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Divulgado na terça-feira, o
Ideb mostrou que o Brasil
estagnou no ensino médio
mas avançou no fundamen-
tal, principalmente da 1.ª à
4.ª série. Na rede pública, a
nota foi de 4,4 para 4,7, e a
meta definida para essa fase
do ensino era de 4,7. A escala
vai de 0 a 10. Nos anos finais,
de 5.ª à 8.ª série, o avanço foi
menor. A pontuação foi 3,7
para 3,9, (meta de 3,7). Dados
detalhados desse indicador,
porém, mostram que os alu-
nos não aprenderam mais
português e matemática – a
proficiência dos estudantes
aumentou apenas 0,22. O
restante ocorreu por causa
do outro fator que constitui
o índice, o fluxo: houve me-
nos repetência e as notas su-
biram. No ensino médio, a
rede pública permaneceu em
3,4, – em cima da meta.
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Apenas 21 escolas de 5.ª à 8.ª
séries de todo o Brasil podem
ser classificadas como Exce-
lentes, segundo a metodolo-
gia da Meritt Informação Edu-
cacional. Isso significa que
apenas 0,1% das unidades de
ensino desta fase cresceram
no Ideb, ficaram acima da me-
ta e também com nota supe-
rior a 6, o objetivo do País.

No primeiro ciclo, de 1.ª à
4.ª série, a situação é bem me-

lhor. Há no Brasil 3.840 escolas
com nível Excelentes, o que re-
presenta 11% do total.

A separação por nível não sig-
nifica dizer que a escola é de exce-
lência no aprendizado, mas, sim,
que ela tem feito um ótimo traba-
lho. Além disso, segundo Alexan-
dre Oliveira, da Meritt, cria uma

pressão boa para que escolas con-
tinuem evoluindo. “O que uma
escola que avançou na nota, está
acima de seis, deve fazer? Ela de-
ve subir ainda mais”, diz.

Além de pressionar as escolas
a manterem um comportamen-
to de contínua melhoria, essa
classificação expõe escolas, cida-
des e municípios que se valem
do tímido cálculo para evolução
das metas.

Quando o Ideb foi criado, em
2007, as metas até 2021 já foram
traçadas para as escolas, cida-
des, Estados e para o Brasil. Mas
elas também variam entre si.
Apesar da meta para o Brasil co-
mo um todo ser 6, a meta da rede
pública, por exemplo, é de 5,7 pa-
ra 2021. “E essa nota 6 é a média

que os países ricos tinham em
2007, quando foi criado o Ideb”,
completa Oliveira.

Como as metas não são recal-
culadas a cada edição, algumas
escolas, Estados e municípios fi-
cam acima desse parâmetro sem
obter nenhum avanço. A Escola
de Aplicação da USP, em São Pau-
lo, por exemplo, aparece em pri-
meiro no Estado, com nota aci-
ma da meta, mas apresentou que-
da no Ideb entre 2009 e 2011.

Azuis. De tão pequenas, é qua-
se impossível ver as faixas azuis
de Excelente no gráfico que se
refere a essa fase. O Estado com
maior número de escolas nessa
faixa é São Paulo, com 7 escolas –
0,1% do total do Estado. No ensi-
no fundamental 1, no qual as fai-
xas azuis são mais presentes,
Santa Catarina é a primeira, com
32% das escolas de 1.ª à 4.ª série
como excelentes.

Segundo a professora Maria
do Pilar Lacerda, ex-secretária

de Educação Básica do MEC, é
necessário se “inspirar” nos
anos iniciais do fundamental, no
formato multidisciplinar dessa
fase. “Se não houver um projeto
radical para o ensino fundamen-
tal 2, vai chegar a mais um Ideb e
os alunos continuarão sem saber
o que precisam”.

Pilar defende o debate do índi-
ce à luz do novo Plano Nacional
de Educação (PNE), que traça
metas de resultados e investi-
mentos para a área e está em trâ-
mite no congresso.

Ela defende que seja mantido
o objetivo de reservar 10% do
PIB para a educação. “É preciso
saber que educação de qualida-
de custa muito caro.”

O governo tenta derrubar os
10% aprovado pela Câmara, mas
que ainda pode ser alterado. O
próprio ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, não luta pe-
lo porcentual e diz que o País não
tem condição de se comprome-
ter com essa prioridade. / P.S.

