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RESUMO: A questão da melhoria da qualidade da educação é tema de longa data no cenário 

político educacional. Nos últimos anos, pesquisadores têm destacado a necessidade de adotar 

uma visão integrada do conceito de qualidade, tratando de modo conjunto os indicadores de 

desempenho e fluxo escolar, para a maior compreensão da realidade educacional e de sua 

melhoria. Nesse contexto, este artigo examina a evolução de três indicadores educacionais, 

relacionados a perspectiva atual de qualidade da educação, – taxa de aprovação, desempenho 

escolar e IDEB – das redes pública, municipal e estadual dos municípios fluminenses no 

período de 2005-2009. Os resultados indicam a sensível e sistemática melhoria dos 

indicadores educacionais analisados; não deixando de apontar, contudo, que há ainda muito 

espaço para a melhora dos mesmos. 
 

1. Introdução 

A década de 1990 é marcada por múltiplas mudanças ocorridas nas diversas regiões do 

mundo que se refletem nos diferentes âmbitos da sociedade. Nesta década, emergem novos 

processos competitivos nas economias. A globalização e a mundialização exigem novos 

profissionais; a circulação de informações em tempo muito rápido e em uma quantidade 

enorme demandam novas habilidades e competências. Nesse cenário globalizado, a educação, 

através da formação de um novo modelo de estudante, ganha centralidade e uma nova 

perspectiva (GAJARDO, 2000). 

No que tange à realidade brasileira, as reformas educacionais empreendidas ao longo 

dos anos de 1990 trazem, com grande ímpeto, o foco na melhoria da qualidade da educação. 

Embora tal temática ganhe maior visibilidade a partir desse período, desde muito a literatura 

especializada discute os entraves aos progressos nessa área, registrando problemas como as 

desigualdades no acesso à escolarização e as altas taxas de reprovação e de evasão escolar. 

Assim, ao longo dos anos, o debate da qualidade da educação assumiu diferentes enfoques e 

perspectivas. 
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A partir da década de 1990, o tema da qualidade ganhou novos contornos. Nesse 

período, ocorreu a quase universalização do acesso da população de 7-14 anos à escola, a 

melhora significativa no fluxo escolar e a implantação e consolidação de sistemas de 

avaliação do ensino brasileiro (KLEIN, 2006; BONAMINO et al., 2007; OLIVEIRA, 2007). 

À medida que se democratizou o processo de escolarização e estabilizou-se o fluxo escolar, o 

olhar de pesquisadores e gestores políticos voltou-se para a aprendizagem dos alunos. Nesse 

novo cenário, qualidade da educação passou a ser associada ao bom desempenho discente nos 

exames padronizados. Inegavelmente, as avaliações em larga escala tiveram uma contribuição 

significativa nesse processo. Com a implantação do SAEB
1
 (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica) e os dados fornecidos pelo mesmo, verificou-se que em relação à 

aprendizagem, o desempenho do aluno mediano das escolas públicas fica aquém do 

rendimento esperado nas disciplinas de Matemática e Leitura, áreas consideradas 

fundamentais ao término do primeiro segmento do Ensino Fundamental (BONAMINO et al., 

2007).  

Tal constatação levou pesquisadores e gestores políticos a se debruçarem mais 

cuidadosamente sobre o tema da qualidade do ensino, no sentido de buscar estratégias que 

viabilizassem um melhor rendimento discente. A partir de então, a qualidade da educação 

passou a estar relacionada ao desempenho escolar, medido através de notas nos exames 

nacionais padronizados e passou a ocupar espaço significativo nas pesquisas educacionais e 

na agenda política. 

Em 2005 foi criada a Prova Brasil, que representou um salto significativo em relação 

ao SAEB, uma vez que ampliou o raio de ação do mesmo, pelo fato de ser censitária e, 

consequentemente, oferecer dados não apenas para o Brasil e unidades da federação, mas 

também para cada município e escola participante
2
.  

Em decorrência da paulatina sistematização e consolidação do sistema estatístico 

educacional, o Brasil apresenta, hoje, dados substanciais sobre acesso à escola, fluxo e evasão 

e sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. Tais dados têm destacado que a questão do 

acesso à escola não é mais um grave problema – já que quase a totalidade da população em 

idade escolar encontra-se matriculada – e sim as elevadas taxas de repetência e evasão, 

associadas ao baixo desempenho dos estudantes nos exames padronizados. 

