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RESUMO 

 

Esta pesquisa procura analisar os efeitos dos dados governamentais abertos sobre a 

administração e a prática do processo educativo comparando os contextos do Brasil e 

Inglaterra. Com base nos achados verificamos duas dinâmicas principais: controle e 

colaboração. No caso do controle, ou “data-driven”, os dados visam suportar principalmente 

políticas de responsabilização através da divulgação de informações de desempenho das 

escolas. No caso da colaboração, ou “data-informed”, os dados visam apoiar a tomada de 

decisão do gestor através de processos dialógicos com os outros atores sociais.  

Palavras-chave: Dados Abertos, Transparência, Governo Aberto, Educação Pública, Educação 

Aberta 

 

  



     
 

ABSTRACT 

 

This research attempts to analyze the effects of open government data on the administration 

and practice of the educational process by comparing the contexts of Brazil and England. The 

findings illustrate two principal dynamics: control and collaboration. In the case of control, or 

what is called the "data-driven" paradigm, data help advance the cause of political 

accountability through the disclosure of school performance. In collaboration, or what is 

referred to as the "data-informed" paradigm, data is intended to support the decision-making 

process of administrators through dialogical processes with other social actors. 

Keywords: Open Data, Transparency, Open Government, Public Education, Open Education  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da transparência pública e de modelos de governo aberto vem conquistando nos 

últimos anos grande relevância em diversos campos de estudo: direito, ciências sociais, 

tecnologia de informação e administração pública, apenas para citar alguns. Este interesse 

vem da visão que o acesso à informação custodiada pelo Estado por atores sociais permite 

ampliar as possibilidades de fiscalização e accountability1 das políticas públicas e a 

organização de espaços de participação baseados na apropriação dos dados governamentais. 

Nesta perspectiva, a informação pode ser considerada um ativo público para ser acessada, 

manipulada e utilizada de acordo com os interesses individuais ou coletivos em jogo. 

 

As ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e o uso da Internet 

como meio de divulgação de serviços e informações potencializam a iteração do Estado com a 

sociedade. A disponibilização de dados públicos nos portais governamentais em formatos que 

permitam sua livre apropriação e uso pela sociedade civil, os chamados “dados abertos”, lança 

o Estado em uma esfera pública interconectada (BENKLER, 2006) onde a assimetria de 

informação entre principais e agentes tende a ser reduzida.  

 

Neste contexto diferentes agendas podem atuar na dinâmica das políticas públicas:  

 Entidades da sociedade civil fiscalizam a boa aplicação dos recursos e avaliam os 

resultados das políticas públicas qualificando o debate sobre sua eficácia; 

 Empresas investem sua capacidade técnica para resolver problemas que o governo 

não teria condições de solucionar na velocidade e qualidade necessárias; 

 Os agentes, burocratas, veem o resultado da gestão exposto aos “olhos invisíveis” 

da sociedade e utilizam os dados para definição de metas e objetivos; 

 E o principal, cidadão usuário, tem a disposição ferramentas de transparência que 

sinalizam o desempenho e a qualidade dos serviços públicos.  

 

Os defensores dos chamados “dados abertos” veem no uso da tecnologia de informação 

uma forma do governo aumentar os canais de comunicação com a sociedade, reforçando as 

práticas democráticas, a eficiência dos serviços públicos e o desenvolvimento econômico 

(OCDE, 2006). Por outro lado, alguns críticos alertam que esse processo não é suficiente para 

um governo aberto de verdade e democrático quanto à equidade no acesso e uso da 

informação já que em uma sociedade desigual serão privilegiados os que possuem maiores 

recursos para tirar proveito daquele ativo (GURSTEIN, 2011).  

 

Dessa forma, contribuindo com o desenvolvimento da literatura sobre governo aberto 

especialmente no apoio às políticas públicas da área social, esta pesquisa tem como objetivo 

principal analisar os efeitos dos dados educacionais abertos sobre a administração e a prática 

do processo educativo no ensino básico. A questão teórica que a pesquisa procura responder é 

                                                             
1
 O termo Accountability é utilizado como tradução conjunta de responsabilização, prestação de contas e 

responsividade por parte dos gestores, políticos ou instituições. 
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como o acesso público à informação através da tecnologia interfere na forma de administração 

das políticas públicas de educação básica? 

  

Neste contexto os objetivos secundários que se apresentam para análise são: 

 Os pais de alunos utilizam os dados educacionais para selecionar as melhores 

escolas da região de forma a suprir seus interesses privados? 

 Os burocratas e gestores utilizam os dados educacionais para nortear suas ações 

visando minimizar os riscos e maximizar as recompensas inerentes ao sistema? 

 Os veículos de comunicação de massa atuam como mediadores de informação 

para o principal (pais de alunos) e a inciativa privada para o agente (gestores)? 

 

Para construir a resposta serão analisadas e comparadas as experiências de ensino básico 

no Brasil e Inglaterra com relação a disponibilização e uso dos dados educacionais através de 

um framework que procura identificar os atores sociais envolvidos, os conjuntos de dados 

abertos disponibilizados, as políticas públicas associadas e que externalidades seu uso 

propicia. 

  

A área de educação básica que compreende as políticas públicas para o ensino infantil, 

fundamental e médio, possui características que a torna um campo rico para esta análise. Se 

por um lado a disponibilização de informação sobre as escolas pode contribuir com a 

fiscalização dos recursos e no combate a corrupção, por outro pode entrar em conflito com o 

direito a privacidade e o principio da equidade por conta do uso dos dados para selecionar 

alunos de um grupo social. Do ponto de vista da gestão dos serviços públicos, a publicação de 

dados governamentais na forma de indicadores de performance pode auxiliar na avaliação da 

eficácia das políticas de educação e no acompanhamento das metas do milênio garantindo que 

todas as crianças tenham recebido educação de qualidade e concluído o ensino básico (ONU, 

2014). A utilização de indicadores de educação padronizados e sua disponibilização em 

formato aberto propicia a comparação dos dados entre diferentes regiões de um país e até 

mesmo entre países permitindo a identificação de boas práticas e a troca de experiências. 

 

Este tema é relevante para o Brasil em função da necessidade de acompanhamento pela 

sociedade civil das metas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em Junho 

de 2014. Uma das suas metas prevê o investimento de até 10% do Produto Interno Bruto para 

a educação nos próximos anos criando a necessidade do acompanhamento da alocação de 

recursos até chegar às duzentas mil escolas públicas espalhadas pelo território brasileiro. A 

apropriação dos dados educacionais abertos pela sociedade civil abre novas oportunidades 

para que a relação principal-agente – díade formada entre “cliente” e “fornecedor” como, por 

exemplo, pais e gestores - passe a ser exercida conforme o princípio da gestão democrática 

previsto na Constituição de 1988.  

 

O Brasil tem apresentado fracos resultados nas ultimas avaliações internacionais do 

ensino básico (ESTADÃO, 2013) e a sociedade tem discutido se a solução é investir mais 

dinheiro no sistema ou garantir uma melhor gestão dos recursos. Um consenso vem se 

formando que as duas ações são importantes o que torna o papel da tecnologia e da 
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transparência de informação fundamentais para o acompanhamento dos resultados das 

políticas públicas e a fiscalização da aplicação dos recursos pela sociedade civil. A 

disponibilização de dados abertos seria então uma resposta para essa questão?  Alguns dizem 

que sim apostando na capacidade de participação social através de uma gestão democrática 

com base no acesso à informação. Outros dizem que não, pois o uso da informação se dará, 

sobretudo, por setores privilegiados da sociedade com recursos e capacidade para interpretá-

los gerando uma segregação em relação aqueles que apesar de possuírem acesso não 

conseguem fazer uso efetivo da informação.  

 

Os principais achados apontam para dinâmicas distintas decorrentes do uso dos dados 

educacionais abertos no Brasil e Inglaterra. Enquanto na Inglaterra os dados são utilizados 

para comparar a performance individual das escolas visando a escolha parental, no Brasil a 

ênfase é na melhoria da gestão através da definição de metas de qualidade da aprendizagem.  

 

Na Inglaterra, o principal utiliza as informações disponíveis para identificar as escolas 

com maior pontuação no ranking de qualidade de ensino e a composição social do alunato 

visando antecipar o melhor resultado acadêmico para seu filho. Os veículos de comunicação 

de massa transformam os dados educacionais em rankings de escolas no mesmo padrão de 

listas de campeonatos esportivos identificando os melhores e piores de cada região. Por sua 

vez empresas utilizam os dados para oferecer serviços especializados de escolha parental 

como aluguel de casas próximas às melhores escolas públicas. Este ambiente reforça o 

modelo de competição e mercado do sistema criando incentivos para os agentes melhorarem 

seu desempenho através de ações que inflem os resultados acadêmicos da escola mesmo que 

para isso comprometam o principio da equidade privilegiando determinados grupos de alunos. 

 

 No caso do Brasil, as experiências ainda recentes de transparência pública na área de 

educação apontam para o uso dos dados em favor da melhoria da gestão em especial nas 

localidades mais carentes de recursos técnicos. Diferentemente da Inglaterra, os principais não 

se apropriam das informações para orientar seu processo de escolha ou exercer o poder de 

controle social. Apesar da existência de rankings produzidos pelos veículos de comunicação 

de massa, estes comparam o resultado consolidado das unidades de federação e menos as 

escolas individualmente, gerando pressão da opinião pública sobre as políticas regionais e 

utilização eleitoral dos índices de qualidade de ensino. Essa dinâmica acaba por gerar 

incentivos para o agente desenhar políticas públicas mais eficazes e realizar uma gestão 

transparente com foco em resultados. Organizações sociais ligadas a empresas colaboram 

neste processo utilizando seus recursos para auxiliar as instâncias governamentais na melhoria 

da qualidade e confiabilidade dos dados públicos.  

 

Um fator comum aos dois países é o conflito entre visões de mundo de quem atua nesta 

área. Uma “data-driven” que sinaliza ao agente uma gestão baseada em fatos concretos e 

mensuráveis obtidos através da análise dos dados representada por profissionais de formação 

mais quantitativa como economistas e administradores, e outra “data-informed” que sinaliza 

uma gestão que se apropria dos dados como ponto de partida para um processo dialógico e 

subjetivo, representada por profissionais de formação mais qualitativa como educadores. O 
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uso intensivo da tecnologia de informação na educação amplia esse conflito e traz novos 

desafios e debates como as novas metodologias de ensino e o dilema da privacidade frente as 

necessidades da coletividade. 

 

A gestão da educação na Inglaterra se mostrou mais orientada a resultados e, portanto, 

“data-driven” em relação à avaliação das politicas públicas. No Brasil, foi identificado um 

movimento ainda incipiente de apropriação de dados pelos gestores que conta com o apoio 

financeiro de fundações empresarias para desenvolvimento de plataformas de análise de 

informação. O Brasil, portanto, se enquadraria em uma abordagem mista onde os burocratas 

das secretarias tendem a ser “data-driven” em função da pressão da opinião pública pelos 

resultados, e os profissionais da área “data-informed” utilizando os dados em processos 

dialógicos, mas sem necessariamente se comprometendo com metas e objetivos. 

 

Este estudo está organizado da seguinte forma. Na segunda seção será apresentada uma 

breve revisão da literatura sobre dados abertos. Na terceira seção se comparará os contextos 

do Brasil e Inglaterra em relação a fatores socioeconômicos e às políticas públicas de 

educação básica bem como o desenvolvimento das inciativas de dados abertos. Na quarta 

seção será apresentada a metodologia utilizada, o conjunto dos atores entrevistados e a 

operacionalização das variáveis de análise: a qualidade dos dados e o efeito sobre a gestão da 

educação.  

 

A quinta seção é a mais extensa e aborda a análise dos dados sob duas perspectivas. A do 

principal representada pelos interesses de pais de alunos, procuradores e auditores, mídia e 

organizações sociais. Nesta perspectiva são analisadas três variações de políticas públicas: 

responsabilização, transparência fiscal e individualizada. A outra perspectiva analisada é a do 

agente representada pelos burocratas e gestores de educação. Nesta ótica são analisadas duas 

variações de estratégia na gestão: orientada a resultados e orientada a colaboração com outros 

atores sociais. 

 

Finalmente na sexta seção será apresentada a conclusão do trabalho com o resumo dos 

achados e as sugestões para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre o tema. 
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2 DADOS ABERTOS E A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

“Informação se torna mais valiosa, uma vez que é 
compartilhada, menos valiosa, uma vez que é restringida. 

Dados abertos promovem o aumento da participação social, a 

melhoria do bem-estar, e uma utilização mais eficiente dos 

recursos públicos.” (OPENGOVDATA, 2014). 

 

Esta seção procura conceituar os dados abertos a partir do referencial teórico e histórico 

pontuando sua aplicação para o fomento da transparência e participação social. 

 

O termo dados governamentais abertos aparece na literatura pela primeira vez após a 

publicação de um conjunto de oito princípios orientadores de abertura dos dados públicos 

formulado por um grupo de trabalho do tema de Governo Aberto em Sebastopol, California, 

no final de 2007. Embora o termo em si fosse uma novidade, a ideia de abrir os dados 

mantidos sob a guarda do Estado (“Public Sector Information – PSI”) para uso da sociedade já 

existia “constituindo um ativo público importante com grande potencial socioeconômico e um 

diferencial competitivo em uma sociedade movida pela informação e conhecimento” (OCDE, 

2006). A reunião de Sebastopol, no entanto, trouxe uma perspectiva diferente da aplicação 

econômica, vinculando o acesso e uso dos dados governamentais ao reforço das instituições 

democráticas “através do aumento da participação social, a melhoria do bem-estar público e 

uma utilização mais eficiente dos recursos públicos” (OPENGOVDATA, 2014).  

 

 Em síntese, ao liberar publicamente dados em formatos não proprietários e sem licenças 

restritivas o governo permitiria a um conjunto de atores se apropriar das informações e gerar 

análises, produtos e serviços que retornariam na forma de benefícios para a própria sociedade, 

como por exemplo, na forma de ferramentas de transparência que propiciem uma melhor 

fiscalização e acompanhamento das políticas públicas (VAZ, RIBEIRO e MATHEUS, 2010).  

 

Uma das primeiras referências da disponibilização de dados abertos como parte de 

políticas públicas foi em 2009 com Barack Obama, quando em seu primeiro dia como 

presidente dos Estados Unidos cumprindo sua agenda política de mudança assinou um 

memorando exigindo que todas as agências governamentais publicassem informações que o 

cidadão pudesse facilmente encontrar e utilizar, assegurando um sistema de governo que 

possuísse transparência, permitisse a participação social e a cooperação com a iniciativa 

privada (OBAMA, 2009). No mesmo ano, com o governo pressionado pelo escândalo de uso 

indevido de verbas por parlamentares, o primeiro ministro britânico Gordon Brown anunciou 

uma política similar à americana também sob o discurso da transparência, accountability e 

desenvolvimento econômico (OFFICE, 2009).  

 

Cabe lembrar que em 2004, cinco anos antes da iniciativa americana, o Brasil lançou um 

portal de transparência como parte de uma política pública anticorrupção e de incentivo ao 

controle social, focando a disponibilização de dados orçamentários do governo federal 

(PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR, 2014). Essa ação estava ligada à agenda política do 

recém-eleito presidente Luís Inácio Lula da Silva de fomento à participação social levando o 



    15 
 

cidadão a “atuar como fiscal da correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo no que diz 

respeito às ações destinadas à sua comunidade” (CGU, 2004). O portal foi reconhecido 

internacionalmente como uma boa prática de governança na 2ª conferência da ONU contra 

corrupção (UNCAC) em 2008 e é hoje uma das principais referências de transparência ativa 

do governo brasileiro. 

 

A figura abaixo ilustra um esquema simplificado do ciclo de dados abertos desde a coleta 

do dado pelo ente governamental (agente) até a sua apropriação pelo usuário final (principal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do lado do ente governamental é fundamental verificar que a transparência pressupõe um 

esforço de gestão da informação que passa pela coleta, processamento (classificação, análise, 

organização), armazenagem e finalmente disseminação do dado para o público. Cada uma 

destas etapas exige capacidade técnica e recursos de tecnologia da informação sem a qual é 

praticamente impossível produzir uma informação de forma ágil e confiável. Além disso, 

grande parte dos dados custodiados pelo Estado serve apenas a processos internos não sendo, 

portanto, organizados para ser eventualmente disponibilizado ao público criando uma barreira 

a ser superada quando do desenho das políticas de transparência. 

 

Segundo Hey (HEY, 2004), a transformação de dado em informação ocorre a partir da 

geração de um significado de forma que aquele dado possa ser útil a alguém. A simples 

disponibilização de dados governamentais na Internet não significa o pleno exercício da 

transparência pública, podendo inclusive servir de ferramenta de propaganda política dando a 

entender para a sociedade que o governo é aberto e transparente (YU e ROBINSON, 2012).  

Dessa forma, torna-se fundamental a presença dos chamados infomediários 

(MAGALHAES, ROSEIRA e STROVER, 2013), atores que transformam os dados em 

informação útil para consumo da sociedade. Dentre estes atores se destacam a mídia e o 

próprio governo quando assume este papel na implementação das políticas de transparência 

(HARRISON, PARDO e COOK, 2012). Sem o apoio do mediador da informação o cidadão 

usuário acabará visualizando apenas um arquivo de computador cheio de números e códigos 

que não fazem sentido algum para os não iniciados em tecnologia. 

 

Figura 1 - Ciclo de Dados Abertos (elaboração pelo Autor) 
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Porém, não basta o mediador da informação gerar significado se o usuário da informação 

não tem acesso ou não é capaz de entendê-la. Ainda segundo Hey (ibid.), a transformação de 

informação em conhecimento se dá pela geração de valor realizável, ou seja, o usuário deve 

ser capaz de se apropriar da informação e a utilizá-la em seu benefício. Assim, uma política 

de transparência eficaz deve levar em conta as barreiras de uso dos dados abertos do ponto de 

vista do cidadão usuário (JANSSEN, CHARALABIDIS e ZUIDERWIJK, 2012) e a 

inferabilidade da informação em função do seu conteúdo e da facilidade de uso (MICHENER 

e BERSCH, 2013).  

Disponibilizar grandes volumes de dados na Internet sem a 

explicação do porque os dados foram coletados, como foram 

organizados, e para que servem, deixa os cidadãos com a 
tarefa hercúlea de descobrir sua relevância e confiabilidade. 

(EVANS e CAMPOS, 2013) 

 

Outra referência importante da literatura que suporta este estudo está ligada às 

consequências não intencionais da transparência (HOOD, 2007) (FUNG, GRAHAM e WEIL, 

2007). Embora o senso comum afirme que mais transparência é algo sempre desejado, se a 

sociedade não desenvolver a capacidade de se apropriar dos dados e agir com base naquela 

informação, pouca efetividade terá a transparência para, por exemplo, o combate à corrupção 

(LINDSTEDT e NAURIN, 2010). Sob o ponto de vista de dados sigilosos, Sloot afirma que é 

preciso conciliar a necessidade da publicidade com o princípio da privacidade especialmente 

em matérias de direito intelectual e direito individual (SLOOT, 2011). 

 

Um artigo de Meijer (MEIJER, 2007) é uma das primeiras referências na literatura sobre 

o impacto dos dados governamentais abertos na área de educação básica. Embora não tenha 

usado especificamente o termo dados abertos – o artigo foi escrito antes da reunião de 

Sebastopol – o autor cita o conceito de transparência mediada por computador (Computer 

Mediated Transparency) e o reuso dos dados das inspeções governamentais das escolas na 

publicação de rankings na Internet.  

 

No contexto analisado, o sistema educacional holandês, a abertura sistemática dos dados 

pelo governo veio em 1997 após uma requisição de acesso à informação de um jornalista 

interessado em divulgar o resultado das inspeções das escolas públicas. Com os dados 

públicos em mãos o jornal atuou então como mediador da informação criando em seu sítio na 

Internet uma seção onde era possível navegar pelos resultados das escolas. Logo depois, o 

governo também criou sua própria forma de mediação através de um sítio oficial na Internet 

com uma visualização padronizada do desempenho de cada escola (School Quality Cards) 

onde era possível realizar comparações de resultados. Meijer mostrou que a transparência 

mediada por computador dos dados das escolas públicas da Holanda ampliou alguns efeitos 

do sistema, qual sejam, a competição entre as escolas para atrair os melhores alunos e 

estratégias oportunistas de ensino para inflar os indicadores de performance.  
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Por outro lado, outras referências da literatura mostram que o acesso às informações das 

escolas gera condições para melhoria dos serviços quando o governo estimula a demanda por 

soluções que socializem os dados educacionais (CUCOS, 2013). A organização Transparência 

Internacional aponta que uma das boas práticas de combate à corrupção na educação é 

justamente tornar os dados dos sistemas de gestão educacional acessíveis ao público em um 

formato aberto e simples (TI, 2014). 

 

Do ponto de vista econômico, estima-se que a abertura dos dados educacionais 

possibilitaria um ganho na ordem de US$ 1 trilhão/ano a nível global segundo a consultoria 

McKinsey (MCKINSEY, 2013). A maior parte viria do mapeamento de necessidades 

específicas de aprendizado em função do histórico de desempenho escolar de cada aluno 

possibilitando uma maior eficiência no planejamento e alocação da mão de obra segundo as 

demandas e investimentos nas economias locais. A consultoria alerta, no entanto, que o direto 

à privacidade se constitui em um desafio tecnológico-legal para a disponibilização dos dados 

pessoais de forma segura.  
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3 COMPARANDO BRASIL E INGLATERRA 

 

“Estamos criando uma nova era de transparência. De muitas 
formas a informação é um ativo nacional e chegou a hora de 
compartilhá-la.” (CAMERON, 2011) 
 

Esta seção procura comparar as varáveis contextuais de Brasil e Inglaterra em relação a 

fatores socioeconômicos e às políticas públicas de educação básica. Conforme o quadro 

abaixo, os dois países (no caso de dados gerais as variáveis são atribuídas ao Reino Unido) 

possuem diferenças significativas em fatores ambientais como riqueza, distribuição de renda, 

acesso à informação e experiência democrática. No caso da educação, são comparados fatores 

como tamanho, sistema de gestão, investimento e composição social da escola pública. 

 
Tabela 1 – Diferenças entre Brasil e Inglaterra 

Dados Gerais Reino Unido Brasil 

Economia (GDP/capita US$)
2
 39.351 (2013) 11.208 (2013) 

Desigualdade Social (GINI)
3
 0.345 (2009) 0.547 (2009) 

Governo Democrático  1869 1988 

Lei de Acesso à Informação 2000 2011 

Imprensa Livre
4
 33º lugar de 180 (2014) 111º lugar de 180 (2014) 

Acesso à Tecnologia (IDI)
5
 8º lugar de 157 (2012) 62º lugar de 157 (2012) 

Anos de Escolaridade (Pnud)
6
 12.31 (2011) 7.18 (2011) 

   

Dados de Educação Inglaterra Brasil 

Escala (crianças matriculadas e 

número de escolas de educação 

básica – pública e privada) 

8.2 milhões de crianças 

em 24 mil escolas, 

1 escola para cada 2,2 

mil habitantes
7
 

45 milhões de crianças em 

190 mil escolas, 1 escola 

para cada 1,1  mil 

habitantes
8
 

Ensino Privado (% de matrículas) 7% 17% 

Desenho das Políticas Públicas Centralizada (Federal) Descentralizada (Federação) 

Investimento (US$/aluno/ano)
9
 10.000 2.600 

Salário Professores (US$/ano)
 8
 44.000 10.000 

Sistema de Gestão e Incentivos 
Gestão Local, Quasi-

mercado, “High Stake” 

Gestão Regional, Orçamento 

definido, “Low Stake” 

Composição do alunato da Escola 

Pública 

Variadas classes, porém 

com indícios de 

estratificação 

Classes menos favorecidas 

 

 

                                                             
2 Dados do Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
3
 Dados do OCDE: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD 

4
 Dados do Repórter sem Fronteiras 2014: http://rsf.org/index2014/en-index2014.php 

5
 Dados da ONU (ICT Development Index 2012): http://www.itu.int/go/mis2013 

6
 Dados do PNUD/ONU: http://hdr.undp.org/en 

7 Dados do Departamento de Educação em 2013: http://www.education.gov.uk 
8 Dados do MEC em 2013: http://www.mec.gov.br 
9 Dados do OCDE de 2013: http://www.oecd.org/edu/eag.htm 

http://www.itu.int/go/mis2013
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3.1 O MODELO EDUCACIONAL 

 

3.1.1 INGLATERRA 

 

No modelo inglês as escolas públicas recebem verbas diretamente do governo central que 

por sua vez define as políticas públicas de educação. As escolas podem ser geridas por 

autoridades locais de educação, organizações filantrópicas e pela iniciativa privada e possuem 

autonomia no gerenciamento dos seus recursos chegando inclusive a contratar seus próprios 

professores e funcionários. São regularmente inspecionadas por um órgão independente 

ligado ao Parlamento (Ofsted) que define os padrões de qualidade do ensino. O modelo de 

incentivos é chamado na literatura de “high stake”, pois as escolas avaliadas como padrão 

inadequado estão sujeitas a medidas que vão desde a intervenção na gestão até o fechamento 

da unidade.  

 

As escolas públicas inglesas recebem alunos das mais variadas classes econômicas, mas 

na prática determinados tipos de escolas concentram os alunos vindos das classes mais altas, 

seja por conta das regras de proximidade geográfica que atraem crianças que moram próximas 

a regiões abastadas ou por conta de processos de seleção competitivos que beneficia a quem 

pode pagar um professor particular: somente 3% das crianças matriculadas nas 166 escolas do 

tipo “grammar” – tipo de escola pública que aplica testes para selecionar seus alunos - são de 

famílias de classe baixa (DAILYMAIL, 2014).  

