
 1

 
 
 
 

O IDEB ENQUANTO MONITORADOR DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO 

 
 
Vânia Márcia da Silva Laurentino – PPGE/CEDU/UFAL1 
Janine Oliveira Cardeal – PPGE/CEDU/UFAL2 
Elione Maria Nogueira Diógenes – PPGE/CEDU-UFAL3 
 
Eixo Temático: (1) Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas. 
 
RESUMO: O presente artigo trata do estudo das políticas públicas para a educação, 
notadamente, de como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que 
como o Ideb representa a avaliação institucional mais midiática dos últimos tempos, das 
intenções neoliberalistas a partir da gênese das avaliações em larga escala para a 
educação, do estudo da relação entre as escolas, na representação do gestor escolar e o 
uso do Ideb para a melhora do ensino de qualidade em escolas públicas estaduais de 
ensino básico na cidade de Maceió. O artigo discute a importância do Ideb para a 
escola, sua rede de ensino e para o país, bem como aborda alguns impasses presentes na 
escola e no contexto político na qual esta encontra-se inserida e o papel do gestor em 
meio a essa avaliação institucional e a melhora da educação. 
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RESUMEN: Este artículo trata sobre el estudio de las políticas públicas para la 
educación, en particular, como el Índice de Desarrollo Ideb (Educación Básica), que 
representa el IDEB como la evaluación institucional de los medios de comunicación en 
los últimos tiempos, los neoliberales de las intenciones de la génesis de las evaluaciones 
a gran escala para la educación, que estudian la relación entre las escuelas, el director de 
la escuela en la representación y el uso de Ideb para la mejora de la calidad de la 
educación en las escuelas públicas de educación básica en la ciudad de Maceió. El 
artículo discute la importancia de Ideb a la escuela, su sistema escolar y el país, así 
como trata algunos callejones sin salida en la escuela y el contexto político en el que se 
inserta y el papel del gerente en el medio de esta evaluación e institucional mejorar la  
educación en el país, que debe comenzar en la escuela. 
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Palabras clave: Políticas Públicas en la Escuela Gran Escala de Evaluación de Gestión. 
 
 
 
Pontuando Políticas Públicas 
 

A recorrente noção de Estado versa sobre a coalizão de órgãos permanentes dos 

três poderes como exército, ministérios e tribunais, também fazem parte políticas de 

governo as quais em geral são transitórias, mas que possibilitam as ações do Estado, 

concretizando programas e projetos que podem tanto partir dos anseios da sociedade 

como de agendas políticas partidárias vigentes. Höfling (2001) esclarece que dessa 

forma: “políticas públicas podem ser entendidas como o Estado em ação”, segundo 

Gobert e Muller apud Höfling (2001, p. 02) “é o Estado implantando um projeto de 

governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade”. Neste contexto políticas públicas que assegurem a educação por exemplo, 

são dever do Estado, o que está claramente posto na Constituição de 1988 e em 

documentos como a LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação), no título II 

artigo 2º, ela também versa em seu artigo 9.º a respeito da coleta, analise e disseminação 

de informações sobre a educação e a manutenção do processo nacional de avaliação do 

rendimento escolar nas três modalidades de ensino, em colaboração com as redes estaduais 

e municipais de educação. Objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 

do ensino, é necessário lembrar que, no entanto, políticas públicas não são 

necessariamente políticas estatais, tomando o exemplo da educação atualmente, é muito 

forte e muitas vezes decisiva a parceria público-privada não só no Brasil mas também 

mundo. Ainda sobre a definição do conceito sobre políticas públicas, para Souza (2007, 

p. 68) “não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública”, 

a autora analisa algumas definições de pesquisadores que deram origem aos estudos 

sobre políticas públicas:  

 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 
que analisa o governo à luz das grandes questões públicas e Lynn 
(1980) como um conjunto de ações do governo que irão produzir 
efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política 
pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 
ou por delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) 
sintetiza a definição de política pública como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”.. A formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 
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seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

 

Lordêlo e Dazzani org. (2010, p. 24) define políticas públicas como resultante de 

intrínsecos fatores sociais, e que a partir de necessidades e embates por prioridades, 

surgem às políticas públicas: 

 

Compreendemos política pública como um fenômeno social e 
histórico que expressa os interesses e necessidades de diversos 
sujeitos sociais, através do exercício do poder, e do processo de 
tomada de decisões baseada nos valores presentes na sociedade. Elas 
são estratégias voltadas para desenvolver um determinado modelo 
econômico e social em suas diversas áreas, cujas características 
resultam da correlação de forças dentro da própria sociedade.  