Com efeito, nos últimos anos, pesquisadores têm destacado a necessidade de adotar 

uma visão integrada do conceito de qualidade, tratando de modo conjunto os indicadores de 

desempenho e fluxo escolar, para a maior compreensão da realidade educacional e de sua 
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melhoria (FERNANDES e NATENZON, 2003; FERNANDES, 2004; BONAMINO et al.; 

2007; ALVES, 2007b). 

Os dados apontam para a necessidade de combinar fluxo e desempenho escolar, 

fazendo com que qualidade educacional signifique melhorar conjuntamente esses dois 

indicadores. Isso porque, sob tal perspectiva, qualidade implica em o aluno concluir a 

educação básica no tempo certo, progredindo na aprendizagem (KLEIN e FONTAIVE, 2009). 

Não é interessante um sistema de ensino no qual grande parcela dos alunos é reprovada ou 

abandona a escola antes de concluir a educação básica, ou no qual os alunos concluem a 

educação básica no tempo previsto, mas aprendem muito pouco. Logo, “um sistema de ensino 

ideal seria aquele em que todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não 

desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao final 

de tudo, aprendessem” (MEC/INEP, Nota Técnica – IDEB). 

Sob a égide dessa lógica, o MEC criou em 2007 o Plano do Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Com o propósito declarado de melhorar a qualidade da Educação Básica e 

orientado por uma visão sistêmica da política educacional, ele prevê ações para todos os 

níveis e modalidades de ensino e para as diferentes necessidades institucionais dos entes da 

federação. No âmbito do PDE, o MEC criou igualmente o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), que se propõe a medir a qualidade da educação brasileira nos 

âmbito nacional, estadual, municipal e em cada escola. O IDEB é um indicador de qualidade 

educacional que agrega os resultados de desempenho dos estudantes brasileiros (obtidos pela 

Prova Brasil) e rendimento escolar - taxa média de aprovação na etapa de ensino (obtidos pelo 

Censo Escolar). É, portanto, resultado do produto entre a média padronizada da Prova Brasil 

(da escola/ rede de ensino/ município), ajustada para expressar valores entre 0 e 10, e o 

número médio de anos que os alunos levam para concluir uma série.  

Em sua primeira medição, no ano de 2007, foram utilizados dados do Censo Escolar 

de 2005 e da Prova Brasil de 2005, alcançando-se o índice médio nacional de 3,8 para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental, considerado muito baixo em relação aos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em vista disso, 

foram estabelecidas metas progressivas de melhoria desse índice, prevendo-se atingir em 

2022 a média 6,0, o que representaria um desempenho educacional próximo ao que 

encontramos atualmente nos 20 países da OCDE mais bem colocados do mundo. Para 

possibilitar o acompanhamento desta meta, o MEC traçou metas de desempenho bianuais para 

cada município até 2022. 
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O IDEB apresenta-se, como um elemento fundamental para a melhoria do sistema 

educacional, pois mede a qualidade da educação em cada unidade da federação e também em 

cada escola, fornecendo subsídios para a formulação de políticas educacionais e estratégias 

para a melhoria da educação.  

Sua relevância reside no fato dele integrar os dois maiores problemas da educação 

brasileira: baixos desempenhos discentes e/ou altas taxas de reprovação redundam em um 

IDEB abaixo do esperado. 

Além de propor o índice, o PDE estabelece diretrizes e metas de qualidade para a 

Educação Básica, envolvendo unidades da federação, municípios e escolas, a serem 

alcançadas até 2022 e monitoradas pelo IDEB. Para atingi-las, é fundamental a melhora 

significativa do desempenho das escolas brasileiras e do fluxo escolar. Portanto, no bojo do 

PDE, e tendo o IDEB como carro-chefe, o MEC instituiu uma nova concepção de qualidade 

da educação, apresentando elementos importantes para o incremento da mesma e 

impulsionando a formulação de inúmeras políticas públicas educacionais. 

O desafio que se coloca, então, para pesquisadores é o de compreender como as 

políticas educacionais relacionam-se com a evolução dos indicadores educacionais e em que 

medida as mesmas têm contribuído para a melhoria da educação, tanto no sentido de 

regularizar o fluxo quanto no de aumentar o desempenho discente nos exames padronizados 

nacionais, possibilitando atuações em áreas ainda a descoberto. 

