
A melhoria da oferta educacional, avançando em pontos como
qualidade e equidade, passa por investimento consistente em boas

práticas de avaliação. Desde 1988, o Brasil avançou muito,
desenvolvendo e gerindo políticas públicas de monitoramento e

avaliação da educação. Algumas experiências já são consolidadas:

Com a regulamentação do SistemaCom a regulamentação do Sistema  
Nacional de Educação, o Brasil avançariaNacional de Educação, o Brasil avançaria  
no diálogo entre as instâncias de pactuaçãono diálogo entre as instâncias de pactuação  
intergestores garantindo governança daintergestores garantindo governança da  
avaliação da oferta educacional. Dessa forma, teríamos bemavaliação da oferta educacional. Dessa forma, teríamos bem
definidos os papéis de cada avaliação, buscando umadefinidos os papéis de cada avaliação, buscando uma
complementaridade e evitando a sobreposição de esforços.complementaridade e evitando a sobreposição de esforços.  

Sistema Nacional de EducaçãoSistema Nacional de Educação
na prática: avaliação em pautana prática: avaliação em pauta

Sistema de Avaliação
da Educação Básica

(SAEB)
Criado em 1990; seus

dados são um
indicativo da
qualidade da

educação.

Censo Escolar
Instituído em 2008,
apresenta dados de

acesso, permanência
e abandono escolar.
Abrange educação

infantil, ensino
fundamental e médio.

 

Índice de
Desenvolvimento da

Educação Básica (IDEB)
Principal indicador

adotado para a
educação básica; foi

estabelecido em 2007.

Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) 

Criado em 1998,
atualmente é a

principal porta de
entrada no ensino

superior brasileiro. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação que esteve em destaque
ultimamente no noticiário após o pedido de demissão de 37 servidores em retaliação
às intervenções e acusações de assédio do Governo Federal no órgão, é o principal
responsável pelas evidências educacionais no Brasil. 

Gestão pública

DesafiosDesafios
Além das políticas de avaliação deAlém das políticas de avaliação de
nível nacional, outras iniciativas sãonível nacional, outras iniciativas são
encampadas em nível subnacional,encampadas em nível subnacional,
nos Estados e Municípios. Muitasnos Estados e Municípios. Muitas
vezes o que se observa é que não hávezes o que se observa é que não há
visão sistêmica, cooperação entrevisão sistêmica, cooperação entre
níveis de governo, racionalização dosníveis de governo, racionalização dos
recursos e compatibilidade na adoçãorecursos e compatibilidade na adoção
de critérios e geração de dados.de critérios e geração de dados.

E como seria com o SNE?E como seria com o SNE?
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