 

dessa forma políticas públicas devem atender as necessidades sociais, sejam essas de 

educação, saúde, segurança e assim sucessivamente, portanto políticas públicas muitas 

vezes se confundem com políticas sociais. Segundo Höfling (2001) políticas sociais se 

referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 

voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição 

das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico, para a 

autora a educação é uma política pública de corte social, de responsabilidade do Estado, 

mas, não pensada somente por seus organismos, Höfling (2001) também nos lembra que 

políticas sociais como a educação são formas de interferência do Estado na sociedade. 

          Visando a manutenção das relações sociais de determinada formação social, ao 

chegar a esta conclusão em seu trabalho a autora fala de questões ideológicas históricas 

e do status quo da hegemonia dominante, assim, é importante salientar que, a sociedade 

pode enxergar a educação enquanto política pública social em função da introjeção do 

discurso da classe dominante de que só a educação muda a vida das pessoas mais 

carentes, eximindo-se da responsabilidade da inserção e amparo social frente ao 

capitalismo, ou que os índices educacionais sempre muito baixos estão necessariamente 

ligados a escolas públicas que deveriam ter mais atenção do Estado. Para Faleiros 

(1991) políticas sociais, também, envolvem intensas questões ideológicas que muitas 

vezes atendem mais a blocos políticos que blocos sociais, ou seja, seria quando os 

anseios e as necessidades oriundas da classe social mais representativa em termos 

quantitativos não seriam bem representadas politicamente. Estudar a gênese das 

políticas públicas sociais permitem uma análise mais aprofundada, mais completa sobre 
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o tema educação, na verdade não podemos entender, nem estudar a educação sem 

inseri-la no contexto dessas políticas, até porque mais de 80% dos estudantes do país 

estão em instituições públicas de ensino. Apesar de autoras como Souza (2010) 

concluírem que países da América Latina não são capazes de ser organizarem 

politicamente no sentido de orientar políticas públicas duradouras e eficientes no âmbito 

social. Souza (2010) explica que a principal política pública é a restritiva de gasto, e que 

as políticas sociais deixam de ser universais para se tornarem focalizadas, isso desde da 

década de 80, em função de graves crises econômicas nas décadas de 80 e 90, bem 

como segundo, Faria e Filgueiras (2010), nas décadas de 80 e 90 a avaliação estava a 

serviço da reforma do setor público, quando este se adequava a ajustes fiscais e redução 

de gastos e esse fenômeno não acorrera apenas no Brasil mas em toda a América Latina. 

De acordo com os estudos dos autores existem quatro tipos de políticas públicas, as 

distributivas, as regulatórias, as redistributivas e as constitutivas, a educação seria uma 

política distributiva e, segundo a proposta do governo, também trata-se de uma política 

regulatória, pois segundo os autores, políticas distributivas seriam aquelas que tratariam 

de decisões tomadas pelo governo as quais desconsideram a questão dos recursos 

limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões em detrimento do todo, pois neste caso específico da educação 

temos sujeitos analisados individualmente formando grupos específicos nas escolas 

analisadas, embora compondo um número a rede de ensino a qual pertençam, em geral 

as ações tendam a se refletir nos ambientes específicos da escola, essa política também é 

regulatória pois envolve uma séria parte burocrática, falar na pasta da educação é falar o 

terceiro mais volume de recursos do país perdendo apenas para saúde e segurança. 

 

O Ideb e as Políticas Públicas da Educação 
 

A determinação da agenda política define as ações do Estado, por isso o estudo 

da mesma e todos os fatores intrínsecos a ela são tão importantes. Segundo Souza 

(2010), a agenda política é determinada a partir de fatores e de grupos de interesses 

inerentes a arena política, essencialmente a governamental, para a autora as políticas 

públicas atuam no sentido de minimizar os grupos mais vulneráveis socialmente, 

Faleiros (1991) esclarece conceito semelhante, Höfling (2001) fala da educação 

enquanto política compensatória. Em relação à agressiva ação capitalista da sociedade 
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neoliberal brasileira, poderia a educação, a partir da avaliação em larga escala assumir 

este caráter compensatório?  

