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Evidências para melhorar a educação
Há tempos são conhecidos os píf ios resultados da educa-

ção brasileira. Apesar dos avanços na área, que não podem 
ser desprezados, como a universalização do acesso ao ensi-
no, ainda caminhamos lentamente quando o assunto é edu-
cação de qualidade. No ranking mais recente do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa 2012), o Brasil 
f icou na 58ª colocação em Matemática, entre os 65 países ava-
liados; 55ª em Leitura e 59ª em Ciências. É nítida a necessida-
de de melhoria de nosso sistema educacional. Em matéria de 
capa desta edição, o foco está na educação baseada em evi-
dências e na transformação que o método, adotado em paí-
ses com melhores resultados educacionais, pode representar. 
Para João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto 
(IAB) e um dos autores do livro Educação baseada em evidên-
cias: como saber o que funciona em educação (lançado pelo 
IAB), as políticas públicas deveriam ser baseadas em evidên-
cias robustas. Cláudia Costin, diretora global de Educação do 
Banco Mundial, ouvida na reportagem, af irma: “A ciência pre-
cisa ser nossa aliada”. Por acreditar que o modelo pode melho-
rar os resultados das políticas públicas, a Gestão Educacional 
abre, com a reportagem de capa deste mês, a série Educação 
Baseada em Evidências, que abordará alguns temas e as princi-
pais evidências ligadas a eles, analisadas pelos autores do livro 
do IAB e por especialistas da área educacional. 

A colunista Ilona Becskeházy chama atenção para a neces-
sidade de o país adotar evidências confiáveis para o desenho, 
o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas. Marta 
Arretche, professora da USP e diretora do Centro de Estudos 
da Metrópole, na entrevista do mês, atesta: “não há dúvida de 
que o uso de evidências e indicadores confiáveis é de suma im-
portância para a tomada de decisões em políticas, seja quando 
elas estão sendo formuladas, seja na fase de implementação”.

Boa leitura!
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