Neste sentido, o presente trabalho buscou analisar a evolução da qualidade da 

educação, através do exame da evolução dos próprios indicadores educacionais relacionados 

ao fluxo e desempenho escolar. Para tanto, será apresentado como alguns indicadores 

educacionais (taxa de aprovação, desempenho e IDEB) do Ensino Fundamental evoluíram no 

período de 2005 a 2009. O estudo focalizou a realidade educacional dos municípios do estado 

do Rio de Janeiro nos anos de 2005, 2007 e 2009 para a 4ª série (5ºano) do Ensino 

Fundamental em Matemática.  

A escolha da 4ª série (5º ano) do Ensino Fundamental deveu-se ao fato de que no 

Brasil as séries iniciais são de responsabilidade das redes municipais de ensino. São 

considerados os resultados em Matemática pelo fato de que, como amplamente mostrado 

pelos estudos sobre o efeito escola, os ganhos nesta área são mais determinados pela escola do 

que na área de Língua Portuguesa, que é consideravelmente influenciada por fatores não 

escolares e desenvolve-se em diferentes ambientes sociais frequentados pelos alunos 

(FRANCO e BONAMINO, 2002; FRANCO et al., 2007; FONTANIVE, 2009). 
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Nas próximas seções, abordaremos a relação do contexto municipal com os 

indicadores educacionais e a evolução dos mesmos nos municípios fluminenses no período de 

2005-2009. Concluiremos o trabalhado tecendo algumas considerações sobre os resultados 

encontrados. 

 

2. O processo de municipalização e a qualidade da educação 

A partir da década de 1980, cresce o movimento em prol da redemocratização do país, 

em oposição à política centralizadora do regime militar, redundando em propostas de 

reformulação do sistema educacional. Dentre elas, destaca-se a defesa pela descentralização 

administrativa dos sistemas educacionais, a qual permitiria que cada ente federativo assumisse 

suas responsabilidades com a manutenção e ampliação do ensino público. Em reconhecimento 

disso, ocorre não somente uma maior mobilização dos estados como também, e 

principalmente, dos municípios na defesa dessa autonomia administrativa, pois começam a 

perceber que para garantir os interesses locais faz-se necessário criar seus próprios sistemas 

de ensino. Nesse contexto, “uma nova Constituição e uma nova LDB revelaram-se uma 

necessidade” (SARMENTO, 2005, p. 1369). 

Em resposta a esse movimento, a partir da década de 1990 houve o aumento da 

autonomia dos governos estaduais e municipais, com a promulgação da Constituição Federal 

(CF/88) e da Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB – 9394/96. Em ambas as leis foram 

estabelecidos mecanismos de descentralização fiscal e política e, pela primeira vez, os 

municípios foram definidos como entes federados, tendo a possibilidade de criar seus próprios 

sistemas de ensino, principalmente para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, atuando 

em regime de colaboração com o Estado e a União. Além disso, os municípios viram seus 

recursos fiscais aumentados em virtude da criação de impostos próprios e do aumento das 

transferências de verbas efetuadas pelos estados e pela União, como, por exemplo, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF). 

Como consequência dessa nova dinâmica político-administrativa, cresce a importância 

dos municípios no cenário político e educacional, associada a dois fatores: o aumento do 

número de municípios no país e a expansão do processo de municipalização das matrículas do 

Ensino Fundamental. Diante do respaldo legal, muitos municípios constituíram ou 

expandiram seus próprios sistemas de ensino. As redes municipais passaram a ofertar o 

Ensino Fundamental, principalmente o primeiro segmento, contribuindo para o aumento do 

atendimento da população de 7-10 anos. Com a criação do FUNDEF, em 1996, no governo de 
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Fernando Henrique Cardoso, esse processo intensificou-se ainda mais, visto que o fundo 

possibilitou o aumento das verbas orçamentárias municipais, ao condicionar o repasse de 

recursos financeiros ao quantitativo de alunos matriculados (MENEZES-FILHO e 

PAZELLO, 2004; ALVES, 2007a; SAVIANI, 2007; ADRIÃO et al., 2008; KRAWCZICK, 

2008). Desde então, os municípios têm ampliado a sua responsabilidade pela oferta do Ensino 

Fundamental. 