Neste momento passaremos a analisar o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) como monitorador de políticas públicas. Segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep1), o Ideb foi criado em 2007 para 

medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, para cada município e escola 

há uma meta a ser cumprida até o ano de 2021, para que todas as escolas do país alcance a 

meta 6,0 numa escala de 0 a 10 e possa equiparar-se com  os países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Ideb é a junção inédita do fluxo 

escolar (aprovação, reprovação e evasão) e a Avaliação  Nacional  do  Rendimento  

Escolar (ANRESC),  comumente  chamada  de  Prova  Brasil para obtenção de um índice. 

O Inep informa que, a partir deste índice estabelece-se um monitoramento por parte dos 

órgãos públicos e da sociedade com uma verificação regular e com metas internacionais a 

serem alcançadas. Para entender o Ideb enquanto monitorador de políticas públicas é 

necessário conhecer seu funcionamento. A análise das políticas públicas envolve o grupo 

que as elabora e as executa, bem como aquele grupo social que será contemplado com 

esta política, construindo processos diferenciados de aceitação, de rejeição, ou de 

adaptação. Existem medidas que podem estar em discordância com as necessidades 

sociais, no caso da educação, as redes ou as escolas e as comunidades nelas envolvidas. 

Depois de determinadas, às políticas públicas se concretizam a partir principalmente de 

planos de ação, programas e projetos, sendo estes submetidos a acompanhamentos e 

avaliação, pois a avaliação deveria ser a etapa mais importante da aplicação de uma 

política pública. Hoje o Ideb é mais que um número, é mais que um avaliador, ele 

determina as principais políticas públicas para o ensino básico no país, vejamos o que nos 

relata o mais recente documento oficial do Prova Brasil sobre o Ideb, este documento é 

divulgado para todas as escolas que possuem Ideb no país, MEC/INEP Prova Brasil 2009 

(2011, p. 04), afirma que: 

 
O Ideb é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como condutor 
de política pública pela melhoria da qualidade da educação, tanto no 
âmbito nacional, como nos estados, municípios e escolas. Sua 
composição possibilita tanto o diagnóstico atualizado da situação 
educacional em todas essas esferas, como também a projeção de metas 
individuais intermediárias rumo ao incremento da qualidade do 
ensino. Dessa forma, o índice permite acompanhar se as metas de 
qualidade propostas pelo Plano de desenvolvimento da Educação 
(PDE) para a educação básica estão sendo alcançados. 
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sob esta perspectiva, as políticas públicas federais para o setor educacional passaram a 

estabelecer o Estado intervencionista, com o aumento de interferência e controle pelo 

Estado por meio da avaliação sistêmica, esse é outro ponto forte e polêmico da 

avaliação em larga escala hoje no Brasil. O PNE (Plano Nacional da Educação) envolve 

vários segmentos ligados a educação e o monitoramento que representa o Ideb regula 

ações de forma direta ou indireta e sua visibilidade, pelo menos a midiática é notória, 

embora não muito bem compreendida conforme será embasado mais adiante. Na 

verdade o Ideb é uma consequência de políticas públicas ligadas à educação e o próprio 

MEC (Ministério da Educação) justifica seu caráter compensatório, vejamos o que o 

documento do Plano de Desenvolvimento da Educação (2009) fala sobre o Ideb 

enquanto monitorador/intervencionista de política pública, INEP/MEC/BRASIL (2009, 

p. 02): 

 

Para identificar quais são as redes de ensino municipais e as escolas 
que apresentam maiores fragilidades do desempenho escolar e que, 
por isso mesmo, necessitam de maior atenção e apoio financeiro e de 
gestão, o PDE dispõe de um instrumento denominado Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Ideb pretende ser o 
termômetro da qualidade da educação básica em todos os estados, 
municípios e escolas no Brasil. O Ideb é um dos eixos do PDE que 
permite uma transparente prestação de contas para a sociedade de 
como está à educação em nossas escolas, assim, a avaliação passa a 
ser a primeira ação concreta para se aderir às metas do compromisso 
e receber o apoio técnico/financeiro do MEC, para que a educação 
brasileira dê um salto de qualidade. 