 

 

3.1.2 BRASIL 

 

Já no caso do sistema educacional brasileiro, a estrutura é descentralizada e cada nível de 

governo se organiza de forma autônoma para gerir seus respectivos sistemas de ensino. De 

uma forma geral a educação infantil e fundamental são competência da esfera municipal e o 

ensino médio de competência dos estados. Não existe um órgão independente de inspeção de 

qualidade. O governo central exerce uma função redistributiva complementando as verbas 

vindas de percentuais da arrecadação de impostos e supletiva para oferecer assistência técnica. 

Organiza o sistema nacional através de avaliações de aprendizagem e censos educacionais, 

mas delega constitucionalmente a cada ente federado a responsabilidade pela definição das 

políticas publicas de educação. O modelo de incentivos é considerado “low stake”, pois uma 

má avaliação da escola ou da rede em geral não implica em nenhuma punição para o gestor.  

 

Considerando o tamanho territorial do Brasil com seus 27 Estados e mais de 5500 

Municípios, pode-se afirmar que existem milhares de sistemas educacionais cada um com sua 

característica em termos de gestão financeira e pedagógica. A complexidade deste sistema 

também se reflete em problemas de desvio dos recursos públicos: uma auditoria em 4 Estados 

e 120 Municípios em 2013 mostrou que em mais de 30% dos entes fiscalizados houve 

irregularidade no processo de compra de merenda e transporte escolar (CGU, 2013). 

 



    20 
 

As escolas públicas brasileiras recebem em geral alunos vindos das classes menos 

favorecidas. Segundo levantamento do IBGE, o ensino médio público tem apenas 8,6% de 

famílias do 5º quintil de renda per capita (G1, 2012). Existe uma percepção de que o ensino 

público é ruim e que migrar para o ensino privado é sinal de ascensão social, porém dados de 

performance mostram que em determinadas regiões a qualidade oferecida pelo ensino público 

é no mínimo igual a da rede privada (EPOCA, 2008). A Diretora da Escola Municipal Minas 

Gerais no bairro da Urca, Rio de Janeiro, confirma que o número de alunos oriundos de escola 

particular tem aumentado nos últimos anos atribuindo este efeito a qualidade da sua unidade 

que se mostra acima da média das escolas públicas do município e comparável as escolas 

particulares da região (OGLOBO, 2014). 

 

 

3.2 POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA E DADOS ABERTOS 

 

3.2.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, as políticas de transparência na área de educação remontam a reforma 

educacional de 1988 quando foi implantado um modelo de baseado no chamado quasi-

mercado. A visão política da época entendia “os serviços públicos e escolas, em particular, 

como ineficientes, lentas e propensas a captura dos políticos locais” (REED e 

HALLGARTEN, 2003). No novo modelo os pais acessavam as informações públicas 

referentes à qualidade das escolas para exercer o poder de livre escolha na hora de matricular 

seus filhos. A lógica de financiamento público seguia esta matrícula, pois era calculada pela 

quantidade de alunos que uma escola possuía. A proposta era que as escolas ruins fossem 

perdendo crianças e acabassem fechando enquanto as escolas boas expandissem aumentando 

a qualidade do sistema como um todo (GLENNERSTER, 1991). 

 

Os indicadores de performance escolhidos para apoiar as políticas públicas de educação 

mediam o resultado acadêmico dos alunos nos testes nacionais e atribuíam à escola uma nota 

ponderada baseada no número de alunos matriculados que atingiam um determinado patamar. 

A publicação pelo governo na Internet das chamadas tabelas de performance escolar (school 

performance tables) iniciou em 1992 quando então se tornou possível a qualquer cidadão 

consultar o rendimento de uma escola específica ou comparar escolas de uma mesma região.  

 

A partir de 1998 o governo passou a disponibilizar publicamente os dados de 

performance escolar. Sua intenção era aumentar o alcance da divulgação dos dados através 

dos grandes veículos de mídia que de fato tornaram-se os principais mediadores desta 

informação. Estes veículos transformaram os dados governamentais no formato de ranking de 

escolas no mesmo padrão editorial utilizado para os rankings desportivos (BBC, 1998) – as 

tabelas de liga ou “league tables” que continuam sendo publicadas até hoje.  
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No início da disponibilização pública dos dados dos indicadores de performance escolar 

já havia a preocupação com o efeito negativo da transparência, mais especificamente na 

possibilidade de comparação direta entre escolas sem levar em conta o seu contexto: as piores 

escolas do ranking eram em geral as que estavam próximas às áreas mais pobres da cidade o 

que caracterizava uma segregação territorial e criava uma dificuldade extra em reter 

profissionais qualificados em função da imagem negativa daquela escola – surgia o efeito de 

“nomear e se envergonhar” ou do inglês “naming and shaming” (SAMMONS, 1998). 

 

O documento “Estratégia de Dados Abertos” lançado em 2012 oficializa a política de 

transparência de educação na Inglaterra (GOVUK, 2012). Dentre outros pontos, define os 

catálogos de dados abertos a serem disponibilizados, o plano de ação para ampliação da 

transparência em educação e a obrigatoriedade que sistemas privados de gestão escolar 

suportem formatos abertos para a troca de dados. 

 

Apesar de a Inglaterra disponibilizar mais de 400 conjuntos de dados de educação básica 

no portal governamental (DFE, 2012), a maior demanda continua sendo sobre os dados de 

performance das escolas: o número de requisições de download foi de 1.4 milhões somente no 

ano de 2012 (FOI0071792, 2013) ou 170 acessos em mil crianças matriculadas no ensino 

básico. No entanto, existem evidências do uso dos dados abertos educacionais para outros fins 

que não os rankings das tabelas de liga como no caso de reportagens baseadas no jornalismo 

de dados: avaliação de políticas públicas (GUARDIAN, 2014), avaliação do controle privado 

(GUARDIAN, 2012), planejamento de políticas públicas (LONDON.GOV.UK, 2014) e 

mapeamento das áreas de abrangência para admissão nas escolas (CHESHIRE, 2014). 

 

 

3.2.2 BRASIL 

 

No Brasil, apesar de não existir uma política de transparência específica para a área de 

educação, o princípio da gestão democrática do ensino presente na Constituição Federal de 

1988 aponta para o “compartilhamento de decisões e informações, a preocupação com a 

qualidade da educação e com a relação custo-benefício, e a transparência na capacidade de 

deixar claro para a comunidade como são usados os recursos da escola, inclusive os 

financeiros” (MEC, 2007). Esse princípio institucionaliza mecanismos de transparência 

através de conselhos de educação formados por representantes das comunidades. Estes 

conselhos, porém, são em sua maior parte consultivos e presididos pelos gestores limitando os 

espaços de controle, participação, discussão e deliberação sobre as políticas de educação. 

 

Em relação à produção e disponibilização de dados governamentais sobre educação, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, órgão ligado ao Ministério da 

Educação, é a principal referência nacional. Desde 1995 disponibiliza dados do censo escolar 

e das avaliações de ensino em sua página na Internet. Os dados brutos, no entanto, estão no 

formato de licença proprietária restringindo o seu alcance a determinadas ferramentas e 

exigindo o emprego de recursos especializados de estatística.  
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O INEP é também o responsável pela coleta e divulgação do principal indicador nacional 

de qualidade da educação, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

calculado em função da proficiência do aluno em testes de português e matemática e da taxa 

geral de aprovação da escola. Os dados são disponibilizados desde 2007 em um portal na 

Internet que possui consulta individual por escola, Município ou Estado e permite o download 

do arquivo contendo os dados brutos.  

 

Assim como na Inglaterra, a mídia é o principal mediador da informação para a sociedade 

através da publicação de rankings. Porém, diferente do caso inglês, o ranking compara 

Estados e Municípios e não as escolas individualmente. Isso levou o efeito de “naming and 

shaming” para Prefeitos e Governadores que colocaram na sua agenda política o tema da 

educação em função da exposição pública dos resultados (UOL, 2010).  

 

Um ponto relevante é a aprovação da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) ou 

simplesmente LAI que em Maio de 2013 completou um ano em vigor. Sua aprovação deu 

início a um novo paradigma de transparência pública reunindo dispositivos que outrora 

estavam dispersos na Constituição, no intricado cabedal jurídico brasileiro ou mesmo que 

necessitavam ser reformulados para atender às demandas da sociedade de um governo mais 

ágil, eficiente e aberto à participação cidadã. Algumas das diretrizes não deixam dúvidas 

quanto ao propósito da nova lei: a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção (art. 3 inciso I), o desenvolvimento do controle social da administração pública 

(art. 3 inciso V) e a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação (art. 3 inciso III) para promoção da transparência. Neste último ponto os 

legisladores procuraram o suporte de tecnologias modernas para trazer eficiência na 

divulgação das informações, formalizando a Internet como um meio válido e democrático na 

interação do Estado com a sociedade e o uso de formatos abertos e não proprietários para 

facilitar a análise e o processamento dos dados (art 8. parágrafo 3º incisos II e III).  

 

No entanto, as evidências de transparência ativa de informação através do uso da 

tecnologia e sua apropriação pela sociedade ainda são bastante incipientes. Os números de 

acesso aos microdados do censo educacional mostram que a demanda por informação ainda é 

muito pequena no Brasil: em 2013 foram pouco menos de 43 mil acessos (INEP, 2014) ou um 

acesso em mil crianças matriculadas no ensino básico. No entanto, entidades da sociedade 

civil ligadas à defesa da educação pública vêm se reunindo com o objetivo de “discutir formas 

de divulgar os dados disponibilizados pelo poder público e os passos necessários para solicitar 

as informações que ainda não estão acessíveis à população” (OKFN, 2013). Dentre os 

resultados práticos obtidos destaca-se a inclusão de uma agenda específica de dados 

educacionais no plano de ação brasileiro de governo aberto (OGP, 2014).  

 

Apesar do pequeno número de dados sobre educação básica disponibilizados, apenas 20 

no portal federal, é possível identificar sua apropriação por jornalistas (ESTADÃODADOS, 

2014), “hackers” (HACKATHON, 2014), organizações sociais (CAMPAGNUCCI, 2013) e 

empresas privadas (MERITT, 2014).  
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4 METODOLOGIA 

 

A temática desta pesquisa, dados governamentais abertos, aborda um tópico recente e 

ainda pouco estudado no meio acadêmico no Brasil e no exterior. Assim, para analisar como o 

acesso público à informação através da tecnologia interfere na forma de administração das 

políticas públicas de educação básica, optou-se por comparar a realidade do Brasil com outros 

países no contexto da transparência de informação aplicada à educação pública de base.  

 

Na análise inicial realizada para estruturar este projeto de pesquisa foram identificados 

dois países que possuíam grande experiência na disseminação e uso de dados governamentais 

abertos nos últimos cinco anos: Inglaterra e Estados Unidos. No entanto em função dos 

limitados recursos disponíveis para a pesquisa optou-se pela análise somente da Inglaterra, 

invocando as experiências norte-americanas quando necessário para complementação do 

estudo. A escolha da Inglaterra se deu, sobretudo, pelo sistema de educação básica ser 

reconhecido como de alta qualidade e por ter sido pioneiro na divulgação de dados 

educacionais para apoiar as políticas de educação. 

 

A fim de realizar a pesquisa foi utilizada a metodologia comparativa com abordagem 

qualitativa e de caráter exploratório coletando os dados por meio de pesquisas bibliográficas, 

notícias de periódicos e sítios da Internet, participação em seminários, estudos de campo, 

entrevistas presenciais e por videoconferência, e envio de questionários semiestruturados por 

email. A pesquisa aplicou a estratégia de “sistemas mais diferentes” da metodologia 

comparativa (PRZEWORSKI e TEUNE, 1971) observando os eventos no nível de atores e 

grupos sociais. Nesta estratégia, a premissa inicial é que os grupos são homogêneos e os 

fatores sistêmicos não interferem no comportamento observado. A partir do momento que a 

premissa é rejeitada, deve-se considerar então a influência dos fatores sistêmicos através das 

variáveis independentes selecionadas. 

 

A identificação dos atores envolvidos foi feita na fase inicial da pesquisa bem como o 

envio de emails solicitando entrevista presencial ou por videoconferência. Na impossibilidade 

da entrevista gravada foram enviados questionários com as principais questões de pesquisa. 

Todas as entrevistas realizadas foram transcritas a fim de aplicar a técnica de análise de 

conteúdo e identificar categorias pertinentes às questões propostas e as variáveis de estudo. 

 

No total foram realizadas 59 entrevistas entre Novembro de 2013 e Maio de 2014 com 22 

atores da Inglaterra e 37 atores do Brasil, incluindo 6 Secretários de Educação brasileiros. 

Foram realizadas entrevistas com atores sociais de cinco grupos:  

 Agentes (secretários de educação, gestores e diretores escolares); 

 Principais (pais de alunos); 

 Representantes do principal (parlamentares, auditores e procuradores); 

 Sociedade civil (empresas, organizações não governamentais, academia); 

 Hackers
10

 (ativistas ligados à tecnologia de informação).  

                                                             
10 http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo 
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Para operacionalizar o “acesso público à informação através da tecnologia” na questão-

problema foi utilizado como benchmark a adequação dos dados educacionais aos 8 princípios 

de dados abertos (OPENGOVDATA, 2014). A ideia é que quanto maior a aderência a estes 

princípios maior a qualidade dos dados e amplitude de acesso da informação pelos atores 

sociais. Um indicador foi construído para mensurar a variável de qualidade dos dados através 

de três valores discretos: alto, médio e baixo. No acesso baixo, até 3 critérios são satisfeitos. 

No acesso médio, de 4 a 6 critérios. No acesso alto, são satisfeitos 7 ou 8 critérios.  

 

Já para a operacionalização da “forma de administração das políticas públicas de 

educação básica” na questão-problema foi utilizado como indicador proxy os efeitos 

percebidos na gestão da educação sob três aspectos: controle social, eficiência dos serviços 

públicos, equidade de acesso na educação básica. A partir da análise destes aspectos foi 

possível mapear a relação principal-agente e as externalidades em função da apropriação dos 

dados educacionais. Um indicador foi elaborado para mensurar a variável de efeito das 

políticas através de dois valores discretos: positivo e negativo. O valor positivo acontece 

quando existe evidência de aumento ou melhoria considerando algum dos três aspectos 

citados. O valor negativo acontece quando existe evidência de piora ou limitação. 

 

A evidência positiva de controle social está ligada à ampliação dos canais de 

monitoramento e participação social das políticas públicas de educação diminuindo a 

assimetria de informação. A evidência negativa está ligada a baixa apropriação das 

informações de educação pelo principal ou seus representantes. No caso da eficiência dos 

serviços públicos, a evidência positiva está ligada a ações de melhoria da gestão e qualidade 

do ensino a partir dos dados educacionais abertos. A evidência negativa está ligada ao risco 

moral da manipulação da informação pelo agente para que esta comunique uma realidade 

falsa ao principal. A evidência positiva da equidade de acesso está ligada ao acesso e uso das 

informações de forma democrática por diferentes grupos sociais. A evidência negativa está 

ligada a seleção adversa através do acesso e uso privilegiado da informação por determinados 

grupos que dela tiram alguma vantagem em relação aos demais. 

 

Tendo como base os frameworks presentes na literatura (GRIMMELIKHUIJSEN e 

WELCH, 2012; ZUIDERWIJK e JANSSEN, 2014; MAGALHAES, ROSEIRA e STROVER, 

2013) e a metodologia de avaliação “Open Data Barometer” (WEBFOUNDATION, 2014), 

foi elaborado o seguinte roteiro de análise para este estudo: 

 Variável qualidade dos dados 

o Quais os tipos de dados educacionais disponibilizados?  

o Qual o grau de adequação dos dados aos princípios de dados abertos? 
 

 Variável efeito sobre a gestão da educação 

o Qual a política pública associada à disponibilização dos dados? 

o Quais os atores envolvidos e seus interesses frente aos dados? 

o Quais os incentivos e resistências no acesso e uso dos dados? 

o Quais os efeitos percebidos sob os aspectos do controle social, eficiência 

dos serviços e equidade de acesso?   
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

“Quanto mais você divulga, mais você consegue o apoio das 
pessoas envolvidas no processo que no caso são os pais. 
Quando os pais não tem acesso à informação dificilmente 
eles se sentem pertencentes aquele grupo. O que interfere 
no resultado é todo um conjunto: trabalho do professor, 
trabalho da gestão e o trabalho do pai. Se essas três coisas 
não tiverem interligadas dificilmente você consegue um bom 
resultado.” Sandra de Melo, Diretora da Escola 314 Sul, DF. 

 

Esta seção faz a análise dos achados da pesquisa tomando como base duas perspectivas: a 

do principal, do pai de aluno sob uma ótica do interesse privado e da sociedade civil sob a 

ótica do interesse público, e a do agente, gestor ou burocrata que define e executa as politicas 

públicas de educação no nível nacional ou local. É analisada também a participação dos 

infomediários, atores que participam do processo de transformação do dado governamental 

em informação útil à sociedade e sua influência nesta dinâmica.  

 

Os principais achados apontam para dinâmicas distintas decorrentes do uso dos dados 

educacionais abertos no Brasil e Inglaterra. Enquanto na Inglaterra os dados são utilizados 

para comparar a performance individual das escolas visando a escolha parental, no Brasil a 

ênfase é na melhoria da gestão através da definição de metas de qualidade da aprendizagem. 

 

A partir das evidências identificou-se a seguinte tipologia de dados educacionais abertos:  
 

Tabela 2 - Tipologia de dados educacionais abertos 

Nome 
Coleta/ 

Organização 
Publicação Utilidade 

Dados  

censitários 

Censos 

Educacionais 

Formato estatístico de 

difícil apropriação para 

não iniciados 

Desenho e avaliação de 

políticas públicas. No 

nível mais detalhado pode 

conter dados pessoais 

Dados 

orçamentários 

Orçamento público 

e prestação de 

contas das unidades 

gestoras 

Formato contábil de 

difícil apropriação para 

não iniciados 

Fiscalização e 

acompanhamento da 

aplicação dos recursos 

públicos 

Dados 

acadêmicos 

Resultado de 

avaliações 

acadêmicas (leitura 

e matemática)  

Formato agregado de 

resultados. Relativa 

facilidade de apropriação 

por profissionais de 

educação 

Planejamento pedagógico, 

acompanhamento do 

desempenho das turmas, 

da escola e da região 

Indicadores de 

performance 

Fórmulas de que 

incluem dados 

acadêmicos e 

censitários 

Formato simplificado de 

apresentação dos 

resultados em geral na 

forma de rankings. 

Facilidade de 

apropriação pelo cidadão 

Definição e 

acompanhamento das 

metas de desempenho de 

uma escola e da região 
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5.1 A PERSPECTIVA DO PRINCIPAL 

 

Quais os interesses do principal em relação às políticas públicas de educação básica que 

podem ser suportados pelo uso da tecnologia na transparência de informação? Sob a ótica do 

interesse privado do pai ou da mãe de aluno, argumento que as informações poderiam ser 

utilizadas para exercer o direito de escolha de uma unidade escolar mais adequada às 

necessidades individuais: localização próxima ao trabalho, melhor qualidade de ensino, perfil 

do alunato compatível. Além disso, já com seus filhos matriculados, as informações poderiam 

fornecer uma base de comparação com outras escolas da região que permitiriam, por exemplo, 

cobrar por melhorias na unidade através das instituições representativas de pais. 

 

Sob a ótica do interesse público representada pela sociedade de uma forma geral, os 

interesses passam pelo uso adequado e transparente dos recursos na melhoria da oferta e da 

qualidade do ensino. Através da transparência diversos atores sociais podem participar do 

processo se apropriando dos dados governamentais para qualificar o debate sobre as políticas 

públicas: veículos de comunicação de massa, organizações não governamentais, academia, 

associações de classe, empresas e grupos ativistas ligados à tecnologia de informação. 

 

Grande parte dos países tem utilizado indicadores baseados na proficiência dos alunos em 

avaliações cujo resultado refletiria a qualidade de ensino de uma escola. No caso de políticas 

de mercado onde as escolas competem entre si e o financiamento público é proporcional ao 

número de matrículas efetuadas, a transparência dos indicadores faz parte das regras de 

funcionamento deste mercado gerando incentivos sistêmicos para expandir as melhores 

escolas e eliminar as de pior desempenho (GLENNERSTER, 1991).  

 

Segundo Smith (SMITH, 1995) o uso e a publicação de indicadores de performance 

como ferramenta de controle acontece especialmente onde há uma relação principal-agente 

mediada por um contrato de resultados gerando incentivos, por exemplo, de transferência de 

recursos do principal para o agente caso as metas sejam cumpridas. No caso da educação 

básica, como as escolas são entidades de acoplamento fraco em relação às instâncias 

responsáveis pela definição das políticas de educação (WEICK, 1982), a transparência reduz a 

assimetria de informação e aumenta o controle do principal sobre o processo de ensino. Porém 

na literatura outros autores alertam que consequências não intencionais e efeitos perversos 

podem surgir em função do uso de indicadores de performance, e que a sua disponibilização 

ao público não é garantia de uma melhor qualidade de ensino (OGAWA e COLLOM, 2000; 

KARSTEN, VISSCHER e DE JONG, 2001). 

 

Além das políticas baseadas em accountability, analisaremos o acesso à informação pelo 

principal por meio das políticas de transparência fiscal na área de educação. Partindo da 

premissa que o orçamento de educação estará sempre entre as maiores rubricas do gasto 

governamental independente do país, este tipo de política é relevante para o controle social 

em função dos riscos de desvios dos recursos no sistema. Segundo pesquisadores (FERRAZ, 

FINAN e MOREIRA, 2008), o impacto da corrupção na educação faz mais do que reduzir 

suprimentos escolares. Desmotiva os professores, diminui o desempenho dos estudantes e 
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compromete o futuro do país. Investigaremos, portanto, se a transparência de dados na forma 

de portais governamentais em geral construídos para auditoria externa de fato possibilitam ao 

principal exercer um controle da aplicação dos recursos públicos na escola da sua localidade. 

 

Finalmente o ultimo aspecto analisado nesta seção será o uso da tecnologia e da 

transparência de informação no desenho de políticas personalizadas, isto é, de serviços 

customizados para o aluno ou sua família. Este aspecto ainda é incipiente principalmente em 

função do conflito dessa política com o direito à privacidade. A questão moral que se impõe é 

até que ponto os dados pessoais que estão custodiados pelo Estado podem ser compartilhados 

com terceiros se o objetivo for uma melhor educação para o indivíduo ou sua família? 
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5.1.1 POLÍTICAS DE RESPONSABILIZAÇÃO  

 

Como em geral o principal é um leigo nos processos internos de educação, o desenho das 

políticas públicas de responsabilização modela uma medida de fácil assimilação para ser 

disponibilizada publicamente exercendo uma ação de pressão e responsabilização sobre o 

gestor. O desafio neste caso está em traduzir a complexidade das múltiplas variáveis que 

interferem no ensino em um ou mais indicadores que reflitam em ultima análise a qualidade 

do serviço oferecido (SUN e VAN RYZIN, 2014).  

 

De uma forma geral, os dados educacionais podem ser disponibilizados ao público 

detalhados por escola ou consolidados por região. O primeiro caso interessa mais ao principal 

com interesse privado já que seu foco de apropriação é na unidade escolar. O segundo caso 

interessa mais ao principal com interesse público já que seu foco é sobre as políticas públicas 

e na eficiência na aplicação de recursos. Exemplos de dados incluem: localização das escolas, 

condições de infraestrutura, número de matriculas, perfil do alunato, recursos financeiros 

alocados e gastos, indicadores de qualidade de ensino, dentre outros. 

 

5.1.1.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, as políticas de responsabilização são fortemente baseadas nos indicadores 

de performance obtidos a partir do resultado das avaliações nacionais e das inspeções 

escolares. Estes dados são disponibilizados pelo Departamento de Educação no sítio oficial da 

Internet (Figura 2), onde podem ser baixados livremente por terceiros sem a necessidade de 

identificação ou analisados através do portal governamental que possui facilidades voltadas 

aos pais de aluno como busca, visualização e comparação das escolas públicas (DFE, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 - School Performance Tables (fonte: www.education.gov.uk/schools/performance/) 
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A transparência dos indicadores tem dois objetivos: permitir que os pais avaliem as 

informações de cada escola para apoiar o seu processo de escolha e responsabilizar as escolas 

perante seus “clientes” através dos seus resultados (OPSN, 2013). Apesar de o governo 

disponibilizar diversos indicadores, o mais utilizado e conhecido acaba sendo a nota atribuída 

a escola em função da média de proficiência dos alunos nas avaliações nacionais de leitura 

matemática e ciências. É a partir de uma lista ranqueada da nota das escolas que grande parte 

dos veículos de comunicação apresenta as informações ao público: são as chamadas tabelas de 

liga ou “league tables” (TELEGRAPH, 2014). É comum a publicação de matérias nos jornais 

locais nomeando as melhores e piores escolas da região (CROYDON, 2013). 

 

Outros tipos de mediação dos indicadores de performance vem de empresas e 

organizações que, em geral, estão ligadas a modelos de negócio de consultoria para escolha da 

melhor escola ou região de moradia. Em geral são serviços voltados a um público que está 

disposto a investir recursos financeiros no processo de escolha parental por meio de um 

consultor físico ou virtual que analisa os dados das escolas para identificar a melhor opção de 

acordo com as necessidades do cliente. Alguns exemplos são: consultoria para escolha da 

escola (RM, 2014), portal de serviços públicos (FINDTHEBEST, 2014), informações sobre 

qualidade de vida (ILLUSTREETS, 2014), procura por aluguéis (LOCRATING, 2014). 