Apenas 21 unidades crescem
acima de meta para 2021

● Quem quiser saber o posicio-
namento de cada escola do
País na classificação de níveis
da Meritt Informação Educa-
cional pode acessar o site
www.portalideb.com.br. O por-
tal coloca hoje os dados de
cada unidade de ensino funda-
mental do País, com acesso
gratuito e visualização fácil.

“A sociedade abraçou o
Ideb, fica atenta aos índices.
Por isso queremos transfor-
mar dados em informação, em
conhecimento”, diz Alexandre
Oliveira, da Meritt. A primeira
versão do Portal Ideb foi ao ar
em 2010. Os dados do Ideb
2011 também estão no site.

País tem 30% das escolas em ‘alerta’
Classificação feita com base no Ideb, divulgado na terça-feira, analisa desempenho de cada escola e aponta distorções em ranking

escolas do Brasil estão no Programa Ensino Médio Inovador, do
MEC, que prevê reestruturação no currículo e maior carga horária
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R$ 105 milhões

Índice mostrou
avanço lento

é quanto o MEC pretende investir neste ano nessas escolas,
que atendem 1,7 milhão de alunos em 24 Estados e no DF

Consulta
detalhada pode
ser feita em site

Paulo Saldaña

A rede pública de São Paulo
teve em 2011 a 3.ª melhor nota
do País no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica
(Ideb) no ciclo 2 do ensino
fundamental, de 5ª à 8ª série,
mas 30% de suas escolas estão
estacionadas, em estado de
alerta: não avançaram na no-
ta, não bateram suas metas e
não chegaram ao Ideb 6 – a
meta do País para 2021.

O porcentual paulista é
igual ao do Brasil. No País,
30% das escolas dessa fase
também estão em alerta. Nas
unidades de 1.ª à 4.ª série, o
quadro é um pouco melhor:
são 20% nessa situação.

A classificação em níveis
qualitativos, recém-criada pe-
la Meritt Informação Educa-
cional, oferece uma leitura
mais adequada da qualidade
das escolas brasileiras.

“Precisamos comparar es-
colas com elas mesmas. Ter
duas escolas com a mesma no-
ta, por exemplo, não significa
que estão na mesma situa-
ção”, explica o diretor da Me-
ritt Alexandre Oliveira.

Por isso, o método cruza
três critérios da evolução das
escolas para entender melhor
os dados do Ideb: crescimen-
to no índice, cumprimento
das metas para o ano e o Ideb
6. A combinação desses crité-
rios coloca as escolas em de-
terminado nível qualitativo.

A divisão funciona assim:
caso a escola não tenha cum-

prido nenhum dos critérios, a si-
tuação é de alerta. Se pelo menos
dois dos critérios foram cumpri-
dos, a situação é de atenção.

Ter evoluído com a nota e fica-
do acima da meta, mesmo que
abaixo de 6, é positivo e recebe a
classificação manter.

Na classificação excelente es-

tão as escolas que cumpriram to-
dos os critérios (mais informa-
ções nesta página).

A distribuição das escolas en-
tre os níveis mostra grandes de-
safios, principalmente na fase 2
do ensino fundamental. Nas es-
colas de 5ª à 8ª série, além de 30%
em alerta, 7.584 estão em aten-
ção. Ou seja, só evoluíram em
um ou dois critérios. Dessas es-
colas, metade só cumpriu a meta
para aquele ano – sem evoluir.

No ciclo 1 do fundamental, de
1ª à 4ª série, há 27% das escolas
no nível de atenção – além dos
20% em alerta. A boa notícia é
que 43% das escolas (15.322 uni-
dades) conseguiram crescer no
Ideb e bater suas metas.

Contexto. Para o diretor da
Fundação Lemann, Denis Miz-
ne, é preciso entender o que
acontece em cada escola, sem
perder de vista a análise das re-
des. “Entender a escola contra
ela mesma, levando em conta as
regiões em que estão, é impor-
tante para entender a qualidade
do ensino naquele contexto”,
diz ele. “E você olha para as re-
des a partir das escolas e desco-
bre as políticas que estão dando
certo. Não fica só na discussão
das médias, que nos atrapalha.”

As informações mais usuais
do Ideb são ranking de Estados e
cidades, que levam em conta a
média entre as notas das escolas.
Mas valores médios podem es-
conder informações.

