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IDEB – Uma ferramenta para evolução educacional 

 

Resumo 

Devido ao pouco conhecimento e informações que as pessoas possuem sobre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e sua importância para o desenvolvimento 

educacional básico em nosso país parte-se da premissa que a evolução do ensino 

aprendizagem do educando hoje tem grandes falhas e na ânsia de sanar tais problemas 

este índice demonstra claramente os fatores a serem desenvolvidos. Para tanto, partiremos 

do contexto histórico e abordaremos as estatísticas do IDEB. Este artigo tem como objetivo 

fazer uma análise sobre a implantação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

- IDEB - e sua consequência para a melhoria da qualidade do ensino. Como método de 

pesquisa usaremos pesquisas documentais, descritivas e analises gráficas, além disso 

usaremos dados divulgados recentemente pelo Ministério da Educação, discutindo sobre 

uma perspectiva de crescimento deste índice. Vale ressaltar que a pesquisa também busca 

colaborar com os gestores, de forma que, os mesmos possam ter um material para 

consulta, divulgação e uma base sólida para o desenvolvimento educacional. 

 

Introdução 

Este trabalho tratará do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, o porquê 

da importância desse índice e quais melhorias o mesmo trouxe para a Educação. A 

proposta é realizar um breve percurso histórico das formas de avaliação, até a criação do 

IDEB. Neste projeto abordaremos os critérios utilizados no levantamento deste índice e 

suas formas de avaliar o crescimento da Educação Básica. 

Além disso, poderemos através da leitura deste artigo, discutir os avanços na forma de 

avaliação. Vale ressaltar que o tema aqui abordado é extenso e o material aqui apresentado 

é uma pequena partícula deste assunto. 

 

Objetivos 

O principal objetivo deste projeto de pesquisa, é discutir e descrever a importância do IDEB 

na educação. Verificar os índices do Brasil e dos estados, mas focando principalmente no 

Estado que nos encontramos, neste caso, São Paulo. 

Além disso conseguiremos entender melhor sobre a necessidade deste meio de avaliaçãoe 

como o mesmo funciona. 

 

 



 

Metodologia 

Este é um trabalho quantitativo, pois mostrará os números dos índices e verificaremos como 

está a educação pelos números do IDEB. Os tipos de metodologia serão pesquisas 

documentais e pesquisas descritivas. A pesquisa documental será feita a partir de 

pesquisas em documentos (artigos, relatórios, etc). A pesquisa descritiva, será feita através 

de pesquisas com professores, gestores e até mesmo com os pais dos alunos. 

 

Desenvolvimento 

No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal já prevê a necessidade de além de garantir 

ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurar a “garantia de padrão de qualidade” 

(BRASIL, 1988). A garantia desse padrão de qualidade, segundo o aparato legal, poderá 

ser atestada através de sistemas de avaliação externos criados em regime de colaboração 

com os Estados e municípios, reafirmando a importância da avaliação em todos os seus 

segmentos para a reorganização do trabalho pedagógico eficaz. 

A partir dos anos 1990 o Brasil passa a se preocupar com a criação de uma política nacional 

de avaliação, implantando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Curso (ENC), conhecido como 

“Provão”, para o ensino superior. 

Esses instrumentos permitiram a construção de uma valiosa base de dados para a 

elaboração de diagnósticos precisos e detalhados sobre problemas relativos ao 

desempenho de estudantes brasileiros e sobre a política educacional em geral. 

Uma das consequências da divulgação dos resultados das avaliações foi o aumento do 

processo de responsabilização pelos resultados, que ora elege os professores, ora os 

gestores, ou ambos pelo sucesso ou fracasso dos alunos e a criação de mecanismos de 

incentivos simbólicos ou monetários que vêm se acentuando cada vez mais na elaboração 

de programas e planos governamentais 

O desenho e implementação de sistemas de avaliação 
externa devem, portanto, ser acompanhados de discussão e 
esclarecimentos quanto a seus objetivos, a fim de deixar 
claro que, ao contrário do que fazem professores e escolas, 
essa avaliação externa não se destina a reprovar ninguém, 
mas a fornecer informações aos gestores educacionais e ao 
público, sobre o desempenho do sistema como um todo, as 
escolas, regiões, municípios ou Estados que precisam 
melhorar seus resultados e o que é necessário fazer para 
promover essa melhoria (MELLO, 1997, p.101). 

 
Em 2006, o Ministério da Educação cria o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

“Um indicador de qualidade educacional que combina 
informações de desempenho em exames padronizados 



 

(Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao nal das 
etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª 
série do ensino médio) – com informações sobre rendimento 
escolar (aprovação).” (Fernandes, 2007) 

 
A criação desse índice teve como objetivo construir um padrão cujas variáveis pudessem 

ser desagregadas por sistemas de ensino e escolas, possibilitando que o processo de 

descentralização da educação adotado passasse a dispor de mecanismos de 

monitoramento e avaliação consistentes. 

 

Resultados Preliminares 

Esperamos que a partir deste trabalho possamos criar uma discussão a respeito do IDEB, 

mostrando a polêmica gerada através desse tema na educação e a forma como é visto de 

maneiras diferentes de acordo com cada autor.  

O que podemos esperar desta pesquisa, é mostrar que, quem deseja discutir a educação 

brasileira atual, suas políticas públicas e os desdobramentos no cotidiano escolar, não pode 

menosprezar a influência central do IDEB, pois ele é uma base para levantamento de dados 

em quesitos a educação de qualidade e melhoria da mesma. 
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