 

A maior parte dos pais de alunos entrevistados afirmou utilizar os indicadores de 

performance das escolas para acompanhar a performance da sua escola em relação às demais 

da região. Eles também afirmaram que mesmo que ninguém utilize a informação, só o fato de 

estar pública contribui com a responsabilização dos gestores frente à comunidade, aspecto 

também confirmado pela literatura (HENRY, 1996; BURGESS, WILSON e WORTH, 2010).  

 

No quadro a seguir, analisamos a adequação dos indicadores de performance das escolas 

aos princípios de dados abertos (OPENGOVDATA, 2014). Com base nos resultados podemos 

inferir um potencial de alto acesso dessa informação. 
 

Tabela 3 - Adequação aos princípios de dados abertos do indicador de performance na Inglaterra (Elaboração do 
autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo 
Não há limitação de privacidade, segurança ou privilégio no 

acesso ao dado. 
Sim 

Primário 
São disponibilizados dados referentes a todas as escolas que 

recebem recursos públicos 
Sim 

Atual 
Os dados são disponibilizados anualmente pelo governo em 

datas pré-definidas 
Sim 

Acessível 

Os dados são disponibilizados em formato de arquivos para 

serem baixados e também no portal oficial através de uma 

usabilidade voltada ao uso do público leigo 

Sim  

Processável por 

Máquina 

Os dados são disponibilizados em formatos estruturados 

(planilha excel) compatíveis com rotinas computacionais 
Sim 
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Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 

Sim 

Não 

Proprietário 

Os dados são disponibilizados em formatos proprietários 

(planilha Excel) porém de amplo uso da sociedade 
Não 

Licença Livre 
Os dados são liberados por meio de uma licença que permite 

o seu reuso e manipulação por terceiros 
Sim 

 

 

No caso da mediação dos indicadores no formato de ranking, as “league tables”, as 

evidências encontradas parecem apontar para uma externalidade negativa, pois apresentam 

uma informação isolada do contexto nomeando as melhores e piores escolas a partir de um 

indicador específico. Como as escolas que possuem pior resultado são em geral as que 

possuem crianças com perfil socioeconômico baixo e maior dificuldade de aprendizagem, o 

principal representando pelas famílias de melhor condição econômica ao acessar os dados das 

escolas evita estas unidades reforçando a estratificação social que já é característica do 

sistema (BURGESS, GREAVES e VIGNOLES, 2009). Já o principal representado pelas 

famílias menos favorecidas vê sua escola estigmatizada na comunidade e mesmo de posse da 

informação sobre quais são as escolas melhores não é capaz de fazer uso dela, pois em geral 

não possui recursos para mudar para outra localidade, requisito básico de admissão na maior 

parte das escolas públicas inglesas ou pagar um tutor particular, para melhor preparar o aluno 

para as escolas que fazem concurso público. 

 

Por sua vez, na outra ponta do ranking, as escolas competem entre si para aparecer no 

topo e atrair os melhores alunos utilizando-se de estratégias oportunistas para conseguir uma 

boa pontuação nos seus indicadores. Do ponto de vista do principal pai de aluno, existe um 

incentivo de investir recursos financeiros para maximizar as chances de admissão nas 

melhores escolas o que acaba privilegiando as classes sociais mais favorecidas por se 

apropriar melhor da informação das escolas através de serviços oferecidos pela iniciativa 

privada. Como exemplo citamos o mercado de alugueis de casas próximas às melhores 

escolas: pesquisas mostram que os preços destas residências são maiores que os da vizinhança 

(MCGINNES e ELANDY, 2012; LLOYDS, 2013).  

 

Outro exemplo de externalidade negativa relacionada ao uso dos indicadores de 

performance é a análise de composição do alunato pelos pais para verificar a proporção de 

crianças pobres e imigrantes na escola (indicadores “Percentage of pupils eligible for free 

school meals” e “Percentage of pupils with English not as first language” respectivamente). 

Alguns pais entrevistados disseram avaliar essa informação para inferir a composição étnica 

da escola e o risco em função da percepção de baixo rendimento de aprendizagem de 

determinados grupos étnicos (DFE, 2013). Como esse é um assunto considerado “proibido” 

na Inglaterra a transparência dos indicadores étnico-sociais permite uma avaliação objetiva 

pelas famílias sem a preocupação de se expor socialmente.  
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A externalidade positiva identificada associada aos indicadores de performance foi a 

percepção pelos pais de alunos entrevistados que os serviços públicos de ensino se tornaram 

mais eficientes em função da transparência de informação, permitindo também uma maior 

mobilização da comunidade em torno de uma escola no caso dos seus indicadores 

apresentarem alguma diminuição em relação à media nacional. 

 

No quadro abaixo, sintetizamos as externalidades encontradas: 
 

Tabela 4 - Externalidades do uso do indicador de performance pelo principal na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Segregação 

Uso privilegiado da informação por famílias de maior 

condição econômica para auferir vantagem no processo 

de seleção das melhores escolas 

Negativa 

Ranqueamento 

Produção de rankings pelos veículos de comunicação de 

massa ampliando os efeitos de competição e 

estigmatização de escolas 

Negativa 

Fiscalização 

Percepção dos pais que a transparência de informação 

possibilita um serviço mais eficiente e uma maior 

mobilização da comunidade na sua escola. 

Positiva 

 

 

 

5.1.1.2 BRASIL 

 

No Brasil, de uma forma geral, as políticas de responsabilização carecem de componentes 

estruturais para serem efetivas. Segundo Anna Maria Campos (CAMPOS, 1990), quanto 

menos amadurecida uma sociedade, menos provável que ela se preocupe com a 

responsabilização em relação ao serviço público. Segundo a autora é preciso que: 

 

 Os cidadãos brasileiros, politicamente adormecidos, despertem e se organizem 

para exercer o controle político do governo; 

 O aparato governamental, conformado ao passado de autoritarismo e centralismo, 

seja remodelado, tomando-se descentralizado e transparente para os cidadãos; 

 Os valores tradicionais que têm apoiado o "formalismo democrático" sejam 

substituídos por valores sociais emergentes. 

 

Neste contexto, a utilização de um indicador de performance em âmbito nacional para 

avaliação das políticas de educação básica ainda é uma experiência recente no Brasil. O IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado em 2007 pelo Ministério da 

Educação para medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas de melhoria do ensino 

(MEC, 2014). É um indicador calculado a partir da proficiência média dos alunos de uma 

escola em uma avaliação nacional e a taxa de aprovação destes alunos ao final de um ciclo.  
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A ideia central do indicador foi criar um sistema nacional de avaliação pactuado com 

Estados e Municípios mantendo a autonomia da federação. A adesão e comprometimento dos 

gestores locais foram possíveis em função da contrapartida em transferências de recursos 

financeiros e assessoria técnica do governo federal. Segundo Fernandes (FERNANDES e 

GREMAUD, 2009), a partir da criação do IDEB, o Ministério da Educação pode exercer o 

poder político sobre os rumos da educação no Brasil recuperando sua ascendência sobre a 

definição das políticas públicas nacionais.  

 

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão 

do Ministério da Educação cuja missão é subsidiar a formulação de políticas públicas através 

da produção de informações, publica bianualmente o IDEB de forma consolidada por Estados 

e Municípios e com dados desagregados por escola (INEP, 2014). Seu principal público alvo 

é a sociedade civil de uma forma geral já que um dos seus objetivos é trazer a tona o debate 

sobre a qualidade da educação básica no Brasil.  

 

Assim como na Inglaterra os grandes veículos de comunicação de massa são os principais 

mediadores do indicador de performance apresentando a informação por meio de rankings e 

nomeando os melhores e piores de cada região, porém com uma diferença no caso do Brasil: o 

ranking e a comparação é feita entre Estados e entre Municípios (UOL, 2012) e não entre 

escolas individualmente conforme pode evidenciado na matéria de capa de um jornal de 

grande circulação (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3 - Mediação da informação sobre o IDEB no Brasil (fonte: O Globo) 
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No quadro a seguir, analisamos a adequação dos dados do IDEB aos princípios de dados 

abertos (OPENGOVDATA, 2014). Com base nos resultados podemos inferir um potencial de 

médio acesso dessa informação. 
 

Tabela 5- Adequação aos princípios de dados abertos do indicador de performance no Brasil (Elaboração do autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo 
Não há limitação de privacidade, segurança ou privilégio no 

acesso ao dado. 
Sim 

Primário 
São disponibilizados dados referentes a todas as escolas que 

recebem recursos públicos 
Sim 

Atual 
Os dados são disponibilizados bianualmente e não há 

calendário fixo para a publicação 
Não 

Acessível 

Os dados são disponibilizados em formato de arquivos para 

serem baixados bem como no portal oficial porém este não 

possui uma linguagem acessível ao usuário leigos ou 

facilidade de comparação entre escolas. 

Não  

Processável por 

Máquina 

Os dados são disponibilizados em formatos estruturados 

(planilha excel) compatíveis com rotinas computacionais 
Sim 

Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 
Sim 

Não 

Proprietário 

Os dados são disponibilizados em formatos proprietários 

(planilha Excel), porém de amplo uso da sociedade 
Não 

Licença Livre 
Não existe referência de licença ou qualquer termo de uso no 

portal governamental 
Não 

 

 

Quando os dados do IDEB são divulgados consolidados no nível estadual ou municipal 

algumas evidências apontam para o uso da informação pelo principal com viés político já que 

as administrações locais são avaliadas e comparadas de acordo com as metas do IDEB 

atingidas ao longo do mandato. O sucesso da politica educacional no município de Sobral, no 

noroeste do Estado do Ceará, que alcançou o maior IDEB do Brasil em 2011 em cidades com 

mais de 100 mil habitantes, é um exemplo do uso eleitoral deste indicador e que contribuiu 

diretamente para a eleição e reeleição do seu ex-prefeito Cid Gomes como Governador de 

Estado (BROOKE e CUNHA, 2011). Pesquisas recentes confirmam uma associação positiva 

entre IDEB e reeleição (FIRPO, PIERI e SOUZA, 2012), algo que os autores atribuem ao 

reconhecimento pela comunidade de políticas públicas voltadas a melhoria da qualidade na 

educação básica.  

 

As externalidades negativas aparecem quando o agente, no caso Governadores de Estado 

e Prefeitos, utilizam estratégias políticas voltadas a aumentar o IDEB médio da rede durante 

seu mandato de quatro anos investindo mais em escolas que já possuem um bom desempenho 

em detrimento das unidades de baixo desempenho que, em geral, atendem as regiões mais 

pobres e tem dificuldade em aumentar o índice durante o tempo do mandato. Além disso, 

segundo especialistas da área de educação, é comum haver as chamadas escolas 
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“decantadoras” para onde vão transferidos os alunos de pior desempenho, criando o efeito de 

“cream skimming” ou seleção adversa resultando em melhores índices médios para a rede de 

ensino. Essa realidade é comprovada pelos números: em 4 anos, 15% das piores escolas no 

IDEB não se recuperaram e a maioria (70%) até piorou neste período (ANDIFES, 2012). 

 

Se os dados são apropriados e apresentados no nível da escola, a divulgação do IDEB 

pode potencializar o efeito de “naming and shaming” que apesar de não estar contido em uma 

lógica de mercado como na Inglaterra estigmatiza as unidades de pior desempenho que em 

geral estão localizadas em áreas rurais ou próximas a comunidades carentes (ALVES e 

SOARES, 2013). No entanto, para aquelas que aparecem no topo do ranking existe a 

possibilidade de atrair a atenção da mídia, conseguir novas parcerias e aproximar a 

comunidade das atividades escolares (ULTIMOSEGUNDO, 2012). Um exemplo vem da 

escola CIEP Lauro de Freitas localizada na comunidade de Rio das Pedras que, apesar de 

atender uma comunidade carente obteve em 2010 o segundo melhor índice do município do 

Rio de Janeiro. Sua diretora, Heloísa Teixeira, afirmou que após os veículos de comunicação 

repercutirem o ranking aumentou o interesse dos pais pelas atividades propostas pela escola.  

 

Em alguns estados como Goiás e Minas Gerais e no Município do Rio de Janeiro, 

existem políticas públicas que deixam o IDEB visível para a comunidade através de placas 

informativas. Porém mesmo com a informação exposta no muro da escola, fica claro para os 

diretores a baixa apropriação pelos pais bem como sua rara utilização como ferramenta de 

pressão através dos conselhos escolares Alguns diretores entrevistados afirmaram usar a placa 

como um meio de aproximar a família da escola criando curiosidade e interesse com relação à 

informação e de como ela se conecta ao esforço dos pais no processo de ensino. A percepção 

de qualidade pelos pais estaria mais ligada a escola manter o filho estudando de preferência 

com atividades extracurriculares para que a criança fique mais tempo na escola do que na rua. 

 

Grande parte das evidências de apropriação do IDEB vem na realidade do principal de 

interesse público, mais particularmente dos veículos de comunicação de massa e de 

organizações não governamentais que divulgam reportagens baseadas em analise de dados 

educacionais fugindo do tradicional ranking. O chamado “jornalismo de dados” apesar de não 

ser ainda comum no Brasil tem se apropriado dos dados do IDEB para qualificar o debate da 

educação. Alguns exemplos são: análise da educação na região Amazônica (ANGÉLICO, 

2012), as escolas de excelência localizadas em regiões pobres (GOIS, 2012), a análise da 

relação entre desempenho e nível socioeconômico (OGLOBO, 2012) e a evolução do IDEB 

no Brasil (ESTADAODADOS, 2012).  

 

Uma evidência de externalidade positiva veio em função da mediação do IDEB pela 

iniciativa privada. A empresa Meritt Informação Educacional foi criada em 2010 com a 

missão de desenvolver tecnologias inovadoras a partir dos dados educacionais. Um dos 

primeiros produtos a serem desenvolvidos foi o “Portal do IDEB” (MERITT, 2014), 

ferramenta de acesso livre que apresenta os dados de forma didática aos usuários. Apesar da 

pouca divulgação e uso pelo cidadão comum, a ferramenta é utilizada por outros atores que 

representam o principal como o Ministério Público Federal. No projeto “Ministério Público 
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Pela Educação”, o portal da Meritt é utilizado para consultar as escolas de menor IDEB em 

cada região do país e assim, programar o roteiro de visitas e fiscalizações às unidades.  

 

 Outro produto desenvolvido pela Meritt em 2013 foi o “QEdu” (QEDU, 2014), um 

portal de acesso livre que transforma os dados censitários de educação em informações que 

facilitam a análise dos dados para quem não é iniciado em estatística. Algumas evidências de 

conteúdo jornalístico produzido com base no QEdu são: escolas sem biblioteca (OGLOBO, 

2014), Amazonas tem o pior índice do ensino médio em áreas rurais (AMAZÔNIA, 2014) e 

tráfico de drogas próximo às escolas no Distrito Federal (EBC, 2013). Esta última matéria 

após ser veiculada teve grande repercussão em outros veículos de mídia levando ao 

Governador determinar um aumento imediato do policiamento nas escolas e a criação de uma 

política antidrogas voltada aos alunos que frequentam as escolas públicas (BRASILIA, 2013).  

 

No quadro abaixo, sintetizamos as externalidades encontradas com relação ao IDEB: 
 

Tabela 6 - Externalidades do uso do indicador de performance pelo principal no Brasil (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Responsabilização 
Responsabilização do gestor local em função da 

mediação de dados da região no formato de ranking  
Positiva 

Fiscalização 

Fiscalização das unidades com pior desempenho pelo 

Ministério Público Federal  
Positiva 

Qualificação do debate das políticas de educação 

através do jornalismo de dados 
Positiva 

 

5.1.1.3 COMPARAÇÃO 

 

Na comparação entre Brasil e Inglaterra fica claro que apesar de ambos os países 

possuírem políticas de transparência de indicadores de performance de educação básica, seu 

acesso e uso pelo principal são distintos. 

 

Na Inglaterra, os dados são disponibilizados com alto potencial de acesso e uso pela 

sociedade confirmando a estratégia de transparência de informações para suportar as políticas 

de escolha parental e controle social sobre a qualidade de ensino oferecido. No entanto, 

externalidades negativas se sobressaíram na pesquisa. O principal de interesse privado, os pais 

de alunos, se apropriam da informação para comparar as escolas e definir estratégias por 

vezes oportunistas de escolha, como por exemplo, alugando um imóvel próximo a uma escola 

do topo do ranking para aumentar as chances de admissão do seu filho. Isso implica no risco 

do uso privilegiado da informação por determinados grupos sociais. Já o principal de interesse 

público, representado pelos veículos de comunicação de massa, em geral concentram os 

esforços de mediação da informação na forma de rankings nomeando as melhores e as piores 

escolas da região o que gera efeitos de estigmatização nas unidades que apresentam alunos de 

famílias menos favorecidas economicamente. 
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No Brasil, os dados são disponibilizados com médio potencial de acesso e com baixa 

apropriação da informação pelo principal de interesse privado, os pais de alunos. No entanto, 

externalidades positivas se sobressaíram principalmente em função da apropriação dos dados 

educacionais pelos veículos de comunicação de massa que apresentam o ranking de educação 

comparando Estados e Municípios e forçando com que o tema entre na agenda política de 

Governadores e Prefeitos. O uso dos indicadores por atores como o Ministério Público parece 

apontar também para uma relação de poder mais focada no principal de interesse público com 

um crescente interesse da sociedade em avaliar as políticas de educação pública de base.  

 

5.1.1.4 TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas no Brasil e Inglaterra que 

estão relacionadas às políticas de responsabilização: 

 

Inglaterra: 

“Acho que toda essa informação é necessária e importante. Como mãe, quero saber sobre o 

rendimento do meu filho, o que a escola está fazendo para garantir o progresso acadêmico dos alunos e 

para mantê-los seguros, quero saber o que os inspetores observaram e identificaram no trabalho da 

escola e quero saber como a escola aplica os recursos que recebe.” Mãe de aluno de escola primária na 

região de Londres (pediu para não ser identificada). 

 

“Os indicadores de uma escola revelam, implicitamente, o background social, que é uma preocupação 

dos pais, embora velada. Uma escola que tem alto rendimento acadêmico é, normalmente, uma escola 

com boa disciplina e crianças com um background social positivo. Isso não necessariamente significa 

crianças ricas, mas crianças cujos pais têm interesse e preocupação com educação e acompanham de 

perto o desenvolvimento de seus filhos.” Mãe de aluno de escola primária na região de Londres (pediu 

para não ser identificada). 

 

“Penso que a maior parte dos pais de alunos nunca vai acessar todas as informações disponíveis sobre 

a escola, mas só o fato dela estar disponível publicamente cria uma pressão sobre nós.” Diretor de 

escola secundária na região de Manchester (pediu para não ser identificado). 

 

“Se a qualidade da minha escola for considera inadequada pelo governo eu pediria imediatamente um 

esclarecimento por parte dos diretores e professores e pensaria seriamente em mudar minha filha de 

escola se a situação não melhorasse.” Mãe de aluno de escola primária na região de Londres (pediu 

para não ser identificada). 

 

“As famílias que vivem em áreas pobres em geral estão em escolas que tem performance ruim e 

muitas vezes não tem condição para se mudar para uma escola melhor em outra região. Então 

disponibilizar publicamente a informação de performance das escolas não necessariamente permite a 

elas tomar decisões e agir concretamente para mudar essa situação.” Julian Tait, líder do grupo de 

dados abertos Open Data Manchester. 
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“De vez em quando surgem portais com outras formas de tratamento dos dados públicos das escolas 

que são bem interessantes. Mas como o governo e a mídia já fazem isso há vários anos os pais tendem 

a confiar mais nessas fontes oficiais e por falta de uso essas iniciativas independentes morrem 

rapidamente.” - Emma Mulqueeny, CEO da organização não governamental Young Rewired State. 

 

“O indicador de performance é apenas um aspecto que contribui para a comunidade avaliar a sua 

escola. Então é dever da direção comunicar aos pais outros aspectos como visão e valores que não são 

quantificáveis.” – Diretor de escola primária na região de Londres (pediu para não ser identificado). 

 

“Penso que é dever da direção apresentar dados aos pais mostrando a real situação da escola e do seu 

filho. Idealmente esse dado deve ser apresentado como parte de uma discussão que permite explicar o 

contexto até o seu detalhe. O dado é relevante quanto suscita questões e as ações. Apresentar um dado 

isolado no computador pouco diz aos pais se não há conversação e contexto para compreendê-lo.” 

Diretor de escola primária na região de Croydon (pediu para não ser identificado). 

 

Brasil: 

 “Na área de educação do Brasil, os esforços para implantar políticas de responsabilização às vezes 

têm pouco a ver com a transparência, apesar de existirem obviamente origens comuns. Eu vejo as 

secretarias de educação até fugindo das suas responsabilidades no que diz respeito à publicação de 

resultados, a identificação clara de escolas no ranking.” Professor Nigel Brooke, UFMG. 

 

“O IDEB sem dúvida foi muito importante nos últimos seis anos para colocar o foco na educação. Ele 

deu uma medida objetiva e concreta para apontar a qualidade da educação. Mesmo que a gente ainda 

esteja engatinhando na definição do que quer dizer essa qualidade ou qual é essa falta de qualidade 

que a gente tem, tem um numero lá que te mostra se melhorou, estagnou ou piorou.” Alejandra 

Velasco, Gerente Técnica do Movimento Todos Pela Educação. 

 

“É importante a divulgação dos indicadores de performance da escola e é importante que a informação 

chegue a população. Quando cheguei no INEP as pessoas tinham resistência no próprio órgão da 

divulgação das notas da avaliação por escola. A resistência vinha de uma tradição de não divulgar as 

escolas por conta da qualidade dos dados. O que eu sempre falava era o seguinte: a gente produz e 

divulga mas a gente não tem o monopólio da interpretação. Se a imprensa interpreta de um jeito que 

eu acho  que não devia isso não é motivo para não divulgar. Essa questão ainda é um pouco confusa 

no Brasil.” Prof. Reynaldo Fernandes, ex-presidente do INEP. 

 

“Os pais não entendem como é calculado o IDEB. Mas eles entendem a questão da nota e aos poucos 

vamos passando pra eles o que compõe o índice. O IDEB é uma pressão necessária. Não acredito em 

um trabalho sem cobrança. Foi um avanço porque as pessoas agora se preocupam com isso, os pais, os 

professores, os alunos a gente enquanto escola.” Profa. Sandra de Melo, Diretora da Escola 314 Sul, 

Distrito Federal. 

 

“A indicação da escola se dá por referência de conhecidos, o boca a boca. Mas também no Rio Grande 

do Sul em geral o IDEB é muito considerado. Não digo uma competição, mas uma questão importante 

de comparação entre escolas. Para as famílias que tem um melhor entendimento disso pode até ser 

algo importante na escolha de uma escola. Mas a comunidade em geral não vê o indicador como um 

fator decisivo nem o mais importante.” Profa. Tania Ducatti, Diretora da Escola Anselmo Luigi 

Piccoli, Bento Gonçalves, RS. 
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“A classe média não se interessa pela qualidade da educação pública porque seus filhos estudam em 

escolas privadas. E as classes menos favorecidas costumam não reclamar ou ter voz ativa. Toda a 

sociedade perde com isso. A importância de traduzirmos os dados públicos para o cidadão comum, 

para o jornalista, para o burocrata é justamente ampliar e qualificar o debate sobre a educação.” 

Alexandre Oliveira, CEO da empresa Meritt Informação Educacional. 

 

 “A gente não tem que ter medo de dados. É um ponto central para a boa gestão pública. A gente tem 

que tornar os dados públicos. E o dado mais importante da educação não é quantas escolas você 

constrói, não é se as escolas têm piscina ou ar condicionado. É se as crianças aprendem. E esse dado 

não é tão simples de capturar, pois tem uma avaliação subjetiva se as crianças estão aprendendo.” 

Claudia Costin, ex-secretária municipal de educação do Rio de Janeiro. 

 

“Os jornalistas não querem se aprofundar na análise do resultado da educação. Tínhamos reuniões 

trimestrais com eles para mostrar os indicadores e as ações. Com o tempo nessas reuniões ninguém 

aparecia. O jornalista quer algo de consumo rápido, mais palatável para o seu leitor. Se a opinião 

pública cobrasse uma informação de qualidade, mas ela não cobra.” Wilson Risolia, secretário 

estadual de educação do Rio de Janeiro. 

 

“A gente vem de uma cultural rural. O povo não é de reclamar. Aos poucos as pessoas vão se 

acostumando quando vê o indicativo da escola comparado com as outras.” Erick Jacques, 

subsecretário estadual de educação de Goiás. 

 

“O grau de apropriação dessas informações pela sociedade civil organizada parece ser alto, se 

considerarmos a miríade de propostas que essas entidades oferecem a cada ano. Quanto aos pais, o 

caminho é mais longo. Indicadores de qualidade do ensino são complexos para a sua apropriação pelo 

cidadão. Sabemos de situações nas quais os pais procuraram os diretores munidos dos indicadores da 

escola, mas ainda não é um movimento em grande escala.” Herman Voorwald, secretário estadual de 

educação de São Paulo. 

 

“A transparência também deve prezar pela qualidade do dado. Por isso a gente defende a criação de 

um sistema nacional de avaliação de educação básica que inclua indicadores como IDEB, mas também 

indicadores de processo institucional: como se dá a gestão dentro da escola, quais os dados de 

transparência sobre a gestão, nível sócio-econômico das famílias, um conjunto de dados que deem de 

fato a noção sobre o que é qualidade da educação que é um tema muito complexo e difícil de ser 

mensurado.” Daniel Cara, Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

 

“Eu costumo dizer que educação é uma demanda que não se impõe. Como ela não é urgente como é a 

saúde ou segurança publica, ela acaba ficando sempre pra depois. Tem várias matérias que se impõe, 

que vai pra mesa do procurador ou promotor imediatamente. Por exemplo, morreu um cara no bairro 

mais pobre da cidade, aquilo dali vai virar um inquérito que vai parar na mesa do promotor. Agora se 

uma escola deste mesmo bairro tiver desabando a gente não vai descobrir se nenhum pai chegar e 

reclamar.” Maria Cristina Cordeiro, Procuradora da República, Grupo de Trabalho de Educação do 

Ministério Publico Federal. 

