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Plano Amostra do Sistema de Avaliação de 
Educação Básica (Saeb) 

• Em 2017 o Saeb trouxe novidades metodológicas relevantes.

• Mudanças no plano amostral (conforme especificado pela Portaria 447 INEP/MEC, publicada em
24/05/2017)

• Impcato na divulgação e cálculo de alguns dos indicadores mais relevantes (IDEB e níveis de
proficiência)

• Tais mudanças podem comprometer a comparabilidade da série histórica de vários indicadores-
chave.

• Plano mostral referente à 3ª ou 4ª séries do Ensino Médio, além de prever a cobertura
censitária (até 2015 era amostral), passou também a contemplar o último ano do Ensino 
Médio Integrado.

• Caso o plano amostral das edições anteriores não tenha sido metodologicamente
concebido para ser representativo do universo das escolas, é possível que as 
estatísticas produzidas em 2017 deixem de ser comparáveis às estatísticas
correspondentes das edições anteriores. 



Estratégia de devolutiva
• Em 2018 o Inep/MEC os resultados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) foram divulgados trazendo novos cortes na 
escala do Saeb, que definiam níveis de proficiência: insuficiente, 
básico e adequado.
• É muito importante qualificar a escala de proficiência da prova para facilitar a 

interpretação pedagógica dos resultados (e induzir a estratégia pedagógica 
das redes). No entanto, para se atingir os objetivos almejados, é importante 
esclarecer a metodologia utilizada para definição dos níveis de proficiência.

• As evidências sugerem que há uma distância muito grande entre o que é 
avaliado pelas avaliações externas e o que é praticado em sala de aula
• Consistência na estratégia de devolutiva é fundamental para a redução desse 

distanciamento e construção de credibilidade junto a comunidade de educadores e 
sociedade civil.  



Estabilidade e consistência temporal na 
divulgação de dados

• Na edição de 2018 do Censo Escolar os campos de identificação de alunos 
e professores (ID_ALUNO e ID_DOCENTE) foram criptografados, tornando 
inviável a concatenação longitudinal das bases de dados de alunos e 
professores.

• Desde 2010 esses cruzamentos eram possíveis. Vários estudos relevantes  para o 
desenho políticas públicas e entendimento do fenômeno educacional foram 
produzidos a partir destes cruzamentos. 

• Movimento migratório de alunos entre redes (regime de colaboração, dimensionamento do 
equipamento público, demanda por qualidade da educação, efeitos indiretos das políticas de 
cotas, etc...)

• Movimento migratório dos professores (políticas alocação de professores, desenho do plano 
de carreira, ciclo de carreira dos professores).

• É muito importante evitar rupturas na estratégia de divulgação dos dados.   



Novo paradigma com a produção de evidências 
(cooperação com a academia)

• Com os avanços tecnológicos o paradigma de produção de evidências 
científicas está mudando rapidamente.

• Possibilidades (seguras) de cruzamento de bases dados administrativas mantidas 
pelo governo (complementares aos esforços de coleta primária de dados) – as bases 
de dados educacionais têm tido um papel central nesse novo paradigma 
• Opportunity Insights Project (Harvard University) é uma referência (agenda dos vencedores 

do Prêmio Nobel de Economia de 2019)

• Mobilidade intergeracional e o papel da educação  (vs características da família e localização 
residencial)

• Dinâmica das desigualdades raciais e étnicas (transição entre escola, ensino superior e trabalho)

• Valor adicionado dos recursos escolares (físicos e humanos)  

• Brasil: 

• Determinantes das trajetórias escolares (entre grupos de renda e raciais)

• Determinantes das disparidades no mercado de trabalho (transição escola-trabalho)



Novo paradigma com a produção de evidências 
(cooperação com a academia)

• Desafios

• Padrões de interoperabilidade das diferentes fontes/bases de dados 
administrativos

• Conformidade com a LGPD

• Regras de cooperação com a academia  
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