Nos anos finais do fundamen-
tal, de 5ª à 8ª série, apenas seis
Estados não cumpriram as me-

tas e somente quatro tiveram no-
ta menor do que em 2009.

Mas, olhando para as escolas,
a situação é diferente: 17 Esta-
dos, mais o Distrito Federal, es-
tão com 30% das escolas no nível
de alerta. Ao todo, 6.202 escolas
nessas unidades da federação
não evoluíram no Ideb de 2009 a
2011, não cumpriram a meta e
não chegaram à nota 6.

Disparidade. O exemplo de
São Paulo é esclarecedor. Além
das 1.466 escolas (30%) que não
saíram do lugar entre 2009 e
2011, outras 1.438 escolas (29%)
não cumpriram nenhum dos
três critérios. Mais da metade só
conseguiu se manter na meta.

“As melhores escolas puxam a
média para cima, conseguem tra-
cionar as que estão mais distan-
tes. As melhores contaminam a
média”, diz Oliveira.

Minas Gerais, por exemplo,
tem a segunda maior rede do
País e ainda assim tem uma dis-
tribuição mais positiva das esco-
las nos níveis. Há mais escolas
nos melhores níveis do que nos
preocupantes.

Santa Catarina também tem
resultados positivo na classifica-
ção por níveis, assim como no
ranking pela nota média.
Nos anos finais,
58% das esco-
las estão no
nível man-
ter.

Alterações. As
diferenças entre
a classificação

por nível e o ranking Ideb apare-
cem em outros Estados. O Ama-
pá, por exemplo, tem 58% das es-
colas em estado de alerta e 18%
em atenção. Com essa leitura,
sua rede pública do ciclo 2 do fun-
damental aparece na pior posi-
ção do País, abaixo até de Ala-
goas – no ranking de índice Ideb,
Alagoas é o último, com nota 2,6
e Amapá, fica na 20ª posição,
com nota 3,5. Mas também não é
motivo para comemorações em
Alagoas. O Estado tem 424 esco-
las públicas, 53% do total, em es-
tado de alerta.

O professor Cipriano Luckesi,
da Universidade Federal da Ba-
hia (UFBA), afirma que o
Ideb tem a capacidade de

revelar o sistema de ensino,
mesmo que haja ruídos.
“Quanto mais a população ti-
ver acesso a análises, me-
lhor”, diz Luckesi, especialis-
ta em avaliação. “O Ideb ainda
é recente e já começa a produ-
zir efeitos. Há diretores foca-
dos, famílias cobrando. Com
mais alguns anos, a situação
tende muito a melhorar.”

O recorte por níveis só foi
possível no ensino fundamen-
tal porque não há índices por
escolas do ensino médio.

O Ideb da última fase da
educação básica

só divulga as
médias dos
Estados.

}

Desempenho.
Alunos se saem
melhor nos
primeiros anos
do fundamental

Escolas classificadas
como excelentes
representam 0,1% do
total de unidades entre
a 5º e a 8º séries

● Distribuição
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Como é No Brasil Nos Estados

Os critérios

Os níveis

Evoluiu 
no Ideb

1
Cumpriu 

a meta

2
Ideb maior 

que 6

3

ALERTA Não cumpriu nenhum 
critério

ATENÇÃO Cumpriu um ou dois 
critérios

MANTER Evolui no Ideb, cumpriu 
a meta, mas não tem 
índice maior que 6

EXCELÊNCIA Atende todos os 
critérios

Por que classificar?
A nota de uma escola não tem o mesmo 
significado para outra. Cada unidade tem 
sua própria realidade no Ideb, metas  e 
contexto social. Por isso, a classificação 
compara níveis qualitativos das escolas 
e não valores médios dos Estados

Excelência
11%

Alerta 
20%

Manter 
43%

Atenção 
27%

Excelência
0,1%

Alerta 
30,6%

Manter
41,9%

Atenção 
27,3%
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Anos iniciais

Anos finais

Da 1ª à 4ª série. 
Foram levadas 
em conta 35.930 
escolas públicas

De 5ª à 8ª série. 
Foram levadas 
em conta 27.740 
escolas públicas

PORCENTUAL DE ESCOLAS POR NÍVEIS EM CADA CICLO DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS POR NÍVEIS EM CADA ESTADO

19
Estados não têm escolas com o
nível excelente no ciclo 2

2
têm mais 50% de escolas alertas

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