 

“Evidente a transparência não é o único problema da educação. Mas ela é essencial para você discutir, 

debater. Eu vejo duas coisas importantes para o debate: a participação social seja ela da comunidade, 

seja do aluno, seja da sociedade como um todo e a transparência com tudo com que a escola tem.”  

Geraldo Cruz, Deputado Estadual de São Paulo. 
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“Teve uma matéria que apontou que o Distrito Federal era a unidade da federação onde tinha maior 

trafico de drogas no entorno das escolas. A matéria saiu em Julho e no começo de Agosto a policia foi 

acompanhar a volta das aulas. Isso só foi possível porque esse dado chegou de uma forma acessível 

para a sociedade.” Ernesto Faria, coordenador da Fundação Lemann. 

 

“Os microdados do INEP são praticamente indecifráveis para um jornalista. A gente precisa pedir 

ajuda pra outros colaboradores. E se você tem uma redação que tem mil demandas te atropelando, às 

vezes o dado está lá, mas você não consegue usar pra criar alguma matéria.” Paulo Saldanha, jornalista 

especializado em análise de dados do Jornal Estadão. 

 

“Porque o IDEB se consolidou no debate publico e até na eleição? É um efeito positivo destes 

ranqueamentos pela mídia. Se a leitura dele fosse um pouco mais contextual acho que certamente ele 

não teria essa dimensão, esse apelo que ele ganhou. Ele não teria alcançado gente que não se preocupa 

com educação pública.” Paulo Saldanha, jornalista especializado em análise de dados do Jornal 

Estadão. 

 

“É importante transformar o dado em uma informação pública, começar a habituar essa população a 

olhar a escola e entender o que está sendo feito por lá. No caso da educação, nós precisamos fortalecer 

muito esses nexos com a comunidade e aproximar a família da escola.” Osvaldo Filho, secretário 

estadual de educação da Bahia. 
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5.1.2 POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA FISCAL  

 

Além dos indicadores de performance das escolas, outro aspecto importante das políticas 

de educação sob o ponto de vista do principal é a transparência na aplicação dos recursos.  

 

5.1.2.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, a gestão financeira é responsabilidade de cada escola que decide a melhor 

forma de como alocar seus recursos. Todas as escolas que recebem verba pública realizam 

uma prestação de contas anual para registrar em detalhe suas receitas e despesas através de 

um formato contábil padronizado. Esses dados ficam abertos ao público nos sítios das escolas 

e nos portais governamentais locais (BIRMINGHAM, 2013). 

 

Do ponto de vista do controle social, cada escola tem que ter um conselho formado por 

voluntários da comunidade local (governors) responsável por acompanhar os vários aspectos 

da vida escolar inclusive a questão financeira. Os governors são reconhecidos e muito 

respeitados na sua comunidade e representam um dos maiores grupos de voluntários do 

mundo contando com cerca de 300 mil pessoas segundo dados de 2013. 

 

A partir da eleição do governo de coalizão em 2010, começa a haver sistematicamente a 

publicação de informações dos gastos das escolas de todo o país, permitindo a comparação 

direta entre cada unidade e aumentando a pressão da opinião pública perante a eficiência dos 

serviços prestados. Esse movimento estava conectado a uma política de severos cortes no 

orçamento e de transparência fiscal com a promessa de liberar um “tsunami” de dados 

públicos: gastos governamentais superiores a £25,000, salários de servidores públicos e 

diversos dados do tesouro nacional.  

 

Conforme uma declaração do ex-ministro da educação Michael Gove (GOVUK, 2013): 

 

Um pai pode comparar o desempenho da escola de seu filho 

com outras escolas próximas. Ele poderá saber se a escola do 
fim da rua está com performance duas vezes melhor com 

menos dinheiro. As escolas podem comparar como estão 

gastando o dinheiro em comparação com outras escolas. O 
objetivo de publicar os dados de gastos por escola não é 

apontar o dedo, mas garantir um melhor entendimento de 

como as melhores escolas atingem os resultados com os 

recursos que possuem. 
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No quadro abaixo, analisamos a adequação dos dados orçamentários das escolas aos 

princípios de dados abertos. Com base nos resultados podemos inferir um potencial de médio 

acesso a essa informação. 
 

Tabela 7 - Adequação aos princípios de dados abertos dos dados orçamentários na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo 
Não há limitação de privacidade, segurança ou privilégio no 

acesso ao dado. 
Sim 

Primário 
Não foram encontrados dados orçamentários de todas as 

escolas que recebem recursos públicos 
Não 

Atual 
Os dados são disponibilizados anualmente e contém 

informação atualizada 
Sim 

Acessível 
Os dados estão em formato contábil e são acessíveis apenas 

a iniciados em linguagem orçamentária 
Não  

Processável por 

Máquina 

Os dados são disponibilizados em formatos estruturados 

(planilha excel) compatíveis com rotinas computacionais 
Sim 

Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 
Sim 

Não 

Proprietário 

Os dados são disponibilizados em formatos proprietários 

(planilha Excel), porém de amplo uso da sociedade 
Não 

Licença Livre 
Os dados são liberados por meio de uma licença que permite 

o seu reuso e manipulação por terceiros 
Sim 

 

Não foram encontradas evidências de uso dos dados orçamentários da escola por pais de 

alunos, sendo a apropriação da informação comumente feita pelos representantes da 

comunidade local, os governors. Estes de fato fazem o papel do principal fiscalizando a 

prestação de contas das suas escolas e assegurando um uso eficiente dos recursos públicos, 

um principio conhecido na Inglaterra como “value for money”. Os veículos de comunicação 

também se interessam pelos dados orçamentários, especialmente nos casos de grandes 

escândalos que são amplamente repercutidos no país (TELEGRAPH, 2013).  

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas na Inglaterra: 
 

Tabela 8 - Externalidades do uso dos dados orçamentários pelo principal na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Fiscalização 
Fiscalização por parte dos governors e da mídia atuando 

em favor do princípio do “value for money” 
Positiva 
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5.1.2.2 BRASIL 

 

No Brasil, destaca-se a pouca transparência na aplicação dos recursos públicos na área de 

educação básica em todos os níveis de governo. Segundo a APublica, agência de jornalismo 

investigativo especializada em análise de dados (APUBLICA, 2014):  

 

Não existe uma base de dados única, nem uma norma nacional 
de como contabilizar os repasses de verbas federais para 

educação. Os números, portanto, podem ser facilmente 

manipulados de acordo com as conveniências políticas do 
momento. Assim, se você quiser descobrir quanto o governo 

gasta em educação na sua cidade, o máximo que terá como 

resposta é que os dados estão incompletos ou são difíceis de 

entender. 

 

Para esta pesquisa tomamos como base os dados orçamentários abertos de educação do 

sistema SIOPE, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, mantido 

pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) órgão do Ministério da 

Educação, por conter informações de gastos de educação de todos os entes federados. 

 

No quadro abaixo, analisamos a adequação dos dados do SIOPE aos princípios de dados 

abertos. Com base nos resultados podemos inferir um potencial de baixo acesso a informação. 
 

Tabela 9 - Adequação aos princípios de dados abertos dos dados orçamentários no Brasil (Elaboração do autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo 
Não há limitação de privacidade, segurança ou privilégio no 

acesso ao dado. 
Sim 

Primário Os dados de receitas e despesas de educação estão presentes  Sim 

Atual Vários municípios não entregaram seus relatórios financeiros Não 

Acessível 
Os dados estão em formato contábil e são acessíveis apenas 

aos iniciados em linguagem orçamentária 
Não  

Processável por 

Máquina 
Os dados são apenas apresentados na tela  Não 

Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 
Sim 

Não 

Proprietário 
Os dados são apenas apresentados na tela Não 

Licença Livre Os dados são apenas apresentados na tela Não 

 

Não foram encontradas evidências ou externalidades decorrentes do uso dos dados do 

SIOPE pelo principal ou por seus representantes (mesmo veículos de comunicação de massa). 

Isso nos motivou a verificar se os dados dos entes subnacionais estavam sistematizados e 

disponíveis ao público. Para isso foram enviadas solicitações de acesso à informação a cada 

um dos 26 Estados e o Distrito Federal com a seguinte requisição padrão: 
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Solicito através da Lei de Acesso à Informação os seguintes esclarecimentos:  

1 - A Secretaria Estadual de Educação possui política de descentralização financeira na qual repassa às 

unidades de ensino da rede estadual recursos públicos a serem gerenciados conforme deliberação de cada 

comunidade escolar?  

1.1 - Em caso positivo, solicito enviar o endereço de Internet onde possa ser consultada a prestação de 

contas de cada escola da rede estadual, ou na falta desta ferramenta, o envio por email do relatório de 

prestação de contas das escolas da rede estadual de 2013, detalhado por tipo de despesa.  

1.2 - Em caso negativo, solicito o envio do relatório de prestação de contas de 2013 do uso de recursos 

públicos de cada coordenadoria regional de educação, detalhado por tipo de despesa e as escolas onde os 

recursos foram aplicados. 

 

O resultado do levantamento é mostrado na tabela abaixo. 81% não responderam o 

pedido: 13 estados não retornaram e 9 responderam sem a informação solicitada. Dos que 

responderam, 3 utilizaram formatos de dados não estruturados como imagem ou PDF, 1 

enviou os dados por meio de planilha eletrônica (Estado do Acre), e 1 mencionou que os 

dados solicitados estavam disponíveis em um portal da Internet (Estado da Bahia). 
 

Tabela 10 – Respostas a pedidos feitos pela Lei de Acesso sobre transparência fiscal (Elaboração do autor) 

UF 
Data 

Envio 

Data 

Resposta 

Link 

LAI 
Observações 

AC 25/mar 04/abr Não Planilha XLS em anexo no email de resposta 

AL 25/mar 11/abr Sim Respondeu que a consulta deveria ser presencial. 

AP 25/mar  N/A Não Não retornou 

AM 25/mar  N/A Não Não retornou 

BA 25/mar 27/mar Sim Respondeu que os dados estavam disponíveis no portal  

CE 25/mar  N/A Não Não retornou 

DF 25/mar 24/abr Sim Alegou poucos servidores para realizar o levantamento. 

ES 25/mar 15/abr Sim Respondeu com relatórios em formato PDF 

GO 25/mar  N/A Sim Não retornou 
MA 25/mar  N/A Não Não retornou 

MT 25/mar  N/A Não Não retornou 

MS 25/mar  N/A Não Não retornou 

MG 28/mar 14/abr Sim Resposta não contém informação solicitada. 

PA 28/mar 09/mai Não Resposta não contém informação solicitada.  

PB 28/mar 16/abr Sim Resposta não contém informação solicitada 

PR 28/mar  N/A Sim Não retornou 

PE 28/mar 02/mai Não Respondeu com relatórios em formato PDF 

PI 28/mar  N/A Não Não retornou 

RJ 28/mar 02/abr Não Resposta não contém informação solicitada 

RN 28/mar  N/A Não Não retornou 

RS 28/mar 05/mai Sim Resposta não contém informação solicitada. 

RO 28/mar  N/A Não Não retornou 

RR 28/mar  N/A Não Não retornou 

SC 28/mar 14/abr Não Respondeu com relatórios em formato TIF (imagem) 

SP 28/mar 17/abr Sim Resposta não contém informação solicitada 

SE 28/mar  N/A Não  Não retornou 

TO 28/mar 16/abr Sim Resposta não contém informação solicitada 
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O Estado da Bahia foi uma exceção neste contexto. No portal governamental foi possível 

identificar todos os recursos financeiros que cada escola recebe e de que forma gasta 

conforme pode ser visto na figura abaixo (BAHIA, 2014). Um ponto de melhoria seria 

permitir a exportação dos dados pelos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Osvaldo Filho, secretário de educação do estado da Bahia: 
 

O portal é um instrumento de fortalecimento da escola. Ele foi 

concebido inicialmente como um sistema de gestão interno 

que pudesse facilitar a vida do diretor para controlar as 
informações das receitas, projetos e fazer prestação de contas. 

Depois nós evoluímos e vimos que poderíamos disponibilizar 

essas informações para o publico. Hoje por exemplo qualquer 
pessoa pode acessar uma escola e ver o que se gastou em 

merenda escolar. Do ponto de vista da comunidade isso 

começa a dar repercussão. Por exemplo, alunos de grêmios 
começam a usar o portal pra ver se tem dinheiro na escola. 

Muitas vezes a informação que se passa para o aluno é que 

não tem dinheiro. Isso mudou muito a relação e acreditamos 

que seja um elemento importante no sentido de possibilitar o 
acompanhamento das famílias da escola onde seus filhos 

estejam matriculados. 

 

Figura 4 - Portal de Transparência na Escola da Bahia 
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Diferentemente da Inglaterra onde os representantes da comunidade local, os chamados 

governors, atuam ativamente na fiscalização dos recursos da escola, no Brasil os conselhos 

escolares apesar de formalmente instituídos na maioria das unidades, parecem existir apenas 

para exercer a formalidade de aprovar as contas da escola no final do ano. Evidentemente essa 

questão não pode ser generalizada, mas todos os entrevistados manifestaram que o controle 

social na educação por meio da atuação do conselho escolar ainda é muito incipiente. 

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas no Brasil: 
 

Tabela 11 - Externalidades do uso dos dados orçamentários pelo principal no Brasil (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Fiscalização 
Percepção dos entrevistados que os conselhos locais de 

educação não são efetivos  
Negativo 

 

 

 

5.1.2.3 COMPARAÇÃO 

 

Na comparação entre Brasil e Inglaterra ficou evidenciado um maior potencial de acesso 

à informação orçamentária de educação na Inglaterra e uma maior dificuldade de acesso no 

caso do Brasil. O Portal de Transparência apresenta apenas números globais de repasse da 

união para os entes federados que por sua vez não disponibilizam as informações de como as 

verbas foram aplicadas nas escolas de suas redes.  

 

Na Inglaterra o controle social pelo principal é realizado através da ação dos governors, 

representantes da comunidade local que auxiliam na gestão da escola e utilizam os dados de 

receitas e despesas da sua escola para assegurar o bom uso do dinheiro publico. No Brasil, 

apesar de existir formalmente na maioria das escolas, o conselho escolar parece pouco atuante 

em relação ao controle e transparência na aplicação dos recursos de educação. 

 

 

5.1.2.4 TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas no Brasil e Inglaterra que 

estão relacionadas às políticas de transparência fiscal: 

 

Inglaterra: 

“Acho que os governors das escolas onde meus filhos estão são engajados e competentes. Acho 

importante que eles existam porque fazem um trabalho de fiscalização e acompanhamento que eu não 

tenho tempo de fazer.” Mãe de aluno de escola primária na região de Londres (pediu para não ser 

identificada). 

 



    46 
 

“Nós governors definitivamente temos discussões sobre como o dinheiro foi gasto na escola, onde 

vamos priorizar o investimento, se vamos expandir a escola para receber mais crianças, e outras 

questões administrativas e trabalhistas que oneram financeiramente a escola.” Bella Abrams, governor 

da escola primária Carfiled na região de Sheffield. 

 

“Na nossa escola temos um fórum de pais que se reúne regularmente para dar feedback aos governors. 

Penso que os governors são responsáveis pelo bom andamento da escola e para isso é necessário 

conversar com todas as partes interessadas.” Andy Child, líder dos governors na escola secundária 

High Storrs na região de Sheffield. 

 

“No início do atual governo houve uma agenda de corte de verbas e uma mensagem clara a todos: eu 

quero ver onde você está gastando o dinheiro. Eles estavam tentando criar uma pressão pública para 

reduzir o dinheiro repassado às autoridades locais. No caso da educação abriram os serviços às 

organizações privadas, liberando os dados e expondo as ineficiências de gestão das autoridades 

públicas locais.” Julian Tait, líder do grupo de dados abertos Open Data Manchester. 

 

Brasil: 

“Às vezes você vê nos conselhos pessoas muito simples, muito despreparadas. Quando você vai a uma 

reunião você vê que são pessoas que não tem noção realmente do que estão fazendo ali. Estão naquela 

briga de fazer uma reunião por mês para poder atender aquela requisição na lei, e o mais importante, 

que tem um tal de parecer que eles tem de assinar mensalmente e que eles recebem um monte de 

documento que tentam olhar mas não entendem e pedem ajuda a alguém da prefeitura. E ai já começa 

a ser alguma coisa não muito isenta na minha opinião.” Carla Arede, auditora na área de educação do 

CGU, seção Rio de Janeiro. 

 

“Um dos fatores que impacta a questão de transparência nos gastos das escolas é o fator cultural. A 

gente fala muito que falta informação, mas eu acho que a sociedade também pede pouca informação e 

isso faz com que a instancia governamental fique mais tranquila. Se não me demandarem porque vou 

dar prioridade a isso?” Carla Arede, auditora na área de educação do CGU, seção Rio de Janeiro. 

 

“Dou como exemplo o município de Cacimbinhas, Alagoas. Eram 250 professores e uma folha salarial 

de 3 milhões anual. Com essa verba poderiam ter o melhor salário do pais. Havia fortes indícios de 

pessoas que entravam na folha salarial sem ser de educação. Em pequenos municípios, quase 90% dos 

recursos são federais. Como um percentual relevante é da área de educação, o prefeito coloca na pasta 

coisas que não são de educação. Fato é que com este dinheiro que recebiam não era para o professor 

receber uma miséria.” Maria Cristina Cordeiro, Procuradora da República, Grupo de Trabalho de 

Educação do Ministério Publico Federal. 

 

“Na parte fiscal, temos problemas de coleta e de transparência. Existem somente duas fontes para 

acompanhar os gastos em educação: SIOPE do FNDE e os dados do Tesouro Nacional. Porém o 

próprio TCU já constatou que os dados das duas fontes são totalmente diferentes. A gente tem muita 

falta de informação pra conseguir fazer uma analise. Por exemplo, uma das metas do Todos pela 

Educação é investimento em educação – aumento do investimento em educação e boa gestão destes 

recursos. A gente tem muita dificuldade para fazer o acompanhamento desta meta.” Alejandra 

Velasco, Gerente Técnica do Movimento Todos Pela Educação. 
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“A grande dificuldade de dados orçamentários, especialmente em educação, é que os dados que são 

publicados são pouco robustos ainda. Você checa com outras bases e tem erros de informações, tudo 

mais. A gente pensou em colocar no QEdu e se sentiu pouco seguro em relação a essas bases.” Ernesto 

Faria, coordenador da Fundação Lemann. 

 

“É uma caixa preta a questão do uso dos recursos públicos de educação. Do nível federal ao nível 

municipal. No nível municipal nós temos um problema que poderia ser resolvido de certa maneira pela 

construção das contas. Separar a conta do FUNDEB da conta dos recursos gerais da secretaria que tem 

de ser separado da conta geral da Prefeitura. Você tem vários municípios, por exemplo, que misturam 

todos os recursos na conta geral da Prefeitura. Você tem Prefeitos que sacam recursos do FUNDEB na 

boca do caixa.” Daniel Cara, Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

 

“A questão da transparência das informações orçamentárias é objeto de debate há décadas, em especial 

no contexto do orçamento participativo. Os especialistas têm afirmado que não basta a publicação da 

informação, já que a maior parte dos cidadãos não consegue interpretá-las com facilidade. Nesse 

sentido, não bastaria divulgar as informações sobre os gastos das escolas, já que  não se trata de 

informações de fácil interpretação, e dizem respeito a questões variadas e complexas como obras, 

reformas, suprimentos, equipamentos de tecnologia, entre outros. Para o cidadão comum, é difícil 

avaliar se os gastos/investimentos/despesas são adequados ou não a escola frequentada por seu filho. 

Mas, nossa intenção é caminhar no sentido de divulgação dos dados por escola e atuar, da melhor 

maneira possível, no apoio a leitura e analise das informações por parte dos interessados, sejam eles 

ONGs ou cidadãos, pais de alunos ou não.” Herman Voorwald, secretário estadual de educação de São 

Paulo. 

 

“Os conselhos de escola não são atuantes. Vieram para substituir a antiga caixa escolar. É um conselho 

que não é para discutir a questão da escola, é para pagar conta. Eles estão ali basicamente para assinar 

cheque.” Erick Jacques, subsecretário estadual de educação de Goiás. 

 

“Os conselhos escolares na Paraíba são mera formalidade. No entanto esse processo tem mudado. 

Fizemos encontros com o pessoal do FNDE para formação e capacitação dos conselhos e diretores. 

Alguns diretores não têm a menor ideia do que é ser diretor e os mais espertos usavam essa esperteza 

para desviar recursos. Por exemplo, o diretor fazia um projeto pra acessibilidade e quando eu ia na 

escola, cadê a acessibilidade? Ele tinha reformado a sala dele. Temos hoje um projeto chamado Aldeia 

Escolar, uma plenária onde todos da escola (porteiro, merendeira, professores, alunos) se reúnem para 

que o conselho e a direção da escola mostrem que recurso veio e discutem com todos como vai ser 

aplicado. No final do ano temos outra plenária para a prestação de contas do que foi feito.” Márcia 

Lucena, secretária estadual de educação da Paraíba. 

 

“Nas pequenas comunidades o equipamento escolar do Estado é o maior equipamento que você tem. 

Quando você faz um investimento de 1,5 milhão na construção de uma escola, é o investimento mais 

importante que tem em uma comunidade. E logicamente como as escolas recebem recursos diretos, a 

indicação ou eleição do diretor virou um instrumento de disputa politica dos poderes locais. E às vezes 

a disputa se dá com foco na disputa politica e não pela disputa da melhoria da qualidade.” Osvaldo 

Filho, secretário estadual de educação da Bahia. 
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5.1.3 POLÍTICAS PERSONALIZADAS  

 

Outro aspecto do uso da informação pelo principal e que ganha força com as tecnologias 

modernas aplicadas à área de educação é o desenho de políticas que resultam em serviços 

customizados a necessidade de um indivíduo.  

 

Diferentemente de outros dados governamentais que podem ser disponibilizados de 

forma livre, os dados pessoais são normalmente protegidos por leis de direito à privacidade. 

Um exemplo de dado educacional considerado restrito na maioria dos países é o histórico 

acadêmico do aluno. Segundo o Instituto de Dados Abertos do Reino Unido, dados pessoais 

podem se tornar dados abertos em cenários onde há previsão legal ou quando os indivíduos 

envolvidos concedem expressamente uma permissão para a sua publicação (ODI, 2014).  

 

Um exemplo de uso destes dados vem do Departamento de Educação dos Estados Unidos 

na iniciativa “My Data”, inicialmente voltada a filhos de militares que trabalhavam fora do 

país, permitindo aos pais e ao aluno ter acesso ao seu perfil acadêmico em um formato aberto 

podendo então alimentar ferramentas compatíveis de ensino a distância (EDGOV, 2014). 

 

 

5.1.3.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, o banco de dados nacional de alunos (National Pupil Database) é uma das 

principais bases de informação sobre educação. Essa base é alimentada por censos e contém 

informações pessoais dos alunos de toda a rede pública como: nome, endereço, histórico 

acadêmico, aspectos socioeconômicos. Sua disponibilização é controlada pelo governo que 

analisa pedidos de acesso e disponibiliza os dados se julgar que o objetivo do requisitante 

atende aos critérios de liberação (GOVUK, 2014). Seus principais usuários são pesquisadores 

e organizações sociais que utilizam os dados para avaliar as políticas de educação. 

 

O acesso integral a este banco de dados se dá apenas no contexto de gestão interna de 

cada escola, através de ferramentas de suporte à gestão criadas especificamente para este fim 

(FFTLIVE, 2014). Dessa forma os principais atores envolvidos com essa informação são 

aqueles que lidam diretamente com os alunos: professores, diretores e governors. 

 

Em 2012 o Departamento de Educação disponibilizou uma consulta inicial sugerindo 

flexibilizar as regras de liberação do banco para o público em geral o que suscitou uma 

desconfiança da comunidade de dados abertos sobre as reais intenções do governo (DAVIES, 

2012). O plano de liberar a base de dados usando técnicas de anonimato foi descartado logo 

após um grupo de jovens programadores “hackers” ter conseguido identificar os próprios 

registros em um evento de teste promovido pelo próprio Departamento (YRS, 2012).  
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Em 2014 a base de dados voltou a ser disponibilizada pelo governo juntamente com 

outros catálogos de dados em um evento chamado “Education Data Challenge” que propunha 

outro modelo de mediação da informação: os produtos a serem desenvolvidos deveriam 

permitir aos pais ou alunos acessar apenas seus dados pessoais enquanto o restante das 

informações seria apresentada de forma anônima e consolidada (NESTA, 2014). A solução 

premiada no evento foi o produto “Skills Route” que oferecia a ideia de consultoria prevendo 

as notas e o salário do aluno de acordo com as suas opções de carreira na universidade. O 

produto ainda está em fase de desenvolvimento e somente será disponibilizado ao público em 

2015 (MIME, 2014), mas permitiu validar a ideia de que é possível utilizar os dados pessoais 

de forma segura para oferecer um serviço individualizado ao cidadão. 

 

Outra evidência do compartilhamento do banco de dados nacional de alunos com 

terceiros vem do produto ChildView. Essa solução é utilizada por 70% das autoridades locais 

da Inglaterra para ações de assistência à famílias que enfrentam algum tipo de risco social 

(CACI, 2014). Segundo Williamson (WILLIAMSON, 2014), o ChildView é um exemplo de 

mediação que decodifica as crianças em unidades de informação para serem manipuladas, 

distribuídas, agregadas e recodificadas em políticas sociais voltadas ao indivíduo 

 

No quadro a seguir, analisamos a adequação do banco nacional de alunos aos princípios 

de dados abertos. Podemos inferir um potencial de baixo acesso a essa informação o que não é 

de todo surpreendente, pois se tratam de dados de crianças que são sensíveis segundo a 

legislação britânica. 
 

