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RESUMO: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são 

indicadores de qualidade do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da Educação) 
fixou a média 6, como uma meta para o IDEB a ser alcançada até 2021. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 
mostrar e analisar alguns dados divulgados pelo MEC, a partir de algumas comparações ao longo dos últimos anos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em 2007 foi criado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com a finalidade de mobilizar a 
sociedade em procurar melhorias na educação brasileira. Assim foram criadas metas para que essa 
melhoria seja calculada estatisticamente. Além do IDEB que é um índice do ensino fundamental há também 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que é uma avaliação elaborada pelo Ministério da Educação 
para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. 
O ENEM é composto por quatro provas de múltipla escolha e uma redação. 

Assim o presente trabalho irá apresentar e analisar o índice de desempenho escolar e a 
aprendizagem dos alunos do município de Itaqui-RS. 
 
METODOLOGIA 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi uma das primeiras iniciativas criadas com o 

objetivo de medir e monitorar o nível e a qualidade da aprendizagem nacional, estabelecendo assim metas 

para a melhoria do ensino. 

Segundo o INEP (2011) o calculo do IDEB é feito a partir da taxa de rendimento escolar, ou seja, a 

taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. A forma 

geral do índice é dada pela eq. (1). 

IDEB = N x P      (1) 

onde 

N = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 

0 e 10, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos. 

 

Há para cada escola uma meta diferente, e, portanto, todos deverão contribuir para uma melhora e 

significativa aprendizagem. 

Segundo o INEP (2011) o objetivo dessas metas é fazer com que o Brasil consiga atingir o nível de 

países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e isso significa 

apresentar melhoras significativas em termos numéricos. Desta forma o objetivo é atingir a meta 6,0 até 

2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil. Diferente do IDEB o ENEM não existe apenas para 

monitorar a aprendizagem dos alunos, mas também é uma porta de entrada para a universidade, já que 

este é utilizado para o ingresso no Ensino Superior. 

Para o presente trabalho foi realizada uma pesquisa acerca dos indicadores da qualidade do ensino 

das escolas públicas do município de Itaqui, analisando o desempenho ao longo dos anos, na comparação 

com metas estabelecidas quando existentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

  Na figura 1 são apresentados os IDEB’s das escolas municipais e estaduais do município de Itaqui, 

considerando tanto os anos iniciais quanto os finais do Ensino Fundamental. 

 



 

Figura 1 – IDEB das Escolas de Itaqui 

 
Fonte: QEdu (2016) 

 
O IDEB das escolas municipais de Itaqui manteve-se acima da meta prevista, considerando os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Já os anos finais mantiveram um IDEB aproximadamente constante, e, 
portanto, se distanciando cada vez mais da meta, chegando a uma diferença de 0,9 pontos em 2013. 

Nas escolas estaduais, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, houve um crescimento do IDEB, 
se aproximando da meta estabelecida com uma diferença de 0,1 pontos no ano de 2013. Nos anos finais, 
houve um decrescimento do índice até 2009, crescendo a partir daí, mas com uma diferença de 0,7 pontos 
abaixo da meta em 2013. 

Para o ensino médio podemos tomar o ENEM como indicador da aprendizagem, mas diferente do 
ensino fundamental, não há uma meta estabelecida a ser alcançada. 

Na figura 2 podemos fazer uma comparação de 2009 a 2013 da média das notas do ENEM e da taxa 
de participação dos estudantes do município de Itaqui. Podemos observar na taxa de participação que há 
um crescimento de quase 20% entre os anos de 2009 e 2010, mantendo-se quase que constante a partir 
daí. Nas notas também podemos observar que se mantém próximas ao longo dos anos, atingindo a maior 
nota em 2010, com aproximadamente 527 pontos, e a menor em 2012, com aproximadamente 469 pontos.    

 
Figura 2 – Média das Notas e da Taxa de Participação no ENEM dos estudantes de Itaqui 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebemos que a meta do IDEB não está sendo alcançada no município de Itaqui, assim como não 
tem aumentado a nota média do ENEM nos últimos cinco anos disponíveis. Para melhorar o desempenho 
destes índices, a atuação da UNIPAMPA no município e região pode tornar-se fundamental. O campus 
Itaqui possui ainda, desde 2012, o curso de Matemática – Licenciatura que visa prover novos professores e 
trabalhar com a formação continuada. É claro que, para a avaliação da influência da universidade e do 
tempo necessário de atuação é preciso algum estudo específico. 
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