No entanto, cabe ressaltar que o Brasil apresenta um cenário municipal extremamente 

complexo e desigual, em face da diversidade de comportamentos sociais, econômicos, 

demográficos e político-educacionais, que, não sem razão, afeta os indicadores de qualidade 

educacional. 

No que concerne à presente discussão, interessa perceber a evolução da qualidade da 

educação, expressa pelos indicadores educacionais nesses diferentes contextos.  

 

3. Os indicadores de qualidade educacional  

A relevância dos indicadores educacionais reside no fato de que estes refletem a 

qualidade e o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, subsidiando o processo de 

decisão e avaliação de políticas educacionais. Nesse sentido, no âmbito do PDE, três 

indicadores merecem destaque, dado que estão estreitamente relacionados à melhoria da 

qualidade da educação, a saber: Taxa de Aprovação; IDEB e Proficiência em Matemática. 

Desta maneira, nessa seção será analisada a evolução de tais indicadores nos municípios 

fluminenses
3
 no período compreendido entre 2005 e 2009. 

 

3.1 Taxa de aprovação 

 A repetência e a evasão escolar, elementos estreitamente relacionados, são problemas 

desde muito discutido na literatura educacional (BRANDÃO et al., 1983; FLETCHER, 1985; 

DAVIS e SILVA, 1993; FERRÃO et al., 2002). Conforme apontado por Brandão (1983), os 

altos índices de repetência e evasão permeiam todos os planos e investimentos na educação 

desde os anos 20, com os movimentos mais efetivos de implantação de um sistema público. 

Com efeito, tais fatores constituem-se um entrave na melhoria da qualidade da educação. Não 

sem razão, vários estudos apontam os efeitos negativos da repetência (LEITE, 1959; 

RIBEIRO, 1991; KLEIN et al., 1991).  

Nesse sentido, Brandão (ibid) assinala que a repetência se configura como um forte 

instrumento de seletividade, visto que estigmatiza o aluno, favorece a baixo autoestima e leva 

à evasão. Além disso, ainda segundo a autora, a repetência não garante a aprendizagem dos 
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alunos, ao contrário, aparece fortemente associada ao baixo rendimento. Dessa forma, frente 

ao reconhecimento das consequências desastrosas da repetência, aparece como meta, 

determinadas pelo MEC, no âmbito do PDE, o aumento das taxas de aprovação, com a 

consequente redução das taxas reprovação. A ideia implícita nas atuais políticas educacionais 

concernentes aos rendimentos escolares é a de que os alunos aprendam sem desperdiçar 

tempo com repetências e abandonos. Dessa forma, será analisado o comportamento das taxas 

de aprovação no período de 2005-2009, identificando tendências entre os municípios, Regiões 

de Governo e as redes de ensino
4
. 

A análise da evolução da taxa de aprovação média do ensino público entre o conjunto 

dos municípios fluminenses no período de 2005-2009 registra, de modo geral, um crescente 

aumento das taxas de aprovação no estado do Rio de Janeiro, sendo observada a mesma 

tendência na Rede Municipal. No entanto, convém registrar que o ganho apresentado por esta 

última entre os anos de 2007-2009 não é muito significativo, indicando certa estagnação no 

crescimento da taxa de aprovação da rede. No que tange a Rede Estadual, percebe-se um 

aumento entre os anos de 2005 e 2007, mas um decréscimo no ano de 2009 (vide Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1: Evolução das taxas médias de aprovação da 4ª série (5º ano) do Ensino Fundamental para o estado do 

Rio de Janeiro no período de 2005-2009 por dependência administrativa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Quando a análise foca a evolução das taxas de aprovação em cada Região de Governo 

para a Rede Pública de ensino, nota-se que algumas Regiões não somente mantêm a tendência 

de crescimento observada para o estado em geral, como também apresentam taxas de 

aprovação acima da média da rede de ensino, como representado no Gráfico 2. 
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Pode-se observar que, em 2005, as Regiões Noroeste Fluminense (88,23), Centro-Sul 

Fluminense (84,31), Médio Paraíba (83,09) e Serrana (82,41) apresentam taxa de aprovação 

acima da média apurada para o conjunto dos municípios do estado (82,21). Por sua vez, as 

Regiões Costa Verde (81,00), Baixadas Litorâneas (80,65), Metropolitana (79,80) e Norte 

Fluminense (77,83) situam-se abaixo deste índice. Em contrapartida, em 2007 ocorre uma 

pequena inversão de ordem: a Região Serrana sofre uma redução na sua taxa média (82,30), 

passando a integrar o grupo que se encontra abaixo da média e a Costa Verde expressa uma 

melhora em seu resultado (82,23), juntando-se ao grupo com as taxas médias mais elevadas; 

as demais não apresentam alterações nas suas posições. Já em 2009, as regiões que 

apresentam taxas médias de aprovação inferiores à da Rede Pública (85,07) são as regiões 

Metropolitana (83,77), Costa Verde (83,75), Norte Fluminense (83,42) e Baixadas Litorâneas 

(84,38). 

