maingueneau agrupa sob o selo escola francesa aos estudos surgidos nos anos 1960, 

a partir das publicações de Michel Pêcheux, que pensava a relação entre o ideológico e a linguística a partir 

do estudo do discurso político. Em um sentido amplo, trata-se por escola francesa ao grupo de pesquisas 

que compartilham os mesmos pressupostos como fazer uso das teorias na enunciação, o estudo das 

formações discursivas e atribuir relevância ao interdiscurso (2006, p.70-71) 
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resposta ao texto, sobretudo no meio digital. Para aclarar a definição, o Pisa dá exemplo 

de gêneros discursivos, fazendo confusão entre os tipos textuais e os textos empíricos. 

d) Situação ou contexto: A matriz de referência expões esse tópico apontando para 

o que seria “a intenção de uso do texto, segundo o ponto de vista do autor”, o 

“propósito com que o texto foi elaborado” (INEP, 2012, p. 25). Os “contextos” 

são listados a seguir: 

Figura 11: “contextos” 

 

 (INEP, 2012, p.26) 

     Como percebemos, a lista de “contextos” exposta pelo Pisa entende o contexto como 

o ambiente em que o texto do exame circula: na esfera pessoal ou pública, no ambiente 

escolar ou do trabalho. É necessário relativizar essa classificação que pretende servir de 

orientação para a confecção dos itens, posto que é muito tênue as linhas que delimitam os 

textos dessas esferas sociais. Seria interessante, pois, que todos os materiais escritos que 

compõem um item liberado trouxessem informações dos locais originais em que 

circulavam, o que não é o caso.  
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     Pensemos também, por outro lado, como a ideia de “contexto” é concebida pela AD 

de base enunciativa. Maingueneau considera que “o contexto não é necessariamente o 

ambiente físico, o momento e o lugar da enunciação” (2013, p.28). Para este autor, 

existem três tipos de “contextos” de onde se podem retirar informações necessárias para 

a interpretação de um texto. Um deles é o ambiente físico da enunciação, ou o contexto 

situacional, tendo em vista as marcas que ancoram a situação de enunciação, referindo-

se às categorias de tempo, espaço e pessoa: “valendo-se do contexto situacional, podem 

se interpretar unidades como ‘esse lugar’, o presente do verbo, ‘eu’ ou ‘você’ etc.” 

(MAINGUENEAU, 2013, p.29) 

     Outro tipo de contexto é o chamado contexto linguístico ou cotexto, ligado ao ambiente 

verbal, às sequencias verbais encontradas antes ou depois da unidade a interpretar. “O 

recurso do contexto mobiliza a memória do intérprete, que vai colocar uma dada unidade 

me relação a uma outra do mesmo texto” (MAINGUENEAU, 2013, p.30) Por fim, o 

conhecimento de mundo é a terceira fonte de informação mobilizada para a interpretação, 

e diz respeito aos “saberes partilhados anteriores à enunciação” (idem). 

     Temos, então, na configuração do Pisa a ideia de contexto como um classificador de 

textos ora pelo espaço físico onde circulam – como “ambiente escolar”, ora por uma 

espécie de alcance que o texto pode ter – público ou privado. Nesse sentido os textos são 

relacionados a elementos “exteriores” a ele. Essa concepção afasta-se da nossa, no sentido 

de ser o discurso uma atividade inseparável do contexto e os objetivos que se estabelecem 

para um texto pelos participantes do discurso dependem também do gênero textual em 

questão.  

     Após a análise dos marcos referenciais da edição de 2009, observamos que os saberes 

necessários para se fazer a prova possuem um enfoque formal, estrutural: diz respeito à 

organização gráfica dos textos (parágrafos, imagens), a sua tipologia e consequentemente 

os recursos linguísticos que caracterizam cada uma delas e o ambiente (“contexto”) para 

qual o texto se destina. A partir desse conjunto é que o exame pretende aferir os processos 

cognitivos de leitura. Vejamos a seguir como esses fatores se realizam na prática, por 

meio de um item da prova de leitura. 
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3.8 Exemplo de item – prova 2009 

     O relatório da edição de 2009, diferentemente do documento referente ao ano 2000, 

não traz os itens no corpo do texto, com alguns comentários. As questões fazem parte de 

um anexo que, além dos 7 textos e de 22 perguntas, trazem um gabarito, exemplos de 

respostas certas e erradas e a classificação do texto de acordo com o “tipo”, a “situação 

ou contexto” e o “formato”. 

     A maioria dos itens são acompanhados pelas percentagens indicando os erros e acertos 

dos estudantes. Aquelas que não apresentam essa informação são questões que não foram 

aplicadas em todo território nacional e fizeram parte de exames voltados para algumas 

regiões. Dessa forma, não há os índices nacionais sobre os itens intitulados “Segurança 

dos telefones celulares”, “a peça é que importa” e “Teletrabalho”. 

     Outro ponto de diferenciação a apresentação dos itens de 2000 e de 2009 é que no 

relatório desta edição a numeração das questões não é necessariamente sequencial e 

tampouco se apresenta sempre na orem crescente. Isso indica que os itens não foram 

liberados em sua totalidade, em seu conjunto completo de questões. 

Quadro nº8: síntese dos itens 2009 

Nome do item Classificação do 

texto 

Número 

da 

questão 

Tipo de 

questão 

subescala Nível 

Como escovar 

os dentes 

- Educacional 

- Contínuo 

- Expositivo 

1 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

1ª 

2 Múltipla 

escolha 

Acessar/ localizar 

informações 

1ª 

3 Resposta 

curta 

Integrar 

/interpretar 

1b 

4 Múltipla 

escolha 

Refletir/avaliar 1ª 

Segurança dos 

telefones 

celulares 

- Público 

- Não Contínuo 

-Expositivo 

2 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

4 

11 Múltipla 

escolha 

Refletir/avaliar 4 

6 Resposta 

aberta 

construída 

Refletir/avaliar 3 

9 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

3 

Balão de ar 

quente 

- Educacional 

- Não contínuo 

- Descritivo 

3 Resposta 

curta 

Acessar/ localizar 

informações 

4 

4 Resposta 

aberta 

construída 

Refletir/avaliar 3 
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6 Múltipla 

escolha 

Refletir/avaliar 2 

8 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

1ª 

Anúncio doação 

de Sangue 

-Pessoal 

- Contínuo 

- Argumentativo 

8 Resposta 

Aberta 

Construída 

Integrar 

/interpretar 

2 

9 Múltipla 

escolha 

Refletir / avaliar 1a 

O avarento e sua 

barra de ouro. 

-Pessoal 

-Contínuo 

-Narrativo 

1 Resposta 

construída 

fechada  

Integrar 

/interpretar 

1a 

5 Resposta 

construída 

aberta 

Integrar 

/interpretar 

3 

7 Resposta 

curta  

Acessar /localizar 

informações 

1b 

A peça é que 

importa 

-Pessoal 

-Contínuo 

-Narrativo 

3 Resposta 

curta 

Acessar /localizar 

informações 

6 

4 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

2 

7 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

4 

Teletrabalho -Ocupacional 

-Múltiplo 

-Argumentativo 

1 Múltipla 

escolha 

Integrar 

/interpretar 

3 

7 Resposta 

aberta 

construída 

Refletir/ avaliar 3 

(continuação) 

     O item selecionado para nossa análise foi o intitulado “Balão de ar quente”, por se 

tratar da leitura de um texto não contínuo, considerada aquela em que os alunos 

encontraram maior dificuldade. Um dos seus itens obteve o menor número índice de 

acertos dentre as questões liberadas (22,38%).  Observaremos a construção de seus 

enunciados, correlacionando-os aos elementos da matriz de referência e aos pressupostos 

teóricos que trabalhamos neste capítulo.  
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Figura 11: Texto “Balão de ar quente” 

 

      O texto do item de 2009 é classificado como pertencente a um “contexto 

educacional”, ou nas palavras do relatório, “desenhados especificamente para o uso em 

ambiente escolar com o propósito instrucional” (INEP, 2012, p.26). Entendemos que essa 

classificação pode ser questionada, já que outras listadas no Pisa também lhe cabem. Esse 

texto poderia ser classificado como público, caso se tratasse de parte de uma reportagem, 
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por exemplo, por se referir a um fato datado. Seria ainda classificado como “pessoal” se 

estivesse contido em um livro anual de recordes. Dessa maneira, tachar o ambiente em 

que um texto circula pode acarretar classificações que não são úteis tanto para uma 

avaliação quanto para o ensino de língua materna. Não há também a referência do material 

usado na prova. 

 

     No relatório, consta como objetivo da questão “localizar duas informações formuladas 

explicitamente em um texto esquemático.” A primeira resposta está de acordo com o 

objetivo, uma vez que pode ser formulada com base na expressão “como nos aviões”, 

presente no texto. A resposta (2) não é apenas a localização, extrapola esse processo 

porque exige que o aluno depreenda da expressão “macacão espacial” que existe no voo 

o uso da tecnologia de naves espaciais ou foguetes. Poucos jovens brasileiros chegaram 

às duas respostas. A maioria ganhou crédito parcial, acertando a apenas uma delas.  

 

 

     Essa questão recebeu tem como objetivo a “reflexão e a avaliação” do aluno a partir 

de aspectos formais do texto. Trata-se de entender a razão orienta a disposição dos 

elementos em texto que usa a linguagem verbal e não verbal. Ainda que o “gabarito” 

indique que o aspecto envolvido na pergunta é “refletir sobre o conteúdo de um texto”, a 

resposta tem por base o posicionamento dos elementos gráficos. Não bastava responder 

que os desenhos foram usados para que fosse estabelecida uma comparação entre os 

meios de transporte. Esse tipo de resposta foi considerado insuficiente ou vago. Era 
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obrigatório, para ganhar todo o crédito da questão, que se mencionasse a altitude, a ideia 

de que o balão voa mais alto que o avião. 

 

     A questão 6 é bastante semelhante à questão 4, posto que seus objetivos são os mesmos 

– avaliar o uso de elementos gráficos. A diferença é no tipo de resposta exigido, que no 

caso do número 6 se trata de uma questão de múltipla escolha. Vale observar que até o 

teor das respostas é o próximo: uma comparação entre elementos. A questão, no entanto, 

acompanha uma ilustração que não é a mesma do texto original, em que se pode ler 

“tamanho de um balão convencional” no interior do balão menor; e “altura 49 metros” no 

interior do maior. Ou seja, há no texto referencias com relação ao tamanho que foram 

omitidas no desenho que faz parte do enunciado da questão. Se fosse reproduzido o 

desenho com as indicações de tamanho, a questão talvez se transformasse em localização 

de informações em vez de “reflexão”. A pergunta não faz menção ao texto original, de 

modo que o aluno pode interpretar que sejam as miniaturas ao lado da pergunta a que se 

refere o enunciado. A pergunta não apresentou um alto grau de dificuldade, visto que 

dentre as opções oferecidas havia aquelas que não são plausíveis, como a letra D.        
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        Saber a ideia principal do texto é uma atividade de “integração”, em que várias ideias 

e vários segmentos dos textos são relacionados para que se chegue ao seu tema. Assim o 

Pisa classifica a questão. Entretanto, a resposta correta é facilmente retomada pelo título, 

algo bastante comum em textos não contínuos, como nos gráficos, cujos títulos resumem 

o assunto e orientam a leitura/análise dos dados. O que ocorre em um texto como “Balão 

de ar quente” é que os blocos de linguagem verbal e não verbal permitem diferentes 

caminhos de leitura, os quais, em geral, são “amarrados” por uma pequena introdução ou 

pelo nome dado a essas construções. 

 

3.9 Considerações parciais 

 

   Neste capítulo, discorremos sobre alguns pressupostos que orientam a matriz de 

referência em leitura do Pisa, problematizando a questão da leitura como disciplina 

escolar e área do conhecimento; contrapondo uma visão cognitiva da leitura e apontando 

para uma visão da leitura como enunciação, reconhecendo o caráter sócio-histórico dessa 

interação e as diferentes marcas de subjetividade presentes na materialidade linguística. 

     Observamos que a questão cognitiva permeia todos os campos das matrizes de 2000 e 

2009, baseadas nos processos mentais para se ler um texto, independentemente do texto 

lido, de suas condições de produção, do leitor e das particularidades onde a prova é 

aplicada. As estratégias cognitivas se confundem, nas matrizes, aos chamados conteúdos 

das provas. O que os alunos devem saber é operacionalizar a leitura.  

     Essas matrizes, com definições vagas e confusões terminológicas, são as bases para a 

elaboração de itens, os quais também apresentam problemas. As questões têm objetivos 
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traçados que não condizem com a estruturação de seus enunciados. Acompanhamos, 

também, o enfoque dado, ao longo dos relatórios, a textos cuja disposição gráfica não 

pode ser feita em parágrafos. O saber dos jovens do mundo moderno passa 

obrigatoriamente, de acordo com esses documentos, pela leitura de gráficos e diagramas, 

por exemplo. Questões que envolvem textos dessa natureza tem baixo índice de acerto e 

acabam por denotar que nossos alunos “não sabem ler” em lugar de indicar que podem 

existir problemas nas próprias perguntas formuladas. 

    Dessa maneira, verificamos que escolas e professores acabam sendo responsabilizados 

pelos insucessos do público brasileiro no Pisa. Não há questionamento acerca das bases 

teórico-metodológicas que norteiam o exame. Mas se coloca em dúvida o trabalho dos 

educadores, os quais possuem parâmetros diferentes para seu trabalho, de acordo com as 

comunidades em que atuam e as necessidades de seus alunos. 

     A responsabilização dos professores e os resultados ruins podem fazer com que as 

matrizes de referência desse exame, ainda que mal formuladas ou com bases 

questionáveis, sirvam de referência não só para a elaboração da própria prova, mas para 

a elaboração de currículos escolares e para a guiar e cercear a atividade docente.       
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Capítulo 4:      ESTATÍSTICA E GOVERNAMENTALIDADE 

     Foucault (2008), em um de seus cursos proferidos no Collège de France, Segurança, 

Território e População (1977-1978), volta seus estudos para a formação do Estado 

moderno e as técnicas de que este lança mão para disciplinar e constituir uma 

compreensão do que seja o homem dessa sociedade. Nessa conferência, o autor mostra 

que a estrutura jurídico-política do Estado moderno necessita, para exercer o poder 

soberano, de um conjunto de ferramentas e procedimentos que podem ser classificados 

como parte de uma tecnologia política. Apresenta, pois, o neologismo 

governamentalidade para se referir às técnicas de governo elaboradas com o surgimento 

dos estados nacionais.  

     Assim, para o autor, a governamentalidade é a arte de governar, ou ainda, como define: 

1. O conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, 

análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer 

esta forma bem específica, embora muito complexa, de poder que 

tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a 

economia política e por instrumento técnico essencial os 

dispositivos de segurança. 

 

2. A tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou 

de conduzir, e desde há muito tempo, para a preeminência deste tipo 

de poder que podemos chamar de “governo”, sobre todos os outros 

–soberania, disciplina –e que trouxe, por um lado, o 

desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de 

governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de uma série de 

saberes. 

 

3. O resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade 

Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado 

administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado” 

(FOUCAULT, 2008, p.143) 

 

     Esse conjunto de medidas do Estado – a governamentalidade – apresentaria dois 

pilares para sua formação, um de natureza prática e outro de aspecto teórico. 

     Referimo-nos à natureza prática, quando o Estado, imbuído dessa tecnologia, passa a 

ser o encarregado de diversas atividades e as delega a uma instituição que, mais tarde, 

dará origem à polícia. Foucault mostra que, no final do século XIX, a polícia tinha funções 

sanitárias, administrativas, morais e não apenas de aplicação da lei como aparato 

coercitivo visto na atualidade (FOUCAULT, 2008, p. 419-441).  Em outras palavras, 

essas funções eram mecanismos com os quais o Estado poderia exercer sobre a população 
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seu controle político, ao qual se chamou de “estado de polícia”, e cujo objeto será a 

quantidade de pessoas, suas necessidades de vida e os problemas de saúde. 

     Concretamente, a polícia deverá ser o quê? Pois bem, ela deverá 

adotar como instrumento tudo o que for necessário e suficiente para 

que a atividade do homem se integre efetivamente ao Estado, às suas 

forças, ao desenvolvimento das forças do Estado, e deverá fazer de 

maneira que o Estado possa por sua vez, estimular, determinar e 

orientar essa atividade de uma maneira que seja efetivamente útil ao 

Estado. Numa palavra, trata-se da criação da utilidade estatal, a 

partir de e através da atividade dos homens. Criação da utilidade 

pública a partir da ocupação, da atividade, a partir do fazer dos 

homens” (FOUCAULT, 2008, p.433-434) 

     Os dispositivos de segurança e controle compõem, portanto, o aspecto prático. O 

aspecto teórico dessa tecnologia estatal fica a cargo da formulação de teorias que tais 

ações implicavam. Além dos aparatos, o Estado necessitava também de justificativas 

ideológicas e conceituais para o exercício do poder ou que orientassem a execução das 

práticas de controle. Essas doutrinas tornam compreensíveis a própria 

governamentalidade. Ao mesmo tempo, elas fazem entender também o que não seria a 

governamentalidade, o que está fora de seu conjunto e que, por isso, é considerado como 

ilegítimo, transgressão ou exceção. Essa forma de racionalizar as práticas, de torná-las 

inteligíveis e associá-las a uma dada conduta é chamada pelo autor de “razão de Estado”. 

Trata-se de um modo de racionalidade política, segundo o qual o Estado está autorizado 

a se servir de todos os meios que considerar convenientes para atingir os fins, os quais 

são determinados por ele próprio.  

(...) essa razão de Estado está fortemente articulada em torno da 

relação essência-saber. A razão de Estado é a própria essência do 

Estado, e é igualmente o conhecimento que possibilita, de certo 

modo, acompanhar a trama dessa razão de Estado e obedecer a ela. 

É portanto uma arte, com seu lado prático e seu lado de 

conhecimento. (FOUCAULT, 2008, p. 344) 

 

     Na obra de Foucault (2008), é possível observar duas formas de deslocamento com o 

surgimento dos estados modernos. O primeiro deles é a modificação do termo “governo”, 

que passa de seu sentido amplo, indicando o governo de si mesmo, os modos de agir dos 

indivíduos para outro sentido estatizado. Ou seja, passa da esfera individual a uma relação 

estrita com a política e a gestão dos Estados sobre regiões e indivíduos. Passando o 

sentido da palavra governo a ser entendido como administração pública, cristalizando-se 

familiar e socialmente, normalizando-se.  
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     Outra forma de deslocamento está associada ao interesse dos Estados, que passam a 

considerar não mais a unidade familiar e suas características como relevantes, mas sim 

ao indivíduo e, principalmente, ao grupo do qual ele faz parte. Logo, há o foco em uma 

totalidade/coletividade com a ideia de pertencimento ao Estado: a população. Nesse 

contexto, ganha força a ciência estatística como o meio pelo qual se fazem conhecer as 

características de uma amostra numerosa: 

(...) essa mesma estatística descobre e mostra pouco a pouco que a 

população tem suas regularidades próprias: seu número de mortos, 

seu número de doentes, suas regularidades de acidentes. A 

estatística mostra igualmente que a população comporta efeitos 

próprios da sua agregação e que esses fenômenos são irredutíveis 

aos da família: serão as grandes epidemias, as expansões 

epidêmicas, a espiral do trabalho e da riqueza. A estatística mostra 

que, por seus deslocamentos, por seus modos de agir, por sua 

atividade, a população tem efeitos econômicos específicos. A 

estatística, ao possibilitar a quantificação dos fenômenos próprios 

da população, faz aparecer sua especificidade irredutível ao 

pequeno âmbito da família. Salvo certo número de temas residuais, 

que podem ser perfeitamente temas morais e religiosos, a família 

como modelo do governo vai desaparecer (FOUCAULT, 2008, p. 

