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A utilização dos indicadores na gestão municipal

Raimundo Moacir Mendes Feitosa

s indicadores educacionais, quando técnica e cientificamente bem elaborados,
tornam-se instrumentos importantes para medir tendências e resultados,
contribuindo para facilitar a tomada de decisão dos dirigentes e gestores de
um modo geral e, em particular, dos gestores municipais. Representam
mecanismos importantes postos à disposição do poder local para escolher o
que é melhor para aqueles que estudam, residem, trabalham e circulam num

determinado território.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), recentemente formulado e lançado

pelo Ministério da Educação, por intermédio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), na atual conjuntura educacional e política brasileira, é um desses indicadores
qualificados. É, portanto, um indicador de resultados que se propõe a fotografar o desenvolvimento
da educação básica do nosso país, com base em dados dos censos escolares de 2005 e 2006,
além de dados obtidos por meio da avaliação chamada “Prova Brasil”, também de 2005, que
avalia alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental da rede pública urbana. Ele trabalha de
forma conjunta o fluxo e o rendimento escolar dos sistemas de educação federal, estadual,
municipal e particular, chegando à virtude da desagregação ao nível das unidades escolares de
cada um desses sistemas.

Tecnicamente, ele transformou a complexa escala de resultados do Prova Brasil numa escala
de fácil compreensão, que varia de 0 (zero) a 10 (dez), semelhante às escalas que utilizadas
mundialmente, em particular pelos países membros da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), para o acompanhamento do rendimento escolar de seus
alunos. Exige ainda que se processe um equilíbrio entre rendimento e fluxo escolar, a fim de que o
desenvolvimento da educação, em cada um dos entes federados e unidades ensino, responda aos
interesses das comunidades escolares atendidas pelas políticas e gestões dos sistemas de ensino.

Também, pela primeira vez, como um componente do Plano de Desenvolvimento da Educação,
no âmbito do “Compromisso todos pela Educação”, estabelecem-se metas a serem alcançadas
até 2022 por ente da federação, considerando que a nota 6 (seis) será a média ideal para que
se possa ter, no âmbito do Brasil, perante o resto do mundo, uma educação considerada de
qualidade, com crianças e adultos que se alfabetizem, leiam, escrevam e, acima de tudo,
compreendam e façam uso social do que lêem e escrevem.

Assumir o plano de metas “Compromisso todos pela Educação” e participar do Programa Brasil
Alfabetizado são ações que se complementam, que se somam para garantir o direito à educação a
nossas crianças, adolescentes, jovens e também aos adultos que não tiveram essa oportunidade.

Ele tem contribuído para a promoção de um vigoroso debate nos meios educacionais, tanto
no âmbito dos educadores, professores, movimentos sociais, pesquisadores e gestores da
educação básica, mas, de forma muito importante, também nos espaços das universidades
brasileiras. Neste aspecto, o debate tem se tornado muito positivo, permitindo aos dirigentes
municipais de educação a reunião com os diretores escolares, professores e técnicos de suas
redes para avaliar os resultados alcançados no IDEB, efetuando um planejamento e adotando
medidas que lhes permitam uma melhor inserção no processo de busca de metas e valores
mais elevados no futuro. Ele passou a funcionar como uma espécie de bússola, que indica para
onde a educação brasileira deve correr.
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Vários e vários sistemas municipais de educação estão aprofundando as discussões sobre os
sistemas de avaliação, tanto no que concerne ao rendimento escolar do aluno como no que diz
respeito à gestão escolar e ao desempenho dos profissionais da rede. Desses debates têm surgido
elementos concretos para se retomar a discussão sobre a formação continuada dos profissionais
do magistério, fundamental e determinante para a qualidade da aprendizagem dos alunos, mas
que não pode ser compensatória em relação à precariedade da formação inicial oferecida pelas
instituições formadoras.

Já não é de hoje que dirigentes e gestores dos sistemas de ensino avaliam, por exemplo, que
as universidades brasileiras não têm conseguido formar professores alfabetizadores em seus
cursos de pedagogia e licenciaturas; que os estágios realizados pelos alunos e futuros professores
não recebem o acompanhamento devido, deixando muitíssimo a desejar porque as horas
destinadas à apropriação da didática necessária para que esses profissionais aprendam, na
prática, a realizar com qualidade a gestão e as rotinas em sala de aula ou em outros espaços
educativos têm sido insuficientes. São várias as propostas apresentadas para que ocorram
mudanças nos cursos de formação de professores, em particular dos que atuam na pré-escola
e nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, os que ensinam as crianças de 6, 7 e 8
anos, e que devem ter as competências profissionais necessárias para garantir que essas crianças,
ao final desse ciclo, estejam completamente alfabetizadas e em processo qualificado de letramento.
Os dirigentes e gestores têm afirmado categoricamente que esse é o caminho objetivo e necessário
para que seja suprimida de uma vez por todas a fábrica do analfabetismo que ainda existe no Brasil.