 
 
Para Souza (2009) uma das principais características das políticas de avaliação 

adotadas hoje no Brasil, resumem-se a: gestão de resultados; atribuição de mérito a 

alunos, instituições ou gestores e suas redes e o rankeamento sem a devida articulação 

com a auto-avaliação. A pasta da educação atualmente responde por uma das mais 

dinâmicas e estratégicas formas de política social do país, são mais de vinte programas e 

ações que vão desde o transporte a merenda, do planejamento pedagógico (PDE/Escola) 

a manutenção da estrutura escolar e um grande plano nacional para a educação com 

metas predeterminadas e cronograma definido. O resultado do Ideb é utilizado como 

critério para que as escolas e redes sejam consideradas prioritárias para receber 

assistência técnica e financeira por meio do Plano de Desenvolvimento da Escola o 

PDE/Escola, e programas que atendam as escolas daquela rede, podendo receber 
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programas como o Programa Mais Educação, pois para o MEC, o PDE é uma 

ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar seus planejamentos pedagógicos e 

administrativos, e o programa Mais Educação é uma forma de estímulo a fim de manter 

o aluno na escola, entretanto, ao privilegiar escolas com os mais baixos Ideb, fica claro 

que, dessa forma existe uma política compensatória e conforme relatado no texto do 

PDE INEP/MEC/BRASIL (2009), o Ideb é visto como uma forma de apresentar “uma 

transparente prestação de contas a sociedade” o que denota um estímulo a cobrança, e a 

principal observação é a de que a sociedade, enquanto senso poderia de fato fazer uma 

cobrança de forma positiva. Afirmar que o Ideb deve “ser termômetro da qualidade da 

educação básica” talvez simplifique um processo tão complexo, quanto é a melhora da 

educação do país como um todo, pois essa é uma problemática discutida em qualquer 

país do mundo, com as mais diversas vertentes e variáveis possíveis e a avaliação é sem 

dúvida uma das fases mais importantes da implantação de qualquer política pública, 

embora muitas vezes seja subestimada ou distorcida, Souza (2009, p. 20): 

 

A avaliação da educação nacional, ao contrário do que se percebe a 
primeira vista, não está restrita ao terreno pedagógico. Ela reflete 
orientações políticas dos governos e, muitas vezes, perde seu caráter 
de diagnóstico de situações a serem aperfeiçoadas, para tornar-se 
instrumento de controle do Estado. 

 
 

A avaliação institucional, a qual pode dar origem à avaliação em larga escala 

precisa reconhecer como se apresenta a política pública estudada, dessa forma é prevista 

a forma de avaliação mais adequada para que se possa atribuir o mais fidedignamente o 

valor, o desempenho, as adaptações necessárias para que as metas estabelecidas possam 

ser alcançadas com essa política, sendo assim, a determinação desta, indica claramente a 

intenção da política pública aplicada. Freitas (2005) comenta na gênese da avaliação em 

larga escala do Brasil intenções oriundas de políticas externas, Freitas (2005, p. 5) 

Esse primeiro movimento da avaliação da educação básica no Brasil 
se relaciona também com o que ocorre e impulsiona a avaliação 
educacional no contexto internacional. Constituem parte desse 
contexto de influência, a aprovação do Primary and Secondary 
Education Act, em 1965, nos Estados Unidos e a publicação do 
Informe Coleman em 1968, que se conjugam com a criação da 
Internacional Association for the Evaluation of Educacional 
Achievement - IEA, que se propõe a promover e realizar estudos 
internacionais de avaliação educacional, e ainda com a experiência 
de construção, nos anos de 1970, de indicadores internacionais de 
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qualidade da educação pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE.  

Assim fica clara a origem neoliberalista do Ideb. Ver à educação como um  

negócio,  isto  é,  como  mercadoria é uma tendência muito atual em todo o mundo.  

Neste  contexto  a  escola  pública  é  atingida  não  apenas  por  ser  parte  de  uma 

sociedade política e econômica, mas também porque os gestores tem considerado 

“qualidade na educação” a mesma qualidade dos meios empresariais, assim o 

compromisso com a recuperação de uma escola democrática e libertadora é um grande 

desafio. A proposta documental do Ideb é monitorar o desempenho escolar no sentido 

de promover melhoria no processo de ensino e aprendizagem, contudo será preciso 

mais que análises de dados como testes padronizados, fluxos de alunos e 

planejamentos educacionais meramente burocráticos, para melhorar de fato a educação 

no país. 