138-139). 

 

     Sob esse aspecto, podemos dizer que a estatística é uma modalidade central para a 

produção de conhecimento para governar populações, uma vez que torna inteligível e 

calculável um dado universo para que se arquitetem intervenções políticas e sociais. Essa 

relevância se estende aos dias atuais21. Não é ao acaso que o Brasil, assim como outros 

países, conta com serviços estatísticos desde a época de seu Império. Para esse serviço, 

criou-se um órgão responsável pela coleta de dados das populações com finalidades 

governamentais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui 

no principal provedor de dados e informações do País, que atendem 

às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, 

bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual 

e municipal. (...) Com o passar do tempo, o órgão responsável pelas 

estatísticas no Brasil mudou de nome e de funções algumas vezes 

até 1934 (...). Desde então, o IBGE cumpre a sua missão: identifica 

e analisa o território, conta a população, mostra como a economia 

evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando 

ainda como elas vivem.22  

 

                                                           
21 Contabilizar as populações é prática bastante antiga, anterior à formação dos Estados Modernos. De acordo com 

MEMÓRIA (2004), desde a Antiguidade até o século XVIII observou-se a importância da obtenção de dados 

populacionais e de seus modos de vida por meio de levantamentos censitários.  Há relatos de pesquisas desse tipo feitas 

na China antes de Cristo, no antigo Egito e registros semelhantes feitos por civilizações pré-colombianas. O interesse 

por essa coleta de dados eram as aplicações na administração pública, sobretudo para fins militares e tributários. 
22 Excerto do portal do IBGE, consultado em 26 de junho de 2014 em http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/ 

eventos/ missao/instituicao.shtm 

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/
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     Os serviços desenvolvidos pelos órgãos de estatística são, conforme apresentou 

Foucault (2008), imprescindíveis para os exercícios da soberania, uma vez que 

constituíam o conhecimento do Estado que o soberano deveria ter: 

 

(...) quem governa tem de conhecer os elementos que vão 

possibilitar a manutenção do Estado, a manutenção do estado em 

sua força ou o desenvolvimento necessário da força do Estado, para 

que ele não seja dominado pelos outros e não perca sua existência 

perdendo sua força ou sua força relativa. Ou seja, o saber necessário 

ao soberano será muito mais um conhecimento das coisas do que 

um conhecimento da lei, e essas coisas que o soberano deve 

conhecer, essas coisas são a própria realidade do estado é 

precisamente o que na época se chama “estatística”.  

Etimologicamente, a estatística é o conhecimento do Estado, o 

conhecimento das forças e dos recursos que caracterizam um Estado 

num momento dado. Por exemplo: conhecimento da população, 

medida de sua quantidade, medida da sua mortalidade, da sua 

natalidade, estimativa das diferentes categorias de indivíduos num 

Estado e da sua riqueza (...) – são todos esses dados e muitos outros 

que vão constituir agora o conteúdo essencial do saber do soberano. 

Não mais, portanto, corpus de leis ou habilidade em aplicá-las 

quando necessário, mas conjunto de conhecimentos técnicos que 

caracterizam a realidade do próprio Estado. (2008, p.365)  

 

 

     Na criação da Estatística, Foucault (2008, p.367) aponta também a problemática que 

o domínio dos extensos dados sobre o Estado pode trazer, a que chamou problema do 

segredo. Levantar informações implica guardá-las como parte de uma estratégia de defesa 

de governo. Dessa forma, deve haver a seleção daquilo que pode e não pode ser revelado 

e a estrita codificação dos elementos que vão à publicação. Segundo esse pensamento, a 

totalidade dos dados não pode ser acessível a todos. 

     Por essa razão também, o que essa ciência estatística produz se materializa em práticas 

discursivas que retratam determinada realidade, de modo a construir uma “verdade” sobre 

ela, guiando condutas, planejamentos e intervenções. Os gráficos, tabelas e números são 

produzidos, selecionados, revelados e omitidos pelo Estado. Essas representações 

numéricas passam a legitimar as ações do Estado e a ser legitimadas por ele, naquilo que 

se pode chamar de “regimes de verdade”: 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 

sanciona uns dos outros; as técnicas e os procedimentos que são 

valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm 

o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 

2014, p.52) 
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     Aquilo que é selecionado e revelado pelo Estado em detrimento de outras informações 

traz consigo uma dada leitura, um determinado julgamento. J.M. Memória (2004) aponta 

que a estatística, como a conhecemos, não nasce do simples levantamento de dados, mas 

de sua interpretação. Para o autor, “o desenvolvimento da estatística teve origem nas 

aplicações, pois nenhuma disciplina tem interagido tanto com as demais atividades do 

que ela, dado que é por sua natureza a ciência do significado e do uso dos dados” 

(MEMÓRIA, 2004, p.12). Chamamos a atenção, pois, para o tratamento atribuído aos 

números pela estatística, no sentido de colocá-los em relação uns com os outros para 

estabelecer uma multiplicidade de causas e efeitos.  

     A estatística se torna, assim, um estudo útil para pesquisas em diversos campos do 

saber e para os diferentes sistemas de governo. A educação tem sido uma área bastante 

profícua dessas investigações por meio do saber estatístico. Focalizaremos, então, o 

âmbito da educação e da produção de saberes por meio dos números, especificando 

posteriormente nossos estudos nas estatísticas do PISA. 

 

 

4.1 - Estatísticas no sistema educacional brasileiro 

 

     Segundo o portal do IBGE, o primeiro censo no Brasil ocorreu em 1872 para 

contabilizar a população. Movimentos direcionados apenas à educação e às instituições 

de ensino foram instituídos oficialmente no início dos anos 30 do século XX, com a 

criação do primeiro censo escolar. É possível, entretanto, verificar que já existiam no 

Brasil imperial tentativas de tabular informações escolares, como o quantitativo de 

escolas das províncias, as cadeiras lecionadas e o público atendido – feminino ou 

masculino – conforme informações de Almeida (1889)23. Atualmente, verificamos a 

seguinte configuração, no que diz respeito a ações do governo federal, que geram 

estatísticas sobre a educação brasileira: 

 

                                                           
23 O livro Instrução Pública no Brasil foi publicado em 1889, em francês. Nele, José Ricardo Pires de Almeida (1843-

1913) discute questões educacionais na educação fundamental no período entre 1822 e 1889. Foi traduzido e reeditado 

pelo Inep em parceria com a PUC-SP. A publicação dispõe de tabelas sobre a educação, suscitando que já havia 

pesquisas nesse sentido. 



97 
 

Quadro nº 8: origem das estatísticas educacionais
24 

Órgão / Instituição Instrumento Natureza do instrumento 

 

 

 

Instituto Nacional 

de Estudos e 

Pesquisas 

Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) 

E
d

u
ca

çã
o

 B
ás

ic
a 

Enem Prova censitária anual 

Enceja Prova de certificação anual  

Aneb25 Prova amostral bienal 

Prova Brasil (Anresc)5 Prova censitária bienal 

ANA5 Prova censitária anual 

Censo Escolar (Educacenso)26 Pesquisa censitária anual 

E
d

u
ca

çã
o

 S
u

p
er

io
r Censo do Ensino Superior Pesquisa censitária anual 

Enade Prova censitária trienal 

Avaliação institucional Autoavaliação e Pesquisa 

in loco 

Avaliação dos cursos de graduação Pesquisa in loco 

 

Fundo Nacional 

para o 

desenvolvimento da 

Educação 

(FNDE) 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Programa de fomento 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) 

Programa de fomento 

Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE)  

Programa de fomento 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE) 

Programa de fomento 

Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 

Programa de fomento 

 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística (IBGE) 

Censo demográfico Pesquisa censitária decenal 

PNAD Pesquisa amostral anual 

PeNSE27 Pesquisa amostral trienal 

 

     Demos preferência aos empenhos no âmbito federal, uma vez que seria demasiado 

extensa a lista de ações das esferas estadual e municipal que têm por objetivo promover 

pesquisas próprias sobre a educação. Cada esfera tem sistemas específicos de 

levantamento de dados, embora todas colaborem para as pesquisas nacionais.  

                                                           
24 Para a composição deste quadro foram consultadas as páginas na internet das referidas instituições Inep 

(http://portal.inep.gov.br/), FNDE (http://www.fnde.gov.br/) e IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/) durante o mês de 

julho de 2014 
25 A Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) e a 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) fazem parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
26 O cômputo da aprovação nas escolas obtido por meio do Censo Escolar e as médias de rendimento do Saeb compõem 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
27 A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e usa como base de 

pesquisa os cadastros das escolas, atualizados pelo censos escolares feitos pelo Inep. 
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     O FNDE é uma autarquia federal cujo objetivo é colocar em ação políticas 

educacionais sob o aspecto financeiro, financiando cursos e programas nas dependências 

administrativas. Seu objetivo, portanto, não é o de realizar uma pesquisa estatística 

propriamente dita. Contudo, o investimento de recursos financeiros em projetos 

educacionais gera dados estatísticos importantes sobre a área. Essas informações são 

públicas, disponíveis no endereço eletrônico do FNDE, e divulgadas individualmente por 

programa financiado. Entre os investimentos do Fundo, citamos o PNLD, o PDDE, 

PNAE, PNBE e o PNATE. 

     Com relação ao IBGE, ressaltamos o fato de que as coletas de dados efetuadas pelo 

Instituto não têm o caráter exclusivamente educacional. Dentre diversas questões sobre 

renda, religião ou emprego em seus questionários, há a inclusão de informações sobre a 

escolaridade e a formação acadêmica do recenseado. Por essas pesquisas são divulgados, 

por exemplo, os índices de analfabetismo do país, que orientam investimentos e 

iniciativas para a área. Cabe observar que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad), conforme o nome aponta, não é feita em toda a extensão territorial, mas com 

estratos selecionados que sejam representativos da população brasileira. Seus dados são 

transformados em estimativas que balizam políticas públicas e atualizam o banco de 

dados do IBGE no período entre a realização do censo nacional, o qual ocorre a cada dez 

anos. São, assim, coletas de dados diferentes dos censos anuais voltados para a educação, 

realizados pelo Inep. 

     Nos censos educacionais são fornecidas informações sobre as unidades de ensino, os 

estudantes e os docentes. O informante, de modo geral, são diretores e secretários das 

instituições que preenchem um questionário por meio de um sistema informatizado. A 

pesquisa referente a um ano base termina até o fim do primeiro trimestre do ano seguinte. 

Entre as questões abordadas no censo escolar, estão a formação docente, o gênero, a 

cor/raça de alunos e professores, bem como dados sobre alimentação, dependências 

físicas, equipamentos e materiais didáticos. 

 As informações coletadas podem ser classificadas em quatro 

grandes dimensões: escolas, alunos, profissional escolar e turmas. 

  Para cada dimensão existem informações que buscam caracterizar 

esses grupos, a saber: 

1. Escolas: Infraestrutura disponível (local de funcionamento, 

salas, tipo de abastecimento de água e de energia elétrica, 

destinação de lixo e esgoto sanitário), dependências existentes 

(diretoria, secretaria, cozinha, tipo de banheiro, laboratórios, 

acessibilidade, quadra de esporte, parque infantil), equipamentos 

(computadores, acesso à Internet, aparelhos de TV e DVD, 

antena parabólica), etapas e modalidades de escolarização 
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oferecidas; organização do ensino fundamental; localização, 

dependência administrativa, mantenedora e tipo de escola 

privada, escolas privadas conveniadas com o poder público. 

2. Alunos: Sexo, cor/raça, idade, nacionalidade, local de 

nascimento, turma que frequenta, etapa e modalidade de ensino 

que frequenta, utilização de transporte escolar, tipo de 

deficiência. 

3. Profissionais escolares: São coletadas informações dos 

professores/as, auxiliares/assistentes educacionais, 

profissionais/monitores de atividade complementar e 

tradutores/intérprete de Libras. Das informações coletadas, 

podemos ressaltar: sexo, cor/raça, idade, escolaridade (formação: 

nível e curso, instituição formadora), etapa e modalidade de 

ensino de exercício, turma de exercício, disciplinas que ministra, 

nacionalidade e função que exerce. 

4. Turmas: tipo de atendimento (escolarização, atividade 

complementar, classe hospitalar, unidade de atendimento 

socioeducativo, unidade prisional, atendimento educacional 

especializado - AEE), horários de início e de término, 

modalidade, etapa, disciplinas, dentre outras.28 

 

     Uma informação relevante aferida pelo chamado Educacenso é a situação do aluno, 

que engloba o rendimento (aprovação, reprovação, aluno concluinte ou não) e o fluxo 

escolar (abandono, transferência, falecimento). Essas duas variáveis ganham destaque 

para gestores, uma vez que entram no cálculo do Ideb da escola. 

  Essas informações são importantes para o cálculo das taxas de 

rendimento, movimento, abandono e do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - Ideb, que é um dos instrumentos utilizados 

para acompanhar o cumprimento das metas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) do município e do estado. Ao 

oportunizar o conhecimento do rendimento escolar dos alunos da 

Educação Básica, a formulação de políticas públicas e de pesquisas 

podem ser melhor embasadas.29 

 

     Sabe-se que, quanto maior o índice de aprovação escolar e quanto menos desistências 

e abandonos de curso houver na escola, maior o Ideb da instituição. O índice foi criado 

em 2007 pelo Inep e é tido pelo Instituto com um indicador de “qualidade” na educação 

básica, obedecendo uma escala de 0 a 10. Os resultados obtidos pelas unidades escolares 

são comparados em um ranking e metas são traçadas para serem alcançadas nas aferições 

seguintes. Uma escola, de acordo com esse tipo de acompanhamento, deve apresentar um 

progressivo crescimento em seu Ideb.  

     De modo semelhante à educação básica, por meio de questionários eletrônicos são 

produzidos os dados sobre a educação superior brasileira. Os itens a serem respondidos 

                                                           
28 Informações do Portal do Inep, consultadas em 31/01/2015 no endereço eletrônico 

http://portal.inep.gov.br/descricao-do-censo-escolar 
29 (idem) 
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pelas universidades englobam a contagem e descrição de “cursos de graduação presencial 

ou a distância, cursos sequenciais, vagas oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes 

e concluintes, além de informações sobre docentes, nas diferentes formas de organização 

acadêmica e categoria administrativa.”30  

    Além dos censos, é interessante também perceber como provas institucionais aplicadas 

a alunos, dotadas de questionários socioeconômicos ou não, são usadas como fontes para 

a coleta de dados sobre a educação brasileira. Só o Governo Federal, conforme visto no 

quadro anterior, faz uso de seis exames para construir seus indicadores educacionais. As 

estatísticas geradas a partir deles versam sobre o rendimento dos alunos, distribuídos em 

estratos como região ou unidade federativa e natureza das escolas (pública ou privada). 

     Destacamos que os resultados de três dessas provas – Aneb, Prova Brasil e ANA – 

constituem variantes que são associadas às informações do censo escolar, ora 

mencionadas, para formar o Ideb.     Lembremos que o censo escolar da educação básica 

engloba todas as escolas públicas e privadas, mas apenas a totalidade das públicas é 

avaliada pelo governo, para a formação do índice individualizado, aferido por unidade de 

ensino. A rede particular não é obrigada a aplicar as provas do sistema (Saeb) e colabora 

de modo amostral para a formulação de um Ideb global da rede, não da escola.   

     No caso dos cursos universitários, o rendimento dos alunos no Enade colabora para a 

formação do Conceito Preliminar de Cursos (CPC), um índice que baliza sanções às 

universidades. É constituído por escala numerada de 1 a 5, sendo os dois primeiros níveis 

considerados insatisfatórios pelo MEC. No caso de reincidência de notas baixas, as 

instituições podem ser punidas com a suspensão do vestibular para o curso, a proibição 

do aumento do número de vagas ou até mesmo o descredenciamento do curso junto ao 

Ministério da Educação. Em 2014, um total de 27 cursos, levando em consideração as 

universidades públicas e privadas, foi impedido de abrir novas vagas em seus processos 

seletivos, porque tiveram CPC menor que três em duas avaliações consecutivas.31  

     Assim, já faz parte do sistema educacional brasileiro um tipo de pesquisa no qual o 

exame é a principal ferramenta. É ele que transforma anos de escolaridade, diferenças 

regionais e curriculares em uma informação numérica, científica, dita comparável por 

seus organizadores. O exame se transforma em estatística. Além disso, como observamos 

no caso do Ideb e do CPC, o foco recai, sobretudo, naqueles que não se enquadram nesse 

                                                           
30 Consultado em 02/02/2015 no portal do Inep, pelo endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-

educacao-superior/censo-da-educacao-superior 
31 Conforme publicado no Diário Oficial da União, de 19/12/2014, por meio de consulta pública em http:// 

pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/12/2014&jornal=1&pagina=153&totalArquivos=432 
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sistema, naqueles que ficam à margem por não atingirem os patamares governamentais. 

Nesse grupo se diagnostica um “problema educacional”, situação que requer, sobretudo, 

intervenções do Estado que tende mais a punir que gerir essas situações. 

     Nessa configuração, observamos que a aplicação do PISA pela OCDE, via Inep, é um 

método estatístico, o qual se preocupa em tabular o rendimento dos alunos e as 

informações dos questionários socioeconômicos. Para tal, agrupa e compara o 

desempenho dos estudantes por gênero, entre unidades da federação, entre países 

envolvidos, de acordo com a natureza da unidade escolar, ao longo das edições da prova, 

entre outras associações. A realização do exame produz relatórios para a divulgação dos 

dados coletados, que concentram diferentes tipos de análises levando em consideração as 

variações do desempenho no tempo e no espaço.  

     Para Foucault (2013), os exames dispõem de uma tecnologia da escrita que fazem com 

que seus resultados constituam uma espécie de arquivo, de modo que sejam registrados 

tanto dados individuais quanto coletivos, por meio da elaboração de documentos, médias, 

normas, categorias e classificações: 

Graças a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame 

abre duas possibilidades que são correlatas: a constituição do 

indivíduo como objeto descritível, analisável, não contudo para 

reduzi-lo a traços “específicos”, como fazem os naturalistas a 

respeito dos seres vivos; mas para mantê-los em seus traços 

singulares, em sua evolução particular, em suas aptidões ou 

capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por 

outro lado a constituição de um sistema comparativo que permite a 

medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a 

caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos 

indivíduos entre si, sua distribuição numa “população” 

(FOUCAULT, 2013, p.182) 

 

     Nesses documentos, portanto, a questão estatística se faz presente na forma como se 

veiculam os dados, por meio de tabelas e gráficos. Constam dos quatro relatórios oficiais 

publicados pelo Inep 112 tabelas e 55 gráficos intitulados como tais. Há outras 

formatações, nomeadas como “quadros” e “figuras” que também organizam as 

informações numéricas sobre o exame. 

    Nessas representações gráficas dos relatórios PISA, são variados os entrecruzamentos 

de informações e a especialização dos dados.  Os resultados são apresentados em relação 

a diversos fatores, como indicadores socioeconômicos. Os escores dos alunos são 

distribuídos de acordo com as atividades de leitura envolvidas na questão – “localizar 

informações”, “interpretar” ou “refletir”; ou de acordo com os anos de escolaridade do 

aluno, por exemplo. A seguir, reproduziremos a listagem dos títulos das tabelas da edição 
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2009. A reprodução ilustra parte do tratamento dado ao que é “avaliado” pela prova: 

média, comparativo, distribuição percentual, índice, razão, proporção. As discussões que 

se colocam nos relatórios são decorrentes desse tipo de aplicação dos dados. 