Tabela 12 - Adequação aos princípios de dados abertos do banco de dados de alunos da Inglaterra (Elaboração do 
autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo Contém dados de todos os alunos da rede pública de ensino Sim 

Primário Contém dados de todos os alunos da rede pública de ensino Sim 

Atual Os dados são atualizados regularmente através de censos Sim 

Acessível Os dados não estão disponíveis sem prévia autorização Não  

Processável por 

Máquina 
Os dados não estão disponíveis sem prévia autorização Não 

Não 

Discriminatório 
Os dados não são fornecidos sem prévia autorização Não 

Não 

Proprietário 
Os dados não estão disponíveis sem prévia autorização Não 

Licença Livre Os dados possuem restrições legais de compartilhamento Não 
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A partir dos dados levantados pela pesquisa, sugere-se que o principal representado pelos 

pais de alunos parecem não conhecer quais dados pessoais de alunos da rede pública são 

disponibilizados pelo governo e em que condições esse acesso é liberado para terceiros e para 

quem. Na prática a sociedade parece não ver benefício nesse tipo de informação a não ser para 

pesquisas acadêmicas. Diante da proposta do Departamento de Educação de compartilhar 

publicamente os dados da base nacional de alunos houve uma repercussão negativa da mídia 

que a associou a uma política de mercantilização das informações educacionais (WIRED, 

2014). Atualmente em função do compartilhamento de dados de educação e também de saúde 

pública na Inglaterra, tem-se discutido propostas de regulação de compartilhamento de dados 

pessoais com uma maior transparência dos resultados do seu uso por terceiros a fim de 

resguardar os direitos do cidadão (DATASHARING, 2014). 

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas na Inglaterra: 
 

Tabela 13 - Externalidades do uso dos dados pessoais de alunos pelo principal na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Personalização 
Oferecimento de serviços sociais personalizados com 

base nos dados pessoais de alunos 
Positiva 

Proteção 
Falta de confiança da sociedade em relação ao 

compartilhamento de dados pessoais  
Negativa 

Avaliação 
Elaboração de pesquisas pela academia e organizações 

sociais para avaliação das políticas de educação 
Positiva 

 

 

5.1.3.2 BRASIL 

 

No Brasil não existe um banco de dados de alunos disponível para uso da sociedade civil, 

no formato aberto ou compartilhado, a nível nacional ou de Estados e Municípios. O que mais 

se aproxima desta visão é uma base de uso interno do INEP formada a partir dos dados de 

alunos de todas as escolas públicas e privadas coletados no censo educacional, mas que possui 

problemas de qualidade de informação e severas restrições de compartilhamento com 

terceiros mesmo com órgãos governamentais locais de educação. Segundo o pesquisador do 

INEP Estevon Naguno, na realidade a falta de confiabilidade dos dados impede o órgão de 

avançar mais rapidamente no debate interno sobre a disponibilização dessas informações com 

a sociedade.   

 

Um dos problemas práticos ligado à ausência de uma base nacional de alunos para 

utilização pela sociedade é a fragilidade na verificação dos dados de histórico acadêmico de 

um aluno cotista. Segundo o Conselho Nacional de Educação ocorrem fraudes no sistema de 

cotas das universidades federais que são reservadas para alunos da rede pública, pois não há 

como identificar se um candidato que faça todo o ensino médio em escola privada preste uma 

prova de certificação de supletivo emitido pela rede pública para se qualificar como cotista 

(UNIVERSIA, 2013). 
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Em função da ausência de publicação dos dados censitários para análise da adequação 

aos princípios de dados abertos podemos desde já inferir um potencial de baixo acesso. 

 

No entanto, durante a realização da pesquisa foi possível identificar o compartilhamento 

de dados pessoais por Secretarias Estaduais de Educação para que os alunos da sua rede 

pudessem acessar uma ferramenta privada de preparação para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). O produto se chama Geekie Games (figura a seguir) e consiste em um 

ambiente virtual de ensino que permite ao aluno identificar seus pontos fracos e fortes nos 

conteúdos programáticos do exame nacional, possibilitando um planejamento individualizado 

de estudo de acordo com o seu perfil (GEEKIE, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a empresa, esta solução já foi implantada em mais de 50% das escolas 

públicas do ensino médio do Brasil e conta com uma base histórica de desempenho 

acadêmico de mais de dois milhões de alunos. Não foi possível verificar junto às Secretarias 

de que forma os dados de histórico de desempenho dos alunos são devolvidos aos órgãos e se 

os gestores se apropriam das informações para aprimorar o planejamento pedagógico das 

unidades escolares. Fato é que na ausência de uma política de compartilhamento de dados 

pessoais de alunos pelo governo brasileiro, o próprio mercado se movimenta para utilizar 

essas informações para aprimorar seu portfolio de produtos educacionais. Neste caso, uma 

empresa privada construiu como ativo uma base de dados de desempenho acadêmico de 

alunos que possui grande valor para a melhoria das políticas públicas, mas que por forças de 

mercado não estará aberta para uso pleno por parte da sociedade.  

 

O produto Geekie Games operacionaliza o conceito de “Learning Analytics” ou análise 

de aprendizagem, um campo recente de aplicação de tecnologia em educação que utiliza os 

dados da iteração do aluno com sistemas inteligentes para prever o desempenho individual 

com base no histórico acadêmico e oferecer feedback em tempo real a alunos e professores 

para adaptar o planejamento de acordo com o rendimento do usuário (WOOLF, BAKER e 

GIANCHANDANI, 2010). Esse campo tem atraído cada vez mais empresas interessadas em 

 

Figura 5 – Exemplo de tela do produto Geekie Games  
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investir em soluções educacionais através da aplicação da tecnologia Big Data (RISEN, 2013; 

CAMPOS, 2014).  

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas no Brasil: 
 

Tabela 14 - Externalidades do uso dos dados pessoais de alunos pelo principal no Brasil (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Personalização 
Oferecimento de serviços personalizados privados com 

base nos dados pessoais dos alunos 
Negativa 

Avaliação 

Não foram encontradas evidências do uso dos dados de 

alunos para fins de interesse público como pesquisas e 

avaliações de políticas de educação 

Negativa 

 

 

5.1.3.3 COMPARAÇÃO 

 

A comparação mostrou um debate público na Inglaterra sobre a regulação do 

compartilhamento de dados pessoais de educação com terceiros, em especial com empresas 

privadas, que inexiste no Brasil. O conflito do movimento de abertura de dados públicos com 

o direito à privacidade pressupõe um marco legal de proteção de dados pessoais que ainda não 

existe no Brasil. 

 

O baixo acesso à informação nos dois casos foi condizente com o fato dos dados serem 

sensíveis, porém na Inglaterra foi possível identificar evidências oficiais de uso destes dados 

com o objetivo de oferecer serviços customizados (serviços sociais e de consultoria 

acadêmica). No Brasil o único caso identificado se refere a um produto pago que foi oferecido 

gratuitamente a alunos da escola pública sendo noticiado como uma politica inovadora, mas 

que ao mesmo tempo não pareceu promover o debate público sobre o risco da monetização 

dos dados pessoais de alunos pela iniciativa privada, além da não apropriação destes dados 

pelas secretarias de educação para aprimoramento das suas politicas públicas. 

 

 

5.1.3.4 TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas no Brasil e Inglaterra que 

estão relacionadas às políticas personalizadas: 

 

Inglaterra: 

“Em relação à disponibilização do banco nacional de alunos pelo governo, como sempre o diabo está 

nos detalhes: que dados, como são disponibilizados e para quem. Penso que o problema pode ser 

eventualmente o overload de dados para os interessados: pais, mídia, pesquisadores, etc.” Andy Child, 

líder dos governors na escola secundária High Storrs na região de Sheffield. 
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“Não estou convencido de que liberar mais dados é a resposta para melhorar a educação.” Bella 

Abrams, governor da escola primária Carfiled na região de Sheffield. 

 

“Fomos chamados pelo governo para testar se os dados anônimos que iriam ser liberados podiam levar 

a identificação de um aluno. Levamos 50 adolescentes do nosso grupo que entendiam de programação 

e dados abertos. Desafiaram-nos se os jovens podiam reconhecer a si mesmos ou algum conhecido a 

partir da manipulação dos dados. O Departamento teve que voltar atrás com o plano original de liberar 

publicamente a base nacional de alunos por conta da quantidade de informação considerada pessoal 

que os jovens conseguiram extrair da base anônima.” Emma Mulqueeny, CEO da organização não 

governamental Young Rewired State. 

 

“Tivemos o suporte do Departamento de Educação para organizar o evento. Alguns pais selecionados 

por nós autorizaram a divulgação dos dados de seus filhos de forma que fosse possível experimentar 

novas ideias de produtos onde você pudesse combinar informação pessoal de uma forma segura com 

outros dados abertos regularmente disponíveis. A proposta era criar alternativas de uso às tabelas de 

performance para apoio à decisão parental.” Ed Parkes, representante da organização NESTA, 

realizadora do evento de hacking de dados abertos Education Data Challenge. 

 

 

Brasil: 

“A transparência para existir precisa de um bom dado, um dado confiável, seguro. Um primeiro 

desafio é ter um processo confiável na coleta de dados tanto no censo como na avaliação. Coisa que do 

meu ponto de vista o INEP ainda está trabalhando para ter. Por exemplo, temos nomes duplicados de 

alunos na base de dados do censo.” Estevon Naguno, pesquisador do INEP. 

 

“Os dados escolares não são da escola. Eles são do país. O censo escolar não nos permite avançar 

também na divulgação porque a gente está sujeito a proteção dos dados dos alunos. Aqui o amarrado é 

tanto nos dados do censo escolar que pra fazer um bilhete, um comunicado, eu preciso cuidar pra não 

aparecer o dado tal. Claro que a gente não vai expor uma coisa particular mas são contradições do 

sistema.” Profa. Tania Ducatti, Diretora da Escola Anselmo Luigi Piccoli, Bento Gonçalves, RS. 

 

“Mesmo entre governo federal e estadual existe sigilo dos dados dos alunos. No nosso programa 

Renda melhor Jovem para alunos filhos de famílias pobres tem uma espécie de poupança escola. Se 

ele tirar mais que 500 pontos no ENEM ganhará um bônus. Todo ano tenho que mandar uma carta pro 

INEP solicitando a relação de quem tirou mais de 500 pontos. Tenho que assinar uma declaração de 

sigilo, ser autorizada pelo presidente do INEP e com essa burocracia essa informação demora muito 

pra chegar.” Wilson Risolia, secretário estadual de educação do Rio de Janeiro. 

 

“Plataformas que usam inteligência artificial precisam de muita gente usando, interagindo, 

consumindo os conteúdos que estão disponíveis. Assim em 2013 a gente abriu a plataforma para o 

Brasil inteiro gratuitamente com o projeto Geekie Games. Por meio desta ação a gente teve 2 milhões 

de alunos cadastrados, 11 secretarias estaduais apoiaram o projeto não só no âmbito da divulgação mas 

principalmente no compartilhamento do banco de dados dos alunos e professores. A gente conseguiu 

atingir mais de 50% das escolas privadas e publicas do ensino médio. Foram alunos de mais de 90% 

dos municípios de todo o pais. 8 em cada 10 alunos que acessaram a ferramenta eram alunos de 

escolas públicas.” Erik Nakandakare, sócio fundador da empresa Geekie. 
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5.2 A PERSPECTIVA DO AGENTE 

 

Quais os interesses do agente, ou seja, burocratas e gestores de educação, em relação às 

políticas públicas de educação básica que podem ser suportados pelo uso da tecnologia na 

transparência de informação? Sob a ótica da pressão pública externa por resultados através da 

divulgação de metas e objetivos, argumento que o agente se apropria dos dados que compõe 

os indicadores para melhor definir estratégias de ação comparando seus resultados e buscando 

referências entre seus pares. 

 

Sob a ótica da pressão interna de gestão, os interesses do agente passam pela melhoria 

dos processos de coleta, tratamento, analise e armazenagem da informação, para que além da 

disseminação pública ele possa focar na eficiência dos serviços oferecidos à sociedade. Neste 

aspecto, parcerias público-privadas são realizadas para transferência de tecnologia e resolução 

de problemas para os quais a administração pública não possui os recursos adequados. 

 

Neste nível os dados governamentais abertos são utilizados por atores ligados à gestão 

escolar. São dados que oferecem informações de apoio à gestão seja no nível da escola ou no 

nível regional como recursos recebidos e aplicados, características de infraestrutura e pessoal, 

indicador de performance, dentre outros.  

 

Segundo Meijer (MEIJER, 2009), o principal efeito da transparência para o agente é dar 

foco ao exterior enquanto a gestão costuma ter um foco voltado ao interior da escola. Essa 

mudança altera o comportamento dos gestores embora não de uma maneira previsível, pois o 

valor que se dá as informações depende, entre outros fatores, da cultura organizacional, da 

resistência de diretores e professores, e da sua capacidade de apropriação dos dados. De fato, 

na maior parte das vezes, o campo da educação utiliza critérios mais subjetivos para avaliar a 

efetividade do seu processo pedagógico gerando um conflito em relação ao uso de dados e 

indicadores para avaliação dos resultados.  
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5.2.1 GESTÃO POR RESULTADOS 

 

Os dados acadêmicos e orçamentários são os principais insumos para a avaliação de 

resultados da gestão na educação. O primeiro grupo de dados, calculado na forma de 

indicadores de performance, serve como balizador de qualidade de ensino e mensura como 

uma escola ou região se posiciona em relação as demais. O segundo grupo de dados fornece o 

parâmetro de eficiência do uso dos recursos públicos orientando as políticas públicas que 

definem o quanto é investido em educação básica. Nesta perspectiva ambos os dados podem 

ser comparados entre escolas, unidades gestoras, regiões, e em alguns casos até entre países. 

 

As políticas de responsabilização tratadas na seção 5.1.1 deste estudo reforçam o 

comportamento do agente em função da disponibilização e uso das informações pelo 

principal. Com base nas entrevistas realizadas dois usos da informação pelo agente são 

comuns: benchmarking com outras unidades e ações voltadas a melhoria dos resultados tendo 

como base o modelo de incentivos do sistema - high stake, ou que gera consequências para o 

gestor como punições e recompensas, ou low stake, modelo sem grandes consequências. 

 

Os usos são distintos dependendo do agente que se apropria da informação: os burocratas 

e diretores tendem a usar os dados para nortear o planejamento e a avaliação da sua gestão e 

os professores a usar os dados para iniciar processos de diálogo e conversação com outros 

atores. Para alguns entrevistados existe um conflito entre essas visões: uma abordagem 

orientada a dados ou “data-driven”, onde os dados determinam as ações de forma objetiva e 

outra abordagem que usa os dados como sinalização ou “data-informed”, onde os dados em 

conjunto com outras fontes subjetivas de informação balizam as ações a serem tomadas.  

 

 

 

5.2.1.1 INGLATERRA 

 

Na Inglaterra, diretores e professores são treinados para se apropriar da grande 

quantidade de dados educacionais que está disponível para a gestão. Uma prática comum no 

país é o benchmarking com outras escolas especialmente em relação à comparação dos gastos 

com pessoal que representam cerca de 80% do seu orçamento (DFE, 2013). No caso dos 

dados acadêmicos, a análise é mais complexa e suportada por ferramentas que utilizam os 

dados disponibilizados pelo governo consolidados por região, tipo de escola e gênero (GCSE, 

2013) para comparar os resultados da escola em relação às tendências nacionais e acompanhar 

as principais variáveis que influenciam os resultados de performance. 
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No quadro abaixo, analisamos a adequação dos dados acadêmicos da Inglaterra aos 

princípios de dados abertos. Podemos inferir um potencial de alto acesso a essa informação 

em função da especificidade da linguagem das avaliações educacionais. 
 

Tabela 15 - Adequação aos princípios de dados abertos dos dados acadêmicos na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo Contém dados de todas as escolas públicas da Inglaterra Sim 

Primário Contém dados agrupados por região, tipo de escola, gênero Sim 

Atual Os dados são atualizados após as avaliações nacionais Sim 

Acessível Os dados estão codificados em linguagem técnica Não  

Processável por 

Máquina 

Os dados são disponibilizados em formatos estruturados 

(planilha excel) compatíveis com rotinas computacionais 
Sim 

Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 
Sim 

Não 

Proprietário 

Os dados são disponibilizados em formatos proprietários 

(planilha Excel), porém de amplo uso da sociedade 
Não 

Licença Livre 
Os dados são liberados por meio de uma licença que permite 

o seu reuso e manipulação por terceiros 
Sim 

 

 

No caso do agente estar em competição com outro agente pela matricula de um aluno, a 

análise dos dados acadêmicos e orçamentários é útil para avaliar os resultados da escola em 

relação ao seu “rival”. No caso de um contexto onde seja possível a colaboração entre 

agentes, em geral fruto de uma coordenação regional, os dados no nível de escola são 

compartilhados e podem ser utilizados para a identificação de similaridade segundo aspectos 

orçamentários (gastos com pessoal), censitários (perfil do alunato, infraestrutura, localização) 

ou acadêmicos (performance dos alunos por grupo social).  

 

Uma evidência de colaboração a partir do compartilhamento de dados foi no projeto 

“London Challenge” (CFBT, 2014), citado como referência na Inglaterra. A publicação de 

dados pela autoridade local de educação de Londres listando 23 diferentes tipos de escolas a 

partir do cruzamento de dados acadêmicos e censitários permitiu o agrupamento de unidades 

com características similares, criando oportunidades de troca de experiência e ações conjuntas 

de gestão. Essa experiência motivou outras iniciativas como o portal “Regional Challenge” 

que utiliza os dados governamentais abertos para conectar escolas que tenham características 

similares potencializando o espírito de colaboração entre elas (RM, 2014). 

 

Além do benchmarking, o agente também utiliza os dados acadêmicos para reorientar 

suas ações de gestão interna da escola de modo a melhorar os resultados dos indicadores. Em 

uma abordagem “data-driven” argumento que é grande a possibilidade do agente ao ser 

pressionado pela opinião publica de utilizar estratégias oportunistas para melhorar seu 

resultado rapidamente. Por exemplo, um dos indicadores de performance leva em conta o 

percentual de estudantes da escola que tirou nota entre A e C. A gestão pode decidir então 

focar em crianças que tem nota D para que conquistem uma nota C deixando de lado as 
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crianças que já tem bom desempenho ou uma nota B e as que estão bem abaixo da média, 

com nota E (BBC, 2014; TES, 2013).  

 

Outras estratégias assumem um caráter ilegal na tentativa de burlar o sistema quando, por 

exemplo, o agente infla artificialmente as notas (DAILY, 2013) ou dá dinheiro para que os 

estudantes tirem boas notas (DAILY2, 2013). De forma similar, uma variável que seja 

alterada pelo governo de um ano para outro também pode gerar incentivos perversos como a 

redução do orçamento da escola para um aspecto do currículo que não contribuirá mais com o 

indicador de performance (MUIR, 2013). 

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas na Inglaterra: 
 

Tabela 16 - Externalidades do uso dos dados acadêmicos pelo agente na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Competição 
Comparação dos indicadores com a concorrência para 

competir pelo mercado de alunos 
Neutro 

Gaming 
Estratégias oportunistas para melhora artificial do 

indicador de performance da escola 
Negativa 

Colaboração 
Comparação de dados para colaboração entre escolas e 

melhora da eficiência na gestão 
Positiva 

 

 

5.2.1.2 BRASIL 

 

No Brasil, a gestão escolar idealmente deveria ser feita pela própria escola com a 

participação ativa da comunidade por meio do seu conselho local, porém na maior parte das 

vezes as secretarias estaduais e municipais de educação assumem o papel de planejamento e 

avaliação definindo metas e objetivos para as unidades da sua rede. É comum que ex-diretores 

de escola sejam capacitados para atuar na gestão estratégica e auxiliar na elaboração do 

planejamento politico-pedagógico de cada unidade. Em alguns locais este ator é chamado de 

coordenador pedagógico ou agente de acompanhamento de gestão escolar. O uso do IDEB 

pelo principal para responsabilizar os gestores pelo resultado da rede amplia a necessidade das 

secretarias de educação de monitorar os dados e o desempenho das escolas. 

 

Os dados acadêmicos obtidos dos resultados das avaliações nacionais são publicados pelo 

INEP em um portal da Internet (PROVABRASIL, 2014) muito embora não possibilite ao 

usuário baixar um arquivo com todos os dados para realizar análises mais complexas e 

comparações entre escolas ou regiões. Os dados são apresentados individualmente no nível de 

escola, município e estado e não oferecem detalhamento da informação por grupo de alunos, 

como gênero ou nível socioeconômico da família. 

 

 



    58 
 

No quadro abaixo, analisamos a adequação dos dados acadêmicos aos princípios de 

dados abertos. Podemos inferir um potencial de baixo acesso a essa informação inclusive por 

parte do agente em função do dado refletir o passado e não facilitar análises mais elaboradas 

em função dos dados não estarem disponíveis para serem baixados no portal. 
 

Tabela 17 - Adequação aos princípios de dados abertos dos dados acadêmicos no Brasil (Elaboração do autor) 

Princípio Observação 
Atende 

(Sim/Não) 

Completo Contém dados da maior parte das escolas públicas brasileiras Sim 

Primário Contém dados agrupados por escola, município ou estado Não 

Atual Os dados são atualizados apenas bianualmente Não 

Acessível 
Os dados contêm informações voltadas aos profissionais de 

educação e não facilmente acessíveis ao cidadão comum  
Não 

Processável por 

Máquina 
Os dados são apenas apresentados na tela  Não 

Não 

Discriminatório 

O acesso aos dados não exige identificação ou formulário de 

registro por parte do usuário 
Sim 

Não 

Proprietário 
Os dados são apenas apresentados na tela Não 

Licença Livre Os dados são apenas apresentados na tela Não 

 

 

Nas entrevistas realizadas, ficou claro que o uso de dados acadêmicos e mesmo do IDEB 

para apoio à tomada de decisão na gestão escolar ainda é muito incipiente em função da falta 

de capacitação dos profissionais e de recursos computacionais para auxiliar na análise de 

informação. Além disso, existe uma grande resistência cultural em utilizar dados para guiar o 

planejamento – a maior parte das faculdades de educação brasileiras não oferece disciplinas 

de análise estatística ou análise de dados educacionais e a utilização de dados é vista por 

alguns educadores como uma prática de origem neoliberal adotada por administradores e 

economistas para reduzir o processo da educação a um produto. Conforme aponta Carlos 

Sanches (SANCHES, 2014): 

Discutir qualidade da educação a partir do Ideb seria o mesmo 
que buscar uma definição da educação dentro de uma fábrica: 

estipular as tarefas, determinar a programação de ações, focar 

na execução dos serviços, providenciar a medição dos 

resultados e, claro, dar atenção especial à aferição do lucro. 
Ao contrário do que alguns possam imaginar, a educação é um 

direito e não um serviço ou produto. Cada estudante tem um 

tempo e um modo de aprender, e não há como definir que sua 
trajetória escolar siga padrões e regras pré-estabelecidos. O 

ambiente da sala de aula é diferente do chão de uma fábrica; 

enquanto operários manipulam máquinas, os professores 

estimulam o desenvolvimento cognitivo de seres humanos. 
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Ainda segundo José Pacheco (PACHECO, 2014): 
 

Nas decisões de política educativa, prevalece o discurso de 

economistas, engenheiros, técnicos de informática, jornalistas, 

gestores, diretores de marketing, ex-ministros, empresários — 
todas elas pessoas de boa vontade, mas desprovidas de 

conhecimento pedagógico. A racionalidade técnico- 

instrumental pontifica nos eventos em que aqueles que a mídia 
classifica de “especialistas” produzem “aulas magnas” e os 

pedagogos são minoria quase ostracizada. 

 

Uma evidência do uso de dados acadêmicos abertos vem da ferramenta QEdu (QEDU, 

2014), um portal de informações educacionais lançado em 2013 pela empresa Meritt com o 

apoio da Fundação Lemann que apresenta de forma amigável os dados disponibilizados pelo 

INEP facilitando sua apropriação pelos agentes (figura abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a empresa Meritt, em 1 ano, o QEdu teve 1 milhão de acessos. Dos usuários 

cadastrados na ferramenta em torno de mil usuários voltam todo o mês para consultas. Um 

dos motivos citados por gestores entrevistados para uso da ferramenta foi a limitação de 

recursos nas suas secretarias para analisar os dados divulgados pelo INEP considerados 

incompreensíveis a quem não possui conhecimentos de estatística. “Secretarias que não 

possuam uma equipe técnica qualificada encontram muitas dificuldades para extrair 

conclusões importantes sobre seu desempenho nas avaliações nacionais e sobre como podem 

melhorar” (CAZES, 2012).  

 

Os dados acadêmicos também são utilizados por outro produto similar ao QEdu voltado a 

agentes de educação e lançado em 2013 chamado Conviva Educação (CONVIVA, 2014). Ele 

foi idealizado pela UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) para 

ser uma plataforma de colaboração e diálogo entre agentes através da visualização dos dados. 

Contou com o investimento de cerca de R$ 4 milhões vindos de diversas fundações de 

grandes grupos empresariais do país. O Conviva já possui cerca de quatro mil municípios 

 

Figura 6- Portal QEdu (fonte: qedu.org.br) 
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inscritos e dez mil usuários cadastrados (UNDIME, 2014) e tem sido utilizado para troca de 

experiências onde um gestor pode procurar outras escolas com perfil similar a sua com base 

nos dados disponíveis. 

