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Considerações iniciais 

 A Constituição Federal assegura a oferta de 

educação como um direito do cidadão e não 

como um serviço público a ser entregue pelo 

Estado;  

 É preciso considerar que a busca da qualidade 

não pode ter como foco um simples 

aprimoramento ou o alcance metas; 

 O Brasil precisa de um Sistema Nacional de 

Educação e não ações fragmentadas na 

educação básica ou no ensino superior.  

 

 

 



Considerações iniciais 

 A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação definem as 

responsabilidades de cada ente federado quanto 

à educação. 

 Entretanto, os municípios têm assumido cada 

vez mais responsabilidades quanto à oferta. 

Entretanto, essas responsabilidades 

ultrapassam as capacidades técnicas, 

financeiras e as suas condições objetivas.  

 

 

 



Avaliar é preciso 

 Nesse contexto, a educação pública brasileira 

carece que um sistema adequado, equilibrado e 

democrático de avaliação com mecanismo 

indutor na garantia do acesso e na melhoria da 

qualidade. 

 

 

 



Para refletir . . . 

Os estudantes não estão 

aprendendo? Por quê? 
 

O que justifica os resultados de 

desempenho dos estudantes nas 

redes públicas? 
 

E os de rendimento? 

 

 

 



O que não aconteceu no Brasil 

 Assim como as redes públicas de ensino 

precisam se apropriar da cultura da avaliação, o 

Brasil deve organizar um Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica capaz de dar 

respostas às demandas das escolas e, 

consequentemente, daquelas existentes dentro 

das salas de aula. 

 

 

 

 

 

 



A demanda no Brasil 

 Para além do uso classificatório da seleção e do 

uso gerencial para a gestão as avaliações 

precisam dar respostar claras e objetivos 

para o uso pedagógico dentro das salas de 

aula. 

 As equipes gestoras das escolas e os 

professores não podem mais trabalhar com 

informações sobre o que deveria ter sido 

aprendido por seus estudantes. Mas 

necessitam de informações sobre o que precisa 

ser aprendido. 

 

 

 

 

 

 



A demanda no Brasil 

 Nas redes de ensino não somente as 

informações sobre desempenho e rendimento 

dos estudantes são essenciais. Os gestores 

precisam de instrumentos eficientes para 

acompanhar os processos e os procedimentos 

do cotidiano. 

 

 

 

 

 

 



A demanda no Brasil 

 E a relação entre as redes de ensino e os entes 

federados poderia ser facilitada à medida em 

que as informações fossem disponibilizadas não 

com o foco nos rankings, mas como luz para 

impulsionar a melhoria da qualidade da gestão. 

 

 

 

 

 

 



A demanda no Brasil 

 Nesse sentido é preciso estabelecer pactuações 

entre os entes federados na construção e 

governança do Sinaeb. 

 Evidente que a gestão do sistema deve ficar a 

cargo da União. Mas sua governança tem que 

ser compartilhada entre os entes federados para 

definir as ações, estabelecer os limites e evitar 

equívocos. 

 Os exemplos positivos na recente história da 

educação permitem acreditar no 

compartilhamento do poder decisório entre os 

entes federados. 

 

 

 

 



Obrigado! 
 

undimenacional@undime.org.br 

www.undime.org.br 

https://www.facebook.com/undime 

https://twitter.com/undime 

https://www.youtube.com/user/undimenac 

 

 

 

 

 

 

 