 

Figura 12: lista de gráficos e quadros 

 



103 
 

     O que pretendemos fazer, portanto, é abordar o uso desses números nos relatórios sob 

dois aspectos complementares na constituição de saberes-chave para se governar 

(FOUCAULT, 2008):  

 A criação de categorias e tipificações, via estatística, no PISA; 

 As relações entre as estatísticas e os discursos interpretativos sobre elas; 

 

4.2  Criação de categorias 

 

     Para Benedict Anderson (1993), existem três tecnologias que culminariam na 

produção de uma nação como comunidade imaginada: os mapas, o censo e o museu. Isso 

porque esses três dispositivos se dispõem a materializar o que há de abstrato para os 

indivíduos em uma nação – a extensão de seu território, as características de sua 

população e a cultura/história daqueles que ali habitam. Esses dispositivos viabilizam que 

alguém se identifique como membro, dentro de um território delimitado; que se inscreva 

em categorias e reconheça como pertencentes a si os elementos presentes no museu. 

     No caso mais específico do censo, Anderson aponta que para fazê-lo, os governantes 

criam categorias, aglomeram, desagregam, recombinam, mesclam e reordenam as 

mesmas. As categorias, portanto, não são fixas e estáticas. Ao contrário, são arbitrárias e 

sofrem acomodações por parte de “especialistas”, para a construção de uma ficção sobre 

aquela comunidade. Para o autor, “la ficción del censo es que todos están incluídos en él, 

y que cada quien tiene un lugar – y solo uno – extremamente claro. Nada de fracciones.” 

(1993, p.231)32 

     O censo passa, assim, a ser não o retrato fidedigno de uma nação, mas uma pintura, na 

qual o governo responsável constrói classificações e quantificações, jogando luz em 

determinados aspectos e relegando outros à sombra, seja por omitir características, seja 

por pasteuriza-las. Essa construção passa a guiar políticas na área da saúde e educação, 

entre outros âmbitos, passa a ser uma referência do que seja aquela comunidade. 

Anderson usando o exemplo de conquistadores na China, no século XIX, ilustra como a 

incompreensão do outro leva à construção de determinados perfis:  

     Olvidándose de las heterogéneas poblaciones del Reino Medio, 

de la mutua incomprensibilidad de muchas de sus lenguas habladas, 

y de los peculiares orígenes sociales y geográficos (...) la Compañía 

imaginó, con sus miradas transoceanicas, una serie interminable de 

‘chineses’. Y con base en esta inventiva, el censo empezó a insistir 

                                                           
32 A ficção do censo é que todos estão incluídos nele, e cada um tem um lugar – e somente um – 

extremamente claro. Nada de fracionamentos. (tradução livre) 



104 
 

en que aquellos que estaban bajo su dominio a quienes catalogaba 

como ‘chineses’, se vestian, residian, casaban, eran enterrados y 

legaban sus propriedades de acuerdo con ese censo. (ANDERSON, 

1993, p.234)33 

 

     Segundo Lindblad e Popkewitz (2001) as estatísticas educacionais também são 

discursos que fabricam categorias que não são reais, mas representações, constituições de 

“verdades” elaboradas para identificar e ordenar relações entre os seres e permitir o 

planejamento dos governantes.   

     Tomemos como exemplo dessas formulações na área educacional a categoria 

“analfabeto” nas pesquisas do IBGE, como o Censo e a PNAD. De acordo com a lista de 

conceitos divulgada pelo IBGE, é considerado analfabeto o indivíduo que não seja capaz 

de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece.34 A categoria 

implica cortes na faixa etária – pessoas a partir dos 10 anos de idade, organizadas em dois 

estratos, de 10 a 14 anos e de 15 em diante. O enquadramento na categoria “analfabeto” 

depende unicamente da autodeclaração do domiciliado que, oralmente, afirma saber ou 

não escrever. O informante responde por si e pelos demais componentes da família acerca 

de suas habilidades de leitura e escrita, o que já tornaria a categorização bastante 

imprecisa, se não houvesse também problemas de ordem conceitual. A definição usada 

pelo governo não tem contornos bem definidos, já que não é possível precisar o que vem 

a ser o adjetivo “simples”, referindo-se ao gênero bilhete que, a princípio, não dispõe 

desse tipo de classificação. Ou ainda, seria simples em relação a que outra forma de 

bilhete? Existiria uma forma “complexa”? Não pretendemos, nesta investigação, 

responder a tais questionamentos, mas chamar a atenção para a significação difusa em 

que se baseia tal definição. Além disso, acrescentamos o fato de que a definição nem 

sempre foi a mesma. 

     O conceito de analfabeto usado pelas pesquisas brasileiras desde 1991 é o mesmo que 

a Unesco institui para traçar comparações entre o desenvolvimento de diferentes países. 

Segundo Soares (2012), a configuração dessa noção de analfabetismo ocorreu na última 

                                                           
33 Esquecendo das populações heterogêneas do Reino Médio (China), da mutua incompreensibilidade de 

muitas de suas línguas faladas, e das peculiares origens sociais e geográficas(...) a Companhia imaginou, 

com suas miradas transoceânicas, uma série interminável de ‘chineses’. Y com base nesta inventiva, o censo 

começou a insistir em que aqueles que estavam sob seu domínio e a quem se catalogavam como ‘chineses’, 

se vestiam, residiam, casavam, eram enterrados e deixavam suas propriedades como herança de acordo com 

esse censo. (tradução livre)  
34  A lista de conceitos do IBGE é divulgada em seu portal, tendo sido consultada por meio do endereço 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm em 

21/01/2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
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década, quando então o termo passou por uma ressignificação para se aproximar dos 

critérios dos países de “primeiro mundo”. Até o fim dos anos 1980 e em meados do 

decênio seguinte, ainda vigorava a avaliação de que o analfabeto seria aquele incapaz de 

assinar o próprio nome. A assinatura passa a ser critério de enquadramento, mormente a 

partir do período da República, quando a escrita do nome passa a dar direito ao voto. 

Atualmente, ganha força também a noção de “analfabeto funcional”, sendo inclusive 

contabilizada e definida pelo IBGE com base apenas na quantidade de anos de estudo do 

indivíduo. São abarcados na categoria “funcional” aqueles que têm escolaridade de até 3 

anos de estudo em relação ao total de pessoas na mesma faixa etária.  O que cabe ressaltar, 

portanto, é que apesar de usar a mesma nomenclatura, o conceito de “analfabeto”, visto 

ao longo do tempo, não expressa o mesmo conjunto de elementos e os índices divulgados 

sobre o tema nessas épocas também não. A conceituação é definida arbitrariamente pelos 

governantes e mensurada de diferentes maneiras. São, portanto, construções de classes de 

indivíduos. 

     Dessa forma, segundo Lindblad e Popkewitz (2001), uma das funções do uso de 

estatísticas pelos estados é criar categorias de pessoas governadas e governáveis, de modo 

que nenhuma delas fuja à lógica descrita pelos números. Essa prática dá a ideia de que 

todos são acolhidos nesse processo, uma vez que os indivíduos são ajustados em perfis 

ou inventários pessoais, entendidos como “classes humanas”: 

Recorrer a categorias de tipos de classes humanas é uma estratégia 

de administração social que transmite uma esperança de que as 

classes de pessoas e seu comportamento possam caber em leis 

práticas que permitam a administração social das classes humanas 

usando, por exemplo, leis para mudar as condições presentes (...) e 

predizer o que se seguirá.  (LINDBLAD ; POPKEWITZ, 2001, 

p.129) 

     Isso aponta para a ideia de que os números não são o espelho da sociedade, mas 

refletem pressupostos e teorias sobre sua natureza. Assim torna-se necessário, em se 

tratando do exame PISA e de suas estatísticas, colocar em questão as categorias com as 

quais trabalha. 

     4.2.1 Níveis de proficiência no Pisa    

     Antes de abordarmos os níveis de proficiência em si, iniciaremos mostrando 

brevemente como eles são estabelecidos por meio da Teoria da Resposta ao Item (TRI) 
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     Segundo Pasquali et al (2003), TRI surge na década de 60 para substituir a Teoria 

Clássica dos Testes (TCT) por suas inadequações. Em primeiro lugar a TCT requeria um 

grande número de participantes. Em segundo lugar, pelo fato de, na teoria clássica, o erro 

e o acerto terem o mesmo valor ao longo de todo o teste e para todos os indivíduos.  

     A Teoria de Resposta ao Item seria então usada para medir o grau de proficiência em 

uma área e desenvolver a medida do quanto um aluno “conhece” sobre ela. É o chamado 

“traço latente”, a característica que subjaz a uma resposta dada por um indivíduo a um 

dado item. Em nota explicativa sobre o uso da teoria em avaliações do Governo Federal, 

o Inep aponta que, além da medição das aptidões dos sujeitos, a TRI permite a 

comparabilidade entre eles. 

A comparação dos resultados entre avaliações é possível na medida 

em que, com a TRI, uma escala métrica é estabelecida. Assim como 

existem escalas padrões para mensurar comprimento (metro) e 

temperatura (Celsius), com a TRI desenvolve-se uma escala padrão 

de conhecimento. As provas, nas avaliações educacionais, são 

instrumentos de medida do conhecimento, comumente denominado 

de traço latente. Por sua natureza, os conhecimentos adquiridos 

pelos estudantes não podem ser mensurados diretamente, mas é 

possível utilizar instrumentos de medida que buscam mensurá-los 

indiretamente. Essa é a fundamentação da Teoria da Medida e é ela 

que embasa a construção também de instrumentos psicológicos que 

buscam medir: inteligência, depressão, personalidade etc. 35 

 

     Para que se faça essa medição, é necessário que já se tenha um banco de questões 

formulado. Em seguida, torna-se imprescindível, antes da aplicação do teste, que se 

determine o grau de dificuldade de cada item do banco de questões. Isso é feito por meio 

de uma “calibragem”, uma testagem prévia com um grupo menor de estudantes. É o 

desempenho dessa pequena amostra na resolução das questões que determinará se o item 

é, por exemplo, “fácil” ou “difícil”. Essa pré-testagem serve para fazer os ajustes 

necessários à aplicação de fato do exame, além de servir para criar uma espécie de 

“régua”, com os diferentes graus ou níveis das questões. No relatório referente à primeira 

aplicação do Pisa, temos a explicação de como isso ocorre: 

O desenvolvimento de itens comparáveis em vários países é uma 

característica importante do Pisa, que testa internacionalmente 

conhecimentos e habilidades úteis para a participação na sociedade 

moderna.  No decorrer do ano de 1999, um grande número de itens 

foi pré-testado em todos os países participantes. Os resultados desse 

pré-teste foram utilizados para selecionar os itens a serem incluídos 

                                                           
35 Nota técnica sobre a Teoria de Resposta ao Item, disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_enem_18012012.pdf 
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no instrumento definitivo. Foram selecionados itens considerados 

válidos para a realização de comparações entre alunos de diferentes 

países levando-se em consideração o fato de servirem como 

indicadores dos conhecimentos e habilidades dos estudantes. Em 

média, cada aluno respondeu de 55 a 65 questões em um período de 

duas horas. (INEP, 2001, p. 21) 

     O relatório de 2009 aborda como os itens são alocados em uma escala segundo o seu 

grau de dificuldade: 

A dificuldade relativa dos itens é definida pela proporção de 

estudantes que conseguem responder à questão corretamente. A 

relativa proficiência dos estudantes pode ser estimada quando se 

considera a proporção dos testes respondidos corretamente. Uma 

escala contínua mostra a relação entre a dificuldade da questão e a 

proficiência dos estudantes. Isso permite que se localize o estudante 

na escala e se construa uma escala de proficiência, no caso, de 

Leitura. (INEP, 2012, p. 27) 

      

     Existem algoritmos e gráficos que são formulados pelos estatísticos para explicar o 

grau de dificuldade de cada questão, relacionada à probabilidade de acerto da mesma. A 

isso chamam “curva clássica do item” (PASQUALI et al, 2003). O que é importante 

entender na TRI é que o erro e o acerto não têm o mesmo valor ao longo do exame para 

indivíduos diferentes. Isso porque a nota não é formada da quantidade ou da porcentagem 

de acertos, mas de acordo com o valor atribuído à questão segundo o nível de dificuldade 

dela. Assim, jovens que acertem o mesmo número de itens poderão ter escores diferentes 

e quem acerta mais questões não necessariamente tem maior nota. 

     Esse processo permitiria a comparabilidade dos resultados, uma vez que, de acordo 

com os pressupostos da Teoria, não importa o modelo de prova aplicado, um aluno com 

menor proficiência vai acertar apenas as questões mais fáceis do exame e errar as 

classificadas como mais difíceis. Mais uma vez, o que concebe a Teoria é que exista um 

comportamento esperado para cada grau de proficiência, obedecendo a uma espécie de 

“coerência”, independentemente do conjunto de itens aplicado. 

O cálculo do nível de aptidão do sujeito independe da amostra de 

itens utilizados: diz-se que a habilidade do sujeito é independente 

do teste (not test-dependent). Na Psicometria Clássica, o escore do 

sujeito dependia e variava segundo o teste aplicado fosse mais fácil 

ou mais difícil, ou produzisse maiores ou menores erros. Assim, tais 

escores não eram comparáveis e, mesmo aplicando ajustes, os 

escores ainda continuavam não comparáveis sobretudo porque os 

testes produziam diferenças nas variâncias de erros de medida. No 

caso da TRI, não importa que itens ou conjunto de itens que você 

utilize, obviamente que estejam medindo o mesmo traço latente, 

irão produzir o mesmo nível de aptidão do sujeito, dentro, é óbvio, 
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dos sempre presentes erros de medida em qualquer ramo da ciência. 

(PASQUALI et al., 2003) 

     A TRI não descarta erros de medida, tampouco a possibilidade de exceções, como por 

exemplo, a situação de um determinado aluno que tenha acertado todas as questões 

“fáceis” de um teste e que, em um universo de questões “difíceis”, tenha dado a resposta 

correta para apenas uma. Ou ainda, admite o comportamento de um dado estudante que 

tenha errado as “fáceis” e acertado apenas as “difíceis”. Casos como esses são tomados 

por “chutes”, respostas ao acaso, dado que o comportamento desses indivíduos foge à 

coerência estabelecida para os itens pela Teoria. Isso não quer dizer que esses estudantes 

não pontuem em seus acertos, mas, nessas situações, as questões têm pontuação alterada, 

passando a valer créditos parciais. 

     Assim, lançando mão da TRI, a pré-testagem dos itens para o Pisa 2000, não só 

“calibrou” as questões, mas também criou unidades de medida, inaugurando as escalas 

de proficiência nos três campos avaliados – Leitura, Ciências e Matemática.  

A escala de leitura foi baseada na média dos países da OCDE no 

PISA 2000, estabelecida em 500 pontos, com desvio padrão de 100 

pontos. A escala é dividida em níveis com base em princípios 

estatísticos, com descrições de conhecimentos e habilidades 

distribuídas a cada nível. (INEP, 2012, p.27)  

     Nas três primeiras edições da prova – 2000, 2003 e 2006 – as escalas foram formadas 

por níveis numerados de 1 a 5. Os níveis de leitura são organizados tendo por base “três 

domínios avaliados”: a identificação e recuperação da informação; a interpretação e a 

reflexão. A cada nível de proficiência, uma quantidade de pontos mínimos é estabelecida. 

Do resultado obtido pelos países da OCDE, faz-se uma média à qual equivale ao nível 3 

de proficiência.   

     A prova tem, então, como parâmetro alguns países, os quais já se encaixam no centro 

da classificação do Pisa. Os níveis abaixo da média da OCDE são aqueles, segundo essa 

lógica, devem requerer atenção especial por parte dos governos, ainda que a Organização 

considere, para todos os campos avaliados, o nível 2 como o “mínimo satisfatório”.  

Segundo essa escala, o nível mínimo em que se poderia considerar 

que o estudante está apto a tornar-se um cidadão capaz de 

incorporar-se à sociedade de forma ativa é o nível 2. Por esse 

critério, os estudantes situados no nível 1 de desempenho, ou abaixo 

desse nível, não demonstram possuir competência científica para 

assumir plenamente seu papel de cidadão na sociedade 

contemporânea. (INEP, 2007, p.39) 
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      Observaremos as escalas elaboradas para a primeira edição do exame, às quais, 

conforme informa o Inep, indicam as aptidões que os sujeitos têm de “assumir o papel de 

cidadão na sociedade contemporânea”. Daremos ênfase ao campo da leitura por se tratar 

de nossa área de atuação profissional. 

     4.2.2  Escala 2000 
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     A escala anterior de proficiência em leitura foi construída com base na seguinte ideia 

de proficiência: 

     No Pisa, a proficiência em Leitura é definida como uso e 

compreensão de textos escritos e como reflexão sobre os mesmos, 

com vistas a alcançar objetivos pessoais, desenvolver o 

conhecimento e potencial individuais visando à participação plena 

na vida em sociedade. (INEP, 2001, p.29) 

 

     Ser proficiente em leitura, implica para o Pisa um viés prático de “uso” dos textos, a 

fim de alcançar “objetivos pessoais”. Parece-nos, como linguistas, analistas do discurso, 

incoerente que uma prova padronizada para diversos países possa levar em consideração 

aspectos individuais e subjetivos, como os propósitos de um indivíduo ao realizar a leitura 

e fazer uso da linguagem. Logo, a proficiência, tal como é entendida pelo documento, não 

poderia ser depreendida de uma prova em que a situação de leitura é artificial, mediada 

pela burocracia escolar e não pelas motivações pessoais dos alunos. 

     Relacionando alguns pontos da escala com a definição de proficiência, observamos a 

inconsistência das categorias elaboradas pelo exame. Em primeiro lugar, por considerar 

que indivíduos alocados em determinado nível da escala não estejam “aptos à vida na 

sociedade moderna”. Os documentos não explicitam de que forma uma prova é capaz de 

classificar quem pode ou não vir a ser um cidadão pleno; tampouco trazem quem 

referenda que uma organização exterior a um dado grupo social possa conhecer as 

habilidades requeridas dentro dele, interferindo de certa forma em sua organização, de 

modo a indicar o devir de jovens de 15 anos de idade dessa sociedade. Eis um ponto 

crucial: a classificação não é tão somente descritiva do desempenho de leitura em uma 

prova, mas envolve questões de outra ordem, apontando uma espécie de “defeito” no 

mecanismo social que precisa ser “consertado”.  

     Em segundo lugar, na tentativa de conceituar os níveis, a Organização cai em 

definições vagas e arbitrárias. Não haveria, dada a diversidade das culturas e regiões onde 

a prova é aplicada, como identificar o que seria o “conhecimento menos familiar” e os 

“contextos não familiares” dos alunos ou o quais seriam seus “conhecimentos familiares”, 

“conhecimentos simples do cotidiano”.  Desse tipo de distribuição em classes, 

depreendemos que as organizações internacionais entendem os jovens como tendo os 

mesmos modos de vida em suas nações, um jovem padrão. Por isso, a Organização supõe 

características comuns a todos os alunos de diferentes países, a despeito das diferenças 
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entre eles, de modo que seria possível saber “os conhecimentos externos derivados da 

experiência ou atitudes pessoais” dos alunos. 

     Da mesma maneira, a escala apresenta definição questionável, especialmente no que 

tange ao uso dos adjetivos: texto complexo, informação relevante, conceitos contra 

intuitivos, conhecimento especializado. São palavras opinativas, relativas, isto é, 

dependem mais da apreciação do avaliado do que da concepção prévia do avaliador. Além 

disso, não é possível dizer quais sejam os “outros obstáculos textuais” que, quando 

superados elevam o aluno ao patamar 3, média dos países da OCDE. 