Embora o IDEB seja um indicador de resultados e exija, a partir das metas estabelecidas
pelo MEC anualmente, melhores índices dos sistemas, os dirigentes municipais e gestores
compreendem que as mudanças somente poderão vir por meio de encaminhamentos e processos
novos, estabelecidos em bases democráticas e participativas, em que o planejamento e os
planos de cada Secretaria Municipal de Educação sejam desenvolvidos de forma sistêmica e
com a colaboração dos demais entes federados.

O IDEB, em que pese o seu lado positivo, também não tem deixado de ser utilizado
negativamente, para vinditas político-eleitorais. Temos constatado em alguns estados que algumas
autoridades do cenário político nacional têm se apropriado dos dados e informações do INEP
para, em suas andanças pelo país afora, desconsiderando a finalidade principal desses
indicadores, utilizá-los para atacar as redes administradas por partidos políticos adversários.
Agindo dessa forma, eles acabam por transformar o IDEB e as políticas em implementação pelo
MEC em instrumento político-eleitoral, reproduzindo o que existe de pior nas práticas políticas
do nosso país e prestando um desserviço à sociedade.

Temos assistido, também, a um outro debate que em nada contribui para a melhoria da
aprendizagem dos alunos. Trata-se da polêmica, alimentada por interesses mais comerciais do
que pedagógicos, que tenta responsabilizar determinadas concepções ou métodos educacionais
pelo fracasso escolar. Esse tipo de discurso vem abstraindo o foco da discussão porque contribui,
quase sempre, para um debate inócuo e que tenta provocar entre gestores e educadores uma
divisão entre os que são a favor ou contra o método direto (fônico), a linguagem integral e o
construtivismo. Colocar o fracasso escolar como decorrência da opção pelo construtivismo, por
exemplo, é desconhecer os reais problemas que estão associados à repetência, ao abandono e
à defasagem idade-série, ou a dura realidade de as escolas estarem fabricando analfabetos. É
ignorar que o fracasso escolar é um problema de décadas, ou seja, desde que as escolas públicas
surgiram em nosso país como instituições de massa. Basta verificar os indicadores de 50 anos atrás.

Acreditamos que o IDEB pode contribuir para situar o debate político-educacional em um
patamar mais elevado, reflexivo e programático, capaz de responder à complexidade do desafio
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que representa construir a escola pública de qualidade. E um dos debates mais importantes que
decorre dos dados do IDEB é o que demonstra as diferenças entre as redes situadas nas capitais
e nos municípios do interior.

Em geral as capitais não apresentaram indicadores satisfatórios em comparação com muitos
municípios menores e com menos recursos. A partir daí vem se manifestando uma exigência
maior para com os sistemas (conselhos, escolas e secretarias) de educação das capitais e dos
municípios com população acima de 200 mil habitantes. Ocorreu, pelo menos até que se prove
o contrário, uma desmistificação de que a educação nas capitais e nos grandes centros tem
mais qualidade do que a educação oferecida em muitos municípios do interior dos estados.
Abriu-se aqui um imenso campo de debate e pesquisa que nos deve remeter à compreensão
dessa situação, ficando, a princípio, evidente que em uma grande cidade, particularmente em
determinados bairros e periferias, está em formação a identidade social e cultural de muitas
populações que migraram de suas origens, de municípios do próprio estado ao qual pertence a
capital ou de regiões de outros estados brasileiros, quebrando “raízes eterno-tradicionais”, difíceis
de serem refeitas em um contexto social muito mais complexo e excludente. Sem muito conforto,
mas com determinação e coragem, os dirigentes das capitais e dos municípios de mais de 200
mil habitantes, com o apoio do MEC e dos governos estaduais, estão dispostos e firmes na
crença de que contribuirão com a parcela necessária para que o Brasil no ano 2022 atinja a
meta de IDEB estabelecida pelo PDE (6,0), um compromisso de todos pela educação.