 

Gráfico 02: Evolução das taxas médias de aprovação da 4ª série (5º ano) do Ensino Fundamental para as Regiões 

de Governo na Rede Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Com efeito, nota-se que as Regiões com as taxas mais baixas foram as que obtiveram 

os maiores ganhos, enquanto que as com melhores desempenhos expressaram ganhos 

mínimos ou o declínio dos seus valores. Nesse sentido, merecem destaque as Regiões Norte 

Fluminense, Metropolitana (que mais cresceram em 2007, com ganhos de 4,19 e 4,06 pontos 

percentuais, respectivamente) e Noroeste Fluminense. No extremo oposto, a Região Noroeste 

foi a que mais caiu; porém, ainda assim, manteve a taxa média de aprovação acima do índice 
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geral em todo o período. Quando analisamos o ano de 2009, percebemos uma melhora no que 

se refere à Região Serrana, que teve um aumento de 3,65 pontos percentuais na média.  

 

3.2 Desempenho Educacional  

A Prova Brasil foi criada em 2005 e, por ser uma avaliação censitária, ampliou o 

campo de ação do SAEB, fornecendo dados para o Brasil, unidades da federação, municípios 

e escolas participantes. Mediante testes padronizados
5
 nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática e questionários contextuais, avalia a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

de ensino brasileiro, oferecendo subsídios para o cálculo do IDEB e, consequentemente, para 

a o estabelecimento de metas que visem o aumento da qualidade da educação. 

A metodologia da Prova Brasil é a mesma utilizada no SAEB. A interpretação dos 

resultados é feita mediante uma escala de proficiência mensurada entre 0 e 500 pontos. Para 

cada disciplina há uma escala, que engloba todas as séries e anos avaliados. Cada posição da 

escala indica as habilidades do aluno naquele nível, indicando o que o mesmo já sabe e o que 

ainda precisa aprender.  

Inicialmente, analisou-se a evolução das médias apuradas para o conjunto dos 

municípios fluminenses em Matemática por dependência administrativa no período de 2005-

2009. Conforme pode ser observado no Gráfico 3, a comparação da evolução das médias 

indica o aumento nos resultados em Matemática, sendo que na Rede Pública o crescimento foi 

maior. Nota-se que, em 2005, a Rede Pública apresentou o melhor desempenho médio, 

seguida da Rede Estadual e a Rede Municipal atingiu os piores patamares. Em 2007, ocorre 

uma inversão de ordem: a Rede Municipal passa a despontar, com o maior desempenho, 

enquanto a Rede Pública cai para a segunda colocação e a Rede Estadual registra o resultado 

mais baixo. No ano de 2009, a Rede Pública volta a apresentar destaque, seguida da Rede 

Municipal, e a Rede Estadual permanece na última posição. 
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Gráfico 3: Evolução das médias em Matemática da 4ª série (5ºano) do Ensino Fundamental para o estado do Rio 

de Janeiro no período de 2005-2009 por dependência administrativa. 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

O Gráfico 4 apresenta as médias das Regiões de Governo na Rede Pública. Nota-se 

que, em 2005, as Regiões Serrana, Noroeste Fluminense e Médio Paraíba apresentam os 

melhores desempenhos, situando-se acima da média apurada para a rede de ensino, enquanto 

as Regiões Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, Costa Verde, Norte Fluminense e 

Metropolitana encontram-se abaixo da média. Em 2007, ocorre uma mudança expressiva no 

quadro; nesse ano, somente as Regiões Costa Verde e Metropolitana, a despeito dos ganhos 

no desempenho médio, permanecem abaixo da média. No ano de 2009, tem-se um 

crescimento de todas as regiões, com exceção do Norte Fluminense que tem uma queda de 