     Os resultados de alguns países nas primeiras edições, talvez, tenham surpreendido até 

mesmo os órgãos que constituíram essa classificação. Grande parte dos estudantes 

brasileiros examinados não se enquadrou em nenhum dos cinco níveis elaborados para a 

prova, ficando aquém do nível mais básico, característica observada também em outras 

nações. Esse efeito pode ser observado na reprodução a seguir, a qual exibe a distribuição 

de alunos de acordo com o tempo de frequência à escola: mais de nove anos (Brasil_9+), 

oito (Brasil_8) e sete anos de estudos (Brasil_7), alocados de acordo com sua 

“proficiência”. 

 

(INEP, 2001, p. 61) 
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      Em muitos países, conforme visto na figura anterior, existiram alunos classificados 

como “abaixo do nível 1”, ou seja, atingiram pontuação menor que 335 pontos. Sobre 

estar abaixo do nível, a única informação mencionada no relatório é que o estudante “não 

atingiu as habilidades básicas que o Pisa objetivava mensurar”. Esse resultado, visto como 

muito ruim por governantes e pela própria OCDE, leva-nos a refletir acerca de dois 

aspectos: a lógica da exclusão instaurada por esse tipo de classificação e o apagamento 

dos saberes dos alunos, especialmente daqueles a quem a tabela classificatória não 

contempla. 

     Para tratarmos do primeiro aspecto, recorremos novamente a algumas considerações 

de Lindlad e Popkewitz (2001) sobre as estatísticas educacionais. Os autores apontam que 

as categorias criadas pelas pesquisas em educação não são naturais, são criadas 

historicamente e surgem exatamente para descrever algo que se considera problemático 

socialmente. “É o fardo que os números carregam na política e pesquisa sociais. As 

fabricações de classes de pessoas constroem, normalizam e dividem pessoas, de modo a 

distinguir as características de normalidade do que está fora delas” (p.136). Dito isso, 

categorizar significa ao mesmo definir um padrão para os seres e determinar aqueles que 

são diferentes, que desviam da norma. 

     É interessante observar que essas classificações vêm acompanhadas pelo discurso 

governamental de equidade, de justiça social. No entanto, os mesmos níveis de 

proficiência que qualificam também desqualificam os indivíduos, além de construir para 

todos uma biografia, um conjunto de traços e comportamentos comuns, controláveis e 

mensuráveis. 

A construção de classes de pessoas produz uma biografia para o 

indivíduo. O indivíduo é definido de maneira normativa em relação 

a agregados estatísticos a partir dos quais características específicas 

podem ser atribuídas a essa pessoa e segundo as quais seu 

crescimento e desenvolvimento podem ser monitorados e 

supervisionados. As características do indivíduo são organizadas de 

modo “transistórico”, o desenvolvimento específico à idade é 

separado de qualquer situação histórica imediata. Ao aplicar um 

cálculo de probabilidade, o raciocínio estatístico constrói nossa 

compreensão de como as crianças aprendem, da realização escolar 

e dos atributos sociais e psicológicos presumidos como causa de 

fracassos escolares e da relação dos indivíduos ao progresso social 

e econômico. (LIMBOLD; POPKEWITZ, 2001, p.131) 

      

     Essa biografia é um perfil legitimado de indivíduo que circula nos cenários 

institucionais via linguagem, por meio de documentos do Estado, programas, políticas 
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públicas e, inclusive, provas. São construções de perfis que estão intimamente ligados 

naquilo que se entende e se quer por padrão ou não-padrão, exclusão e inclusão. 

     Assim, se pensarmos no desempenho brasileiro nas primeiras edições do Pisa, vemos 

a lógica da exclusão, no momento em que níveis são valorados negativamente; no 

momento em que não há perfil legítimo que contemple características próprias desse 

alunado. Pesquisas de outras áreas, como o Marketing, instituem a categoria “outros” para 

tabular algumas estatísticas. A designação “outros” passa a constituir um grupo disforme, 

cujas respostas não satisfazem o pesquisador, são irrelevantes para seus objetivos ou em 

quantidade menor diante da população pesquisada. No caso do Pisa, muitos alunos 

brasileiros representam a categoria “outros” diante de um modelo estabelecido pela 

OCDE. Talvez por isso, dado o grande número de estudantes “abaixo do nível 1”, a partir 

de 2006, o Pisa remodela a tabela de níveis de proficiência, para que a maior parte dos 

indivíduos seja equivalente a um perfil pré-determinado.  

     A alteração se deu no desmembramento da categoria mais inferior, o nível 1, em dois 

níveis mais elementares: “1A” e “1B”. Houve mudança também com a criação do nível 

6, um acima à classificação de 2000, visto que ocorreram casos de alunos para os quais 

os itens mais graduados da prova não pareceram tão “complexos”. A seguir, 

observaremos como ficou a nova escala de proficiência em leitura, a partir da edição de 

2009, quando ler volta a ser o foco da avaliação. 

 

4.2.3 Escala 2009 

 

     A primeira diferença notada é que tabela de 2009 condensou em um mesmo quadrante 

as subescalas de leitura, apresentadas em separado na edição de 2000. É possível extrair 

dos sete “novos” níveis, por meio dos verbos, o que o Pisa julga como habilidades 

pertinentes dessa subclassificação, a saber: 

 Subescala ‘Identificação e recuperação de informação’: ‘localizar’, ‘organizar’, 

‘lidar’, ‘recuperar’ 

 Subescala ‘interpretação’: ‘identificar o item’, ‘reconhecer a ideia central’, 

‘reconhecer relações’, ‘fazer inferências’  

 Subescala ‘Reflexão’: ‘realizar conexões’, ‘realizar comparações’, ‘relacionar’ 
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     Comparando os novos níveis incluídos – “1B” e “6” – àqueles que anteriormente eram 

os indicativos de menor e maior nível de proficiência (“1A” e “5”), notamos que: 

 Entre os níveis “1A” e “1B”, há diferença na quantidade de informações 

requisitadas ou presentes no texto. Enquanto no primeiro, o leitor deve localizar 

“um ou mais blocos de informação”, no segundo, tem o dever de encontrar “uma 

simples informação”.  

 Nos níveis mais baixos, a principal diferença está no texto empregado no 

empregado no item. Em “1B”, “o texto proporciona uma repetição da informação 

ou de símbolos e imagens familiares. Há um mínimo de informação que compete 

com a requerida”. Trata-se de um “pequeno texto de baixa complexidade”, 

exemplificado como listas simples ou narrativas.  No nível “1A”, diz-se que o 

texto do item é de “natureza familiar”. 

 Entre os níveis 5 e 6, a “diferença” é a maneira como as informações estão 

dispostas no texto, ora “ocultas”, ora “pouco perceptíveis”. 

 O texto também é um ponto de diferenciação entre os níveis mais elevados, na 

habilidade de refletir. No nível 6, trata-se de “um texto complexo ou tópico 
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desconhecido”, enquanto no nível 5 trata-se de um texto “de conteúdo não 

familiar”. 

     A questão é que criar novas categorias não soluciona os problemas que até então o 

Pisa afirma buscar nem soluciona a questão da exclusão que as classificações provocam. 

A mudança nos níveis mostra exatamente as acomodações que são feitas pelos governos 

e institutos, necessárias para abranger o maior número possível de indivíduos em sua 

catalogação. As categorias se pretendem científicas e rijas, mas são elásticas e variáveis 

de acordo com diferentes interesses (ANDERSON, 1993).  

     A alteração das escalas indica que houve uma preocupação primeira, por meio de pré-

testagem de itens e teorias aritméticas, de traçar os valores numéricos, os intervalos da 

pontuação para, posteriormente, tentar conceituar o que significaria cada uma das 

medidas e teorizar o que seria ser “nível X” ou “nível Y”. A medida passa a ter uma vida 

autônoma, além de sua definição. Isso explica as conceituações confusas e vazias. É de 

forma autônoma também que essas unidades de medida são tratadas na imprensa e nos 

relatórios. Ser nível 1 é tão somente estar “abaixo do desejado”, independente daquilo 

que esteja indicado nessa classe. Atingir uma determinada pontuação e ficar em um dado 

patamar da escala tem maior relevância do que qualquer habilidade que se diz requerer. 

Em notícia veiculada em 04 de dezembro de 2013 sobre o Pisa, notamos o enfoque dado 

às colocações em detrimento daquilo que é de fato aferido pelo exame e seu processo de 

aplicação. Os números são divulgados por si: 

RIO ALCANÇOU NOTA ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL. 

Estado ficou em 10º no ranking por unidade da federação; ES é o 

melhor. Por Lauro Neto e Leonardo Vieira 

O estado do Rio de Janeiro teve desempenho abaixo da média 

nacional nas três provas do Pisa. Na média geral do exame, foi 

também o único estado do Sudeste a ficar, de novo, abaixo da média 

do país. O Rio alcançou o décimo lugar na avaliação de Matemática, 

com 389 pontos; o décimo também na área de leitura, com 408 

pontos; e 11º na pesquisa sobre os conhecimentos dos alunos sobre 

questões de Ciências, com 401 pontos. 

Na média geral, o Rio também ficou me 10º com 399,3 pontos, 

caindo duas posições a 2009, quando ficou em 8º, 408. 

O desempenho dos estudantes brasileiros no Pisa 2012 difere 

bastante de um estado para o outro. Na área de Matemática, o 

Distrito Federal ficou em primeiro lugar no ranking nacional com 

416 pontos. Nota bem mais alta do que a de Alagoas, pior colocado, 

onde os estudantes fizeram 342 pontos na mesma prova. Mesmo 

assim o rendimento da capital federal não é o bastante para superar, 
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na relação internacional do Pisa, países como o Chile (423 pontos) 

ou Cazaquistão (432). A média do Brasil é de 391 pontos. (...)36 

     Ainda sobre a lógica da exclusão presente nesses exames e classificações decorrentes 

deles, Esteban (2013) aponta que  

Nosso século se ocupou especialmente da medida educacional, 

ressaltando seus traços de objetividade, fiabilidade, validez, 

eficiência e neutralidade, representados pela preocupação de 

construir provas estandardizadas capazes de revelar cientificamente 

os interesses, atitudes, capacidades, desenvolvimento, progresso, 

rendimento e inteligência dos estudantes. Esta avaliação se apoia no 

estabelecimento de um padrão que serve como termo de 

comparação, diferenciação, classificação e exclusão. (p.100) 

     Segundo a autora, o processo de medida educacional estabelece não apenas uma norma 

de conduta, um padrão, mas também uma ação coercitiva para a ‘não norma’. Ademais, 

a classificação e a ordenação dos sujeitos passam a produzir valores diferentes sobre eles, 

passam a caracteriza-los positiva e negativamente. Essa diferenciação e a consequente 

exclusão por meio do exame começam dentro da escola, uma vez que as atividades 

educacionais são regidas pelas dicotomias saber e não saber, erro e acerto, conhecimento 

e ignorância. (ESTEBAN, 2013, p.101-102) 

     Eis, então, um segundo aspecto, além da lógica da exclusão, que a classificação 

provoca – o apagamento dos saberes daqueles que estão nos níveis abaixo de um padrão 

estabelecido. Não atingir determinado escore num exame traz consigo a ideia de “não 

saber”, de desconhecimento de determinada informação ou prática. Assim como a nota 

acima dos patamares suscita a ideia de melhor preparo, sabedoria e eficácia.  

A ausência de questionamento dos múltiplos fios que tecem uma 

resposta e sua interpretação como acerto ou como erro faz com que 

haja uma leitura superficial do processo: quando a criança responde 

do modo esperado, ou seja, reproduz o que lhe foi ensinado, acerta, 

o que é avaliado como saber; por oposição quando a resposta dada 

se diferencia do padrão, o estudante erra e sua resposta é classificada 

como não saber. Valoriza-se o acerto e nega-se, ou tenta-se evitar e 

ocultar o erro. (ESTEBAN, 2013, p.137)    

    

     Logo, o foco recai em uma resposta modelo. Um exame é produzido por meio de um 

recorte e, representa traços, às vezes mínimos, de um currículo mais abrangente. A 

resposta certa para uma prova é, pois, também um recorte de conteúdos selecionados e 

privilegiados. Nesse sistema, são silenciados outros conhecimentos escolares dos 

                                                           
36 Neto, L.; Vieira, L. “Rio alcançou notas abaixo da média nacional”. O Globo, Rio de Janeiro: 04 jan. 

2013. Educação, p.12.  
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estudantes, suas idiossincrasias, os fatores culturais e sociais que os constituem, seus 

saberes legítimos. Erro e acerto são vistos como simplificação do processo, em que não 

se leva em consideração os saberes dos alunos, nem toda a trajetória da prova em si – sua 

burocracia, a elaboração dos itens, os enunciados das questões. Tudo isso é apagado, e os 

conteúdos que os exames abarcam é tido como único ou verdadeiro. 

A interpretação das respostas certas como comprovação da 

capacidade de raciocínio e de aprendizagem dos alunos e alunas, faz 

com que o fundamental seja responder corretamente, deixando de 

ter importância as características da pergunta formulada e os meios 

usados para chegar à resposta certa. Não são indagadas as 

características da aprendizagem realizada: o aluno pode estar 

simplesmente repetindo o já sabido, pode haver memorizado os 

elementos que permitem dar a resposta certa, ou pode ter aprendido 

a responder de acordo com as exigências do professor(a). 

(ESTEBAN, 2013, p.137-138) 

     As estatísticas educacionais, portanto, são formuladas tendo por base a criação de 

categorias. No caso do Pisa, essas categorias são os denominados níveis de proficiência, 

cujo intervalo numérico é bastante difundido, embora sua conceituação seja frágil e 

variável, a despeito da cientificidade pretendida e afirmada. Ao serem criados, os níveis 

de proficiência funcionam como sistemas de exclusão e são constituídos por meio do 

apagamento de diversos saberes. As categorias, em seu índice numérico, ganham 

relevância nos relatórios, não sem serem analisadas e interpretadas pelos enunciadores 

desses documentos. 

 

4.3 Interpretações dadas às estatísticas 

     Como já mencionado nesta pesquisa, os relatórios lançam mão de gráficos, tabelas, 

quadros numéricos, quantificando todas as informações a respeito do Pisa. Mas são os 

resultados que suscitam maior mobilização desses recursos. 

Quadro nº9 - quantitativo de representações estatísticas 

Relatório Gráficos Tabelas Quadros Figuras Total 

2000 05 13 01 - 19 

2006 47 37 01 - 85 

2009 23 03 03 01 30 

2012 39 - - 13 52 
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     No entanto, esses dados não aparecem sozinhos. No início deste capítulo, inserimos a 

consideração de J.Memória (2004) sobre o fato de a estatística estar relacionada com a 

interpretação dos números. De fato, as tabelas e gráficos aparecem acompanhados de 

enunciados que ora explicam e apresentam os índices, ora relacionam os dados e opinam 

sobre eles. Assim, tomamos esses enunciados para investigar, do ponto de vista 

enunciativo, a construção de subjetividades nesses relatórios. Dada a extensão dos 

relatórios e seu principal objetivo – abordar o desempenho brasileiro – concentramo-nos, 

a partir deste ponto, nos momentos em que o foco eram exatamente os resultados obtidos 

na prova. Os relatórios dedicam capítulos específicos para essa informação, a saber: 

 

Quadro nº10: capítulos de divulgação de resultados 

Relatório Seção Páginas 

2000 Capítulo 5 – Apresentação e discussão dos resultados              57-64 

2006 Capítulo III – Apresentação e discussão dos resultados 

Capítulo IV – Os resultados brasileiros por região 

43-96 

 

2009 Capítulo 4 – Brasil no Pisa 

Capítulo 5 - Resultados nacionais de 2009 

Capítulo 8 - Resultados Estaduais 

31-40 

41-45 

47-49 

2012 Capítulo 1 - Aplicação, amostragem e primeiros resultados do 

Pisa 2012 no Brasil 

Capítulo 5 - Fatores associados aos resultados 

11-16 

 

53-62 

 

     Para proceder a análise, servimo-nos das contribuições da Análise do Discurso de linha 

francesa, já mencionados anteriormente nesta pesquisa, como o conceito de cenografia 

discursiva de Maingueneau (2013). O autor entende por cenografia como o processo pelo 

qual o discurso constrói uma representação de sua própria enunciação, construindo não 

só os perfis de interlocução - de enunciador e coenunciador – mas também a topografia e 

a cronografia que se instauram nela. 

     A análise será feita em dois momentos. Primeiramente, uma análise individual de cada 

um dos relatórios selecionados (2000 e 2009), buscando apontar as marcas mais 

produtivas dos enunciados referentes às tabelas, bem como traçar algumas considerações 

sobre as seções dos documentos cujo foco sejam os resultados. Um segundo momento é 
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o cruzamento dessas informações para a construção de uma síntese, em que pretendemos 

identificar os diferentes perfis de enunciador. 

4.3.1 Relatório 2000: “apresentação e discussão dos resultados” 

      O relatório sobre o Pisa 2000, publicado pelo Inep em 2001, refere-se à primeira 

aplicação da prova. Há nele a predominância do apagamento das marcas de pessoa, em 

especial, nos trechos do relatório cuja função é “decifrar”, “ler” o conteúdo das tabelas 

de modo literal ou relatar passos da pesquisa. Esse apagamento gera a aproximação do 

relatório à construção de textos científicos, com efeitos de objetividade. : 

A Tabela 9 apresenta os resultados médios brutos para os países 

participantes do Pisa. Observe-se que, como em cada país apenas 

uma amostra de cerca de cinco mil estudantes participaram do Pisa, 

apresenta-se além da média de cada país, o intervalo de confiança 

(IC) de 95%. (INEP, 2001, p.57) 

 

O Gráfico 2 ilustra a relação entre a proficiência média em Leitura 

e uma medida da riqueza dos países, o logaritmo do PIB per capita. 

No gráfico, cada ponto representa um país e alguns dos pontos estão 

identificados nominalmente.  (INEP, 2001, p.63) 

     Constitui-se, assim, uma voz institucional “inquestionável”, portadora das verdades 

sobre a aplicação do exame e seus resultados. A necessidade de explicar os elementos 

envolvidos nas estatísticas torna-se mais constante, de modo que o enunciador o faz por 

meio de marcas como as interrogações diretas ou indiretas. Daher (2000) aponta, em 

discursos presidenciais, para esse tipo de recurso, o qual simula uma situação de interação 

face a face, construindo um “aparente diálogo, via pergunta / resposta, estruturadas a 

partir de um enunciador que coloca a pergunta como tendo sido feita pelo co-enunciador 

e que, em seguida, fornece a resposta” (p.85): 

E se as escolas ou os alunos sorteados tivessem sido outros? Isso 

teria afetado o resultado médio? É provável que sim. Os Intervalos 

de Confiança são a forma que temos de lidar com isso. (INEP, 2001, 

p.58) 

Como há alunos americanos de 15 anos com apenas oito anos de 

estudo, pode-se perguntar se o percentual de alunos americanos que 

atinge o nível 5 – independentemente do número de anos de estudo 

– é maior que o de alunos sul-coreanos. A resposta é positiva. 

(INEP, 2001, p. 62) 

     O viés didático pode ser observado também quando o enunciador tenta sintetizar e 

simplificar determinada análise, lançando mão da expressão “em resumo” e “em linhas 

gerais”: 
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Em resumo: a principal diferença entre os resultados dos alunos 

americanos e espanhóis concentra-se no melhor resultado da elite 

americana quando comparada com a elite espanhola. (INEP, 2001, 

p. 62) 

Em linhas gerais, o Gráfico 3 reafirma os pontos revelados pelo 

Gráfico 2. (INEP, 2001, p.65) 

     As descrições dos resultados prosseguem, de modo que o enunciador, imbuído de 

domínio sobre a matéria do relatório, possa a orientar uma determinada leitura à qual 

adjetiva como “adequada”. Em um dos exemplos abaixo, observaremos que o enunciador 

reconhece e designa seu interlocutor. 

