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B ra s i l

Educação Governo aplica Prova Brasil 2011 em novembro, mas microdados de 2009 ainda não foram divulgados

Atraso do Inep prejudica avaliação do ensino
Luciano Máximo
De São Paulo

O Instituto Nacional de Pes-
quisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), órgão do Ministério
da Educação (MEC), vai aplicar a
Prova Brasil 2011 em novembro,
mas os resultados detalhados da
edição anterior — Prova Brasil
2009 — ainda não são de conhe-
cimento público. Na opinião de
especialistas ouvidos pelo Va l o r ,
a falta de transparência e o atraso
na divulgação dos microdados e
dos questionários da avaliação
colocam em questão a credibili-
dade do principal instrumento
de medição da qualidade do en-
sino básico no país, impedem a
implementação de políticas de
correção de problemas nas redes
escolares de Estados e municí-
pios e marcam mais um capítulo
de más notícias envolvendo o
Inep, que colecionou recente-
mente sucessivas falhas na orga-
nização do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e do Siste-
ma de Seleção Unificada (SiSU).

Aplicados a cada dois anos pe-
lo Inep a mais de 5 milhões de es-
tudantes brasileiros, os exames
da Prova Brasil aferem conheci-
mento em matemática, com foco
em resolução de problemas, e
língua portuguesa, com ênfase
em leitura. Todos os alunos do
quinto ano e do nono ano da re-
de pública fazem a prova e res-
pondem a um amplo questioná-
rio socioeconômico. Jovens no
fim do ensino médio também
participam do teste, que é feito
por amostragem. Além disso,
professores e diretores das tur-
mas e escolas avaliadas preen-
chem questionários para coleta
de dados demográficos, sobre o
perfil profissional e as condições
de trabalho e de infraestrutura.

Junto com informações sobre
fluxo escolar, as médias da Prova
Brasil fecham a nota do Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), principal indicador
de qualidade da educação brasi-
leira. Mas para Denis Mizne, dire-
tor da Fundação Lemann, apenas
as médias não são suficientes pa-
ra a adoção de políticas para solu-
cionar problemas. As informa-
ções deveriam ser tabuladas e dis-
ponibilizadas em até nove meses
após a aplicação da provas.

“Com os microdados e os ques-
tionários, o gestor — do ministro
ao secretário de Educação e o dire-
tor de escola — pode empreender
uma correção de rumo e aprimo-
rar políticas. É possível saber se o
desempenho dos piores alunos es-
tá relacionado com sua classe so-
cial ou o nível de ensino de seus
pais; ou comparar o trabalho de
professores conforme sua forma-
ção acadêmica”, diz Mizne, que
atribui a demora da divulgação
das estatísticas “à desorganização”
do Inep. “O órgão enfrentou várias
pressões nos últimos anos, mudou
duas vezes de comando desde o
fim de 2009. Por um lado é falta de
organização e, por outro, ausência
de uma cultura no Brasil de presta-
ção de contas e transparência.”

O especialista em políticas edu-
cacionais Luiz Araújo, ex-presi-
dente do Inep na primeira gestão
do governo Lula, acredita que o

instituto esteja sobrecarregado.
“Houve um desvirtuamento de fi-
nalidade do Inep, que passou de
instituto de pesquisas para se tor-
nar um aplicador de provas. O Inep
poderia ser o Ipea da educação,
mas hoje é conhecido pelo cida-
dão comum como o órgão que or-
ganiza o Enem”, afirma Araújo.

Em dezembro de 2010, a ONG
Artigo 19, especializada em trans-
parência e acesso a informações
públicas, formalizou um pedido
para acessar os microdados da

Prova Brasil. Um mês depois, a co-
ordenadora geral do Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação
Básica do Inep, Mariana Peixoto
dos Santos, endereçou ofício à en-
tidade assegurando que os dados
seriam publicados no site do Inep
entre março e abril. “Devido à rele-
vância dessas informações para a
sociedade e os princípios de quali-
dade que norteiam a divulgação
dos dados educacionais, este tra-
balho [de consolidação dos micro-
dados e de organização das res-

postas dos questionários] requer
um processo de validação e consis-
tência da base de dados, que está
em sua fase final”, informa a nota.

A advogada Paula Martins, di-
retora para a América Latina da
Artigo 19, conta que está em con-
tato com o Inep, mas continua
sem previsão de receber uma res-
posta. “Obviamente os dados já
estão nas mãos do MEC. É uma
questão de transparência e que
quebra uma lógica importante
da política: se a divulgação de-

morar muito mais, os dados esta-
rão desatualizados e não vão cor-
responder à verdadeira realidade
da educação brasileira.”

O economista Ernesto Martins
Faria, responsável pelo site “Estu -
dando Educação”, conta que, ge-
ralmente, os microdados não le-
vam mais de um ano para serem
divulgados e que agora é “obri -
gado a trabalhar com um retrato
v e l h o” da educação. “Só estão
disponíveis os dados de 2007, o
que também afeta o trabalho de

outros pesquisadores, gestores,
pedagogos e jornalistas”, afirma
Faria. “O país esperou muitos
anos para construir um sistema
concreto de avaliação educacio-
nal, a população está começando
legitimá-lo, mas quando começa
a haver problemas de transpa-
rência a política ajuda menos do
que poderia ajudar e corre o risco
de perder credibilidade.”

A reportagem contactou a as-
sessoria de imprensa do Inep,
mas não obteve retorno.

Curta

PNE: emendas repetidas
A União Nacional das Dirigen-

tes Municipais de Educação (Undi-
me) lançou ontem um sistema
que classificou todas as emendas
ao projeto de lei do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). De acordo
com o levantamento inicial, quase
1,5 mil propostas de alteração do
PL são repetidas. Das quase 3 mil
emendas recebidas na Câmara dos
Deputados, a proposta para in-
cluir no documento uma determi-
nação que reforce o caráter laico
das escolas públicas brasileiras é a
que mais aparece, com 17 suges-
tões. Em seguida aparecem emen-
das que sugerem a expansão da re-
de federal de ensino profissional e
o aumento do financiamento a
partir do estabelecimento de um
valor mínimo a ser investido por
aluno, o chamado custo aluno
qualidade (CAQi).