0,06 pontos percentuais e fica abaixo da média da Rede Pública. Destaca-se de maneira 

expressiva e positiva a Região Serrana, com um aumento de 32,93 pontos e com média bem 

acima da média da Rede Pública. Vale destacar, ainda, o caso da Região Metropolitana, que 

embora tenha avançado, carrega em seu bojo a última colocação nos três anos analisados. 
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Gráfico 4: Evolução das médias em Matemática da 4ª série (5ºano) do Ensino Fundamental para as Regiões de 

Governo na Rede Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Dando continuidade à análise da evolução da proficiência em Matemática, separou-se 

os municípios fluminenses em cinco grupos: os que apresentam desempenho até 188,00; de 

188,01 a 198,00; 198,01 a 208,00; 208,01 a 218,00; acima de 218, 01.  

Em termos intermunicipais, verificaram-se situações muito diversas: municípios que 

mantiveram estáveis as médias de proficiência, outros aumentaram sobremaneira o 

desempenho, e ainda há aqueles que registraram queda significativa no resultado. Como pode 

ser observado no Mapa 1, no ano de 2005, 45 municípios possuíam notas inferiores a 188; em 

2007 (Mapa 2) o número de municípios nessa situação foi reduzido para 16 e em 2009 (Mapa 

3) apenas 4 situavam-se ainda abaixo deste patamar crítico.  

 Os Mapas 1, 2 e 3 ilustram nitidamente o processo de avanço em termos de 

proficiência entre os municípios e Regiões de Governo no ensino público, como um todo, pela 

comparação dos desempenhos no período. Nota-se que, em 2007, os municípios, em geral, 

melhoram sobremaneira o desempenho, expresso pela expansão das áreas com círculos 

amarelos e a redução das áreas vermelhas. No entanto, a Região Metropolitana ainda 

concentra uma grande área vermelha, indicando o pouco crescimento dos municípios que a 

integram. No ano de 2009, percebe-se que os 4 municípios (Belford Roxo, Japeri, Queimados 

e São João de Meriti) que ainda encontram-se em estado crítico (desempenho abaixo de 
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188,00) pertencem à Região Metropolitana, a qual mantém o pior desempenho no período, em 

comparação com as demais Regiões de Governo. 

 

Mapa 1: Distribuição da proficiência em Matemática nos municípios fluminenses em 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Mapa 2: Distribuição da proficiência em Matemática nos municípios fluminenses em 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 
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Mapa 3: Distribuição da proficiência em Matemática nos municípios fluminenses em 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

3.3 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

O IDEB é um instrumento importante para o acompanhamento das metas de qualidade 

do Plano de Desenvolvimento da Educação Básica – PDE, bem como um condutor de 

políticas públicas em prol da melhoria da qualidade da educação. Como as metas do IDEB 

são diferenciadas para cada município, rede e escola, a análise da evolução do índice no 

período de 2005-2009 permite verificar o desempenho das Regiões de Governo e dos 

municípios fluminenses nas séries iniciais do Ensino Fundamental em relação às metas 

previstas, dimensionando os alcances já efetuados e o quanto ainda é preciso avançar.  

Inicialmente, examinou-se a situação dos municípios em relação à meta do IDEB 

estabelecida para 2009, a qual foi classificada em quatro categorias: (i) atingiu a meta; (ii) 

ultrapassou a meta; (iii) não atingiu a meta, mas tampouco caiu em relação ao IDEB de 2007; 

(iv) não atingiu a meta e ainda apresentou queda no índice em relação ao ano de 2007. A 

maioria dos municípios na Rede Pública de ensino (56,53%) atingiu a meta prevista para 

2009, sendo que 8,7% dos municípios a alcançaram e 47,83% a ultrapassaram. Em relação 

aos municípios que não atingiram a meta (43,48%), verificou-se que 34,78% não caíram em 

relação ao ano de 2007; e outros 8,70% caíram em relação ao ano de 2007. Vale destacar, 

ainda, que a quantidade de municípios que estava com o IDEB acima de 5,0 (considerado 

muito alto para a presente análise) reduziu inicialmente entre os anos de 2005 e 2007, mas 

teve um crescimento muito significativo no ano de 2009. 
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Outra forma de avaliar a evolução do IDEB é analisar o crescimento do índice no 

período; assim, buscou-se verificar como o índice comportou-se em cada Região de Governo. 