Para a adequada apreciação da Tabela 9 é importante levar em conta 

que a escala de leitura do Pisa (...) (INEP, 2001, p.58) 

O exame da Tabela 9 e a adequada interpretação dos intervalos de 

confiança permitem que o leitor extraia diversas conclusões 

adicionais. (INEP, 2001, p.58) 

 

          A orientação da leitura se realiza também por meio de ressalvas, feitas 

principalmente pelos verbos considerar, prescindir, e do substantivo consideração. 

É importante recordar que os resultados médios comentados acima 

não levam em consideração a série cursada pelos alunos. (INEP, 

2001 p. 58) 

É importante considerar que o gráfico apenas descreve a relação 

entre desempenho em Leitura e riqueza dos países. (INEP, 2001, 

p.63) 

Uma análise abrangente dos resultados em Leitura do Pisa não deve 

prescindir do exame dos resultados alcançados pela elite 

socioeconômica e cultural nos diversos países. (INEP, 2001, p. 67) 

Deve ser registrado que se trata de três subescalas distintas 

(...)Apesar da advertência acerca da diferença entre as subescalas 

(INEP, 2001, p. 68) 

 

     Embora exista a predominância do apagamento das marcas de pessoa, há momentos 

pontuais em que a primeira pessoa do plural é usada na descrição dos resultados, seja com 

a função de explicar aspectos metodológicos da pesquisa do Pisa ou para, numa operação 

metalinguística, de exprimir as escolhas feitas para compor o próprio relatório: 

Os Intervalos de Confiança são a forma que temos de lidar com isso: 

se sortearmos um número muito grande de amostras, em 95% das 

amostras os intervalos de confiança conterão a média de cada país. 

Isso nos leva a considerar que, com apenas 5% de chance de errar, 

nesse intervalo de confiança de 95% estará contida a média de cada 

país. (INEP, 2001, p. 58) 
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     Chamamos atenção para esse último excerto, em que o uso da primeira pessoa está 

relacionado a ações que não são atribuições do Inep ou do governo brasileiro. Sortear as 

amostras, calcular a média de todos os países e aplicar um intervalo de segurança – que é 

uma margem de erro dada aos dados estatísticos – é tarefa da OCDE, mais 

especificamente dos consórcios que elaboram a prova. Dessa forma, o “nós” ali inscrito 

tem como referente os responsáveis diretos de organismos internacionais que 

efetivamente elaboram a prova e contabilizam seus resultados, processo fechado que 

exclui a atuação da maioria dos países participantes, inclusive do Brasil. Nesse sentido, 

podemos associar as considerações feita por Daher a respeito do Nós Exclusivo, 

“compreendido como aquele que exclui da interação pelo menos um dos seus 

interlocutores” (2000, p.133). A autora considera também sob a mesma classificação as 

situações em que ocorrerem a exclusão dos dois, enunciador e coenunciador, fato que 

pode ser observado no último exemplo. 

     No trecho a seguir, observamos mais um caso de Nós Exclusivo, em que há a exclusão 

do coenunciador. É interessante observar que nessa ocorrência, o “nós” equivale a um 

“eu” institucional, ao Inep. O uso da primeira pessoa provoca o efeito de um grupo de 

pessoas envolvidas, de uma equipe técnica que toma as decisões metodológicas do 

relatório e o elabora:    

Como os resultados obtidos para as diversas subescalas foram 

bastante semelhantes àqueles relatados para a escala geral de 

Leitura, apenas reproduzimos abaixo dados e a discussão sobre os 

aspectos em que o resultado brasileiro mostrou-se diferenciado por 

subescala. (INEP, 2001, p. 68) 

 

          É interessante ressaltar, em acréscimo a todas as observações anteriores, o fato de 

que existe, como indicou Lindblad e Popkewitz (2001), uma relação de causalidade que 

é construída via discurso entre os dados educacionais e outros indicadores sociais. 

Fenômenos díspares muitas vezes são relacionados e comparados. De igual maneira, no 

relatório do Pisa 2000, o enunciador passa a correlacionar fatores e buscar a causa do 

resultado que apresenta. 

O percentual de alunos abaixo do nível 1 é bastante elevado nos 

diversos países que têm alunos de 15 anos com menos de nove anos 

de estudo. Este resultado explica-se por dois motivos (...) (INEP, 

2001, p. 61) 

(...) muitas relações entre resultados dos alunos e condições 

escolares são explicadas por diferenças de nível socioeconômico e 

cultural dos alunos. (INEP, 2001, p. 69) 
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A dificuldade especial dos estudantes brasileiros com a diversidade 

textual explica os resultados nas subescalas (INEP, 2001, p.69) 

 

    Dessa maneira, se estabelece uma relação direta entre resultados ruins e atraso escolar 

(repetência); instituem-se relações de causalidade entre notas baixas e baixa renda, ou 

ainda, entre escores ruins e falta de exposição a determinados gêneros discursivos na 

escola. 

     Existe no relatório, portanto, a urgência de explicar o desempenho brasileiro, uma vez 

que os resultados só são tidos como ruins, porque são postos em relação a todos instante 

com os escores dos demais participantes.  A comparação aponta os “bons” e os “maus” 

na realização do exame Pisa. 

    Chamamos atenção, pois, para uma das marcas mais produtivas na divulgação dos 

resultados: os enunciados com estruturas comparativas. De acordo com Cunha e Cintra 

(2007), a gradação em português pode ser expressa por processos sintáticos e 

morfológicos em substantivos, adjetivos e advérbios37, sendo os dois últimos capazes de 

constituir o grau comparativo e superlativo. Para isso, o sentido de adjetivos e advérbios 

deve admitir variação de intensidade.38 

     O grau comparativo expressa a relação entre um ser e outro, ou ainda entre as 

características de um mesmo ser. Dessa forma, a comparação apresenta a ideia de 

superioridade, igualdade e inferioridade (CUNHA; CINTRA, 2007). 

     No relatório referente à edição 2000, foram identificadas 32 ocorrências dessas 

estruturas, sendo a mais recorrente a comparação de superioridade, tendo por base 

adjetivos (I) ou advérbios (II): 

(I) A Coréia do Sul possui um sistema educacional que produz 

resultados mais homogêneos do que os EUA. (INEP, 2001, 

p.62) 

(II) Observa-se que os indicadores variam muito mais entre as 

escolas do que entre os países (INEP, 2001, p.69) 

 

                                                           
37 Para Cunha (2007), a rigor, a flexão de grau seria pertinente ao adjetivo. No entanto, para estar de acordo com a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira e a tradição no ensino de Língua Portuguesa, o autor admite o grau normal, 

aumentativo e diminutivo para os substantivos. (p.198-199)  
38 Adjetivos pertencentes a terminologias científicas ou de tipo classificatório não admitem grau, como por exemplo os 

adjetivos “morfológico” e “ovíparo”. No caso dos advérbios, existem aqueles que não admitem variação de intensidade 

como “aqui”, “agora”, “diariamente” etc.  
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     Ou ainda, construído pelas formas anômalas “melhor”, “pior”, “maior”, “menor”, 

“superior” e “inferior” como nos exemplos (III), (IV), (V) e (VI): 

(III)  (...)as competências dos alunos com atraso escolar tendem 

a ser menores do que as dos alunos da mesma série sem 

atraso escolar. (INEP, 2001, p.61) 

(IV) (...)o percentual de alunos americanos que atinge o nível 5 

– independentemente do número de anos de estudo – é 

maior que o de alunos sul-coreanos (INEP, 2001, p. 62) 

(V) Há um grupo de países da OCDE com resultados 

estatisticamente superiores à média do conjunto de países 

que formam a OCDE. (INEP, 2001, p. 58) 

(VI) Há um grupo de países com resultados estatisticamente 

inferiores à média da OCDE (INEP, 2001, p.58) 

 

     Foram encontradas, com menor frequência, exemplares de comparações que denotam 

certa igualdade entre os elementos, indicando haver algum índice, ainda que mínimo, de 

diferença entre eles. Não houve registros da comparação de inferioridade neste relatório: 

(VII) O exame do percentual de alunos espanhóis e americanos 

com nove ou mais anos de estudo nos diferentes níveis de 

proficiência em leitura é bastante parecido em quase todos 

os níveis (...) (INEP, 2001, p.62) 

(VIII) “Como os resultados obtidos para as diversas subescalas 

foram bastante semelhantes àqueles relatados para a escala 

geral de Leitura (...) (INEP, 2001, p.68) 

 

     Além do formato clássico de comparação exposto pela gramática – advérbio (mais, 

menos, tão/tanto) acompanhado por conjunção (do que, que, quanto), identificamos 

outras formas comparativas, conforme mostrado em (VII) e (VIII). Algumas lançam mão 

de verbos (IX) ou são introduzidas por outras conjunções (X): 

(IX) (...) resultados dos alunos de quinze anos com sete ou com 

oito anos de estudos subestimam os resultados da 

população estudantil com sete ou oito anos de estudos. 

(INEP, 2001, p.62) 

(X) (...) parcelas expressivas da elite socioeconômica e cultural 

dos Estados Unidos (24%) e da França (19%) atingiram o 

nível 5 de proficiência em Leitura enquanto um baixo 

percentual de alunos da elite socioeconômica e cultural 

brasileira (5%) e mexicana (3%) atingiu o nível mais 

abrangente de proficiência. (INEP, 2001, p.68) 

 

     Também foram encontrados casos de superlativo. De acordo com Cunha e Cintra 

(2007), há na Língua Portuguesa superlativos que detonam um sentido dito absoluto, 

“quando um ser apresenta elevado grau de uma qualidade” (p.255). Por outro lado, os 

superlativos relativos são as ocorrências capazes de estabelecer “comparação à uma 

totalidade de seres que apresentam a mesma qualidade, e um deles se sobressai por possui-
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la em grau maior ou menor que os demais” (CUNHA; CINTRA, 2007, p.255). 

Verificamos superlativos nos exemplos a seguir. 

(XI) No caso da Finlândia, país com o melhor resultado em 

Leitura (...) (INEP, 2001, p. 65) 

(XII) O melhor resultado médio em leitura foi o da Finlândia, 

enquanto o pior foi o do Brasil. (INEP, 2001, p. 58) 

 

     Entendemos serem as comparações entradas profícuas para estudar esta seção do 

relatório. A partir delas traçaremos quais são os entes que são postos em relação mais 

frequentemente. Em seguida, buscaremos a característica que os une, o que se compara 

entre eles e intermedeia essa relação.     

      Para prosseguirmos nossa análise, partimos da premissa que comparação é uma 

relação entre dois elementos “a” e “b”. Por vezes, o elemento “b” é omitido no enunciado 

em que as estruturas comparativas estão presentes, mas pode ser retomado 

anaforicamente no texto ou na tabela à qual o trecho se refere. Dessa forma, buscamos 

listar quais são os termos que são mais recorrentes nas comparações. Assim, temos: 

Quadro nº11: Ocorrências dos termos comparados 

Termo  Ocorrências 

“EUA” 03 

“Coreia do Sul” 03 

“Alunos americanos” (EUA) 02 

“Alunos sul coreanos” 02 

“Reino Unido” 02 

“Japão” 02 

“Finlândia” 02 

“Americanos” 01 

“alunos espanhóis” 01 

Alunos com atraso escolar 01 

Alunos mexicanos 01 

“Brasil” 01 

Os brasileiros 01 

“Elite espanhola” 01 

“Elite americana” 01 

“Entre escolas” 01 

“entre países” 01 

Média ajustada 01 

Média bruta 01 

O conjunto de países da OCDE 01 

Um grupo de países da OCDE 01 

Itens de prova relacionados com reflexão 01 

Itens de prova relacionados com identificação e 

localização 

01 

 

     Observamos que, embora seja um relatório de apresentação dos resultados brasileiros, 

a designação “Brasil” ou “brasileiro” aparece com menor frequência nos discursos do que 
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nas tabelas do relatório. Das representações gráficas, como os gráficos e tabelas, o 

enunciador buscou acentuar o desempenho internacional em detrimento do local. Os 

Estados Unidos da América, por exemplo, aparecem como foco comparativo por 07 

vezes, sendo designado de diferentes maneiras no relatório – “EUA”, “alunos 

americanos”, “americanos”. Países cujo desempenho, de modo geral, é classificado pela 

OCDE como acima da média tem seus nomes, siglas ou adjetivos pátrios usados por mais 

vezes. É o caso da Finlândia, Japão e Coreia do Sul. 

     O desempenho brasileiro se estabelece de maneira difusa. Ao mesmo tempo que os 

relatórios exibem colocações ruins, os discursos omitem de certa forma esse baixo 

rendimento brasileiro. Nosso desempenho aparece por meio da comparação de elementos 

que servem não apenas para o Brasil, mas para outros países que compartilhem de 

situação semelhante. “Alunos com atraso escolar”, por exemplo, são elementos 

pertinentes da realidade de diversos participantes. Quando se mencionam esse conjunto 

de alunos, fala-se não apenas do caso brasileiro. De modo que o país se inclui, por diversas 

vezes nas comparações, inserido em um grupo. Em dado momento, Brasil e México 

tornam-se um único elemento: 

Brasil e México têm as concentrações mais elevadas de alunos nos 

níveis inferiores de proficiência. (INEP, 2001, p.62) 

     Para uma prova que pretende “avaliar sistemas educacionais”, as considerações dos 

resultados recaem 11 vezes sobre os estudantes, personagens não responsáveis pelos 

sistemas, ora designados como “alunos”, ora como “elites”.  

     Em última etapa, buscamos identificar o que estava sendo comparado entre esses 

elementos.  Quais foram as características que aproximaram esses atores, ou ainda, quais 

foram os índices que serviram de referência para que a comparação fosse estabelecida. 

Dessa forma, elaboramos o seguinte quadro que enumera a recorrência dos termos: 

Quadro nº 12: Ocorrência de características comparadas entre os participantes 

Termo  Ocorrência  

Resultados 03 

Resultado 02 

Resultados médios 01 

Resultado em leitura 01 

Resultados dos estudantes brasileiros 01 

Resultado médio em leitura 01 
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Estimativa do resultado médio 01 

Resultados homogêneos 01 

Nível de proficiência em leitura 01 

O percentual do nível de proficiência  01 

Percentuais dos níveis mais baixos de proficiência 01 

Percentual do nível 5 01 

Concentração de alunos no nível médio 01 

indicadores 01 

Competências  01 

média 01 

  

        Por ser uma seção destinada a apresentar e discutir os resultados, é de se esperar que 

“resultado(s)” seja o índice que vai orientar as relações entre os atores participantes do 

exame Pisa. São frequentes também os termos que fazem parte do cenário de uma prova 

internacional transformada em pesquisa estatística, como “média”, “indicadores” e 

“percentual”. 

  

 

     4.3.2  Relatório 2009: “Resultados nacionais” 

 

     Esta parte do relatório sobre o Pisa 2009 refere-se à quarta edição do exame e início 

de um novo ciclo. É a primeira vez que o foco em leitura se repete, dando ao Brasil um 

parâmetro próprio para traçar comparações nessa área. Iniciaremos com considerações 

mais abrangentes sobre a seção de divulgação dos resultados até chegarmos às 

comparações. Mais uma vez, observamos que quando se trata de transmitir as 

informações expostas na tabela, há a preferência por construções impessoais, forma 

bastante próxima da ideia de cientificidade que se quer atribuir a todas as etapas do 

exame. 

Na tabela 10, ao se observar o conjunto das três notas de área no 

decorrer das quatro edições, nota-se que o crescimento do Pisa é 

consistente. Apenas em 2006 registra-se uma queda em leitura em 

relação à edição anterior. (INEP, 2012, p.41) 

Ao se observar a média por Estado e por região em Leitura, 

constata-se que houve melhora em todas as regiões (...) (INEP, 

2012, p.49) 
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     Há a ocorrência de marcas da primeira pessoa do plural, com efeitos de sentido 

diferentes. Ora observamos a presença do “nós”, tendo como referente todo o Brasil, 

marcando uma oposição aos demais países e seus resultados. É um uso que pretende 

amalgamar os interlocutores pela sua identidade, pela sua condição de brasileiros, 

diferenciando-se das nações vizinhas. Seria esse um caso de Nós Inclusivo, “entendido 

como aquele que comporta a junção/integração do enunciador e do co-enunciador” 

(DAHER, 2000, p.133): 

Os resultados brasileiros em Matemática encontram-se próximos 

aos dos vizinhos latino-americanos, ainda assim continuamos 

distantes da média da OCDE e mais distantes ainda dos países com 

alto desempenho, como Coreia e Finlândia.  (INEP, 2012, p.34) 

 

     Notamos, por outro lado, o uso do Nós Exclusivo (DAHER, 2000), equivalente às 

instituições ou ao corpo técnico responsável pela tabulação e interpretação dos dados, 

sem que se esclareça se tratar do Inep, da OCDE ou de ambos. Nesses casos, o leitor é 

excluído desse “nós” e passa a ter a leitura das informações numéricas orientadas para 

pontos específicos da tabela: 

Segundo os dados de 2009, encontramos 75% dos estudantes 

brasileiros no ensino médio. Isso indica que, em algum momento da 

história de vida escolar, esse estudante passou por alguma 

reclassificação, aceleração de estudos ou programa equivalente, 

pois a proporção de estudantes com distorção idade série pode ser 

considerada baixa quando contrastada com outros dados 

apresentados anteriormente. (INEP, 2012, p.39) 

A evolução do fluxo escolar parece ser algo perceptível no 

desempenho brasileiro. Ao observarmos a progressão ao longo das 

séries para o estudante PISA, o crescimento é significativo. (INEP, 

2012, p.39) 

 

     Outra característica importante observada no relatório 2009 é o uso da modalização em 

discurso segundo, recurso usado para indicar que o enunciador não é responsável por 

aquele enunciado (MAINGUENEAU, 2013, p.179). Essas modalizações são usadas 

também para corroborar o pensamento do enunciador. Nesse caso, a modalização não 

exprime exatamente um ponto de vista diferente daquele que é apresentado no relatório, 

mas o reforça sob o selo de um discurso de autoridade. 

Segundo análise da própria OCDE, segundo essa comparação o 

Brasil foi um dos que mais evoluiu no período. (INEP, 2012, p.31) 

Estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (Ipea) constata, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a população 
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elegível para Pisa teve um acréscimo significativo. (INEP, 2012, 

p.39) 

 

     As comparações, mais uma vez, constituem uma das estruturas mais frequentes nesta 

seção do relatório 2009. No entanto, não foram encontradas comparações formadas pela 

estrutura gramatical clássica, composta por advérbio acrescido de conjunção. A exceção 

é a única ocorrência de estrutura comparativa de igualdade: 

(XIII) Estados Unidos, país que, assim como o Brasil, possui um 

sistema federativo de grande extensão territorial. (INEP, 

2012, p. 31)  

 

     Foram mais recorrentes nesse documento as comparações feitas por formas anômalas, 

sobretudo as formas “maior” e “melhor”: 

(XIV) De maneira geral, observa-se que os resultados regionais 

refletem um pouco o nível de desenvolvimento de cada 

região ou Estado, sendo a região Sul aquela com melhor 

desempenho em todas as três áreas de conhecimento 

avaliadas. (INEP, 2012, p. 55) 

(XV) Considerando o grande número de países participantes, 

optou-se por incluir na tabela 2 aqueles com maior 

proximidade ao Brasil (...) (INEP, 2012, p.31) 

      

     No caso do documento referente a 2009, é grande também a ocorrência de 

superlativos, outra maneira de colocar elementos que pertencem a um mesmo conjunto 

em relação.  