 
A Avaliação em Larga Escala e seu Contexto Neoliberalista 
 

Ribeiro (2009) em seus estudos propõe dois modelos avaliativos institucionais, 

seriam os modelos educativos ou formativos e os modelos regulatórios., o Ideb se 

caracteriza mais como modelo educativo pois, sua principal finalidade é desenvolver e 

aprimorar a qualidade do trabalho produzido pela instituição avaliada. Este modelo é 

caracterizado pela ênfase na análise qualitativa e incentiva o envolvimento de todos os 

segmentos da instituição, isso se caracteriza, especialmente, se considerarmos a escola 

como o todo, nesse sentido o Ideb é muito mais completo que o PISA, por exemplo, 

onde se considera apenas os testes pontuais e padronizados. Nos documentos oficiais o 

Ideb é indicado como Prova Brasil 2009 (2011, p. 04): “permite acompanhar se as 

metas de qualidade propostas pelo Plano de desenvolvimento da Educação (PDE) para a 

educação básica estão sendo alcançados” ... “condutor de política pública pela melhoria 

da qualidade da educação”, o que denota um caráter de monitoramento, bem como da 

busca de qualidade por meio da participação coletiva, o Ideb nesse sentido representa 

um avanço, sendo um mecanismo de avaliação institucional o mais abrangente possível 

no tocante a escola, mas só a escola, deixando de fora variantes importantes para o 

desenvolvimento da mesma como seus trabalhadores ou a relação da escola e a rede por 

exemplo. Faria e Filgueiras (2010), descrevem quatro tipos de uso da avaliação de 

políticas através do trabalho de Carol Weiss, a primeira trata da avaliação como um 
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processo decisório, onde seus dados pudessem interferir nos rumos que essa política 

teria, expandindo ou extinguindo um programa, por exemplo, o segundo uso desse tipo 

de avaliação seria  aquele denominado “conceitual” onde gestores locais fariam uso de 

dados oriundos desta avaliação para modificá-lo, melhorando-o, seria uma função 

“educativa” da avaliação, o terceiro tipo seria conhecido como “persuasório”, onde os 

dados são utilizados para obter apoio de um determinado segmento político ou social, 

muitas vezes legitimando uma política falha, o que trata-se de um uso escuso da 

avaliação, o quarto e último uso da avaliação de políticas, segundo a autora ocorre 

quando procura-se influenciar outras instituições e eventos que não aqueles diretamente 

relacionados com o programa avaliado. Os autores explicam a influência da avaliação 

de políticas Faria e Filgueiras (2010, p. 332): 

 

As evidências da avaliação podem impactar redes de profissionais, 
podem pautar a atuação das advocacy coalitions, podem alterar os 
paradigmas das políticas, promover alterações na agenda 
governamental e influenciar as crenças e o modus operandi das 
instituições.  

 

Essa seria outra análise interessante do Ideb, pois oficialmente ele não pretende 

influenciar outras instituições, nem tão pouco assumir um caráter persuasório, conforme 

já exposto na página oficial do MEC, na web encontramos que o objetivo do Ideb é 

“medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino”. No site oficial do INEP, é 

verificado que sua missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema 

educacional brasileiro e seu objetivo é: “subsidiar a formulação e implementação de 

políticas públicas para a área educacional, a partir de parâmetros de qualidade e 

equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, 

pesquisadores, educadores e público em geral”, inclusive o INEP deixa nas mãos do 

Município a possibilidade da não divulgação do Prova Brasil e do Ideb2 mas o discurso 

oficial pode diferenciar da prática verificada. Para, Fernandes e Bonamino (2000) Apud 

Faria e Filgueiras ( 2010, p. 361) “...o  sistema de avaliação brasileiro não é apenas 

produtor de elementos para a formulação de políticas educacionais, mas também como 

tendo o objetivo implícito de justificar políticas pré-formuladas”. O uso da mídia 

televisiva gera cobranças que se atem a escola, leia-se a gestão e ao professor, nesse 

caso duas vertentes devem ser postas, a primeira é que ao invés da discussão pública 
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gerar resultados positivos pode, ao contrário, sectarizar escolas e culpabilizar atores que 

também são tão vítimas quanto o aluno, do sistema educacional de ensino brasileiro. 

 Conforme já mencionado a política educacional se assemelha a política social e 

numa sociedade extremamente desigual e heterogênea como a brasileira, a política 

pública educacional desempenha importante papel, no desenvolvimento do país, muito 

embora existam pesquisadores que afirmam serem os fatores externos que definem as 

principais políticas públicas para a educação e não os resultados da avaliação, para 

Höfling (2001) as políticas educacionais não seriam bem avaliadas, Höfling (2001, p. 