O IDEB dos municípios foi agrupado em quatro categorias, as quais correspondem à seguinte 

classificação: até 3,4 = Muito Baixo; 3,5 – 3,9 = Baixo; 4 – 4,5 = Médio; 4,6 – 5,0 = Alto; 

acima de 5,0 = Muito Alto. Os Mapas 4, 5 e 6 ilustram o crescimento do IDEB em 2009 da 

rede pública nos municípios fluminenses. Nota-se a expansão de áreas com círculos amarelos 

e verdes e a redução de áreas vermelhas e laranjas, indicando significativa melhora do índice.  

Em termos regionais, em 2005 (Mapa 4), as Regiões Norte Fluminense e 

Metropolitana apresentam os piores desempenhos, com grande concentração de municípios 

com IDEBs até 3,4. Em 2007 (Mapa 5), já não se verifica praticamente nenhum município de 

tais Regiões nesse patamar. Na realidade, nesse ano, somente os municípios Cantagalo, na 

Região Serrana e São Fidelis, na Região Norte Fluminense, encontram-se nessa condição. Em 

2009 (Mapa 6), os dois municípios que possuem IDEB inferior a 3,4 encontram-se na Região 

Norte Fluminense (São João da Barra e Carapebus). Além disso, verifica-se que a Região 

Metropolitana, a despeito do crescimento observado entre os anos de 2005 e 2009, ainda 

apresenta, tanto no ano de 2007 quanto no ano de 2009, a maior concentração de municípios 

com baixo desempenho.  

 

Mapa 4: IDEB nos municípios fluminenses em 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 
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Mapa 5: IDEB nos municípios fluminenses em 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Mapa 6: IDEB nos municípios fluminenses em 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Estatísticas do Ideb 2010 

 

Neste ponto, faz-se fundamental destacar algumas observações referentes ao 

crescimento do índice no período. Como considerado, a ideia subjacente a este índice é de que 
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a melhoria da qualidade da educação demanda igualmente a melhora conjunta dos indicadores 

de desempenho e fluxo escolar. Nesse sentido, quando as redes dos municípios empenham-se 

em atingir as metas do IDEB, ou ultrapassá-las, estão, na verdade, garantindo a melhoria dos 

indicadores educacionais. De fato, de acordo com Fernandes e Gremaud (2009), a ideia 

central do sistema de metas subjacente ao IDEB é obter um maior comprometimento das 

redes e escolas para a melhoria da qualidade da educação.  

Dados estes fatos, é possível inferir que o crescimento do IDEB na esfera municipal 

fluminense expressa um comprometimento de gestores e redes de ensino em prol da melhoria 

da qualidade da educação. Embora ainda não se tenha chegado a um patamar no qual os dois 

componentes (taxa de aprovação e desempenho) caminhem juntos, os dados apontam o 

crescimento favorável de ambos os indicadores. A aprovação cresceu, o que significa menos 

reprovação e evasão; e o desempenho em Matemática também cresceu, o que é igualmente 

positivo, mesmo que em proporções não plenamente satisfatórias.  

No entanto, para que tal resultado seja ainda melhor, faz-se necessário o crescimento 

conjunto dos três componentes do IDEB, caso contrário, como bem sinalizado pelo INEP 

(2009), o índice pode experimentar uma queda nas próximas edições, o que inequivocamente 

pode, de igual modo, resultar na queda da proficiência discente e no retrocesso da qualidade 

da educação. 

 

4. Considerações Finais 

O presente estudo analisou a evolução dos indicadores de qualidade educacional do 

Ensino Fundamental nos municípios do estado do Rio de Janeiro – taxa de aprovação, 

desempenho escolar e IDEB – no período de 2005-2009. 