 

Outro exemplo do uso de dados abertos vem da parceria do Instituto Desiderata, uma 

organização sem fins lucrativos que trabalha no fortalecimento de políticas públicas de 

educação e saúde, com o Observatório Educação e Cidade, grupo formado por pesquisadores 

de educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2014 foi lançado o portal 

Latitude (DESIDERATA, 2014), uma plataforma que tem o objetivo de capacitar gestores 

municipais no uso e compreensão de dados educacionais. Conforme aponta Marcio Costa 

pesquisador da UFRJ e um dos idealizadores do portal: 
 

A gente precisava de um produto que rompesse o desafio de 

comunicação. A nossa questão é instigar a discussão sobre 

educação usando o site nos fóruns de educadores. O desafio 
não é só divulgar os dados, mas também entrar nos canais 

onde educadores debatem suas realidades.  

 

 No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas no Brasil: 
 

Tabela 18 - Externalidades do uso dos dados acadêmicos pelo agente no Brasil (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Responsabilização 

Maior apropriação dos dados por parte da secretaria de 

educação em função da responsabilização do gestor 

pelos resultados da rede  

Positiva 

Cultura 

Resistência do uso e análise de dados por profissionais 

de educação. Potencial conflito no campo entre 

profissionais de formação pedagógica e 

economistas/administradores. 

Negativa 

Colaboração 
Disponibilização de ferramentas para gestores para 

análise de dados acadêmicos  
Positiva 

 

 

5.2.1.3 COMPARAÇÃO 

 

A comparação mostrou uma maior capacidade de apropriação dos dados educacionais 

pelo agente na Inglaterra em função do alto potencial de acesso à informação e um sistema de 

gestão que está fortemente baseado na análise de informações. No Brasil, foi percebida uma 

resistência dos profissionais que atuam no interior da escola quanto ao uso de dados para 

nortear seu planejamento pedagógico e uma associação entre o uso dos dados e burocratas das 

secretarias que definem metas e objetivos baseados nestes indicadores. 

 

 

Dessa forma, argumento que a gestão da educação na Inglaterra se mostrou mais 

orientado a resultados e, portanto, “data-driven” em relação à avaliação das politicas públicas. 
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No Brasil, foi identificado um movimento ainda incipiente de apropriação de dados pelos 

gestores que conta com o apoio financeiro de fundações empresarias para desenvolvimento de 

plataformas de análise de informação. O Brasil, portanto, se enquadraria em uma abordagem 

mista onde os burocratas das secretarias tendem a ser “data-driven” em função da pressão da 

opinião pública pelos resultados, e os profissionais da área “data-informed” utilizando os 

dados em processos dialógicos, mas sem necessariamente se comprometendo com metas e 

objetivos. 

 

 

5.2.1.4 TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas no Brasil e Inglaterra que 

estão relacionadas ao uso de tecnologia para apoiar o interesse do agente em relação à gestão 

por resultados: 

 

Inglaterra: 

“Os dados são apenas o ponto de partida para conversações.” Professor de escola primária em Londres 

(pediu para não ser identificado). 

 

“Estamos reduzindo o pessoal do setor de administração e, portanto, acessamos as informações 

financeiras de referência de outras escolas para avaliar quanto podemos gastar nessa área. Não 

queremos ultrapassar os gastos de referência.” Diretor de escola secundária em Londres (pediu para 

não ser identificado). 

 

“O indicador de 100% de qualificação no grau A até C tem levado algumas escolas a se concentrar nos 

estudantes que estão no limite entre os graus C e D negligenciando os de pior rendimento, pois não 

vão conseguir alcançar a meta, e os de maior rendimento, pois mesmo com pouca atenção conseguirão 

ficar dentro dos limites aceitáveis de qualificação.” Professor de escola secundária em Londres (pediu 

para não ser identificado). 

 

“Analisamos os dados da nossa escola várias vezes por ano porque são importantes para levantar 

questionamentos e para nortear a melhoria da escola. As informações mais úteis são aquelas relativas à 

pessoal especialmente quando comparamos os dados das outras escolas próximas.” Diretor de escola 

secundária em Londres (pediu para não ser identificado). 

 

“Para mim, a coisa realmente assustadora sobre a abordagem de dados abertos é que, quanto mais 

dados sobre escolas são abertos, mais se incentiva os dirigentes a concentrar o seu tempo, energia e 

recursos em tornar os indicadores melhores em vez de desenvolver o bem estar e a educação das 

crianças. Será essa uma característica da arrogância de uma geração planilha?” (LOANE, 2014). 

 

 

 

 

Brasil: 

“Informática é muito pouco mesmo. É tudo feito na mão. Planejamento, avaliação de rendimento do 

aluno, pegar informações do IDEB pra socializar com os professores. A gente não tem uma planilha 
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que eu possa ter acesso imediato e verificar se um determinado aluno teve um bom rendimento no ano 

passado por exemplo. Vejo no papel mesmo.” Profa. Sandra de Melo, Diretora da Escola 314 Sul, 

Distrito Federal. 

 

“Não me importo com números de aprovação e reprovação de alunos. Isso para mim não tem nenhum 

valor. Por acaso a gente tá conseguindo essa premiação. Eu acho que a gente tem que ter metas sim, 

mas não de números sabendo que estamos lidando com pessoas. Eu não quero saber se a escola é 4,5 

ou 4,6, eu quero saber quantas crianças estão aprendendo alguma coisa.” Profa. Heloísa Teixeira, 

Diretora da Escola Municipal CIEP Lauro de Freitas, Rio de Janeiro. 

 

“Criamos uma área interna de informação, de inteligência, comparando nossos resultados com o Brasil 

e entre municípios. Analisamos os resultados e tentamos ver se existe uma relação entre uma coisa e 

outra para apoiar a gestão.” Wilson Risolia, secretário estadual de educação do Rio de Janeiro. 

 

“A utilização de indicadores para a elaboração/alteração de políticas públicas ainda está sendo 

construída; no país, de maneira geral, ainda não temos estabelecida uma cultura gerencial de uso 

extensivo – e intensivo – de informações no apoio a decisões. No entanto, a criação do programa 

Escolas Prioritárias que visa melhorar a condição das escolas com pior desempenho na avaliação  já é 

um exemplo de que avançamos nesse sentido.” Herman Voorwald, secretário estadual de educação de 

São Paulo. 

 

“Transparência é de difícil implementação muito por conta das ferramentas que você tem a mão para 

poder fazer isso. O nosso sistema não é um sistema totalmente adequado que você possa fazer chegar a 

escola todas as informações. E há também a necessidade de toda uma preparação do pessoal da ponta 

para que eles possam ter acesso a esse volume de informações e fazer a devida interpretação do que 

você tem. A gente tem de uma maneira geral muita informação disponível. O problema é quem faz a 

leitura disso e a capacitação para poder fazer.” Eduardo Deschamps, secretário estadual de educação 

de Santa Catarina. 

 

“Maravilhosa essa ferramenta QEdu. Mostrei aos secretários municipais os mapas de cada região em 

português e matemática. Precisamos de mais ferramentas deste tipo. Isso nos ajuda a não precisar 

gastar com mais sistemas aqui na secretaria.” Eduardo Deschamps, secretário estadual de educação de 

Santa Catarina. 

 

“A gente colhe muita informação na área de educação e essa informação não chega para a sociedade. 

Acho que de certa forma tem que garantir a apropriação que é muito difícil principalmente na 

educação porque você tem os profissionais que não tem necessariamente a formação que eles precisam 

e muitas vezes é um problema da bagagem que esse profissional traz também. Primeiro tem que estar 

na cabeça dos gestores os dados como um forte subsidio para eles. A gente não está falando de 

transparência só para mostrar para a sociedade. Mas você ter os dados para você analisar e poder 

compartilhar com a sua equipe e pensar sobre as ações é extremamente importante.” Ernesto Faria, 

coordenador da Fundação Lemann. 

 

 

“Em relação aos dados do INEP. Primeiro problema: tem de acessar por meio do SPSS ou SAS que 

são dois programas caríssimos de estatística e matemática que poucas pessoas sabem operar. E o 

segundo problema é o gap temporal altíssimo da liberação dos dados – quase dois anos depois. Então 

vir com microdados que não podem ser trabalhados então não é informação. Na área de educação 
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informação útil é de tempo real ou o mais próximo do tempo real possível.” Carlos da Silva, Agente de 

Acompanhamento de Gestão Escolar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

“Eu sou de filosofia. Os campos de educação e gestão por resultados não são conflitantes. Você pensar 

o ser humano voltado para o bem, para os valores, a construção de um individuo dotado de ética e 

moral, mas você também pensar assim em algum momento eu tenho que dizer pros pais: olha estou 

construindo isso com o seu filho, ele não conseguiu aquilo, eu esperava isso dessa turma, ela só foi até 

aqui mostrando as metas e resultados.” Ana Valéria Dantas, Agente de Acompanhamento de Gestão 

Escolar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

“Temos pouca massa critica independente. As universidades de uma forma geral não tem praticamente 

ninguém que sabe qualquer coisa sobre dados educacionais, que é capaz de discutir sem ser 

ideologicamente e quem tem tá empregado nos vendedores de teste e pacotes de avaliação. E portanto 

ela não é capaz de criticar, de debater de verdade. Porque os economistas estão entrando direto na 

educação? Porque eles sabem mexer com os dados, tem uma formação científica bastante razoável.” 

Márcio Costa, pesquisador do Departamento de Educação da UFRJ.  

 

“Penso que a capacidade de apropriação dos dados pela escola tem a haver com o sistema de 

incentivos e o risco daquela escola em função do baixo desempenho. Mas tem um lado da barreira que 

é o desconhecimento gigantesco, as línguas que se falam são completamente independentes. Não dá 

pra usar na educação a linguagem de estatísticos e economistas que são as pessoas que dominam os 

dados. Qual educador sabe tabular um arquivo TXT?” Márcio Costa, pesquisador do Departamento de 

Educação da UFRJ. 

 

“A gente tinha uma devolutiva muito mal feita que o MEC trazia para as escolas a partir da Prova 

Brasil. Era um PDF que a escola baixava e tinha ali os dados sem nenhum cuidado visual ou nível de 

tradução. Então a gente apresentou pra Fundação Lemann a ideia de fazer o Boletim da Prova Brasil. 

Eles gostaram e a gente propôs uma parceria pra gente desenvolver o Boletim ao longo de 2012. O que 

era pra ser um boletim pra cada escola virou a plataforma QEdu.” Alexandre Oliveira, CEO da 

empresa Meritt Informação Educacional. 

 

“O Conviva é uma plataforma onde o gestor tem a disposição vários indicadores da sua rede de ensino. 

Indicadores pedagógicos como projeto pedagógico e força de trabalho. Indicadores de gestão como 

funcionamento de conselhos no município. Indicadores de financiamento como quantos recursos 

entram e como são aplicados, de transporte escolar, de merenda escolar. A plataforma tem o objetivo 

de permitir o gestor e toda a sua equipe técnica interagir com os dados e perceber melhor a questão do 

seu sistema de ensino.” Aléssio Lima, vice-presidente da UNDIME, União dos Dirigentes Municipais 

de Educação. 
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5.2.2 GESTÃO COLABORATIVA 

 

Uma evidência identificada durante a pesquisa foi a participação de grupos organizados 

da sociedade civil de especialistas em tecnologia e programação de computadores, os 

chamados hackers, atuando de forma colaborativa com os gestores em ações voltadas a 

resolver problemas técnicos das organizações públicas ligados a qualidade do dado ou análise 

da informação e em eventos públicos voltados a criação de aplicativos e protótipos utilizando 

as bases governamentais abertas, os chamados hackathons. 

 

O termo hacker originalmente foi associado a indivíduos que cometiam delitos na área de 

computação como invadir sistemas para roubar dados de cartão de crédito. No entanto, a 

terminologia atual associa este comportamento ilícito com o chamado cracker, deixando para 

o hacker uma ética necessariamente alinhada aos princípios de compartilhamento, abertura, 

descentralização, livre acesso e melhoria da sociedade (LEVY, 1984). 

 

Segundo Da Silva (SILVA, 2010) o movimento de hacking é um conceito emergente que 

“usa formas alternativas de participação e engajamento investigando e usando a própria lógica 

do sistema político para que ele produza resultados melhores em prol da cidadania e do 

interesse público”. 

 

Além da atuação de movimentos hacker, outro potencial uso dos dados governamentais 

abertos sob uma ótica de gestão colaborativa está associado ao conceito de “Cidades 

Inteligentes”, isto é, cidades que utilizam a tecnologia de informação para investir em capital 

humano e social com desenvolvimento sustentável criando políticas onde os dados públicos se 

revertam em um melhor planejamento urbano, maior mobilidade, uso eficientes de recursos 

naturais e aumento da qualidade de vida da sua comunidade (BALCH, 2013).  

 

Na área de educação pública uma experiência recente do uso de dados abertos vem da 

cidade de Washington, DC onde o governo em parceria com organizações locais lançou em 

2013 o portal LearnDC. Este portal disponibiliza um conjunto de informações com foco no 

cidadão permitindo pesquisar escolas e suas características, conteúdos educacionais e serviços 

de assistência infantil (GURIN, 2014). A colaboração com a comunidade não ficou apenas no 

nível político, mas se materializou também na disponibilização do código fonte do portal para 

toda a sociedade contribuir com sua evolução (GITHUB, 2014).  
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5.2.2.1 INGLATERRA 

 

No caso da Inglaterra, as ações de colaboração com grupos de hackers vêm tanto dos 

governos locais como do governo central confirmando a recente literatura sobre o tema 

(TINATI, CARR, et al., 2012). Também foi identificada uma evidência do uso de dados 

abertos educacionais para apoiar políticas de Cidades Inteligentes como, por exemplo, no caso 

de Londres através do portal Intelligent London, onde os londrinos podem comparar a 

performance das escolas da região de forma amigável e iterativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo do uso dos dados educacionais pela sociedade civil já mencionado nesta 

pesquisa foi com a organização “Rewired State” que tem como missão ajudar a codificar um 

melhor país resolvendo problemas do mundo real da sociedade britânica (REWIREDSTATE, 

2014). Um dos seus projetos mais conhecidos foi ajudar a validar a proposta do governo 

central de liberar ao publico a base nacional de alunos utilizando técnicas de dados anônimos. 

Diante do desafio proposto de tentar quebrar o sigilo dos dados, 50 adolescentes conseguiram 

identificar seus registros fazendo com que o Departamento de Educação voltasse a atrás e 

reavaliasse a estratégia de divulgação da sua base (YRS, 2012).  

 

Segundo Emma Mulqueeny, CEO Rewired State, a experiência com o Departamento de 

Educação foi tão exitosa que toda vez que o governo pretende liberar um conjunto de dados 

potencialmente sensíveis, por exemplo, dados de segurança pública, assistência social ou 

educação, procura chamar primeiro sua organização para avaliar os riscos de divulgação da 

informação em relação às leis de proteção de dados pessoais e determinados grupos sociais. 

 

No contexto da comunidade local, um grupo de hackers atuante identificado na pesquisa 

foi o ODM, Open Data Manchester, que conforme o próprio nome diz atua na região da 

grande Manchester. A atuação do grupo em colaboração com o governo local foi decisiva 

para disponibilizar vários conjuntos de dados abertos à comunidade (DATAGM, 2014). 

Segundo um dos seus líderes Julian Tait, um dos projetos mais importantes do ODM é 

auxiliar o governo local a identificar e estruturar bases de dados que possam ser abertas 

possibilitando a criação de serviços à comunidade por outros atores sociais.  

 

 

Figura 7 - Portal Intelligent London (fonte: www.intelligentlondon.org.uk) 
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Na área de educação, um dos exemplos práticos foi ajudar a mapear as escolas e as áreas 

de abrangência e cruzar os dados com as estatísticas demográficas para identificar regiões de 

Manchester carentes de construção de novas escolas. Segundo Julian, em função dos rígidos 

cortes orçamentários impostos pelo governo central, os gestores locais tem se utilizado dos 

dados abertos para viabilizar parcerias com sua comunidade para manter o nível de serviços e 

atendimento à população. 

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas na Inglaterra: 
 

Tabela 19 - Externalidades da colaboração do agente com atores sociais na Inglaterra (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Participação 
Participação da comunidade local no desenho das 

políticas públicas  
Positiva 

Inovação 
Apoio privado na entrega de serviços públicos 

inovadores  
Positiva 

 

Não apresentamos o quadro de adequação aos princípios de dados abertos nesta seção, 

pois não foi possível identificar uma tipologia de dados característica da gestão colaborativa. 

As tipologias de dados mais utilizadas são os indicadores de performance e os dados 

acadêmicos já mapeadas nas seções 5.1.1.1 e 5.2.1.1 respectivamente. 

 

 

5.2.2.2 BRASIL 

 

No Brasil a crescente de liberação de dados abertos por órgãos governamentais tem sido 

fomentada pelo movimento organizado de hackers. Um dos principais espaços de debate deste 

movimento é uma lista de discussão na Internet chamada “Transparência Hacker” (HACKER, 

2014). Esse movimento conta com estudantes, jornalistas e servidores públicos que trabalham 

em geral nas áreas de tecnologia de informação de diversos órgãos governamentais. Um 

exemplo recente de parceria institucional vem da Câmara de Deputados quando em 2013 

criou o Laboratório Hacker com o objetivo de “promover ações colaborativas visando o 

aprimoramento da transparência legislativa e de participação popular” (CAMARA, 2014). 

 

Segundo Fontoura (FONTOURA, 2014), em uma das poucas referências na literatura 

brasileira sobre a participação do movimento hacker: 

 
Embora os hackers não componham um grupo 

intrinsecamente interessado em política, e isto se confirme 

através das diferentes motivações surgidas na análise, algumas 
bem distintas da política, a atividade hacker através dos dados 

abertos pode constituir uma forma contemporânea de ativismo 

político. Ela é mais um meio pelo qual os grupos sociais 

podem demonstrar suas demandas, realizar sua argumentação, 
e assumir sua existência na sociedade. 
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Um dos aplicativos mencionados na pesquisa de Fontoura (ibid.) é o Minha Escola, que 

recebeu inclusive menção honrosa do Prêmio Mario Covas 8ª Edição. É um portal na Internet 

criado para mostrar informações sobre a avaliação das escolas públicas da região Sudeste a 

partir da mediação de dados públicos do IDEB e do censo escolar. Seu diferencial é a conexão 

com redes sociais, possibilitando aos usuários compartilhar mensagens entre os amigos 

vinculados a uma unidade escolar (figura abaixo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segundo Felipe Bergamo, criador do portal, sua principal motivação para criar o produto 

foi melhorar suas habilidades técnicas na área de computação. Outra motivação foi ter 

gostado do movimento de dados abertos e ter percebido que podia agregar e trazer algum 

avanço para a sociedade com seu conhecimento. Segundo ele o acesso ao portal conta com 

cerca de 20 mil acessos diários, na maioria estudantes do ensino supletivo, que trocam 

comentários sobre as matérias por não se encontrarem fisicamente todos os dias na escola em 

função da didática de ensino a distância de EJA – Ensino de Jovens e Adultos. 

 

Uma das principais referências de colaboração com o movimento hacker na área de 

educação pública vem do INEP, através dos hackathons de dados educacionais realizados em 

2013 e 2014 com o objetivo de “promover o desenvolvimento de projetos que visem à 

transparência de informações públicas por meio de tecnologias digitais” (INEP, 2013).  

 

Essa proposta surgiu quando em 2012 o INEP firmou um acordo de cooperação técnica 

com a Fundação Lemann com o objetivo de aperfeiçoar a disseminação dos dados referentes 

às avaliações de educação básica incluindo ações de sistematização da coleta e processamento 

dos dados, organização de eventos com a participação da sociedade civil para geração de 

ideias usando o conceito de dados abertos (hackathons), e realização de estudos técnicos para 

a melhoria do processo de gestão da informação das avaliações nacionais de educação básica. 

Curiosamente esse acordo de cooperação não está disponível na Internet e foi somente 

liberado pelo INEP após um pedido de Lei de Acesso à Informação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de comentário no uso do Minha Escola (fonte: www.escol.as) 
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Interessante observar que a Fundação Lemann tem exercido um papel de protagonista na 

apropriação e disseminação dos dados públicos de educação básica no Brasil: 
 

 Patrocinou o desenvolvimento da ferramenta de apoio à gestão baseada em dados 

abertos educacionais, o QEdu. Segundo Alexandre Oliveira, CEO da empresa 

Meritt Informação Educacional, “se não fosse a Fundação Lemann certamente o 

QEdu não teria a força que ele tem, não teria o tamanho que ele tem, não teria a 

perspectiva que ele tem”.  
 

 Organizou cursos para jornalistas, ensinando aos profissionais da área ferramentas 

para produzir reportagens sobre educação (LEMANN, 2014).  
 

 Repercutiu na grande mídia e premiou os melhores aplicativos criados a partir de 

dados abertos de educação nos hackathons de 2013 e 2014. 

 

No entanto, a atuação da Fundação Lemann e da inciativa privada são vistos com alguma 

reserva por outros atores da sociedade (FREITAS, 2014).  
 

Rigorosamente falando, para citar um exemplo, não deveria 

ser a Fundação Lemann e a Meritt que deveriam disponibilizar 

dados oficiais de avaliação no Qedu, mas sim o próprio INEP. 
Há 20 anos fazendo avaliações, não se explica porque este 

órgão foi especializando-se apenas em fazer testes (com 

terceirizadas) e não em analisar dados e dispô-los de forma 

organizada e de fácil acesso. Como tarefa de Estado, a ação do 
INEP não pode ser substituída pela ação da Fundação Lemann 

ou outra. O Estado não pode ir repassando sua atuação para as 

fundações – mesmo para as sem fins lucrativos. A iniciativa 
privada e as fundações podem investir em educação, mas, é 

preciso que elas não tomem o lugar do poder público. 

 

No hackathon do INEP de 2013 o produto vencedor foi o “Escola que Queremos”, portal 

que utiliza os dados públicos para criar indicadores de performance educacional a partir de 

variáveis de contexto como infraestrutura e alimentação (ESCOLA, 2013). O portal chegou a 

ter cinco mil acessos por mês logo após a repercussão na mídia do resultado do hackathon, 

porém passado um ano depois o número de acessos não chega a trezentos por mês. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo do Portal Escola que Queremos (fonte: www.escolaquequeremos.org) 

http://meritt.com.br/
http://www.qedu.org.br/
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Segundo Vitor Baptista, um dos hackers responsáveis pela criação do produto: 
 

Do lado da sociedade o maior problema é que o pessoal foca 
muito em dados abertos de receitas, despesas, dados contábeis 

em geral. Dados educacionais é uma mudança daquela visão 

de querer saber o quanto está sendo investido, se estão 
roubando, etc que é uma faceta de transparência importante, 

mas pessoalmente não é a que eu acho mais interessante. 

 

Não foram encontradas evidências de dados abertos educacionais locais (estaduais ou 

municipais) publicados. Porém já surgem experiências iniciais associadas à ideia de Cidades 

Inteligentes no Rio de Janeiro e em Recife através da publicação e uso de dados abertos com a 

criação de aplicativos voltados a turistas (BRITO, COSTA, et al., 2014).  

 

No quadro a seguir, sintetizamos as externalidades encontradas no Brasil: 
 

Tabela 20- Externalidades da colaboração do agente com atores sociais no Brasil (Elaboração do autor) 

Nome Descrição Efeito 

Participação 
Participação do movimento hacker por uma maior 

liberação de dados públicos 
Positiva 

Cultura 

Desconfiança por parte de alguns segmentos dos 

movimentos sociais da participação de fundações 

empresarias nas políticas públicas de educação 

Negativa 

Apoio Privado 
Apoio da iniciativa privada para suprir limitações 

técnicas da administração pública 
Positiva 

 

Não apresentamos o quadro de adequação aos princípios de dados abertos nesta seção, 

pois não foi possível identificar uma tipologia de dados característica da gestão colaborativa. 

As tipologias de dados mais utilizadas são os indicadores de performance e os dados 

acadêmicos já mapeadas nas seções 5.1.1.2 e 5.2.1.2 respectivamente. 
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5.2.2.3 COMPARAÇÃO 

 

Na comparação entre Brasil e Inglaterra ficou evidenciado um maior uso dos dados 

governamentais abertos por grupos locais de hackers ingleses em parceria com as autoridades 

locais, em geral, motivadas pela restrição orçamentária dos governos. Também encontramos 

evidências da atuação destes ativistas no governo central auxiliando na validação de bases 

governamentais sensíveis antes de serem disponibilizadas ao público. 

 

No Brasil, a ausência de dados públicos de Estados e Municípios ainda impede a atuação 

ou formação de grupos locais de hackers que poderiam atuar em colaboração com os 

governos nas áreas de planejamento urbano, educação e saúde. A evidência de colaboração na 

área de educação pública parece estar contida apenas no INEP que, através de um acordo de 

cooperação técnica com a Fundação Lemann, organizou hackathons em 2013 e 2014 gerando 

novas ideias e usos para seus dados públicos, muito embora nenhum produto ou aplicativo 

tenha se sustentado ou sido amplamente conhecido pelo cidadão comum. 

 

 

5.2.2.4 TRECHOS DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir apresentamos alguns trechos das entrevistas realizadas no Brasil e Inglaterra que 

estão relacionadas ao uso de tecnologia para apoiar o interesse do agente em relação à gestão 

colaborativa: 

 

Inglaterra: 

“Várias pessoas vão fazer algo com base no entusiasmo do momento e você realmente pode colocar 

um aplicativo rapidamente no ar. Mas com o tempo você tem que manter esse produto, atualizar esse 

produto e isso requer dinheiro. Essa parte do trabalho é chata e o entusiasmo vai embora.” Chris 

Chantrill, hacker criador do Portal UK Public Spending. 