09): 

 
Pensando em política educacional, ações pontuais voltadas para 
maior eficiência e eficácia do processo de aprendizagem, da gestão 
escolar e da aplicação de recursos são insuficientes para caracterizar 
uma alteração da função política deste setor. Enquanto não se ampliar 
efetivamente a participação dos envolvidos nas esferas de decisão, de 
planejamento e de execução da política educacional, estaremos 
alcançando índices positivos quanto à avaliação dos resultados de 
programas da política educacional, mas não quanto à avaliação 
política da educação.  
 

 
Segundo Tedesco (2003) Apud, Becker (2010) em sua pesquisa a cerca das 

avaliações educacionais na América Latina nos anos 90, o autor concluiu que os 

docentes perceberam os mecanismos de avaliação mais como uma forma de pressão do 

que como um caminho para a melhora da qualidade da educação, mas os profissionais 

da educação até hoje tem dificuldades em lidar com as avaliações em larga escala, em 

outra pesquisa mais recente, Sousa (2009) realizou pesquisa em cinco estados 

brasileiros e concluiu que normalmente, existe pouca utilização das informações 

produzidas pelas avaliações em larga escala na comunidade escolar. Mesmo assim as 

avaliações externas tendem cada vez mais a responsabilização, com fortes 

conseqüências, estabelecendo mecanismos de concessão de estímulos ou sanções aos 

sistemas de ensino, às escolas ou aos professores. Segundo Souza (2003) Apud, Becker 

(2010) avaliações nacionais tanto podem ser um instrumento para que as escolas, 

gestores e demais profissionais repensem seu trabalho, quanto para se efetuar 

classificações que pouco contribuem para a melhora da qualidade das escolas. Se a 

avaliação for concebida apenas como mecanismo de controle ou se for ignorada, seja 

pelos professores, pelos gestores ou pelos responsáveis pela formação de docentes, 

pouco contribui para a melhora do ensino. Faria e Filgueiras (2010), afirmam que o 
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boom da avaliação de políticas públicas se deu na década de 60 devido ao grande 

volume de gastos públicos, especialmente do gasto com bens e serviços sociais. Um dos 

primeiros modelos de accountability-responsabilização- na educação a serem 

desenvolvidos foi o modelo inglês criado em 1988 por meio do Education Reform Act. 

provavelmente também em função do controle dos gastos públicos, mas sob a pretensa 

perspectiva da autonomia da escola. A partir do lançamento do PDE, em 2007, todas as 

transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, estados e 

Distrito Federal passaram a estar condicionadas à adesão ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação e à elaboração do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), instrumento obrigatório para a celebração de convênio entre os entes federados e 

o MEC. A pesquisa “A Avaliação Externa como Instrumento da Gestão Educacional 

nos Estados”, da Fundação Victor Civita (FVC)3, apontou que grande parte dos 

professores não compreendem o significado dos números do Ideb. Em pesquisa aplicada 

em 24.5% das escolas de ensino fundamental regular da cidade de Maceió no Estado de 

Alagoas apenas 16% dos gestores sabiam quais as variantes envolvidas na composição 

da nota do Ideb, existindo inclusive gestores que afirmavam desconhecer 

completamente informações sobre o índice, o que é preocupante haja vista que é a partir 

desse índice que políticas públicas são monitoradas, o que nos leva a crer que a 

comunidade escolar ainda não tem a verdadeira noção de sua importância estratégica, 

politicamente, não apenas pedagogicamente falando, mas essa problemática não se 

restringe as escolas. Dos 26 Estados brasileiros mais o Distrito Federal, dezesseis não 

têm plano estadual de educação, que é previsto por lei. Isso significa que eles não 

apresentam um conjunto de metas que direcionem as políticas públicas na área por até 

uma década, assim os gestores das redes estaduais e municipais acabam não 

direcionando ações que direcionadas o que prejudica essencialmente os planos federais 

de estabelecer um sistema educacional eficiente, sob sua ótica, que possa ser 

plenamente avaliado e que a partir dessa avaliação, as ações sejam, criadas, alteradas ou 

extintas.  