(XVI) Nas regiões Norte e Nordeste observaram-se também as 

médias mais baixas do país. (INEP, 2012, p.54) 

 

(XVII) Matemática é, desde o Pisa 2000, uma das áreas em que o 

Brasil obteve as notas mais baixas. (INEP, 2012, p.52) 

 

 

(XVIII) Além desses, foram incluídos os dois países que 

apresentaram os melhores resultados com sistemas 

educacionais bem distintos – Coreia e Finlândia(...) (INEP, 

2012, p. 31) 

 

(XIX) Um dos aspectos que pode ser observado foi o melhor 

desempenho do sexo feminino em leitura (...) (INEP, 2012, 

p.42) 

 

     Buscamos, conforme fizemos com o relatório 2000, identificar quais são os elementos 

postos em relação, aproximados a partir de suas semelhanças ou diferenças. Chegamos 

assim, ao seguinte resultado: 
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Quadro nº12: Ocorrência de elementos comparados (2009) 

Termo  Ocorrência  

“Brasil” 04 

“Argentina e Panamá” 01 

“Coreia e Finlândia” 01 

“Finlândia” 01 

“Finlandeses” 01 

“Japão, Noruega e Alemanha” 01 

“Outros países” 01 

“Participantes” 01 

“Região Sul” (do Brasil) 01 

“Sudeste e Centro Oeste” (do Brasil) 01 

“Centro Oeste e Sul” (do Brasil) 01 

“Norte e Nordeste” (do Brasil) 01 

“Estudantes de escolas federais” 01 

“Escolas privadas” 01 

“Estudantes do 1º e 2º do Ensino Médio” 01 

“Pais”  01 

 

     Ainda é grande o intento de, a partir do Pisa, estabelecer relações entre o Brasil e 

outros países que participam do exame, embora tenham diferenças econômicas, sociais, 

culturais e na própria organização e gestão de seus sistemas educacionais. O que chama 

atenção na edição de 2009 é que as unidades federativas brasileiras, agrupadas em regiões 

geográficas, passam a ser também comparadas entre si. Em outras palavras, não se trata 

apenas de uma avaliação de sistemas educacionais de diferentes nações capaz de gerar 

comparações entre eles; trata-se também da avaliação de um único sistema em relação a 

si mesmo: seja no tempo, quando usa por parâmetro os resultados obtidos nas edições 

anteriores; seja no espaço, promovendo uma espécie de ordenação dentro do país, entre 

as regiões. Estas passam a ser organizadas em “primeiras”, “últimas”, “melhores” e 

“piores” de acordo com os resultados obtidos, marcando a fragmentação de um sistema 

educacional ou evidenciando a existência de sistemas menores e diferentes dentro de 

nosso território. O próprio relatório indica uma divisão entre o “Brasil abaixo da média” 

e o “Brasil acima da média”, em uma dicotomia Norte – Sul. 

 

 



132 
 

Figura 12 

 

(INEP, 2012, p.51) 

     É interessante perceber que outro de tipo de relação entre elementos também é exposta: 

não apenas entre sistemas ou no interior de sistemas, mas entre a natureza das escolas. As 

instituições federais de ensino, por terem obtido melhores resultados, são comparadas às 

escolas estaduais, instituições privadas e ao desempenho de outros países: 

Observa-se que as escolas federais possuem estudantes com alto 

desempenho quando comparadas com as estaduais. Deve-se 

considerar a peculiaridades dessas escolas: muitas são de origem 

militar, outras vinculadas a universidades ou de ensino técnico; 

algumas possuem processo seletivo para ingresso, o que supõe um 

estudante mais bem preparado para o início do curso; e podem 

também possuir carga horária integral. Mesmo assim o resultado é 

surpreendente e inclusive superior ao das escolas privadas. 

Comparando-se as medias dos estudantes das mais diversas nações, 

a dos estudantes da escola federal foi superior à de estudantes como 

Japão Alemanha e Noruega. (INEP, 2012, p.43) 

 

          Há, dessa maneira, uma espécie de exaltação ao sistema federal de ensino em 

detrimento dos outros, como se o Governo Federal se eximisse de qualquer 

responsabilidade pelas demais esferas da educação e salientasse o bom trabalho que 

desenvolve nas escolas federais. Isso gera, no relatório 2009, a ocorrência de enunciados 
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cuja função é preconizar, sugerir ou recomendar mudanças no ensino das escolas 

estaduais: 

Seria interessante verificar quais condições de ensino estão 

presentes nessas escolas (federais) e quais podem ser aplicáveis nas 

redes estaduais. (INEP, 2012, p.43) 

(...) o Brasil, por meio de suas secretarias estaduais, deveria investir 

mais em práticas de leitura nas escolas de Estados como Maranhão, 

Alagoas, Piauí, entre outros. (INEP, 2012, p.51) 

(...) as regiões Norte e Nordeste são aquelas nas quais devem ser 

concentrados os maiores esforços para a melhoria educacional, para 

que o País apresente maior igualdade educacional. (INEP, 2012, 

p.55) 

O excelente desempenho das escolas públicas federais indica serem 

elas um modelo não só para as demais escolas públicas, mas também 

para as escolas privadas. As práticas pedagógicas das escolas 

federais deveriam ser mais bem estudadas e disseminadas para 

outras unidades escolares brasileiras. (INEP, 2012, p.58)    

 

     Observamos, assim, que com o passar das edições do Pisa, os relatórios passam da 

função de relatar os passos tomados ao longo do exame e os resultados obtidos para, além 

disso, atualizar a função de identificar o problema e recomendar ações para sua solução, 

possibilitando recuperar nos documentos uma imagem de enunciador-consultor (SOUZA 

E SILVA; ROCHA, 1999) 

O consultor corresponde a uma imagem que se manifesta por meio 

de duas posições complementares: o expert, que ocupa o lugar de 

especialista em uma dada matéria; o técnico, papel exercido por 

aquele que, diante de uma demanda que lhe é encaminhada, vem 

prestar serviços de aconselhamento, na tentativa de solucionar um 

problema. (...) o consultor-técnico passa mais diretamente do 

problema às preconizações. (SOUZA E SILVA; ROCHA, 1999, 

p.375) 

 

     Existe, pois, um enunciado-consultor que delimita a quem pertence o problema 

indicando, opondo o governo federal e os estados da federação. A estes são dirigidas as 

preconizações, uma vez que as deficiências estão ali localizadas. O primeiro serve de 

modelo a ser seguido, apresentando características que devem ser aplicadas como 

resolução nos estados. 
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4.4  Considerações parciais 

     As estatísticas, conforme apontado por Foucault (2008) e Anderson (1993), são 

ferramentas importantes na obtenção de informações sobre as populações para governar. 

Elas são, no entanto, construídas tendo base uma ótica cientificista de categorizar e 

tipificar as pessoas. Essas classificações podem apresentar definições instáveis e 

questionáveis. 

     Na área da educação brasileira, em sua esfera federal, estadual e municipal, muitos 

exames em larga em escala vem sendo utilizados para produzir dados numéricos sobre 

alunos e instituições. Esses números também geram uma matriz classificatória, orientada 

pelo número de acertos nos itens que compõem as provas. Assim também o faz o Pisa, 

que por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI) classifica sistemas educacionais em 

escalas de proficiência. O fato é que, embora queira lidar com sistemas, as informações 

referentes à escala recaem sobre os alunos e, consequentemente, sobre a aula ministrada 

pelos seus professores. 

     A tabulação desses dados nos relatórios de 2000 e 2009, em seções específicas para a 

divulgação dos escores, vem acompanhada de enunciados que tentam reproduzir as 

informações apresentadas nas tabelas e interpretá-las.  Observamos que a maneira mais 

produtiva para essa divulgação é a comparação do desempenho brasileiro com os demais 

países e a comparação entre os estados da federação. Nesse o exame, o resultado não 

existe se não for posto em relação com os outros, promovendo um ranking entre os 

participantes, promovendo uma competição injusta, pois não leva em consideração as 

diferenças socioeconômicas que constituem as nações e as unidades federativas. 

     A comparação no interior do sistema brasileiro aponta para um distanciamento entre 

governo federal e as redes estaduais. O bom desempenho obtido pelas instituições federais 

faz com que as outras esferas sejam caracterizadas como os “problemas”, as “causas” do 

desempenho brasileiro. Essa postura acirra ainda mais as diferenças existentes entre as 

regiões e desresponsabiliza a União de cuidados com seu próprio sistema educacional.   

     Nesse sentido, são atualizados, no relatório de 2009, enunciados cuja função é 

preconizar, apontar estratégias bem sucedidas para que os estados aumentem sua 

pontuação no exame e melhorem a qualidade da educação oferecida em suas escolas. A 

solução tem como modelo a esfera federal de ensino, na qual as secretarias locais devem 

pautar sua mudança. 
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     Mais uma vez, observamos que se processa no Pisa a lógica da exclusão, comum nos 

exames de larga escala. Para que um elemento seja categorizado como o “melhor”, outros 

são postos à margem. Em vez de se questionar os pressupostos que orientam tais exames 

e estatísticas, prefere-se desprestigiar qualquer trabalho em curso em diversas esferas de 

ensino e pressionar a mudança nos sistemas que não atingiram os resultados e 

expectativas nas provas.   
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Capítulo 5:  BIOPODER E EDUCAÇÃO 

 

     A partir da década de 70, Michel Foucault (2008b) orientou seus estudos, dentre outros 

temas, para os diferentes modos de gerir os indivíduos dentro das sociedades modernas, 

analisando três modelos de gestão, a saber: a razão de estado, o liberalismo e o 

neoliberalismo. Não explicitaremos detalhadamente as características de cada um dos 

modos, interessando-nos a passagem de um para o outro e o lugar que ocupam as 

avaliações nos dois últimos modelos.  

     Na chamada razão de estado, a racionalidade dos governos estava voltada ao ser 

humano enquanto indivíduo, suas doenças e desvios. Surgem instituições de correção e 

conformação do homem para que haja condições mínimas de funcionamento do Estado. 

O governante tinha seu poder limitado por um aparato jurídico, que daria legitimidade às 

suas ações. Conhecer sobre os indivíduos por meio dos censos e estatísticas fazia parte de 

um saber de Estado, isto é, era o instrumento técnico necessário para se governar. Sua 

finalidade era acumular riquezas por meio do mercantilismo e, para atingir esse fim, o 

Estado deveria, dentre outras ações, gerir-se internamente por meio da ação de sua polícia 

e externamente, por meio de um aparato diplomático-militar que assegurasse sua 

soberania (FOUCAULT, 2008b, p.11-20) 

     No liberalismo, segundo Foucault (2008b), o interesse do Estado se volta à circulação 

e produção de bens e mercadorias. Ganha força o mercado, com suas próprias leis e 

doutrinas de tal modo articuladas, que o governo se limita por elas, atuando apenas o 

necessário para garantir e permitir seu livre funcionamento. Dessa maneira, a economia 

política nasce no centro da razão de governo liberal e passa a delimitar as intervenções 

estatais, as quais visam ser eficazes para a manutenção das relações comerciais. A lógica 

de mercado constitui aquilo que seria a “verdade” nas ações do governo, as práticas que 

seriam válidas dentro da razão liberal.  

     Enfim, último ponto – que explica como e por que a economia 

política pôde se apresentar como forma primeira dessa nova ratio 

governamental autolimitativa – é que se há uma natureza que é 

própria da governamentalidade, dos seus objetos e das suas 

operações, a consequência disso é que a prática governamental não 

poderá fazer o que tem de fazer a não ser respeitando essa natureza. 

Se ela atropelar essa natureza, se não a levar em conta ou se for de 

encontro às leis estabelecidas por essa naturalidade própria dos 

objetos que ela manipula, vai haver imediatamente consequências 

negativas para ela mesma, em outras palavras, vai haver sucesso ou 
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fracasso, que agora são o critério da ação governamental, e não mais 

legitimidade ou ilegitimidade. (FOUCAULT, 2008b, p.22-23) 

     Nesse sentido, a questão da produção de riquezas ganha destaque, pois vai moldar, 

dentre outras consequências, a relação entre o governo e sua população por uma relação 

de interesse e utilidade. Enquanto as populações devem crescer por serem úteis à 

economia, há uma retração do Estado – estado mínimo –  nas questões políticas, sociais 

e econômicas.  

A partir da nova razão governamental – e é esse o ponto de 

deslocamento entre a antiga e a nova, entre a razão de Estado e a 

razão de estado mínimo – , a partir de então o governo já não precisa 

intervir, já não age diretamente sobre as coisas e sobre as pessoas, 

só pode agir, só está legitimado, fundado em direito e em razão para 

intervir na medida em que o interesse, os interesses, os jogos de 

interesse tornam determinado indivíduo ou determinada coisa, 

determinado bem ou determinada riqueza, ou determinado processo, 

de certo interesse para os indivíduos, para o conjunto de indivíduos 

(...) O governo só se interessa pelos interesses. (FOUCAULT, 

2008b, p.62) 

     O afastamento do Estado ou a diminuição de suas intervenções podem gerar a ideia de 

liberdade de atuação dos agentes econômicos. Porém, no âmbito do liberalismo, a 

liberdade está ajustada aos princípios do mercado. Isso faz com que haja uma contradição 

latente nessa estrutura: ao mesmo tempo em que se prega a livre negociação, por exemplo, 

o Estado deve colocá-la sob vigilância, com técnicas disciplinares ou reguladoras, de 

modo que as leis de mercado não sejam de certa forma infringidas e levem à ruína a 

própria estrutura na qual ele se assenta. Observamos, portanto, que a lógica liberal está 

atrelada à ideia de liberdade e, ao mesmo, de controle e coerção. 

     No século XX, o neoliberalismo acentua as características liberais e estende essa linha 

de pensamento a áreas que não necessariamente digam respeito à economia. A educação 

é um desses âmbitos em que se verá, paulatinamente, o apagamento das ações de um 

poder um central, em prol de um desmantelamento de um sistema único, em que a 

administração do ensino é dividida entre esferas menores e/ou privadas. A ideia de se ter 

ações reguladoras, nesse momento, passa a ser a técnica utilizada por um Estado que tem 

o crescimento econômico como meta e mobiliza todos os seus setores para tal. A educação 

é mais um ramo que viabilizará o desenvolvimento da economia.  

     Embora mantenha a lógica do estado mínimo, o governo tem políticas 

intervencionistas frequentes e camufladas, em diferentes questões. Foucault aponta essa 

característica das ações centrais quando aborda categorizações para o neoliberalismo: 
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Do ponto de vista econômico, o que é o neoliberalismo? Nada mais 

que a reativação de velhas teorias econômicas já surradas. 

Segundo, do ponto de vista sociológico, o que é o neoliberalismo? 

Nada mais que aquilo através do que passa a instauração, na 

sociedade, de relações estritamente mercantis. 

Por fim, terceiro, de um ponto de vista político, o neoliberalismo 

nada mais é que uma cobertura para uma intervenção generalizada 

e administrativa do Estado(...) (FOUCAULT, 2008b, p.179) 

 

     O neoliberalismo também tem por característica a análise econômica do trabalho 

humano, seu valor e o que é capaz de produzir, instituindo a teoria do “capital humano”. 

Este é composto por dois elementos de diferentes naturezas – os inatos e os adquiridos. 

Os inatos dizem respeito a fatores biológicos que constituem os seres humanos como 

espécie. Foucault (2008b) apresenta que as ciências genéticas e seu desenvolvimento 

poderiam estabelecer, por esse viés, a seleção dos indivíduos mais “produtivos”, menos 

propensos a enfermidades, por exemplo, com características mais desejáveis a um 

determinado tipo de trabalho. O autor acrescenta, entretanto, que, à época de seus escritos, 

pouco se estudava sobre os fatores genéticos do “capital humano”, do trabalho, mas já 

aponta os efeitos racistas que esse uso poderia gerar. 

    Interessa à razão neoliberal o fator adquirido do capital humano, que tem a ver com a 

formação dos indivíduos: 

Formar capital humano, formar essas espécies de competência-

máquina que vão produzir renda, ou melhor, que vão ser 

remuneradas por renda, quer dizer o quê? Quer dizer, é claro, fazer 

o que se chama de investimentos educacionais. Na verdade, não se 

esperaram os neoliberais para medir certos efeitos desses 

investimentos educacionais, quer se trate da instrução propriamente 

dita, quer se trate da formação profissional, etc. Mas os neoliberais 

observam que, na verdade, o que se deve chamar de investimento 

educacional, em todo o caso os elementos que entram na 

constituição de um capital humano, são muito mais amplos, muito 

mais numerosos que o simples aprendizado escolar ou que o simples 

aprendizado profissional. (FOUCAULT, 2008b, p.315)   

      

     A teoria do “capital humano” é interessante por mostrar o indivíduo, em sua dimensão 

biológica, visto como espécie; bem como pertencente a um corpo social produtivo, o 

indivíduo-máquina. O razão liberal e neoliberal, ao considerar as massas como corpos 

biológicos economicamente produtivos e governáveis, uteis aos interesses econômicos, 

constituem pontos relevantes para compreender conceitos como Biopolítica e Biopoder. 
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      Termo cunhado por Foucault (2014), a Biopolítica é entendida como a atividade 

política, uma atividade do Estado, sobre a vida biológica de um grupo de indivíduos. A 

construção desse conceito se deve, principalmente, à mudança ocorrida nas sociedades 

modernas do século XVIII, em que o papel do soberano não estava mais atrelado a seu 

“poder de morte”, ou seja, decidir a morte de alguém. Naquele momento, o poder do 

Estado passa a ser o de promover a vida e geri-la, evitando os perigos que podem pôr em 

risco sobrevivência biológica de sua população, como grandes epidemias e questões de 

segurança pública.    

     Se no século anterior, havia se desenvolvido a preocupação com o corpo individual, 

seu disciplinamento e docilização por meio de instituições que empenhavam seus 

esforços “no adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no 

crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistema de 

controle eficazes e econômicos” (FOUCAULT, 2014, p.150); No século seguinte, 

associada a essa administração dos corpos, os estados passam a inserir as características 

humanas fundamentais numa estratégia política voltada às massas: 

Por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, 

no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte 

dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a 

mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com 

todas as condições que podem fazê-los variar; Tais processos são 

assumidos mediante uma série de intervenções e controles 

reguladores: uma biopolítica da população. As disciplinas do corpo 

e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos 

quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. 

(FOUCAULT, 2014, p.150)    

 

     Eis, então, o duplo caminho para a formação daquilo que Foucault chama de Biopoder: 

de um lado o disciplinamento do índivíduo promovido pelas instituições e de outro a 

biopolítica, as regulações das grandes massas no que tange aspectos de sua vida biológica. 

Assim se constituirão técnicas para a sujeição dos corpos e controle das populações e foi 

por meio da articulação desses dois planos que se viabilizou o capitalismo nessas 

sociedades. 

     Esse biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável 

ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à 

custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e 

por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos 

processos econômicos. Mas o capitalismo exigiu mais do que isso; 

foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu reforço quanto de sua 

utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários métodos de 

poder, capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, 
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sem por isso torna-las mais difíceis de sujeitar; se o 

desenvolvimento de grandes aparelhos de Estado como instituições 

de poder, garantiu a manutenção das relações de produção, os 

rudimentos de anátomo e biopolítica, inventados no século XVIII 

como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social 

e utilizadas por instituições bem diversas agiram no nível dos 

processos econômicos, do seu desenrolar, das forças que estão em 

ação em tais processos e os sustentam; operaram, também, como 

fatores de segregação e hierarquização social, agindo sobre as forças 

respectivas tanto de uns como de outros, garantindo relações de 

dominação e efeitos e hegemonia; o ajustamento da acumulação dos 

homens à do capital, a articulação do crescimento dos grupos 

humanos à expansão das forças produtivas e a repartição diferencial 

do lucro foram, em parte, tornados possíveis pelo exercício do 

biopoder com suas formas e procedimentos múltiplos. 