 

“De hackathons e eventos deste tipo você só consegue obter provas de conceito ou aumentar o 

conhecimento sobre algo através da ação rápida de uma comunidade técnica. Daí pode surgir uma 

ideia para ser adotada em uma política publica ou ao menos aumentar o capital social da comunidade 

reforçando sua atuação com os gestores.” Julian Tait, líder do grupo de dados abertos Open Data 

Manchester. 

 

“Por conta da falta de skill  no momento os dados abertos são realmente úteis para um pequeno grupo: 

hackers e empresas que possuem esse capital técnico. Porém duas coisas estão acontecendo que vão 

acelerar a demanda: a primeira é que vejo vários jovens se qualificando para o mercado de 

programação de computadores. A segunda é que esse movimento não é apenas exclusivo do governo, 

pois algumas empresas estão abrindo seus dados em estratégias de colaboração com comunidades.” 

Emma Mulqueeny, CEO da organização não governamental Young Rewired State. 
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Brasil: 

“É complicada essa coisa de sustentabilidade. Exige muita criatividade e que hoje a forma mais fácil 

de monetizar é colocar o Google AdSense. Mas eu gostaria de fazer outra forma. Estou pensando em 

fazer algum vinculo com escolas particulares para financiarem parte da sustentação do produto.” 

Felipe Bergamo, hacker criador do portal Minha Escola. 

 

“Em 2012 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve um evento de encontro de hackers. 

Formamos um grupo e tivemos a ideia de criar um mapa da educação de Florianópolis. Encontramos 

lá no evento um colunista bem influente no jornalismo local, ele soltou uma nota sobre o produto que 

criamos e a partir disso levei a ideia para o secretario de educação do município. Fui então chamado 

para ser assessor do gabinete pra trabalhar com os dados educacionais e a proposta agora é aperfeiçoar 

o mapa integrado com o sistema de geoprocessamento da prefeitura.” Leandro Damasio, hacker 

assessor da Secretaria de Educação de Florianópolis, Santa Catarina. 

 

“Para mim o principal do hackathon é realmente a parte da comunidade. Talvez o projeto em si acabe 

morrendo, mas aquele grupo que foi formado pode continuar. O meu maior problema com o projeto 

Escola que Queremos não foi nem a questão do dinheiro ou de um modelo de negócio, o maior 

problema é que dados educacionais não são coisas que eu trabalho no dia a dia, não é uma área que eu 

conheço, não tenho contato com ONGs, escolas, etc. Então por mais que eu tenha adorado fazer e 

tenha gostado do trabalho final, chega no momento do “e agora?” e eu não sei responder onde pode 

melhorar, onde pode ser usado, porque não é com isso que eu trabalho.” Vitor Baptista, hacker criador 

do portal Escola que Queremos, vencedor do hackathon do INEP de 2013. 

 

“A ideia do hackathon nasce da necessidade de darmos visibilidade para a base de dados da Prova 

Brasil, chamando um pessoal para desenvolver coisas que mostrem que essa base tem dados 

interessantes. Por exemplo, eu gostei muito de um pessoal que desenvolveu um aplicativo onde o 

problema que eles focaram foi: pais que colocam os filhos em escolas particulares e que muitas vezes 

essas escolas tem um IDEB menor que escolas públicas da região. Eles pensaram porque não dar a 

possibilidade para esse pai ver do trajeto dele pro trabalho quais são as escolas públicas. Ai ele coloca 

distancia, IDEB, infraestrutura. E o aplicativo mostra: você só precisaria andar 100 metros no ponto tal 

para você levar seu filho para uma escola melhor e economizaria uma grana de escola privada. Eu 

achei fantástico por que é um problema que o INEP dificilmente pensaria como órgão público porque 

acaba focando em questões mais gerais.” Estevon Naguno, pesquisador do INEP. 
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas evidências coletadas na comparação entre Brasil e Inglaterra apresentamos 

a seguir um quadro resumo.  

 

Na primeira coluna apresentamos as categorias de análise desta pesquisa sob a 

perspectiva do principal e do agente. Na segunda e na quarta colunas apresentamos as 

variáveis de análise apuradas em cada categoria. Na terceira e na quinta colunas apresentamos 

as principais características decorrentes do uso dos dados pelos atores sociais. 
 

Tabela 21 - Quadro resumo de análise (elaboração do autor) 

Principal 

Brasil Inglaterra 

Qualidade do 

Dado e 

Externalidades 

Características 

Qualidade do 

Dado e 

Externalidades 

Características 

Políticas de 

Accountability 

Médio acesso 

 

Responsabilização 

Fiscalização 

Limitada 
apropriação da 

informação  

 

Ranking de 
gestores na mídia 

Alto acesso 

 

Segregação 
Ranqueamento 

Fiscalização 

Apropriação 
desigual da 

informação 

 

Ranking de escolas 
na mídia 

Políticas de 

Transparência 

Fiscal 

 

Baixo acesso 
 

 

Fiscalização 

 

 

Ausência de 
informação 

 

Controle social 

incipiente 

 

Médio acesso 
 

 

Fiscalização  

 

Olhos invisíveis da 
sociedade 

 

Controle social por 

governors 

Políticas 

Personalizadas 

 

Baixo acesso 

 
 

Personalização 

Avaliação  

 

Pouco debate 

sobre proteção de 
dados pessoais 

 

Uso dos dados por 

entes privados 

 

Baixo acesso 

 
 

Personalização 

Proteção 

Avaliação 

 

Debate público do 

compartilhamento 
de dados pessoais  

 

Uso em pesquisas e 

serviços sociais 

Agente     

Gestão por 

Resultados 

 

Baixo acesso 
 

Responsabilização 

Cultura 
Colaboração 

Abordagem   

“data-informed”   
 

Gestão orienta a 

apropriação dos 
indicadores 

 

Alto acesso 
 

Competição 

Gaming 
Colaboração 

Abordagem   

“data-driven”  
 

Mercado orienta a 

apropriação dos 
indicadores 

Gestão 

Colaborativa 

 

 

 
Participação 

Cultura 

Apoio Privado 

 

Eventual 

participação de 
hackers no 

contexto federal 

 
Suporte privado na 

gestão dos dados 

públicos 

 

 

 
Participação 

Inovação 

 

Participação de 

hackers no 
contexto federal e 

local 

 
Co-criação de 

produtos de 

interesse público 
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A Inglaterra apresentou de uma forma geral um maior acesso aos dados governamentais 

em formato aberto utilizando a tecnologia, e uma maior apropriação destes dados por atores 

sociais como veículos de comunicação e empresas e também por grupos de hackers 

interessados em colaborar para melhorar a qualidade de vida em suas comunidades.  

 

Com base nos achados podemos argumentar que a tecnologia amplia o poder do principal 

em relação à escolha parental da escola, porém também gera aspectos indesejáveis como o 

acesso privilegiado da informação por classes mais favorecidas reforçando a tese de que a 

tecnologia empodera os que já se encontram empoderados pela desigualdade social 

(GURSTEIN, 2011). Além disso, o uso dos dados em formato de rankings para comparar a 

qualidade de ensino de uma escola sem levar em conta suas características socioambientais 

acaba privilegiando as escolas localizadas nas áreas mais nobres das cidades.  

 

Dois aspectos decorrentes do uso de dados governamentais abertos devem ser 

enfrentados em futuras politicas públicas que visem uma maior equidade social na área de 

educação básica. O primeiro é que os dados são predominantemente utilizados para criação de 

rankings de escolas, seja via mídia nas matérias que mostram as tabelas de liga (“league 

tables”) ou pelos serviços e aplicativos que oferecem apoio de escolha parental e que 

ordenam as escolas com base no seu desempenho acadêmico, estigmatizando aquelas com 

piores notas que em geral são aquelas que possuem alunos de classes sociais mais pobres. O 

segundo aspecto é que os dados acabam sendo mais utilizados por famílias com melhor 

condição econômica para, por exemplo, pagar por serviços de consultoria de escolha parental, 

alugar uma casa próxima a uma escola de alto desempenho ou verificar a composição do 

alunato evitando grupos sociais e étnicos que são entendidos como problemáticos e com pior 

desempenho escolar (“cream skimming”). 

 

Do ponto de vista do agente, a transparência de informação aumenta a pressão por uma 

gestão baseada em metas e indicadores norteando as ações político-pedagógicas. Na Inglaterra 

a direção da escola se apropria da informação da sua unidade e das demais para maximizar 

sua condição frente aos concorrentes seguindo as regras de mercado. Segundo alguns críticos, 

a abordagem “data-driven” reforça a ideia de que a gestão da educação e a avaliação do 

aprendizado podem ser reduzidas a um número. Esse viés anularia, portanto, análises 

subjetivas e dialógicas pautadas no desenvolvimento de valores e habilidades não cognitivas 

do ser humano. A abordagem “data-informed” surge então como uma alternativa procurando 

conciliar ambas as visões de mundo ao utilizar os dados como ferramenta de questionamento 

e apoio às conversações dentro da escola e na comunidade. 

 

Outro aspecto identificado é o debate sobre o compartilhamento de dados pessoais de 

alunos pelo governo e os riscos da quebra de privacidade e do mau uso dessa informação por 

terceiros. No caso inglês, existe um forte mercado onde os dados educacionais são matéria 

prima para produtos de avaliação de aprendizagem e de suporte à gestão escolar.  
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Na Califórnia (SINGER, 2014), já existe um marco legal para tratar do tema que visa 

proteger os interesses privados das famílias dando um maior controle sobre quais dados 

pessoais estão sob a guarda do Estado. Somente com uma autorização expressa do indivíduo 

estes podem ser compartilhados com terceiros, em geral, nas situações onde ele julga ter um 

benefício por conta do uso social das informações. 

 

No caso do Brasil, o país apresentou de uma forma geral um acesso ainda incipiente aos 

dados governamentais em formato aberto utilizando a tecnologia contando com uma forte 

presença do INEP neste contexto e pouca ou nenhuma transparência por parte de Estados e 

Municípios. Isso é preocupante, pois a responsabilidade principal de educação básica está nos 

entes federados. Em relação à apropriação destes dados por atores sociais destaca-se a atuação 

da Fundação Lemann organizando hackathons, promovendo capacitações em jornalismo de 

dados e investindo em ferramentas de apoio à gestão por meio dos dados governamentais. 

 

Com base nos achados da pesquisa podemos argumentar que a tecnologia ainda não 

exerceu seu potencial junto ao principal principalmente na qualificação do debate sobre a 

qualidade da educação pública brasileira. Supõe-se que no caso brasileiro o acesso à escola 

pública predominantemente por classes menos favorecidas explique o limitado uso da 

informação por pais de alunos. Além disso, poucas entidades representativas de defesa da 

educação na sociedade possuem recursos técnicos para se apropriar dos dados abertos 

disponíveis. 

 

Outro fator importante é a resistência cultural: existe uma percepção do campo 

profissional que as tomadas de decisão baseada em dados são reducionistas no processo de 

aprendizagem. 

A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, 

não é adequação a um padrão ou a normas estabelecidas a 

priori e do alto. Qualidade é transação, isto é, debate entre 
indivíduos e grupos que têm um interesse em relação à rede 

educativa, que têm responsabilidade para com ela, com a qual 

estão envolvidos de algum modo e que trabalham para 

explicitar e definir, de modo consensual, valores, objetivos, 
prioridades, ideias (FREITAS, 2007). 

 

No entanto, a utilização dos dados abertos pelos veículos de comunicação de massa tem 

se mostrado uma alternativa de pressão para melhoria da educação frente ao poder público. 

Neste sentido um exemplo prático vem do Quênia onde a partir dos dados de infraestrutura, 

investimento e performance das escolas, uma jornalista verificou que o baixo rendimento dos 

alunos estava associado a desvios do orçamento de reforma de banheiros: as péssimas 

condições sanitárias levavam as crianças a se ausentar mais da escola e tirar piores notas 

(HAMMER, 2013).  
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A mídia brasileira tem focado em apresentar matérias com rankings de Estados e 

Municípios trazendo o debate sobre a qualidade da educação pública. O chamado jornalismo 

de dados vem se especializando em utilizar dados públicos e privados para compor matérias, 

criar visualizações iterativas para o leitor e investigar fatos até então desconhecidos sobre um 

tema. O jornal inglês “The Guardian” é referência mundial neste campo e têm servido como 

referência para veículos de comunicação de massa no Brasil como o Jornal Estado de São 

Paulo e O Globo. 

 

Do ponto de vista do agente, destaca-se uma crescente apropriação dos indicadores de 

qualidade pelos gestores estaduais e municipais que tem visto suas administrações serem 

avaliadas politicamente em função do resultado do IDEB da rede. Prefeitos e Governadores 

checam seu posicionamento no ranking nacional evitando desgastes políticos caso os 

indicadores apresentem forte queda. Já existem evidências de uso eleitoral e, em alguns casos, 

uma associação entre a melhoria do indicador e a possibilidade de reeleição. 

 

 No Brasil, a colaboração com entidades privadas e fundações empresariais tem destaque 

no âmbito do governo federal principalmente na disseminação da informação e na promoção 

de uma cultura de gestão e de tomada de decisão baseada na análise de dados. O uso dos 

dados educacionais para comparação e troca de experiências entre gestores locais começa a 

ganhar força, mas conta ainda com resistência principalmente de ordem financeira e técnica 

para estruturar sistemas de informação de gestão nas secretarias de educação. Com base na 

experiência inglesa, a colaboração com grupos locais de hackers parece apontar para uma 

gestão colaborativa por meio da divulgação de dados educacionais. 

 

Finalmente, nota-se certo atraso no Brasil no debate público sobre o uso e 

compartilhamento de dados pessoais especialmente na área da educação. A velocidade do 

desenvolvimento da tecnologia e das ferramentas de ensino adaptativo força o legislador 

garantir a proteção à privacidade sem, contudo, inibir os avanços que possibilitem aos alunos 

mais carentes acesso a tecnologias modernas de aprendizado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Quando os presidentes das oito nações mais ricas do mundo assinam um termo conjunto 

defendendo o uso dos dados governamentais abertos para “capacitar os indivíduos, os meios 

de comunicação, a sociedade civil e as empresas ajudando a obter melhores resultados nos 

serviços públicos, como saúde, educação, segurança pública, proteção ambiental e 

governança” (GOVUK, 2013), torna-se fundamental compreender os usos e efeitos da 

disponibilização de dados governamentais e avaliar os incentivos políticos em jogo.  

 

A principal contribuição deste trabalho é ampliar o conhecimento sobre os efeitos das 

políticas de governo aberto através da publicação e uso dos dados governamentais. Grande 

parte da literatura existente sobre este assunto procura analisar aspectos técnicos de gestão e 

disseminação da informação fazendo com que atores não iniciados em tecnologia tenham uma 

percepção limitada de como esta ferramenta pode auxiliar o desenho das políticas sociais 

visando aumentar a eficiência dos serviços públicos, melhorar a transparência na gestão dos 

recursos e viabilizar novos canais de participação com a sociedade civil organizada. 

 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar os efeitos dos dados educacionais abertos 

sobre a administração e a prática do processo educativo no ensino básico. Para isso analisou e 

comparou as experiências da Inglaterra e do Brasil identificando os diversos atores sociais 

envolvidos, o grau de acesso à informação dos dados governamentais e as externalidades que 

seu uso e mediação propiciam. 

 

Com base nos achados podemos argumentar que a tecnologia amplia o poder do principal 

em relação à escolha parental da escola, porém também gera aspectos indesejáveis como o 

acesso privilegiado da informação por classes mais ricas e o uso dos dados em formato de 

rankings para comparar a qualidade de ensino de uma escola sem levar em conta suas 

características socioambientais. 

 

Do ponto de vista do agente, a transparência de informação aumenta a pressão por uma 

gestão baseada em metas e indicadores norteando as ações político-pedagógicas. Segundo 

alguns críticos, a abordagem “data-driven” reforça a ideia de que a gestão da educação e a 

avaliação do aprendizado podem ser reduzidas a um número. Esse viés anularia, portanto, 

análises subjetivas e dialógicas pautadas no desenvolvimento de valores e habilidades não 

cognitivas do ser humano. A abordagem “data-informed” surge como uma alternativa 

procurando utilizar os dados como ferramenta de questionamento e apoio às conversações 

dentro da escola e na comunidade. 

 

Dessa forma, os dados educacionais abertos apresentam em síntese duas dinâmicas 

principais: controle e colaboração e externalidades distintas dependendo do contexto. No caso 

do controle, visa suportar principalmente políticas de accountability através da divulgação de 

informações de desempenho das escolas orientando o processo de escolha parental e o 

funcionamento de quasi-mercado como na Inglaterra, e suporte a políticas de incentivo ao 

aumento da qualidade do ensino em Estados e Municípios como no Brasil. A mediação no 
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formato de ranking pode trazer efeitos negativos como a estratificação social e estigmatização 

das escolas de pior desempenho. No entanto, no caso brasileiro, o uso do indicador de 

performance para avaliar as gestões de Governadores e Prefeitos parece trazer um efeito 

positivo pela importância dada ao debate da qualidade da educação pública. 

 

No caso da colaboração, os dados visam apoiar a gestão através do benchmarking entre 

escolas e da análise dos dados para tomada de decisões. A mediação se dá usualmente por 

ferramentas privadas pagas ou subsidiadas que facilitam a visualização e a apropriação das 

informações com efeitos positivos na capacidade de diagnosticar e resolver problemas 

comparando os resultados de uma escola ou de uma rede com outras unidades similares. A 

colaboração também se materializa através da participação social, seja através do movimento 

de hackers em busca de soluções inovadoras para desafios técnicos ligados a disseminação 

dos dados educacionais ou na parceria com empresas e organizações sociais para aumentar a 

qualidade e a eficiência dos processos de educação pública. 

 

Uma das limitações desta pesquisa foi a pouca diversidade de atores sociais entrevistados 

na Inglaterra. Naquele país não foi possível realizar entrevistas com gestores, parlamentares, 

auditores e imprensa. No Brasil, apesar da grande variedade de entrevistas, não foi possível 

aprofundar a pesquisa com os pais de alunos, pois os que foram contatados tiveram receio de 

expor suas opiniões e sofrer alguma retaliação. A pesquisa também foi limitada no seu 

escopo, pois analisou a educação de base de apenas dois países.  

 

Recomenda-se que futuras pesquisas avancem sobre a temática de dados governamentais 

abertos analisando a experiência de outros países bem como os efeitos em outras áreas das 

políticas educacionais como educação infantil, educação técnico-profissionalizante e 

educação superior. Torna-se especialmente útil analisar os países e políticas onde a iniciativa 

privada recebe investimento público para entregar serviços e produtos educacionais. 

 

Outro tema recomendado para pesquisas futuras é o uso dos dados abertos no suporte ao 

ensino e aprendizagem através dos Recursos Educacionais Abertos (REA, 2014). O REA é 

uma tecnologia que se baseia na disponibilização e reuso do conhecimento de forma livre e 

que é utilizada, por exemplo, para criação de aulas de forma colaborativa ou disponibilização 

de conteúdo curricular na modalidade ensino a distância. No REA, os dados abertos são 

utilizados para descrever uma taxonomia padrão dos objetos educacionais permitindo a sua 

troca e colaboração entre diferentes redes de educação e mesmo países.  

 

Ao concluir este trabalho, lembramos que diante do aumento dos valores destinados à 

educação no Brasil, a sociedade precisa aprofundar o debate sobre a melhoria da qualidade do 

ensino e a eficiência na gestão da educação. O acompanhamento e cobrança das metas 

previstas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), em especial de indicadores como o Custo 

Aluno Qualidade Inicial (CAQi), que estabelece um padrão mínimo de investimento do 

governo federal em Estados e Municípios para atingir uma educação de qualidade, gera uma 

demanda imediata pela transparência de informação tanto no nível regional como no federal. 
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A sociedade civil organizada deve cobrar os diferentes níveis de governo para que abram 

os dados em formatos processáveis por máquina e, diante do conjunto amplo de informações, 

trabalhar com a mídia, iniciativa privada e hacktivistas para produzir mediações de fácil 

assimilação tornando o dado governamental útil para a prática da gestão democrática. A 

apropriação dos dados governamentais por entidades de defesa da educação é fundamental 

para que os sistemas locais de educação básica deixem de ser uma “caixa-preta”. 

 

Do ponto de vista dos agentes públicos deve-se procurar aumentar a eficiência e a 

qualidade dos serviços através da integração das informações governamentais, fomentando 

uma base de dados nacional de educação básica que seja alimentada pelos entes federados, 

viabilizando pesquisas e avaliações das políticas públicas por diferentes atores sociais e 

assegurando a devida proteção aos dados pessoais.  

 

Políticas públicas que incentivem arranjos colaborativos com a esfera pública a partir dos 

dados governamentais abertos geram a dinâmica necessária para dar conta dos desafios de 

entregar um serviço com equidade, qualidade e agilidade, satisfazendo as demandas de uma 

sociedade cada vez mais complexa, múltipla e em constante transformação.  

 

  



    79 
 

7 BIBLIOGRAFIA 

 

ALVES, M.; SOARES, J. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições desiguais para a 

efetivação de uma política de avaliação educacional. Educ. Pesqui, v. 39, n. 1, p. 177-194, 2013. 

AMAZÔNIA. Amazonas é o Estado brasileiro com pior índice de atraso escolar no ensino médio em 

áreas rurais, 2014. Disponivel em: <http://amazonia.org.br/2014/06/amazonas-%C3%A9-o-estado-

brasileiro-com-pior-%C3%ADndice-de-atraso-escolar-no-ensino-m%C3%A9dio-em-%C3%A1reas-

rurais/>. Acesso em: 09 jul. 2014. 

ANDIFES. Em 4 anos, 15% das piores escolas no Ideb não se recuperaram, 2012. Disponivel em: 

<http://www.andifes.org.br/?p=13307>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

ANGÉLICO, F. Como anda a educação na Amazônia. apublica, 2012. Disponivel em: 

<http://apublica.org/2012/07/amazonia-1/>. Acesso em: 05 jul. 2014. 

APUBLICA. Bicho de sete cabeças, 2014. Disponivel em: <http://apublica.org/2014/04/bicho-de-sete-

cabecas/>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

BAHIA. Transparência na Escola, 2014. Disponivel em: 

<http://escolas.prod.educacao.ba.gov.br/transpar%C3%AAncianaescola>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

BALCH, O. Can open data power a smart city revolution? The Guardian, 2013. Disponivel em: 

<http://www.theguardian.com/sustainable-business/open-data-power-smart-city>. Acesso em: 30 

jul. 2014. 

BBC. The Education league tables. BBC News, 1998. Disponivel em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/education_league_tables/32196.stm>. Acesso em: 14 

jun. 2014. 

BBC. England's school league tables: More meet government targets. BBC, 2014. Disponivel em: 

<http://www.bbc.co.uk/news/education-25762211>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

BENKLER, Y. The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom. Yale 

University Press, 2006. 

BIRMINGHAM. School Budgets 2012/2013. Birmingham City Council, 2013. Disponivel em: 

<http://services.bgfl.org/cfpages/budgetnew/statement.cfm>. Acesso em: 29 jun. 2014. 

BRASILIA. Campanha "Não se troque por droga nenhuma" chega as escolas do DF , 2013. Disponivel 

em: <http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/479101/campanha-nao-se-troque-por-

droga-nenhuma-chega-as-escolas-do-df/>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

BRITO, K. et al. Brazilian Government Open Data: Implementation,Challenges, and Potential 

Opportunities. 15th Annual International Conference on Digital Government Research. [S.l.]: [s.n.]. 

2014. p. 11-16. 

BROOKE, N.; CUNHA, M. A. A avaliação externa como instrumento da gestão educacional nos 

Estados. Fundação Victor Civita. São Paulo. 2011. 



    80 
 

BURGESS, S.; GREAVES, E.; VIGNOLES, A. Parental choice of primary school in England: what ‘type’ of 

school do parents choose? CMPO and Department of Economics, University of Bristol. Bristol. 2009. 

BURGESS, S.; WILSON, D.; WORTH, J. A natural experiment in school accountability: the impact of 

school performance information on pupil progress and sorting. Centre for Market and Public 

Organisation, Bristol Institute of Public Affairs. Bristol. 2010. 

CACI. ChildView, 2014. Disponivel em: <http://www.caci.co.uk/products/product/childview>. Acesso 

em: 30 jul. 2014. 

CAMARA. Laboratório Hacker. Camara de Deputados, 2014. Disponivel em: 

<http://www2.camara.leg.br/transparencia/laboratorio-hacker>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

CAMERON, D. David Cameron: We are creating a new era of transparency. The Telegraph, 2011. 

Disponivel em: <http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/8621560/David-

Cameron-We-are-creating-a-new-era-of-transparency.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

CAMPAGNUCCI, F. Desigualdades educacionais têm cor e endereço em São Paulo, 2013. Disponivel 

em: <http://educacaoaberta.wordpress.com/2013/10/05/desigualdades-educacionais-tem-cor-e-

endereco-em-sao-paulo/>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

CAMPOS, A. M. ACCOUNTABILITY: QUANDO PODEREMOS TRADUZI-LA PARA O PORTUGUÊS? Revista 

de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, 1990. 

CAMPOS, N. Ensino Adaptativo: O Big Data na Educação. Estadão, 2014. Disponivel em: 

<http://blogs.estadao.com.br/a-educacao-no-seculo-21/ensino-adaptativo-o-big-data-na-

educacao/>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

CAZES, L. Rico banco de dados sobre educação ainda é pouco divulgado e utilizado. OGlobo, 2012. 

Disponivel em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/rico-banco-de-dados-sobre-

educacao-ainda-pouco-divulgado-utilizado-6988763>. Acesso em: 26 jul. 2014. 

CFBT. Lessons from London Schools: Investigating the Success. CfBT. Londres. 2014. 