Os resultados indicam a sensível e sistemática melhoria dos indicadores educacionais 

analisados, sem deixar de apontar que há ainda muito espaço para melhora. Em relação às 

taxas de aprovação, a Rede Pública foi a que apresentou o maior crescimento médio no 

período analisado. Dentre as Regiões de Governo, as Regiões Médio Paraíba e Centro Sul 

Fluminense apresentam as melhores taxa de aprovação ao longo de todo o período; já as 

Regiões Norte Fluminense, Costa Verde e Metropolitana tendem a apresentar as taxas mais 

baixas. Quanto ao desempenho, a análise da evolução das médias para a Rede Pública indica o 

aumento nos resultados em Matemática. Quando se examina as Regiões de Governo, 

considerando o ensino público, as Regiões, de modo geral, Serrana, Noroeste Fluminense, 

Centro Sul Fluminense e Médio Paraíba apresentam os melhores desempenhos, situando-se 

acima da média apurada para a rede de ensino no ano de 2009, enquanto as Regiões 
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Metropolitana, Norte Fluminense, Costa Verde e Baixadas Litorâneas encontram-se abaixo da 

média. Por fim, a análise do IDEB demonstra que, de modo geral, uma parcela significativa 

dos municípios atingiu ou ultrapassou a meta prevista para 2009, fato este que redundou no 

crescimento do índice no período.  

No entanto, cumpre registrar que, a despeito do crescimento dos indicadores 

educacionais no período, os resultados igualmente indicam que há necessidade de mais 

melhorias. Isso torna-se notório quando se analisa o desempenho médio das redes de ensino 

fluminenses. Verifica-se que o desempenho médio obtido pelas redes de ensino fluminenses 

encontra-se aquém do desejável para a 4ª série (5º ano) em Matemática. O nível considerado 

satisfatório para essa etapa de ensino em Matemática é 225 de proficiência.
6
 Entretanto, a 

média da proficiência da Rede Pública para 2009 é 210,92, um aumento em relação ao ano de 

2007 (198,94), mas ainda significativamente abaixo do nível esperado. Assim, tais achados 

sinalizam que, com efeito, o desempenho no estado fluminense ainda é um ponto de 

estrangulamento. Serão necessárias ações mais efetivas, tanto no âmbito do sistema de ensino 

como no das escolas, para que ocorram mudanças concretas neste cenário. 

 

                                                 
1
 Sua primeira edição ocorreu em 1990 (com a participação de uma amostra de escolas que ofertavam as 1ª, 3ª, 5ª 

e 7ª séries do Ensino Fundamental das escolas públicas da rede urbana) e, desde então, é aplicado a cada dois 

anos. Ele avalia as habilidades em Língua Portuguesa e Matemática dos estudantes do 5º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, localizadas em área urbana ou rural. A 

avaliação é amostral, ou seja, apenas uma parte dos alunos (selecionados estatisticamente) das séries avaliadas 

participa da prova, o que resulta em o SAEB oferecer dados apenas para o Brasil, regiões e unidades da 

federação. 
2
 Em 2005, somente as escolas públicas urbanas com mais de 30 alunos matriculados nas séries avaliadas 

participaram da Prova. Em 2007, o mínimo de alunos exigido foi reduzido para 20. Já em 2009 e 2011, o critério 

foi o mesmo de 2007, com a diferença de que as escolas rurais foram incluídas. 
3
 O Estado do Rio de Janeiro é formado por 92 municípios organizados, para fins administrativos, em oito 

Regiões de Governo, a saber: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, 

Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. As Regiões de Governo são formadas da 

seguinte maneira: Baixadas Litorâneas: Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema e Silva Jardim; Centro-Sul Fluminense: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras; Costa 

Verde: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí; Metropolitana: Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, 

Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tangua; Médio Paraíba: Barra do Piraí, Barra 

Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta 

Redonda; Noroeste Fluminense: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje 

do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai; Norte 

Fluminense: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, 

São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra; Serrana: Bom Jardim, Carmo, Cantagalo, 

Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio 

Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Morais. 
4 Na Rede Pública de ensino são considerados os dados agregados (redes Estadual, Municipal e Federal) para 

cada município, fornecidos pelo INEP, à exceção do município do Rio de Janeiro. Para este, considera-se 

somente os dados referentes à Rede Municipal, uma vez que esta abarca quase a totalidade da matrícula ofertada 



 

 

18 

 

                                                                                                                                                         
no município, o correspondente a 96,99%. Dá-se destaque aqui às Redes Municipal e Estadual, dado que a Rede 

Federal representa um percentual reduzido da matrícula ofertada no estado, quando comparada com as demais 

redes. 
5
 Os dados são comparáveis ao longo do tempo, ou seja, pode-se acompanhar a evolução dos desempenhos das 

escolas, das redes e do sistema como um todo.  
6 Nesse respeito, consultar Paredes et al. (2009) e o movimento Todos pela Educação em 

http://www.todospelaeducação.org.br/. 
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