Com relação ao PDE o plano também teve origem no estudo Aprova Brasil - O 

Direito de Aprender, desenvolvido pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância), que identificou boas práticas adotadas por 33 escolas-modelo de Ensino 

Fundamental localizadas em comunidades pobres de 14 estados brasileiros. Todos os 

mil municípios definidos como prioritários, por apresentarem os piores desempenhos no 

Ideb, já assinaram o termo de compromisso, a adesão é condição fundamental para a 
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elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR), composto por um diagnóstico da 

educação no município e objetivos a serem atingidos, na realidade, todos os 26 Estados, 

o Distrito Federal e os 5.563 municípios aderiram e assinaram o termo de adesão ao Plano 

de Metas do PDE, bem como ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

instituído pelo Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007, que possibilita esse apoio técnico e 

financeiro, se não aderir significa não ter esse apoio, não se trata bem de uma adesão. A 

continuidade do convênio está vinculada ao cumprimento de metas indicadas no PAR. O 

aporte de recursos se dá a partir de um plano de ações articuladas (PAR), elaborado por uma 

comissão técnica do ministério e por dirigentes locais. O MEC dispõe de recursos 

adicionais aos do Fundo da Educação Básica (Fundeb) para investir nas ações de melhoria 

do Ideb, o plano é dividido em quatro áreas de gestão educacional, formação de 

professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, práticas pedagógicas e 

avaliação e infra-estrutura e recursos pedagógicos. O Ministério da Educação utiliza o 

PAR para fazer transferências de verba e fornecer assistência técnica para os 

municípios, ajudando-os a alcançar as metas anuais definidas pelo Ideb. As escolas que 

conseguem cumprir essas metas recebem, a título de incentivo, uma parcela extra no 

valor de 50% dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pois o PDE 

reafirma a política educacional do Estado brasileiro implementada a partir dos anos 1990 

no que se refere a seus quatro eixos centrais, gestão, avaliação, financiamento e a 

consequente responsabilização. Alguns pesquisadores apontam críticas ao PDE, Freitas 

(2005) afirma que embora o PDE seja a presença a presença direta do MEC nas escolas, seu 

acompanhamento ainda é à distância e muitas vezes os representantes da rede não estão 

preparados para orientar a escola na elaboração do mesmo e que seu caráter controlador lhe 

confere a atuação do estado-avaliador, e a imposição de condições para a “parceria” com a 

unidade escolar determina uma política de interesses, dessa forma se estabelece uma 

política que, a priori, tende a diminuir sua função. Fonseca e Oliveira (2009, p. 240) 

afirmam: 

 
Embora reconhecendo alguns benefícios na organização física e 
material da escola, o PDE não foi capaz de produzir mudanças 
qualitativas no âmbito pedagógico. A maioria dos professores 
entrevistados o percebe como uma modalidade de intervenção 
voltada para a organização do sistema educativo, tendo como alvo 
principal a contenção de gastos, a eficiência operacional e 
objetivos orientados racionalmente para resultados ou produtos.   
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Esse é um dos principais entraves da educação no mundo, é a visão mecanicista 

e burocrática da educação, o que os autores perceberam em sua pesquisa foi o fato de 

PDE ser encarado como documento interventor e não como instrumento de 

desenvolvimento da escola, na verdade, seu acompanhamento tecnicista diz muito de 

seu modo de relação com a escola, por outro lado o desenvolvimento da escoa perpassa 

pela questão cultural de participação de todos no desenvolvimento da mesma, não 

apenas entre técnicos educacionais e gestores. 

 

 

 
Conclusão 

Concluímos que os atores das escolas e os atores sociais devem entender a 

importância estratégica do Ideb, devem perceber que á mais que um simples índice, ele 

representa uma das fases mais importantes do ciclo de políticas públicas e portanto 

representa importância crucial  para a educação no Brasil, e portanto na sua 

qualidade, pois os números do Ideb são muito visíveis, mas não as políticas que ele 

conduz. Entendemos que vários atores privados como ONGs e empresas usam o Ideb 

para que ocorra a melhora dos incides, no sentido de uma mais participação e cobrança 

social, mas, em geral, isso apenas desprestigia a escola pública, embora essa divulgação 

permita a discussão sobre o papel do gestor educacional na melhoria da qualidade da 

educação, da importância da comunidade escolar e seus segmentos na melhoria da 

escola, o contexto da educação brasileira no mundo, sua relação com o mundo do 

trabalho e, dessa forma, os rumos da educação no país. 