CGU. Portal da Transparência, 2004. Disponivel em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/noticias/DetalheNoticia.asp?noticia=4>. Acesso em: 24 

maio 2014. 

CGU. CGU conclui relatório de avaliação da gestão do Fundeb, 2013. Disponivel em: 

<http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia08813.asp>. Acesso em: 15 jun. 2014. 

CHESHIRE. Interactive Mapping. Cheshire Council, 2014. Disponivel em: 

<http://maps.cheshire.gov.uk/cheshirecc.interactivemapping.web.internet/>. Acesso em: 14 jun. 

2014. 

CONVIVA. Conviva Educação, 2014. Disponivel em: <http://convivaeducacao.org.br/>. Acesso em: 26 

jul. 2014. 



    81 
 

CROYDON. Croydon has eight failing primary schools in new league tables, 2013. Disponivel em: 

<http://www.croydonadvertiser.co.uk/Croydon-12-failing-primary-schools-new-league/story-

20315405-detail/story.html>. Acesso em: 25 jun. 2014. 

CUCOS, R. Open Government Data: Helping Parents to find the Best School for their Kids. The 

WorldBank, 2013. Disponivel em: <http://blogs.worldbank.org/ic4d/open-government-data-helping-

parents-find-best-school-their-kids>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

DAILY. Record number of teachers cheat to boost exam grades. Daily Mail, 2013. Disponivel em: 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2480679/Record-numbers-teachers-cheat-boost-exam-

grades.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

DAILY2. Anger as GCSE pupils are offered bribes of £200. Daily Mail, 2013. Disponivel em: 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2341122/School-offers-pupils-200-bribe-just-C-GCSE-high-

fliers-nothing.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

DAILYMAIL. 'Wealthy parents should pay up to £20,000 to send their children to state school', says 

headmaster of leading private college. MailOnline, 2014. Disponivel em: 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2542085/Rich-parents-pay-20-000-send-children-state-

school-says-headmaster-leading-private-college.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

DATAGM. DataGM, 2014. Disponivel em: <http://datagm.org.uk>. Acesso em: 10 out. 2014. 

DATASHARING. Data sharing in government. http://datasharing.org.uk/, 2014. Disponivel em: 

<http://datasharing.org.uk/>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

DAVIES, T. Opening the National Pupil Database?, 2012. Disponivel em: 

<http://www.timdavies.org.uk/2012/11/12/opening-the-national-pupil-database/D>. Acesso em: 28 

jul. 2014. 

DESIDERATA. Latitude, 2014. Disponivel em: <http://latitude.org.br/site/>. Acesso em: 06 jul. 2014. 

DFE. Department for Education Open Data Strategy, 2012. Disponivel em: 

<http://data.gov.uk/library/dfe-open-data-strategy>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

DFE. Department for Education Statistical First Release. GCSE AND EQUIVALENT ATTAINMENT BY 

PUPIL CHARACTERISTICS IN ENGLAND, 2011/12, 2013. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219337/sfr04-

2013.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2014. 

DFE. School Performance Tables, 2014. Disponivel em: 

<http://www.education.gov.uk/schools/performance/>. Acesso em: 25 jun. 2014. 

EBC. Distrito Federal tem a maior incidência de tráfico de drogas próximo às escolas públicas, 2013. 

Disponivel em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-02-05/distrito-federal-tem-

maior-incidencia-de-trafico-de-drogas-proximo-escolas-publicas>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

EDGOV. MyData, 2014. Disponivel em: <http://www.ed.gov/edblogs/technology/mydata/>. Acesso 

em: 27 jul. 2014. 



    82 
 

EPOCA. Quando a pública ganha da particular. Epoca, 2008. Disponivel em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,EMI7709-15228-1,00-

QUANDO+A+PUBLICA+GANHA+DA+PARTICULAR.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

ESTADÃO. Avaliação internacional mostra que País tem avanço lento e abaixo do ideal na educação. 

Estadão, 2013. Disponivel em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,avaliacao-internacional-

mostra-que-pais-tem-avanco-lento-e-abaixo-do-ideal-na-educacao,1103448,0.htm>. Acesso em: 25 

maio 2014. 

ESTADÃODADOS. Posts marcados educação, 2014. Disponivel em: 

<http://blog.estadaodados.com/tag/educacao/>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

EVANS, A. M.; CAMPOS, A. Open Government Initiatives: Challenges of Citizen Participation. Journal 

of Policy Analysis and Management, v. 32, n. 1, p. 172-185, 2013. 

FERNANDES, R.; GREMAUD, A. Qualidade da educação: avaliação, indicadores e metas. In: VELOSO, F. 

Educação básica no Brasil: construindo o país do futuro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 213-238. 

FERRAZ, C.; FINAN, F.; MOREIRA, D. B. Corrupção, Má Gestão, e Desempenho Educacional: Evidências 

a Partir da Fiscalização dos Municípios. Anais do XXXVI Encontro Nacional de Economia. [S.l.]: [s.n.]. 

2008. 

FFTLIVE. FFTLive. FFTLive, 2014. Disponivel em: <https://www.fftlive.org>. Acesso em: 2014. 

FINDTHEBEST. findthebest, 2014. Disponivel em: <http://secondary-schools.findthebest.co.uk>. 

Acesso em: 25 jun. 2014. 

FIRPO, S.; PIERI, R.; SOUZA, A. Electoral Impacts of Uncovering Public School Quality: Evidence from 

Brazilian Municipalities. IZA Discussion Paper no 6524. [S.l.]. 2012. 

FOI0071792. Department for Education response: Case Reference 2013/0071792. Department for 

Education. [S.l.]. 2013. 

FONTOURA, M. HACKERS E PARTICIPAÇÃO: Uma análise de aplicativos de dados públicos no Brasil e 

seus criadores. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre. 2014. 

FREITAS, L. C. Eliminação adiada: o ocaso das classes populares no interior da escola e a ocultação da 

(má) qualidade do ensino. Educ. Soc., Campinas, v. 28, n. 100, p. 965-987, 2007. 

FREITAS, L. C. Diálogos a propósito da Lemann – I. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – Blog do Freitas, 2014. 

Disponivel em: <http://avaliacaoeducacional.com/2014/09/18/dialogos-a-proposito-da-lemann-i/>. 

Acesso em: 10 out. 2014. 

FUNG, A.; GRAHAM, M.; WEIL, D. Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. [S.l.]: 

Cambridge University Press, 2007. 

G1. Ensino médio público tem 8,6% de estudantes de famílias ricas, diz IBGE. G1, 2012. Disponivel 

em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/11/ensino-medio-publico-tem-86-de-estudantes-

de-familias-ricas-diz-ibge.html>. Acesso em: 07 30 2014. 



    83 
 

GCSE. 2013 GCSE and equivalent results including key stage 3 provisional, 2013. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/statistics/2013-gcse-and-equivalent-results-including-key-stage-

3-provisional>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

GEEKIE. Geekie Games, 2014. Disponivel em: <http://www.geekiegames.com.br/>. Acesso em: 31 jul. 

2014. 

GITHUB. Github, 2014. Disponivel em: <https://github.com/Gimperion/ReportCards>. Acesso em: 10 

out. 2014. 

GLENNERSTER, H. Quasi-Markets for Education? The Economic Journal, v. 101, n. 408, p. 1268-1276, 

1991. 

GOIS, A. Brasil tem 82 escolas de primeiro mundo em áreas pobres. OGlobo, 2012. Disponivel em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-tem-82-escolas-de-primeiro-mundo-em-areas-

pobres-5419543>. Acesso em: 05 jul. 2014. 

GOVUK. Department for Education open data strategy: June 2012, 2012. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/publications/department-for-education-open-data-strategy-june-

2012>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

GOVUK. G8 Open Data Charter , 2013. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-

technical-annex>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

GOVUK. Parents get more information about school performance, 2013. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/news/parents-get-more-information-about-school-

performance>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

GOVUK. National pupil database: requests received, 2014. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/publications/national-pupil-database-requests-received>. Acesso 

em: 30 jul. 2014. 

GRIMMELIKHUIJSEN, S. G.; WELCH, E. W. Developing and Testing a Theoretical Framework for 

Computer-Mediated Transparency of Local Governments. Public Administration Review, v. 72, n. 4, p. 

562-571, July/August 2012. 

GUARDIAN, T. Who is sponsoring England's Academy schools - and where are they? The Guardian, 

2012. Disponivel em: <http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/sep/26/academies-

sponsors-list-map>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

GUARDIAN, T. Education inequality in England: where is the gap widening? The Guardian, 2014. 

Disponivel em: <http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/27/education-inequality-in-

england-where-is-the-gap-widening-demos?CMP=twt_fd>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

GURIN, J. How Open Data Is Transforming City Life. Forbes, 2014. Disponivel em: 

<http://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/09/12/how-open-data-is-transforming-city-life/>. 

Acesso em: 10 out. 2014. 



    84 
 

GURSTEIN, M. Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone? First 

Monday, v. 16, n. 2, 2011. 

HACKATHON. II hackathon de dados educacionais, 2014. Disponivel em: 

<http://hackathondadoseducacionais.org.br/>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

HACKER. Transparência Hacker, 2014. Disponivel em: 

<https://groups.google.com/forum/#!forum/thackday>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

HAMMER, C. Open Data Has Little Value If People Can't Use It. Harvard Business Review, 2013. 

Disponivel em: <http://blogs.hbr.org/2013/03/open-data-has-little-value-if/>. Acesso em: 22 jun. 

2014. 

HARRISON, M. T.; PARDO, A. T.; COOK, M. Creating Open Government Ecosystems: A Research and 

Development Agenda. Future Internet, v. 4, n. 4, p. 900–928, 2012. 

HENRY, G. T. Community Accountability: A Theory of Information, Accountability, and School 

Improvement. Phi Delta Kappan, v. 78, n. 1, p. 85-90, 1996. 

HEY, J. The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chain: The Metaphorical link, 2004. Disponivel 

em: <http://www.dataschemata.com/uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf >. Acesso em: 30 jul. 

2014. 

HOOD,. What happens when transparency meets blame-avoidance? Public Management Review, v. 

9, n. 2, p. 191-210, 2007. 

ILLUSTREETS. illustreets, 2014. Disponivel em: <http://illustreets.co.uk/>. Acesso em: 25 jun. 2014. 

INEP. Hackathon de Dados Educacionais, 2013. Disponivel em: 

<http://hackathondadoseducacionais.org.br/>. Acesso em: 06 jul. 2014. 

INEP. e-SIC 23480006401201427. INEP. [S.l.]. 2014. 

INEP. Estatísticas do Ideb, 2014. Disponivel em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-

ideb/planilhas-para-download>. Acesso em: 06 jul. 2014. 

INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Básica, 2014. Disponivel em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 15 jun. 2014. 

JANSSEN, M.; CHARALABIDIS, Y.; ZUIDERWIJK, A. Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data 

and Open Government. Information Systems Management (ISM), v. 29, n. 4, p. 258-268, 2012. 

KARSTEN, S.; VISSCHER, A.; DE JONG, T. Another Side to the Coin: The Unintended Effects of the 

Publication of School Performance. Comparative Education, v. 37, n. 2, p. 231-242, 2001. 

LEMANN. Em parceria com a Fundação Lemann, a Abraji oferece o curso “Investigando a Qualidade 

da Educação com Dados Públicos” a jornalistas, 2014. Disponivel em: 

<http://fundacaolemann.org.br/novidades/em-parceria-com-a-fundacao-lemann-a-abraji-oferece-o-

curso-investigando-a-qualidade-da-educacao-com-dados-publicos-a-jornalistas>. Acesso em: 01 ago. 

2014. 



    85 
 

LEVY, S. Hackers: Heroes of the Computer Revolution. [S.l.]: Anchor Press/Doubleday, 1984. 

LINDSTEDT, C.; NAURIN, D. Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in Reducing 

Corruption. International Political Science Review, v. 31, n. 3, p. 301-322, 2010. 

LLOYDS. Lloyds Bank House Prices and School Review. Lloyds Bank, 2013. Disponivel em: 

<http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-releases/lloyds-

bank/2013/2710_house_prices.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

LOANE, T. Open Government Data: Helping Parents to find the Best School for their Kids, 2014. 

Disponivel em: <https://lists.okfn.org/pipermail/open-education/2014-June/000462.html>. Acesso 

em: 31 jul. 2014. 

LOCRATING. locrating, 2014. Disponivel em: <http://www.locrating.com/>. Acesso em: 25 jun. 2014. 

LONDON.GOV.UK. london.gov.uk. London School Atlas, 2014. Disponivel em: 

<http://www.london.gov.uk/webmaps/lsa/>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

MAGALHAES, G.; ROSEIRA, C.; STROVER, S. Open Government Data Intermediaries: A Terminology 

Framework. ICEGOV. Seul, Coreia: [s.n.]. 2013. 

MATHEUS, R.; ANGÉLICO, F.; ATOJI, M. I. Dados Abertos no Jornalismo: Os Limites e os Desafios das 

Estratégias de Uso e Criação de Cadeia de Valor Social incentivando a transparência e controle social 

na América Latina. OD4D, 2014. Disponivel em: <http://www.od4d.org/wp-

content/uploads/2014/02/Dados-Abertos-no-Jornalismo.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014. 

MCGINNES, S.; ELANDY, K. Unintended Behavioural Consequences of Publishing Performance Data: Is 

More Always Better? The Journal of Community Informatics, v. 8, n. 2, 2012. 

MCKINSEY. Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information. McKinsey 

Global Institute. [S.l.]. 2013. 

MEC. INDICADORES da qualidade na educação. Ação educativa, Unicef, Pnud, INEP, Seb/MEC 

(Coord). São Paulo, p. 41. 2007. 

MEC. Portal MEC, 2014. Disponivel em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336&msg=

1>. Acesso em: 04 jul. 2014. 

MEIJER, A. Does Transparency Lead to Better Education? The Effects in the Netherlands of Publishing 

School Performance Indicators on the Internet. In: MEIJER, A.; BOERSMA, K.; WAGENAAR, P. ICTs, 

Citizens and Governance: After the Hype. Amsterdam: IOS Press, 2009. p. 38-49. 

MEIJER, A. Understanding modern transparency. International Review of Administrative Sciences, v. 

75, n. 2, p. 255-269, Junho 2009. 

MEIJER, A. J. Publishing public performance results on the Internet Do stakeholders use the Internet 

to hold Dutch public service organizations to account? Government Information Quarterly, v. 24, p. 

165-185, 2007. 



    86 
 

MERITT. Portal Ideb, 2014. Disponivel em: <http://www.portalideb.com.br/>. Acesso em: 17 jun. 

2014. 

MICHENER, G.; BERSCH, K. Identifying transparency. Information Polity, v. 18, p. 233–242, 2013. 

MIME. Skills Route, 2014. Disponivel em: <http://www.mimeconsulting.co.uk/products/skills-route>. 

Acesso em: 28 jul. 2014. 

MUIR, R. The impact of league tables reform on vocational education in schools. London. 2013. 

NESTA. Education Open Data Challenge, 2014. Disponivel em: 

<http://www.nesta.org.uk/project/open-data-challenge-series/Education-Open-Data-Challenge>. 

Acesso em: 28 jul. 2014. 

OBAMA, B. Transparency and Open Government , 2009. Disponivel em: 

<http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment>. Acesso em: 24 

maio 2014. 

OCDE. DIGITAL BROADBAND CONTENT: PUBLIC SECTOR INFORMATION AND CONTENT. Organisation 

for Economic Co-operation and Development. [S.l.]. 2006. 

ODI. Data Sharing is Not Open Data, 2014. Disponivel em: <http://theodi.org/blog/data-sharing-is-

not-open-data>. Acesso em: 27 jul. 2014. 

OFFICE, P. M. PM welcomes Sir Tim Berners-Lee to Downing Street, 2009. Disponivel em: 

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20091005122636/http://www.number10.gov.uk/Page2

0595>. Acesso em: 25 maio 2014. 

OGAWA, R.; COLLOM, E. Using Performance Indicators to Hold Schools Accountable: Implicit 

Assumptions and Inherent Tensions. PEABODY JOURNAL OF EDUCATION, v. 75, n. 4, p. 200-215, 

2000. 

OGLOBO. A relação entre desempenho escolar e nível socioeconômico, 2012. Disponivel em: 

<http://oglobo.globo.com/infograficos/ideb-socioeconomico/>. Acesso em: 05 jul. 2014. 

OGLOBO. Censo: 65% das escolas brasileiras não têm biblioteca, 2014. Disponivel em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30440/censo-65-das-escolas-

brasileiras-nao-tem-biblioteca/>. Acesso em: 09 jul. 2014. 

OGLOBO. Total de alunos que trocaram rede particular pela municipal sobe 32% em quatro anos no 

Rio, 2014. Disponivel em: <http://oglobo.globo.com/rio/total-de-alunos-que-trocaram-rede-

particular-pela-municipal-sobe-32-em-quatro-anos-no-rio-14227358>. Acesso em: 21 out. 2014. 

OGP. 2º Plano de Ação Brasileiro, 2014. Disponivel em: 

<http://www.cgu.gov.br/GovernoAberto/no_brasil/plano-brasileiro/segundo-plano/index.asp>. 

Acesso em: 17 jun. 2014. 

OKFN. Grupo vai debater uso de dados educacionais. Open Knowledge Brasil, 2013. Disponivel em: 

<http://br.okfn.org/2013/03/05/grupo-vai-debater-uso-de-dados-educacionais/>. Acesso em: 17 jun. 

2014. 



    87 
 

ONU. Objetivos do Milênio, 2014. Disponivel em: 

<http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml>. Acesso em: 24 maio 2014. 

OPENGOVDATA. 8 Principios de Dados Abertos, 2014. Disponivel em: 

<https://public.resource.org/8_principles.html>. Acesso em: 31 maio 2014. 

OPSN. Empowering Parents, Improving Accountability. OPEN PUBLIC SERVICES NETWORK. [S.l.]. 

2013. 

PACHECO, J. Esperança de um Brasil melhor. GrupoA, 2014. Disponivel em: 

<http://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/9250/esperanca-de-um-brasil-melhor.aspx>. 

Acesso em: 30 jul. 2014. 

PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR. portaltransparencia.gov.br, 2014. Disponivel em: 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 26 maio 2014. 

PROVABRASIL. RESULTADOS SAEB/PROVA BRASIL 2011. INEP, 2014. Disponivel em: 

<http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados/>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

PRZEWORSKI, A.; TEUNE, H. The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: Wiley, 1971. 

QEDU. qedu, 2014. Disponivel em: <http://www.qedu.org.br/>. Acesso em: 06 jul. 2014. 

REA. Recursos Educacionais Abertos, 2014. Disponivel em: <http://www.rea.net.br/site/>. Acesso 

em: 31 jul. 2014. 

REED, J.; HALLGARTEN, J. Time to say goodbye? The future of school performance tables, 2003. 

Disponivel em: <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003500.htm>. Acesso em: 14 jun. 

2014. 

REWIREDSTATE. Rewired State, 2014. Disponivel em: <http://rewiredstate.org/>. Acesso em: 10 out. 

2014. 

RISEN, T. Big Data Helps Startups in Education, Health Sectors. US News, 2013. Disponivel em: 

<http://www.usnews.com/news/articles/2013/12/03/big-data-helps-startups-in-education-health-

sectors>. Acesso em: 27 jul. 2014. 

RM. School Finder RM, 2014. Disponivel em: <http://home.rm.com/schoolfinder/>. Acesso em: 25 

jun. 2015. 

RM. Using insights to support school collaboration, 2014. Disponivel em: 

<http://www.rmresults.co.uk/content/using-insights-support-school-collaboration>. Acesso em: 22 

jul. 2014. 

SAMMONS, P. School League Tables 1998: Deprived areas are still at a disadvantage. The 

Independent, 1998. Disponivel em: <http://www.independent.co.uk/life-style/school-league-tables-

1998-deprived-areas-are-still-at-a-disadvantage-1188377.html>. Acesso em: 14 jun. 2014. 



    88 
 

SANCHES, C. Ideb = qualidade? Apenas uma cortina de fumaça! Gazeta do Povo, 2014. Disponivel em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/m/conteudo.phtml?tl=1&id=1497686&tit=Ideb-=-qualidade%3f-

Apenas-uma-cortina-de-fumaca>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

SANCHEZ, O. O poder burocrático e o controle da informação. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, 

v. 0, n. 58, p. 89–119, 2003. 

SILVA, D. TRANSPARÊNCIA NA ESFERA PÚBLICA INTERCONECTADA. FACULDADE CÁSPER LÍBERO. São 

Paulo. 2010. 

SINGER, N. Privacy concerns arise over tech in classrooms. MIT, 2014. Disponivel em: 

<http://tech.mit.edu/V134/N38/edprivacy.html>. Acesso em: 10 out. 2014. 

SLOOT, B. V. D. On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data. Journal of 

eDemocracy, v. 3, n. 2, p. 136-154, 2011. 

SMITH, P. On the Unintended Consequences of Publishing Performance Data in the Public Sector. 

International Journal of Public Administration, v. 18, n. 2&3, p. 277-310, 1995. 

SUN, R.; VAN RYZIN, G. Are Performance Management Practices Associated With Better Outcomes? 

Empirical Evidence From New York Public Schools. American Review of Public Administration, v. 44, 

n. 3, p. 324-338, 2014. 

TELEGRAPH. 'Extravagant' academy school bosses blow thousands on luxury hotels and first-class 

travel. The Telegraph, 2013. Disponivel em: 

<http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10064242/Extravagant-academy-school-

bosses-blow-thousands-on-luxury-hotels-and-first-class-travel.html>. Acesso em: 29 jun. 2014. 

TELEGRAPH. School League Tables. The Telegraph, 2014. Disponivel em: 

<http://www.telegraph.co.uk/education/leaguetables/>. Acesso em: 25 jun. 2014. 

TES. Appeals against GCSEs reveal pressure at C/D borderline. TES, 2013. Disponivel em: 

<http://news.tes.co.uk/b/news/2013/12/11/appeals-against-gcse-and-a-level-grades-up.aspx>. 

Acesso em: 30 jul. 2014. 

TI. Global Corruption Report: Education, 2014. Disponivel em: 

<http://www.transparency.org/gcr_education>. Acesso em: 24 maio 2014. 

TINATI, R. et al. Exploring the Impact of Adopting Open Data in the UK Government. Digital Futures 

2012. Aberdeen: [s.n.]. 2012. 

UKGOV. Statistics: school and pupil numbers, 2014. Disponivel em: 

<https://www.gov.uk/government/collections/statistics-school-and-pupil-numbers>. Acesso em: 14 

jun. 2014. 

ULTIMOSEGUNDO. Colégio em favela com tráfico no Rio é o terceiro melhor do Brasil no Ideb. Ultimo 

Segundo Educação, 2012. Disponivel em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-

14/colegio-em-favela-com-trafico-no-rio-e-a-terceira-melhor-do-brasil-no-ideb.html>. Acesso em: 05 

jul. 2014. 



    89 
 

UNDIME. Conviva Educação auxilia municípios na gestão educacional, 2014. Disponivel em: 

<http://undime.org.br/conviva-educacao-auxilia-municipios-na-gestao-educacional/>. Acesso em: 26 

jul. 2014. 

UNIVERSIA. CNE quer cadastro de estudantes para evitar fraude na Lei de Cotas , 2013. Disponivel 

em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/01/14/993456/cne-quer-cadastro-

estudantes-evitar-fraude-na-lei-cotas.html>. Acesso em: 31 jul. 2014. 

UOL. Ideb 2009: somente cinco municípios têm educação de país rico nos anos finais do 

fundamental. UOL Educação, 2010. Disponivel em: 

<http://educacao.uol.com.br/noticias/2010/07/05/ideb-2009-somente-cinco-municipios-tem-

educacao-de-pais-rico-nos-anos-finais-do-fundamental.htm>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

UOL. Consulte a nota do Ideb do seu Estado e saiba se ele atingiu a meta proposta pelo MEC. UOL 

Educação, 2012. Disponivel em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/08/14/consulte-a-nota-

do-ideb-do-seu-estado-e-saiba-se-ele-atingiu-a-meta-proposta-pelo-mec.htm>. Acesso em: 05 jul. 

2014. 

VAZ, J. C.; RIBEIRO, M.; MATHEUS, R. Dados governamentais abertos e seus impactos sobre os 

conceitos e práticas de transparência no Brasil. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, v. 9, p. 45-62, 2010. 

WEBFOUNDATION. Open Data Barometer: 2013 Global Report, 2014. Disponivel em: 

<http://www.opendataresearch.org/barometer>. Acesso em: 01 jun. 2014. 

WEICK, K. Administering Education in Loosely Coupled Schools. The Phi Delta Kappan, v. 63, n. 10, p. 

673-676, 1982. 

WILLIAMSON, B. Reassembling children as data doppelgängers: How databases are making education 

machine-readable. Powerful Knowledge Conference. Bristol: [s.n.]. 2014. 

WIRED. Government offers school pupil data to private companies. Wired, 2014. Disponivel em: 

<http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-04/25/national-pupil-database>. Acesso em: 07 30 

2014. 

WOOLF, B. P.; BAKER, R.; GIANCHANDANI, E. From Data to Knowledge to Action: Enabling 

Personalized Education. Computing Community Consortium. [S.l.]. 2010. 

YRS. “… consider it a Braxton Hick…”. YRS, 2012. Disponivel em: 

<http://mulqueeny.wordpress.com/2012/07/09/consider-it-a-braxton-hick/>. Acesso em: 28 jul. 

2014. 

YU, H.; ROBINSON, D. G. The New Ambiguity of “Open Government". Social Science Research 

Network, 2012. 

ZUIDERWIJK, A.; JANSSEN, M. Open data policies, their implementation and impact: A framework for 

comparison. Government Information Quarterly, v. 31, n. 1, p. 17-29, January 2014. 

 

 