(FOUCAULT, 2014, p.152) 

 

 

     Nesse âmbito, relacionamos as considerações de Foucault sobre liberalismo e 

neoliberalismo e sobre o Biopoder, relacionando-os a área da educação, tendo em vista 

os seguintes pontos: 

a) Primeiramente, compreendendo que a ação do estado sobre as populações – 

biopoder – são materializadas em suas políticas. As políticas públicas na área 

educacional estão inseridas nesse bojo. O governo promove leis que 

universalizam o acesso à escola, orientam seus currículos, organizam a 

segmentação do ensino estando voltadas, portanto, para a gestão e controle da vida 

em/do grupo.  

b) A educação pode ser situada, conforme já visto, de acordo com a razão neoliberal 

de governar, como um dos elementos que interessa ao Estado na formação de seu 

“capital humano”, dos seres efetivamente produtivos dentro de sua economia. A 

educacional está associada ao elemento adquirido desse “capital”. 

c) A educação, assim, apresentará duas vertentes características da forma de pensar 

liberal: em primeiro lugar, a descentralização e fragmentação de sua 

administração como parte de um projeto de Estado mínimo. Os governos centrais, 

passo a passo, vão se eximindo de responsabilidades diretas da área educacional, 

transferindo-as a outros agentes. Em segundo lugar, os mecanismos de 

intervenção estatal para um chamado controle de “qualidade do ensino”. É a face 

reguladora do Estado, na observância daquilo que é realizado nos diferentes 

contextos educacionais. Seu principal instrumento são as avaliações em larga 

escala. 
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     Observamos essas três marcas, por exemplo, na confluência de alguns dispositivos 

legais que nortearam reformas educacionais brasileiras no final do século XX, e como a 

lógica neoliberal se efetiva nessas políticas. 

     Bonamino (2002) aponta documentos que são “pioneiros” de uma política educacional 

de cunho neoliberal no Brasil, vigentes em especial na década de 90.  As políticas públicas 

da época promovem ambientes de certa liberdade de atuação, com o mínimo de 

intervenções do Estado, marcado pela fragmentação administrativa. Nesse sentido, leis 

sobre educação apontam para a maior liberdade da escola, maior autonomia escolar.  

A atividade reformadora tem se concretizado sob o espírito de 

flexibilidade consagrado pela nova legislação educacional, que 

introduz possibilidades de atuação ais livre, seu para as instituições 

escolares, seja para a sociedade civil ou para o próprio MEC, ao 

mesmo tempo em que concretiza, ao lado de outras mudanças na 

estrutura organizacional do sistema de proteção social brasileiro 

(assistência social, saúde, saneamento e habitação popular), a 

transferência de gestão aos níveis estadual e municipal de governo.  

(BONAMINO, 2002, P.66) 

 

     A autora indica que essa foi uma importante transformação se considerar que durante 

o regime militar até o início da década de 80/90 do século passado, questões como os 

programas de merenda escolar eram completamente geridos pelo governo federal, o que 

acarretava diversos problemas de distribuição e gestão. A descentralização permitiu que 

governadores e prefeitos puderam assumir a administração desses recursos, o que nem 

sempre esteve atrelado a uma melhora do serviço. Esse é o início de um projeto de 

desconstrução de um padrão centralizado do sistema de proteção social das décadas 

anteriores, reformulando, pois, o papel da União. (BONAMINO, 2002, p.67-68). 

     Em 1996, três meses antes da aprovação da LDB, o governo federal lança uma medida 

de descentralização administrativa e financeira da educação fundamental, a Emenda 

Constitucional nº 14, em que cabe à União a "função redistributiva e supletiva, de forma 

a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira dos municípios" (art. 211, §1º). Essa 

medida aumenta a percentagem de contribuição financeira dos estados e reduz o 

investimento federal na educação básica. Essa política não leva em consideração, no 
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entanto, a desigualdade econômica entre as unidades federativas brasileiras e denota que 

o Estado se exime também da responsabilidade de investimentos na área. 

Em síntese, permeio da EC n12/96, o governo federal redefine se 

papel na educação e, portanto, o do próprio MEC, até então baseado 

na oferta, financiamento e implementação de parte do ensino 

fundamental. Para desincumbir-se de parte da responsabilidade pela 

manutenção do ensino fundamental e, ao mesmo tempo, para 

centralizar o controle e a avaliação das políticas deste nível escolar, 

o governo acabou por alterar a perspectiva colaborativa e por reduzir 

a parcela de contribuição financeira definidas pela Constituição 

Federal de 1988. (BONAMINO, 2002, p.69) 

 

     A criação do FUNDEF, nesse sentido, também marca a descentralização estatal. Desde 

seu funcionamento em janeiro de 1998, a criação do fundo contribui para maior 

autonomia escolar, uma vez que os recursos devem ser administrados diretamente pelas 

escolas ou repassados, no máximo, ao poder municipal. É a eliminação de intermediários 

na gestão de recursos monetários e a outorga de responsabilidades às instituições de 

ensino, reduzindo tais funções do Estado (BONAMINO, 2002, p.69-70). 

     O grande marco de políticas públicas para a educação com a marca liberal, dando 

maior liberdade às esferas, foi a Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade se materializa na 

lei na forma de flexibilização, como a mobilidade de organização dos calendários 

escolares, dos critérios de ordenação de alunos (série, ano, ciclo), de organização do 

tempo e dos currículos. O Estado pulveriza a responsabilidade de fomentar o ensino, 

delegando aos municípios a gestão do ensino fundamental e às unidades da federação, o 

ensino médio. 

     Por outro lado, a lei situa o Estado como aquele que vai aferir o "produto final do 

processo educativo", comprometendo-se com a montagem de um sistema nacional de 

avaliação da educação básica e do ensino superior. Há, assim, um esvaziamento do papel 

do Estado, que deixou de cuidar e se responsabilizar pelo processo educacional, passando 

a ser um Estado-avaliador. 

Se o primeiro ponto da flexibilidade é dado por uma regulamentação 

mínima como os duzentos dias letivos e das oitocentas horas de aula 

anuais, o fato que a União seja investida de poderes inéditos sobre 

todos os níveis da educação escolar, a partir das noções de 

coordenação e avaliação, constitui o contraponto forte do princípio 

de flexibilização. Trata-se de um poder sem precedentes nas mãos 

da união, que se torna responsável pela avaliação sistêmica, 

sistemática e externa do rendimento escolar no ensino fundamental 

(LDB, art87, §3º, IV) (BONAMINO, 2002, p.73) 
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     A avaliação é, nesse sentido, a face de uma nova forma de gestão estatal. Excetuando 

a esfera federal, composta do ensino superior e de escolas técnicas de nível médio, o 

Estado se coloca como uma espécie de “agente externo”, na medida em que mede os 

resultados de esferas de ensino para as quais não oferece cursos e das quais não participa 

da administração, como é o caso da educação básica. O exame tem por objetivo, assim, o 

controle do que é feito pelos sistemas educacionais, a prestação de contas das unidades 

menores à União e o foco no melhor desempenho possível dos alunos. 

Nesse contexto, a descentralização foi acompanhada por uma 

redefinição de papeis, nos diferentes órgão e instâncias de governo, 

que desloca os mecanismos de controle do processo escolar dos 

aspectos processuais para a valorização dos resultados e que leva à 

introdução das avaliações nacionais. Se não é correto identificar a 

descentralização com privatização, também não se pode ignorar o 

fato de que o desengajamento do governo central de 

responsabilidades tradicionalmente assumidas na área educacional 

introduz relações intergovernamentais que tendem a impor 

restrições, em volume, capacidade e qualidade, sobre os serviços 

educacionais publicamente produzidos e que, no limite, podem 

conduzir à demanda para o setor privado. (BONAMINO, 2002, 

p.76) 

 

     A autora expõe ainda que o sistema de avaliação básica passa a ser apresentado como 

parte da razão de governo que entende a descentralização como democratização; a ação 

de avaliar como um investimento na qualidade do ensino público e uma forma de dar um 

retorno à sociedade do “produto” gerado ao final dos segmentos de escolarização. Tais 

dados passam a evidenciar, assim, não o sistema educacional, mas as pequenas instâncias 

de que é formado, responsabilizando-as, sobretudo se os resultados dos alunos ficam 

aquém do esperado. Eis o enfoque no trabalho docente e nas instituições de ensino. 

     Tem-se, então, uma tensão entre dois polos: entre a flexibilidade e o princípio de 

autonomia oferecidos pelos instrumentos legais; e entre o Estado regulador, o Estado que 

se retira da concepção e execução dos processos educacionais para se apresentar, a 

posteriori, ao fim da escolarização por vezes, com instrumentos de medida de alunos e 

escolas, dos quais os maiores exemplos são as provas em larga escala. 

   

     5.1 Pisa e regulação de sistemas educacionais  

     Aclaremos, primeiro plano, o sentido que a palavra regulação ganha em contextos 

educacionais. Para Barroso 
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(...) a ocorrência do termo regulação aparece principalmente 

associada ao debate sobre a reforma da administração do Estado na 

educação e sua modernização. Isto acontece, sobretudo, num 

contexto linguístico francófono e em países onde ainda predomina 

uma administração muito centralizada e burocratizada. A referência 

à “regulação” aparece como resultado de um certo efeito de moda 

(ou aggiornamento linguístico), com o fim de reforçar a imagem de 

um Estado menos prescritivo e regulamentador e de uma “nova 

administração pública” que substitui um controle direto e a priori 

sobre os processos, por um controlo remoto, e a posteriori baseado 

nos resultados. A referência a um “Estado regulador” pressupõe, 

nesta perspectiva, o reconhecimento e a existência de unidades 

autónomas no sistema e é utilizada como expressão de uma certa 

modernização da administração da educação pública que evolui (...) 

Num segundo contexto, a ocorrência do termo regulação aparece 

predominantemente associada, por oposição, ao conceito de 

“desregulação”. Neste caso, a oposição regulação/desregulação, 

pretende sublinhar uma ruptura com os modelos “tradicionais” de 

intervenção do Estado na coordenação e pilotagem do sistema 

público de educação. Isto ocorre sobretudo num contexto linguístico 

anglo-saxónico e, principalmente, em países, onde se verificaram 

mudanças políticas de cariz conservador e neoliberal. Nestes países 

o que está em causa não é uma simples alteração dos modos de 

regulação pelo Estado, mas a substituição parcial da regulação 

estatal por uma regulação de iniciativa privada através da criação de 

quase-mercados educacionais.  (BARROSO, 2005, p.732) 

 

     O Pisa, por ser uma prova de larga escala, faz parte de projetos de Estados reguladores, 

os quais se caracterizam tanto por serem gestões que se interessam pelos resultados e sua 

melhoria a curto prazo, quanto por serem Estados que atrelam a outros o dever de 

fomentar essa melhora, convocando, por exemplo, organismos privados para cuidar de 

parte dos processos educacionais públicos, como contratar avaliadores externos. Para 

filiar-se ao Pisa em 2015 e ter seus sistemas avaliados, os governos pagaram 148 mil 

euros à OCDE e ainda tiveram de comprovar a disponibilidade de mais um montante extra 

para a logística, os materiais que a prova implica e cobrir outros gastos que decorrerão de 

sua aplicação nos territórios.39  

     Além de ter um caráter privado, a OCDE é uma organização com perfil econômico, 

estando distante a priori da área da educação. Lembremos, conforme exposto na teoria do 

“capital humano” o papel relevante, ainda que não seja o único, da educação. Outro ponto 

relevante é o modo de operação da OCDE que, em seu cerne, não utiliza preceitos legais 

ou financeiros para atuar em diversos países. Sua ação é traduzida pela influência que 

exerce nas questões em que se envolve, por ser composta dos países de grande riqueza 

                                                           
39 Extraído da sessão “how to join in Pisa” no site da OCDE em inglês, http://www.oecd.org/pisa/ 

aboutpisa/howtojoinpisa.htm, consultado em 19/03/2015. 

http://www.oecd.org/pisa/%20aboutpisa/howtojoinpisa.htm
http://www.oecd.org/pisa/%20aboutpisa/howtojoinpisa.htm
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econômica, por coordenar projetos reconhecidos, pela pressão exercida pelos seus 

componentes, por formar opinião através de seus documentos e pesquisa (CARVALHO, 

2009). Predominam, assim, na OCDE práticas de regulação da economia e de 

pesquisa/censo de dados, que a caracterizam como um examinador, avaliador das “boas 

práticas”. Entretanto, nos relatórios oficiais da aplicação do Pisa, tanto o exame quanto o 

seu organismo avaliador são construídos como objetos que prestam serviços importantes 

às nações e prezam pela máxima qualidade em cada uma de suas etapas, configurando as 

seguintes características:  

a) Exame pautado no caráter colaborativo: Não apenas os discursos documentos 

indicam que existe a participação de todos os países membros em sua elaboração, 

abrindo-se também às sugestões dos demais países, como os relatórios apresentam 

o Pisa como uma ajudada dada às nações para conhecer seu próprio sistema 

educacional. Dessa maneira, o Pisa não pretende apontar nenhuma solução para a 

melhoria das redes de ensino, mas tão somente espelhar, localizar o problema que 

ocorre dentro delas e viabilizar, portanto, a ação dos Estados. 

Desenvolvido conjuntamente pelos países-membros da OCDE, o 

Pisa é uma avaliação internacional de habilidades e conhecimentos 

de jovens de 15 anos. (INEP, 2001, p.18) 

As questões tratadas pelos países-membros refletem as principais 

preocupações atuais de seus líderes e cidadãos (...) (INEP, 2001, 

p.08) 

b) Exame elaborado por experts: os documentos colocam a construção da prova 

como obediência a um rigor técnico e explorando o caráter científico de 

abordagem e interpretação dos dados. Trata-se de uma tarefa multidisciplinar e 

multinacional, dando nova dimensão ao que seria um exame de larga escala. 

O Pisa é implementado por um consórcio internacional liderado 

pelo Australian Council for Educational Research (ACER), da 

Austrália, que inclui The Netherlands National Institute for 

Educational Measurement (CITO), da Holanda, a Westat e o 

Educational Testing Service (ETS), dos Estados Unidos e o 

Japanese Institute for Educational Research (NIER), do Japão. O 

consórcio Pisa 2000 reuniu especialistas de 30 países, com larga 

experiência internacional no desenho e execução de sistemas de 

avaliação. (INEP, 2001, p.19) 

 

c) Experts que preveem os saberes necessários no futuro: a produção da prova está 

voltada, de acordo com os documentos, para a avaliação de saberes para um 

mundo/sociedade cujas características e demandas já são conhecidas dos 
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especialistas que elaboram o Pisa. De igual maneira, o conhecimento dos experts 

abarca também as atitudes que o jovem deve possuir nessa dita sociedade, a qual 

parece única e fixa, mas ao mesmo tempo, conforme colocam os relatórios, em 

constante transformação.   

 

O Pisa visa avaliar até que ponto os alunos próximos do término da 

educação obrigatória adquiriram conhecimentos e habilidades 

essenciais para a participação efetiva na sociedade. (INEP, 2001, 

p.20)  

Considera que novos conhecimentos e habilidades devem ser 

continuamente adquiridos para uma adaptação bem- sucedida em 

um mundo em constante transformação e que os alunos devem ser 

capazes de organizar e gerir o próprio aprendizado.  (INEP, 2001, 

p.20) 

Seu propósito é aferir a habilidade dos alunos para utilizar 

ativamente o conhecimento adquirido em situações que serão 

relevantes em suas vidas futuras. (INEP, 2001, p.20)  

Até que ponto as escolas de cada país participante está preparando 

seus jovens para exercerem o papel de cidadão na sociedade 

contemporânea. (INEP, 2012, p) 

 

d) Experts que ensinam suas técnicas: A prova representa também aprendizagem 

para os gestores locais, por ser uma oportunidade de compartilhar as técnicas de 

avaliação de redes de ensino. A metodologia usada no Pisa, seus conceitos e o uso 

dos resultados passa a ser um modelo a ser seguido pelos gestores. O Pisa é um 

exame que pretende, além dos objetivos descritos no programa, “ensinar a 

avaliar”:  

A participação no programa do Pisa tem significados especiais para 

o Brasil, que vão além dos resultados aqui apresentados. Fazer parte 

do programa com países cujos sistemas educacionais são os mais 

avançados do mundo permitiu aos técnicos brasileiros o convívio 

com os maiores especialistas em avaliação educacional. (INEP, 

2001, p. 71) 

“O país participa do Pisa por duas principais razões: para buscar um 

retorno sobre a educação nacional que não seja apenas baseado nas 

avaliações nacionais realizadas pelos governos central e local, e 

apropriar-se de metodologias e tecnologia em avaliação educacional 

que auxiliem no desenvolvimento das avaliações nacionais, as quais 

vem mostrando grande aperfeiçoamento na última década. (INEP, 

2012, p. 09) 

 

e) Exame que presta serviço às Políticas públicas: É a ideia mais repetida nos 

relatórios – a de que o exame é um instrumento a partir do qual os países vão 
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traçar seus planos de melhoria, atuando diretamente nos pontos do sistema 

educacional caracterizados como problemas pelos resultados obtidos. É esse o 

campo também em que as relações entre as ações nacionais e o projeto 

internacional se estreitam, e a ingerência externa passa a ser vista como um 

serviço de grande utilidade aos projetos de governo: 

Relacionar diretamente o desempenho dos alunos a temas de 

políticas públicas. O Pisa foi concebido para apresentar os 

resultados alcançados em um número considerável de países, de 

maneira a lançar luz sobre questões de interesse dos governos, 

como, por exemplo, sobre o preparo escolar das crianças para a vida 

em sociedade; sobre as estruturas e práticas educacionais que 

maximizam as oportunidades de alunos vindos de contextos 

desvantajosos, ou sobre a influência da qualidade dos recursos 

escolares sobre os resultados alcançados pelos alunos. (INEP, 2001, 

p. 19)  

(...) procurando fornecer indicadores internacionais em condições 

de serem utilizados por responsáveis pela administração de sistemas 

educacionais na orientação de políticas públicas. (INEP, 2001, p.19)  

Uma de suas principais características é a produção de indicadores 

que contribuam para a discussão da qualidade da educação 

ministrada nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de 

melhoria da educação básica. (INEP, 2012, p.11)  

Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos dos 

vários países envolvidos como instrumento de trabalho na definição 

e/refinamento das políticas educacionais, procurando tornar mais 

efetiva a formação dos jovens para a vida futura e pra a participação 

ativa na sociedade. (INEP, 2012, p.12) 

Dessa forma, o Pisa busca um resultado fidedigno e comparável 

entre os diversos países participantes. Para o Brasil, além de 

fornecer um indicador externo sobre o estado atual da educação, a 

avaliação também gera informações que possibilitam estudos para 

subsidiar a formulação de políticas educacionais. (INEP, 2012, 

p.17) 

 

     Com base nos elementos anteriores, podemos dizer que o os documentos pressupõem 

também determinados perfis de gestores que aceitem e validem esse projeto examinador. 