 Concluímos que descentralização não pode significar desresponsabilização do 

Estado e que o Ideb também representa mecanismo de controle estatal e transferência 

de responsabilidades. Entendemos que avaliar é a principal forma de reconhecer falhas 

e desenvolver mecanismos para corrigir erros e conseguir o sucesso desejado. Em sala 

de aula a avaliação é a principal ferramenta de norteamento de ações no sentido de 

estabelecer de forma coerente o processo de ensino e aprendizagem. Assim a avaliação 

é a maneira mais acertada de mensurar as políticas públicas, mas, como na escola 

muitas vezes esse processo é conduzido de forma incoerente. Esperamos que a 

avaliação possa de fato alavancar a melhora da educação e não a sua submissão a o que 

é alienadamente privado. 



 14

 

 

 

Referencias  Bibliograficas 
 
 
BECKER, Fernanda da Rosa. A Avaliação educacional em larga escala: a 
experiência brasileira. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-
americana de Educação. ISSN: 1681 – 5653. n.º 53/1 – 25/06/10. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Organização 
dos Estados Iberoa-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) 
 
COELHO, Maria Inês de Matos; Vinte anos de avaliação da educação básica no 
Brasil: aprendizagens e desafios. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 16, 
n. 59, p. 229-258, abr./jun. 2008 
 
FALEIROS, Vicente de Paula; O que è Política Social. Coleção Primeiros Passos, 5ª 
Edição, Editora Brasiliense, São Paulo, 1991. 
 
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de; e FILGUEIRAS, Cristina Almeida Cunha; As 
políticas dos sistemas de avaliação da educação básica do Chile e do Brasil In 
HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; Marques, Eduardo Orgs; Políticas 
Públicas no Brasil. 2ª Reimpressão. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 2010. 
 
FONSECA ,Marília & OLIVEIRA ,João Ferreira de; A gestão escolar no contexto das 
recentes reformas educacionais brasileiras, in RBPAE – Revista Brasileira de 
Política e Administração de Educação. v. 25, n. p. 240, mai/ago 2009. 
 

FREITAS, Dirce Nei Teixeira de; A avaliação da educação básica no Brasil: 
dimensão normativa, pedagógica e educativa. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 
28., 2005, Caxambu . Anais. Caxambu, MG: ANPED, 2005.  

 
HÖFLING, Eloisa de Mattos, Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Cadernos Cedes, ano 
XXI, nº 55, novembro/2001 
 
INEP/ MEC, Governo Federal; Prova Brasil Avaliação do Rendimento Escolar 2009. 
2011. 
 
RIBEIRO, Jorge Luiz Lordêlo de Sales; A avaliação como uma política pública: 
aspectos da implementação do SINAES in: LORDÊLO, José Albertino Carvalho; 
DAZZANI, Maria Virgínia, Orgs; Avaliação Educacional: desatando e reatando nós. 
EDUFBA, Salvador, 2009. 
 



 15

SOARES, José Francisco e CANDIAN, Juliana Frizzoni; O Efeito da Escola 
Brasileira: as evidências do PISA e do SAEB. Disponível em: 
http://www.educacao.ufrj.br/artigos/n4/numero4-efeito_da_escola.pdf. Acesso em: 13 
jan. 2012. 
 
SOUZA, Celina; Estado da Arte da pesquisa em políticas públicas, in  HOCHMAN, 
Gilberto; ARRETCHE, Marta; Marques, Eduardo Orgs; Políticas Públicas no Brasil. 
2ª Reimpressão. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 2010. 
SOUZA, Lanara Guimarães de; Avaliação de políticas educacionais: contexto e 
conceitos em busca da avaliação pública in: LORDÊLO, José Albertino Carvalho; 
DAZZANI, Maria Virgínia, Orgs; Avaliação Educacional: desatando e reatando nós. 
EDUFBA, Salvador, 2009. 
 
SOUZA, Sandra Maria Zákia L. de. Avaliação e gestão da educação básica no Brasil: 
da competição aos incentivos. In: DOURADO, Luiz Fernandes (org.). Políticas e 
gestão da educação no Brasil: novos marcos regulatórios. São Paulo: Xamã, 2009. p. 
31-45. 
                                                 
1 http://portal.mec.gov.br 
2 Essa possibilidade está prevista no inciso VI, do art. 16, do Decreto nº 6.317 de 20 de dezembro de 2007 
e regulamentada na Portaria INEP nº 410, de 3 de novembro de 2011. 
3 http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/8-mitos-testes-aprendizagem-larga-escala-   
643599.shtml. 