O IDEB tem sido utilizado pela grande maioria dos dirigentes municipais de educação como
um alerta e um chamamento para novas tomadas de decisão, desde o planejamento estratégico
de seus programas, projetos, atividades e ações, até a sua implementação e execução. Também
compreendem que, como indicador de resultados, ele não os permite visualizar processos e
aspectos históricos e culturais que contribuíram até aqui para conformar a estrutura educacional
que temos. Sabem da necessidade que têm de compreender melhor suas realidades locais e
regionais. Outros que, mais recentemente, vêm promovendo mudanças e transformações em
suas estruturas pedagógicas, didáticas, gestoras, além das infra-estruturas físicas, sabem que,
como o índice trabalha com os dados censitários de 2005 e 2006, os melhores resultados
aparecerão somente a partir deste ano de 2007 e subseqüentes. Estes, inclusive, trabalham
com resultados de pesquisas que revelam que mudanças institucionais, administrativas,
curriculares e culturais em ações educativas por meio de sistemas de educação, muitas vezes
têm redução de performance de seus indicadores nos dois primeiros anos de reforma, ou só
muito lentamente começam a elevá-los.

Os resultados do IDEB também mostram que as redes públicas estaduais, quando cuidam
do ensino fundamental, em geral apresentam resultados melhores do que as redes municipais.
Não é de se estranhar, tendo em vista que essas redes são mais antigas e administrativa e
culturalmente mais consolidadas. Podemos também, com esse enfoque, fazer a leitura de que
esses resultados nos impõem uma grave constatação: a de que os sistemas municipais de
educação, historicamente, vêm sendo pouco assistidos ou não atendidos pelos governos estaduais
e federal, tanto no que se refere a apoio financeiro quanto técnico. Esta assertiva pode ser
confirmada pelo próprio MEC, quando diz que “os 1.242 municípios brasileiros de menor IDEB,
abaixo de 2,0, jamais receberam daquele órgão qualquer transferência voluntária de recursos.
Isto porque jamais pleitearam a aprovação de qualquer projeto, por completa desinformação ou
por carência de competências técnicas para tanto”. Fica aqui demonstrado que a nação, no
plano da educação, não era, evidentemente, pensada como um todo. É a visão do mercado
capitalista: quem tem poder de barganha participa, quem não tem fica social, política, técnica,
cultural e financeiramente excluído. Neste caso, o próprio Estado Nacional se encarregava de
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não enxergar os menos preparados ou menos informados ou mais pobres. Que a alma de
Hayeck não nos leia: era a política do neoliberalismo puro. O bezerro de ouro, como expressão
máxima das elites nacionais, isto é do mercado, deixava à mercê da vontade divina diversas
comunidades que, por conta do isolamento e do poder oligárquico de cada local, não tinham
sequer noção da existência de um país chamado Brasil.

O IDEB para a gestão municipal não deve representar um índice de desenvolvimento da
educação básica do ou dos municípios como um todo. Ele expressa, exclusivamente, o índice
de desenvolvimento da educação escolarizada nas redes de educação básica. A população
como um todo não é submetida à avaliação do INEP, somente a que se encontra na escola e na
zona urbana. Existem municípios em que quase metade da população é analfabeta absoluta e
por não estar, evidentemente, na escola, não é variável incorporada a este índice. Contudo, um
município com um elevado índice de analfabetismo dessa ordem pode muito bem, a partir da
sua população escolar, obter IDEB 5,0, 6,0 etc, ser premiado e manter metade da população na
escuridão por falta de alfabetização e letramento. Neste particular, o IDEB precisa ser observado
como um indicador de resultados daquela população que está tendo o direito garantido de ter
educação na escola, mas que não enxerga os que estão excluídos desse direito, isto é, do direito
de também poder ir à escola e se encontrar com os outros que lá estão.

Com os indicadores colocados à disposição da gestão municipal, não só do IDEB, os gestores
municipais de educação querem planejar, implementar e executar de forma mais qualificada as
políticas de educação. Querem também, com os acertos, incutir na consciência do povo brasileiro,
particularmente daqueles que mais precisam dos cuidados e da atenção do Estado, a crença de
que a educação de seus filhos e netos é, sem dúvida, o principal valor de que dispomos para
construir uma nação soberana e sustentavelmente desenvolvida. Dos erros, querem tirar lições
para realizar o que é adequado e conveniente ao interesse público e de todos.
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