Gestores que estejam dispostos a aprender como se processa os testes do Pisa, inclusive 

porque entendem que a “boa” gestão da educação é aquela que vai utilizar esse exame 

como ferramenta para suas ações. São gestores que prezam a avaliação como prática 

política; Pertencem a Estados que têm preocupações específicas com a educação, mas que 

associam exames ao controle de qualidade dessa área. São agentes políticos que se 

interessam pelos seus próprios sistemas educacionais, mas não isoladamente e de acordo 

com seus próprios parâmetros. Interessam-lhes a comparação segundo parâmetros alheios 

às suas sociedades, os quais colocam os seus em comparação a outros sistemas, em 
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relação a outros países, fomentando uma espécie de competitividade entre eles.  Por fim, 

é um governo com perfil técnico e objetivo, que entende que a educação tem uma 

utilidade para a sociedades do futuro, limitada na habilidade de ler textos de um dado 

formato ou solucionar problemas científicos. São, por isso, administradores que 

acreditam que o avanço nessas provas é também um avanço para o futuro, um progresso 

no tempo, um porvir de sucesso.  

     Não só realizado por Estados reguladores, o Pisa se configura como marca de uma 

organização reguladora, a qual não realiza políticas em si, não indica a resposta para 

questões importantes dentro dos países onde atua. Sua atuação, na verdade, exibe o 

problema, e influencia as políticas nacionais para resolvê-los. Os exames passam a refletir 

as características que a formação escolar, os alunos e as escolas devem ter, de acordo com 

parâmetros de um órgão como a OCDE, de cunho econômico. Por ser aplicado a inúmeros 

jovens ao redor do mundo, ou seja, uma grande amostra para um teste que se 

autoconsidera científico, o Pisa ganhou um poder de interferência no modo de operar 

dentro das nações. A seguir serão expostos ecos do exame nas políticas educacionais 

nacionais. 

    

5.2  Pisa e políticas públicas nacionais 

    O objetivo do Pisa é fomentar as políticas dos países que participam dos exames. 

Veremos em que medida se estabelece a relação entre o exame internacional e a atuação 

do governo brasileiro, por meio de dispositivos como o Plano Nacional da Educação, o 

Ideb e as provas em larga escala locais. 

     O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que estabelece prioridades e 

metas para a educação nacional, seguindo o estabelecido pela LDB. Ganhou força de lei 

em 2001, pela lei nº10.172, e é discutido e aprovado pelo legislativo, em teoria, a cada 

dez anos tendo em vista os objetivos a serem atingidos nesse tempo. 

     Nos primeiros textos para a aprovação do PNE 2011/2020, encontra-se como sétima 

meta atingir maiores índices para o Ideb e coloca-se como estratégia: 

7.25) Confrontar os resultados obtidos no IDEB com a média dos 

resultados em matemática, leitura e ciências obtidos nas provas do 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA, como 

forma de controle externo da convergência entre os processos de 

avaliação do ensino conduzidos pelo INEP e processos de avaliação 
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do ensino internacionalmente reconhecidos, de acordo com as 

seguintes projeções:40 

 

      O plano só foi aprovado em 2014, com reformulações. No entanto, vemos o papel 

central desempenhado pelas avaliações em larga escala, sobretudos os ecos de uma 

avaliação internacional no planejamento nacional. O Pisa é colocado como uma estratégia 

e o Ideb como meta, no entanto a relação entre o exame da OCDE e o Ideb é ainda mais 

estreita. 

O Pisa e o Ideb 

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é o 

indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso "Todos pela 

Educação", eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do 

Ministério da Educação, que trata da educação básica. É nesse 

âmbito que se enquadra a ideia das metas intermediárias para o Ideb. 

A lógica é a de que, para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, 

período estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário 

da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo 

pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que 

partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução da 

desigualdade educacional. 

A definição de uma meta nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer 

que o país deve atingir em 2021, considerando os anos iniciais do 

ensino fundamental, o nível de qualidade educacional, em termos de 

proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos países 

desenvolvidos (média dos países membros da OCDE) observada 

atualmente. Essa comparação internacional foi possível devido a 

uma técnica de compatibilização entre a distribuição das 

proficiências observadas no Pisa e no Saeb.41 

 

     O Ideb tem como referencial a própria prova internacional. O Pisa, com seus 

parâmetros de leitura, os problemas apresentados em sua composição e uma aplicação 

pouco transparente orientam a formulação de um índice que sintetizará o que se entende 

por qualidade na educação nacional. 

     Por outro lado, a prova internacional e o Índice de desenvolvimento da educação 

básica voltam a atuar juntos como justifica de avaliações de redes de ensino, como é o 

caso da Prova bimestral da Sede Municipal de Ensino, da cidade do Rio de Janeiro. Esse 

                                                           
40 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7116&ltemid= .  

Acesso em 11/03/2015. 
41 Portal do Inep, http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeideb . Acesso em 11/03/2015 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7116&ltemid
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-opisaeideb
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projeto local de avaliação sistêmica nasce em 2009, com o projeto “Salto na qualidade da 

educação carioca”, implementado pela então secretária Cláudia Costim. Essa reforma 

educacional implementa avaliações formuladas no nível central, abre a organização do 

ensino para “parcerias” ou “convênios” privados e almeja o aumento do Ideb do 

município. Essas provas seguem sistema semelhante ao Pisa: provas de Leitura, 

Matemática e Ciências, associados a rankings de escolas e estabelecimento de metas paras 

as instituições. O diferencial é a premiação dos bons resultados alcançados de acordo com 

esses padrões, com a bonificação salarial para os professores e funcionários da escola que 

tenha atingido a “qualidade” através da elevação de suas notas. Qualidade, metas, 

bonificação, gestão são substantivos que fazem parte da nova mentalidade educacional, 

na qual o resultado comparável é o centro. A transformação da educação em mercadoria, 

quantificada e mensurável, é o cerne da perspectiva neoliberal para a área:  

(...) o discurso ideologicamente hegemônico neoliberal destaca o 

“princípio da excelência” (LENOIR, 2008) na esfera educativa. Este 

significante é, segundo Yves Lenoir, acompanhado de outras 

palavras-chave: o rendimento, a eficácia, a eficiência, as 

competências, a flexibilidade, a responsabilização, a imputação, a 

performance, a gestão da qualidade, a prestação de contas etc. A 

mensagem economicista transmitida é significativa para 

fundamentar a premissa da aplicação à escola de um critério 

mercantil de êxito, sobre o qual a escola é entendida como unidade 

produtiva, cuja eficácia há de ser medida com as mesmas pautas que 

as utilizadas pelo mercado em outros âmbitos. Em uma época de 

competição intensa pela escassez de recursos, esse fator redutor da 

educação a notas de exames e obrigação por resultados instaura as 

‘mercadorias’ escolares que serão, agora, valorizadas pelo mercado. 

Nesse caso, como afirma Michael Apple (2010), as mercadorias são 

notas mais altas e os recursos são tanto o número de alunos, quanto 

o reconhecimento público de ser uma ‘boa’ escola. (BRIGEIRO; 

SANGENIS, 2014, p.127) 

 

     O que se pode ver nesses encadeamentos é que o exame não consiste do caderno de 

questões aplicado ao aluno. Ele se irradia de diferentes modos, seja na sua concepção e 

nas teorias que o embasam, sejam nos resultados obtidos e nos usos que se faz dele. Mais 

especificamente, nos usos de suas medidas para as políticas públicas, tendo em vista o 

imediatismo do aumento dos índices e a comparabilidade de desempenhos. Para que isso 

ocorra, o trabalho do professor e a escola entram em cheque e a dinâmica do exame passa 

pelo controle, ora mais velado, ora mais direto, da atividade docente. A menção ao Pisa 

pode aparecer explícita em documentos, mas também se faz na medida em que seu 

modelo é replicado e copiado por outras gestões, ou ainda, quando se procura saber as 
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estratégias de êxito em países bem classificados no exame, a fim de transpor modelos 

educacionais a contextos sociais diferentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Ao longo desta investigação, buscamos observar a constituição de um exame 

internacional de leitura, o Pisa, salientando os elementos que estão intrínsecos na adesão 

desse projeto, como os conhecimentos que privilegia, os conceitos que utiliza, as teorias 

com as quais se filia e os efeitos de sua aplicação.  

     No primeiro capítulo situamos as avaliações em larga escala no contexto nacional e 

apresentamos o Pisa, como nosso objeto de estudo. Apontamos as comunidades que são 

avaliadas; as áreas que constituem o objeto da avaliação - Leitura, Matemática e Ciências; 

a periodicidade do exame, o formato das questões e a divulgação dos resultados. 

Abordamos brevemente os objetivos dessa avaliação, dentre os quais destaca-se a 

produção de dados ditos confiáveis para subsidiar políticas públicas nos países onde a 

prova é aplicada. O Brasil já produziu e produz até hoje exames em larga escala, não 

isentos de críticas, para avaliar estratos de seus sistemas educacionais. Participar do Pisa, 

no entanto, significa aderir a um projeto estrangeiro de avaliação, aceitando os critérios 

definidos tendo por base realidades socioeconômicas, políticas e culturais diferentes. É 

distanciar-se do processo de confecção do instrumento avaliativo, atuando como 

aplicador e reprodutor de um modelo único.  

     Colocamos em voga também as instituições que se apresentam como responsáveis 

pelas etapas desse exame. Em primeiro plano, a OCDE – Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico, idealizadora do Pisa. Conhecida como “clube dos países 

ricos” e estruturada em torno de medidas que visam o crescimento financeiro de seus 

membros, a organização volta seus olhares à área educacional, considerada por ela campo 

estratégico para o desenvolvimento. Dessa forma, estabelece por meio de alguns países 

participantes de um consórcio – o mesmo que elabora as questões do exame – os saberes 

ditos necessários para o “jovem moderno”, um jovem homogêneo e universal, destituído 

de suas características regionais e desvalorizado quando domina saberes que não atendem 

às demandas do mercado. 

     No plano nacional, a organização que representa a aplicação do Pisa é o Inep, Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Instituto – responsável por 

elaborar outras avaliações nacionais, as quais são construídas coletivamente com o auxílio 

e a investigação de professores e universidades brasileiros, por meio de debates e 
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negociações – assume no Pisa o papel de mediador de um projeto que não teve sua gênese 

em nosso país e que, por isso, corre o risco de não ser um instrumento válido por 

desconhecer as características de nosso sistema educacional e as causas de nossas 

diferenças. 

     No segundo capítulo deste estudo, apresentamos nosso percurso metodológico. O 

primeiro contato com o exame Pisa se fez a partir dos escores obtidos pelos estudantes 

avaliados, amplamente divulgados nos meios de comunicação. Notamos, contudo, que as 

informações abarcadas em notícias, reportagens e entrevistas não dão conta de explicitar 

todas as etapas desse exame, desde sua concepção e fundamentação teórica, até a 

elaboração de itens e os meios de seleção dos alunos participantes. Observamos também 

que, embora seja um processo de dimensões internacionais, há a escassez de informações 

importantes como o acesso às provas ou a identificação das escolas avaliadas. Em busca 

de detalhamentos sobre esse projeto, chegamos aos discursos oficiais, emitidos pela 

OCDE e Inep, os quais se inscrevem por meio de relatórios. Selecionamos, pois, os 

documentos brasileiros, os quais constituíram o corpus de nosso estudo, mais 

especificamente, os relatórios oficiais divulgados pelo Inep sobre a primeira edição da 

prova e sobre a edição de 2009, pelo fato de terem o letramento em leitura como 

componente principal. 

     Os relatórios ganham destaque por concentrarem três etapas fundamentais para os 

estudos a respeito de um exame de larga escala. Primeiramente, esses documentos 

agregam informações que estariam presentes em um “edital”, indicando o conteúdo da 

prova e o formato das questões, por exemplo. O edital, gênero publicado antes da 

aplicação de um exame, é inexistente no caso do Pisa. Em segundo lugar, os relatórios 

trazem exemplos de questões da prova. Esta, embora exista, não pode ser divulgada em 

sua totalidade e os documentos colaboram, em parte, para reconstitui-la. Por fim, nos 

relatórios conhecemos os resultados alcançados por meio de estatísticas e análises. 

Tabular os escores, comparar e fazer projeções seria a última etapa do processo de 

aplicação do Pisa e, no entanto, é a única que se difunde.  

     Em suma, o relatório reúne o “antes” e o “depois” do exame, além de dar indicações 

sobre o próprio caderno de questões. Dessa forma, nossa pesquisa tomou por caminho a 

análise dessas três etapas constituídas no/pelo documento. Para isso, partimos do conceito 

de discurso constituinte de Maingueneau (2000, 2008) e observamos que os relatórios de 

aplicação do Pisa se assemelham a eles no sentido de construir um discurso que se 
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pretende científico, que pretende inaugurar um “novo” modo de agir na sociedade. Isso é 

observado por meio do apagamento das marcas de pessoa, apagamento das referências, 

das polêmicas. Os relatórios têm, portanto, características próximas às dos discursos 

constituintes seja em sua organização discursiva – seus modos de coesão e coerência – 

seja na dimensão jurídica que instauram para si, ganhando estatuto de norma, de uma 

regra inquestionável a ser seguida pela coletividade.      

     O terceiro capítulo adentra na questão da leitura, nossa área de atuação, analisando 

discursivamente as construções das matrizes de referência dessas provas. 

Problematizamos o espaço ocupado pela leitura nessas orientações, ora como “área do 

conhecimento”, ora como “disciplina escolar”.  As mesmas divergências foram 

encontradas com relação aos "conteúdos" que o exame busca avaliar, confundidos com 

os tipos de textos e as habilidades requeridas nas questões. Foi verificado, também, o 

conceito de leitura concebido nos relatórios, os quais valorizam os aspectos cognitivos e 

as estratégias utilizadas pelos alunos para o acesso e localização da informação no ato de 

ler.  

     Observamos a relevância dada ao "formato" dos textos, sobretudo aqueles que não se 

organizam em parágrafos. Textos não contínuos, como diagramas e tabelas, constituem o 

principal material que deve ser lido pelos alunos e o ponto em que os jovens apresentaram 

maiores dificuldades no Brasil. Com isso, entendemos que a concepção de leitura da 

prova é permeada por parâmetros técnicos e mecânicos, em que se desconsidera a leitura 

como enunciação, como produção de sentidos a partir dos conhecimentos prévios leitor e 

dos objetivos que ele estabelece ao ler.  

     As investigações de base enunciativa, com a qual nos filiamos, contribuem para os 

estudos na área da leitura, no sentido de levar em consideração os diferentes gêneros de 

discurso no ato de ler e as diversas coerções que restringem suas interpretações. É a 

compreensão de que nem tudo pode ser dito, de qualquer maneira, por qualquer um, em 

qualquer lugar. Da mesma forma, as teorias enunciativas colaboram para o trabalho com 

leitura, porque aportam as diferentes maneiras de inscrição do enunciador e coenunciador, 

além de trazer à baila noções importantes como interdiscursividade, intertextualidade e 

heterogeneidade. Assim, ler não se resume a estratégias cognitivas para decifrar o sentido 

no texto, mas construir sentidos a partir da interação entre leitores – real e virtual – e o 

texto, em uma relação social e histórica. 
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     Procedemos, enfim, a análise de dois itens referentes a cada uma das edições do Pisa, 

nos quais foram detectados problemas nos comandos, nas alternativas ou nos objetivos 

traçados para a questão. São, portanto, itens que apresentam debilidades, construídos 

tendo por referência uma matriz com falhas conceituais. 

     São questões como essas que servem de instrumento para gerar índices e rankings na 

educação. Observamos, assim, alguns saberes constituídos por meio dessas estatísticas: 

os níveis de proficiência em leitura e a criação de tipos humanos, categorias; e a ideia de 

“bom” e “ruim” que se atrela aos sistemas educacionais a partir da comparação de 

resultados. Vimos também como as comparações exercem papel central nos relatórios, 

embora sejam estruturadas de forma diferente nos dois documentos. No relatório do ano 

2000, o desempenho da educação brasileira foi apresentado em relação a outros países, 

ainda que suas realidades socioeconômicas fossem distintas. Houve a preocupação de 

localizar a situação brasileira perante um cenário mundial e latino-americano. Os 

resultados ruins são traduzidos como responsabilidade de professores, escolas e livros 

didáticos. Avalia-se um sistema educacional complexo e se culpabiliza uma parte desse 

processo. 

     No relatório de 2009, o enfoque foi dado na comparação entre as unidades da 

federação, sem ignorar o desempenho brasileiro perante as notas globais. Comparar as 

notas alcançadas pelos estados brasileiros é desconsiderar particularidades que fazem 

com que seus sistemas educacionais sejam distintos. Chamou-nos a atenção, porém, outro 

tipo de comparação, feita entre redes de ensino, resultando no enaltecimento da educação 

federal em detrimento das redes estaduais e municipais. Os relatórios colocam o modelo 

de educação federal como exemplar para as demais escolas brasileiras, mas não abordam 

a responsabilidade da União com as demais esferas de ensino, os níveis de investimento 

na educação e as políticas de fomento para a área. Não há, no documento, menção a ações 

futuras concretas que devem ser tomadas a partir de resultados que o Inep e o próprio 

governo consideram ruins. Estabelece-se uma medida e se mede, mas não se mostra 

concretamente o plano de ação que será tomado a partir do resultado obtido.   

     No último capítulo, por fim, entendemos que essa fragmentação do ensino em três 

esferas apartadas – federal, estadual e municipal – faz parte de políticas educacionais 

neoliberais postas em prática a partir dos anos 90 do século passado. Essas ações estatais 

geram uma via dupla: o esvaziamento do Estado, que tem suas obrigações diminuídas e 

delegadas a unidades federativas e municípios; e uma política de controle que se apresenta 
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apenas para aferir a nota do aluno, por meio de avaliações em larga escala. Esses exames 

constituem, na verdade, um instrumento de regulação dos governos que, por diversas 

vezes, estão ausentes nas outras etapas pertinentes do processo educacional: na ampliação 

de suas redes, na construção e reforma de suas escolas, no aumento da jornada de estudos, 

na distribuição de materiais didáticos, no fomento a recursos eletrônicos nos colégios, na 

observância da acessibilidade de escolas, na distribuição da merenda escolar, na 

remuneração de professores etc. A regulação está no fim desse processo, preocupada com 

o desempenho estudantil. Assim, é preciso que ao menos os dados de exames reguladores 

como o Pisa sejam tabulados no sentido de concluir que diferenças sociais fora da escola 

são propagadas e percebidas no seu interior. Dessa forma, seriam apontados problemas 

que estão localizados sobretudo no entorno das instituições de ensino: a má distribuição 

de renda, a violência, a falta de acesso a bens culturais, a falta de condições dignas de 

vida em diversas comunidades brasileiras, onde não há acesso a saúde pública, moradia 

e saneamento básico.  

     O Pisa também está atrelado à visão neoliberal e aponta para um modelo de gestão no 

qual os gestores se envolvem cada vez menos com os processos e mais com os resultados. 

E são eles que mobilizam as ações públicas. Por isso, é possível perceber reflexos do Pisa 

em políticas que visam elevação de índices, como o Ideb e PNE. 

     Talvez, esse tenha sido uma forma modesta de levantar pontos relevantes para a 

educação de modo geral e para as práticas docentes de modo particular. As avaliações de 

larga escala fazem parte de nosso cotidiano, por isso a necessidade de refletir sobre elas 

e compreender mais a respeito de suas origens e consequências. Sob o selo da melhoria 

da qualidade dos sistemas educacionais, é o trabalho do professor que está em constante 

avaliação. Os exames voltados a redes de ensino passam apenas pelas salas de aula, sem 

que se problematizem as políticas públicas, os currículos, os problemas sociais que 

permeiam a escola e o exame em si. Esperamos ter contribuído para os estudos dessas 

questões. 
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