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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o sistema nacional de avaliação e 

seus processos, os quais são regulados pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases). 

Ressalta-se que a lei em questão visa consagrar os dispositivos constitucionais para 

melhor efetividade da Educação Nacional, uma vez que todo ser humano tem direito 

e livre acesso a educação básica de modo eficaz. 

Observando o desenvolvimento dos demais países, entende-se que a educação 

garantida de forma qualificada é um fator de extrema importância e determinante 

para que seus resultados façam a diferença, alinhavando o desenvolvimento do 

país. Com efeito, mesmo com a presença das novas tecnológicas, modernidades, 

econômicas e socioculturais, são sofríveis a pressão e a desvalorização do ramo 

educacional em nosso país pela falta de investimentos. 

Neste sentido, o trabalho abordará a deficiência do sistema educacional brasileiro, o 

qual experimenta os efeitos decorrentes das crises que incidem diretamente em 

diversos setores tais como o mercado de trabalho, financeiro, além do reflexo no 

poder econômico, social, cultural, bem como na questão referente ao saneamento 

básico, na perspectiva do sistema de avaliação e seus processos neste cenário 

catastrófico. 

INTRODUÇÃO 

A avaliação tem por base duas direções, primeiro vem à análise necessária para a 

proposta construtivista na educação – conforme teoria psicogenética de Jean Piaget 

– que condiz com a pedagogia da libertação que conscientiza as diferenças da 

cultura e as diferenças sociais.  Essa ação avaliadora que debate e influência, 

elevando a moralidade e a intelectualidade do ser humano, tornando-o crítico e 

participativo, que fazem a diferença no meio social e político que estão inseridos. A 

avaliação é a tentativa de definir na sua pratica a ação educadora. 

A educação e a avaliação são processos ardis, os quais exigem a reflexão e a 

conscientização dessa compreensão enganosa. 

Contudo a avaliação é um processo sistematizado de registros, comparações e 

observações dos resultados apresentados mediante a relação das metas 

alcançadas que antecedem, através de testes, pesquisas, participações nas aulas, 

oralidade e provas escritas para analisar e comprovar desempenhos. As avaliações 

são cabíveis aos professores, as escolas, aos programas de ensino e diretoria de 

ensino. 



No âmbito pedagógico, avaliar é um processo contínuo que busca corrigir erros, 

detectar falhas e construir novos conhecimentos, novas técnicas e práticas para a 

construção educacional do indivíduo. 

OBJETIVOS 

a) analisar o sistema nacional de avaliação e seus processos, a partir do atual 

contexto social nacional, conforme os impactos da crise em determinados setores; 

b) analisar o sistema nacional de avaliação e seus processos na perspectiva da Lei 

de Diretrizes e Bases; 

c) o impacto que a sistemática de avaliação incide para a formação educacional do 

ser humano. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema se perfaz pelo método indutivo, em observância a dados, 

estatísticas e casos concretos coletados, bem como a análise de tais dados a partir 

do ponto de vista doutrinário. Também serão analisados os efeitos do sistema 

nacional de avaliação na formação educacional do indivíduo no cenário nacional e a 

perspectiva futura da manutenção de tal sistemática.  

DESENVOLVIMENTO 

O histórico educacional de nosso País demonstra que o sistema brasileiro de 

educação passou por períodos diversos no que tange a qualidade de ensino. 

Conforme o desenvolvimento de nossa sociedade, podemos observar que a 

educação de melhor qualidade sempre fora restringido à camada populacional de 

melhor renda, as quais buscavam as instituições privadas de ensino, pela 

precariedade das condições educacionais oferecidas pelo Estado.  

Em décadas anteriores, mesmo passando um período em que o ensino público 

tivera melhoras, a ponto de algumas escolas públicas consideradas melhores que as 

privadas, substancialmente, o ensino público sempre fora jogado às traças pelo 

Estado. 

A questão a ser tratada pelo objeto deste trabalho, que ainda está em fase de 

desenvolvimento, é que o sistema nacional de avaliação está intimamente ligado 

com este cenário, corroborando para os baixos índices reais de qualidade da 

educação nacional. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme explanado nos tópicos anteriores, a partir da intenção do presente 

trabalho e dos materiais coletados até então, pode-se chegar a duas conclusões: 



 a) a  educação nacional vem sofrendo os impactos da crise mundial em diversos 

setores, com um Estado inerte quanto a concretização de medidas as quais visam 

melhora do sistema educacional; e  

b) o sistema nacional de avaliação e seus processos corroboram um sistema 

educacional falho em nosso país, vez que estamos em um dos piores cenários 

possíveis quanto ao assunto abordado; 
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