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A Fundação Lemann

A Fundação Lemann é uma organização familiar privada, 

fundada pelo empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, em 

2002. 

Nosso trabalho tem dois objetivos principais:

- a melhoria da qualidade da educação no Brasil, com foco 

em garantir o aprendizado dos alunos.

- acelerar transformações  sociais no Brasil, por meio do 

fortalecimento de uma rede de talentos comprometidos com o 

país.



QEdu: aprendizado em foco

• Missão da Fundação Lemann: contribuir para melhorar a 

qualidade da educação no Brasil

• Políticas públicas para a educação a partir de evidências

• QEdu: maior plataforma de dados da educação pública no Brasil

lançada pela Fundação Lemann e pela Meritt Informação 

Educacional em novembro de 2012



O que tínhamos no Brasil antes do 

QEdu

• As divulgações oficiais no Brasil, 

em geral, trazem poucas 

informações para a sociedade

• Os resultados informam pouco 

para o público geral sobre o nível 

de aprendizado dos alunos

• Microdados das avaliações 

externas e dos dados coletados 

pelo Ministério da Educação eram 

acessíveis apenas para 

programadores e pesquisadores



QEdu: aprendizado em foco

• Origem dos dados: Inep/Ministério da Educação do Brasil > Prova 

Brasil + Censo Escolar

• Investimento inicial de cerca de 150 mil euros

• Público alvo: sociedade em geral, mas foco principal está nas equipes 

das secretarias de educação e nos jornalistas

• Equipe atual com cerca de 15 pessoas: comunicação, tecnologia, 

design, conhecimento educacional, estatística.



• Olhar sobre o direito ao aprendizado de todos e cada um dos alunos

• Apresenta de forma clara e didática dados e evidências sobre as 

principais questões na área educacional

• Impacta políticas públicas na área de educação e, além dos dados, traz 

análises e estudos para orientar o trabalho de escolas e redes de ensino

• Reconhecido nacionalmente e internacionalmente como a maior 

plataforma de dados educacionais do Brasil

• É muito mais do que um portal, e tem por trás um trabalho ativo para 

garantir uma tomada de decisão baseada em evidências na área de 

educação

Características da iniciativa



Um olhar sobre o direito ao aprendizado dos 

alunos



Traz dados e evidências sobre as principais 

questões na área educacional



Impacto em políticas públicas

• Resultado: polícia foi às escolas acompanhar a volta às aulas



Análises e estudos para orientar o 

trabalho de escolas e redes de ensino



Reconhecimento e uso

• Reconhecimento do Ministério da Educação: 

http://portal.inep.gov.br/banco-propostas-inovadoras

http://pne.mec.gov.br/?pagina=visite

• Vencedor do Prêmio Mário Covas na categoria Governo Aberto

• Embasou dezenas de reportagens, sendo que uma delas foi 

finalista do Prêmio Esso (maior prêmio de jornalismo do Brasil): 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ensino-religioso-

obrigatorio-em-49-de-escolas-publicas-contra-lei-7928028

• Grande número de acessos nas cinco regiões do Brasil, sendo 

que já foi apresentado em workshops e eventos em todas elas

• Forte uso por secretarias de educação de todo o Brasil

http://portal.inep.gov.br/banco-propostas-inovadoras
http://pne.mec.gov.br/?pagina=visite
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ensino-religioso-obrigatorio-em-49-de-escolas-publicas-contra-lei-7928028


Acessos ao portal em 2014

Reconhecimento internacional

• Grande nível de acesso no Brasil, e bom nível de acesso nos Estados Unidos e em Portugal
Estados Unidos e em Portugal

• Apresentado na Conferência de Dados Abertos para América Latina e Caribe (Montevidéu, Uruguai)



Acessos ao portal em 2014

• 3644 municípios 

brasileiros com 

pelo menos 

duas visitas nos 

últimos dois 

meses

• 42.088 usuários 

cadastrados



Trabalho ativo para garantir a apropriação dos 

dados pelos principais usuários da plataforma

• Forte trabalho de disseminação do QEdu em eventos de 

educação

• Curso para jornalistas

• Curso para gestores educacionais (secretários, técnicos de 

secretaria)

• Pesquisa sobre como engajar os pais



Apresentação em eventos



Curso para jornalistas

• O curso ajuda jornalistas a trabalhar com dados educacionais e a 

desenvolver pautas a partir de análises com informações quantitativas. Já 

participaram do cursos jornalistas de diversos veículos brasileiros de 

impacto como Jornal da Globo, O Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. 

Paulo, Valor Econômico, Época, Isto É, G1, UOL, Ig, Veja.com, Exame.com, 

Nova Escola, Gestão Escolar, Escola Pública, Agência Brasil, Porvir e EBC.

• “Desde que comecei a fazer o curso, minha visão sobre o uso de dados 

mudou. Eu conhecia boa parte dos dados apresentados, a partir do site do 

Inep. Contudo, em minha opinião, o curso deu o devido peso e contexto a 

cada um dos indicadores. Dessa forma, agora eu enxergo os números 

relativos à educação com outros olhos - e com mais cuidado.

Como editor, orientei todos os repórteres da área a usar o QEdu, por 

exemplo, no desenvolvimento de suas reportagens.”



Desenho de curso para gestores

1ª Etapa

Levantamento 
dos dados

2ª Etapa

Uso dos dados 
para 

diagnóstico

3ª Etapa

Uso dos dados 
para 

planejamento

4ª Etapa

Uso dos dados 
para 

acompanhamen
to

Intervenção 

na rede

Uso dos dados com as equipes (professores, gestores escolares, gestores públicos):

- Em capacitação para o uso do QEdu

- Em reuniões informativas / formativas / de planejamento / de engajamento e sensibilização....

Uso dos dados com público externo (Câmara de vereadores, pais, etc.):

- Em reuniões / apresentações



Depoimentos de gestores

“O QEdu proporcionou à rede uma

possibilidade ímpar no planejamento das

ações tendo em vista a clareza e precisão

dos dados. Escolas e docentes se

surpreendem ao enxergar a realidade das

unidades educativas. Antes, passávamos

um tempo imenso tabulando os dados e com

imperfeições. Hoje, temos a possibilidade de

"olhar" a rede, o nosso trabalho, bem como

traçar ações que levem em conta a melhoria

da qualidade, buscando equidade na

educação ofertada em grande parte graças

aos dados disponibilizados no QEdu.”
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Uso com a
equipe / público
externo

“Com os dados de aprendizado e fluxo escolar, organizamos melhor nosso

planejamento anual, HTPCs mais produtivas e investimentos em formações

docentes.”







Obrigado.

ernesto@fundacaolemann.org.br / ernesto.faria@gmail.com
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