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ANÁLISE SOBRE OS 
INDICADORES EDUCACIONAIS 
DO RIO GRANDE DO SUL15

A qualidade do ensino no Brasil tem sido muito debatida nas últimas décadas. Apesar de não existirem 
padrões que defi nam uma escola de qualidade, pois o conceito é amplo e vem sendo construído continua-
mente, dados sobre os indicadores educacionais têm sido disponibilizados e sinalizam aspectos importantes 
da qualidade do ensino, além de ajudar os gestores públicos a compreender melhor a realidade escolar e 
formular políticas públicas em educação. 

Apesar de nos últimos anos ter havido um crescimento signifi cativo na quantidade de alunos que se 
encontram na escola, especialmente os do ensino fundamental, o País ainda não conseguiu acompanhar 
qualitativamente esse crescimento, universalizando a qualidade do ensino e assegurando que todos os alunos 
permaneçam com sucesso na instituição escolar. 

Portanto, este trabalho faz uma breve análise sobre a realidade educacional do Rio Grande do Sul e 
discute alguns indicadores de qualidade do ensino, o processo de municipalização do ensino fundamental e da 
educação infantil, bem como apresenta dados sobre o processo de estadualização do ensino médio, de forma 
a contribuir para a discussão acerca da gestão educacional, especialmente as formas de ampliação das fontes 
de fi nanciamento da educação básica, na área de atuação prioritária dos Municípios do Rio Grande do Sul.

1. As Matrículas

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2008, existem no Brasil 45 milhões de alunos matricula-
dos na educação básica pública (excluídas as redes federal e privada), sendo 5 milhões da educação infantil, 
31,5 milhões do ensino fundamental e 8,5 milhões do ensino médio.

Do universo de alunos da educação infantil, 120,1 mil são de creches e pré-escolas (2,4 %) das redes 
estaduais e 4,9 milhões das redes municipais (97,6 %). No ensino fundamental, 19,3 milhões (61,4%) estão 
nas escolas municipais e 12,2 milhões (38,6 %) nas estaduais. Já no ensino médio, os Estados possuem 8,3 
milhões alunos (97,9%) e os Municípios 175, 7 mil (2,1%).

Tabela 1 – Matrículas na Educação Básica no Brasil – 2008

Brasil

Etapas Estado % Município % Total
Creche 9.377 0,8% 1.136.416 99,2% 1.145.793

Pré-escola 110.757 2,9% 3.752.004 97,1% 3.862.761
Ed. infantil 120.134 2,4% 4.888.420 97,6% 5.008.554 
Ens. fund. 12.170.750 38,6% 19.330.475 61,4% 31.501.225
Ens. médio 8.330.730 97,9% 175.683 2,1% 8.506.413 

Total 20.621.614 45,8% 24.394.578 54,1% 45.016.192

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM.
Obs.: Considerou-se para a soma da matrícula de educação infantil os alunos do ensino regular e especial,
para o ensino fundamental e médio as matrículas do ensino regular, especial e o EJA.

15  Estudo realizado em abril de 2009.
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No Rio Grande do Sul, na rede pública de ensino, existem 2,1 milhões de alunos, sendo 168,4 mil 
alunos da educação infantil, 1,6 milhão do ensino fundamental e 414,3 mil alunos do ensino médio. 

Desse total, encontram-se na educação infantil 22,2 mil alunos (13,2%) na rede estadual, sendo 245 
em creches e 21,9 mil em pré-escolas. Já a rede municipal é responsável por 146,2 mil alunos (86,8%) desta 
etapa de ensino, sendo 55,3 mil alunos de creche e 90,8 mil alunos de pré-escolas.

No ensino fundamental, as redes municipais são responsáveis por 789,1 mil alunos (50,5%), e os Es-
tados por 772,9 mil alunos (49,5%). 

Já no ensino médio, os Municípios possuem 7,3 mil alunos, representando menos de 2% do total nesta 
etapa de ensino.

Tabela 2 – Matrículas na educação básica no Rio Grande do Sul

RS

 Etapas Estado % Município % Total
Creche 245 0,4 55.361 99,6 55.606

Pré-escola 21.958 19,5 90.790 80,5 112.748
Ed. infantil 22.203 13,2 146.151 86,8 168.354
Ens. fund. 772.964 49,5 789.121 50,5 1.562.085
Ens. médio 406.933 98,2 7.336 1,8 414.269

Total 1.202.100 56,0 942.608 44,0 2.144.708

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
Obs.: Considerou-se para a soma da matrícula de educação infantil os alunos do ensino regular e especial e do ensino médio, 
as matrículas do ensino regular, especial e EJA. 

Destaca-se que, em relação ao ensino fundamental no RS, os Estados possuem nos anos iniciais 
(1o ao 5o ano) 332,6 mil alunos; já os Municípios concentram 422,2 mil alunos, mais da metade das matrículas 
nesse segmento (55,9%). 

Os recursos repassados à conta do Fundeb/2008 para esse segmento foram de R$ 574 milhões para 
o governo estadual e R$ 728,8 milhões para os Municípios, com base na média do valor16 aluno/ano do RS 
de R$ 1.726,03.

Tabela 3 – Recursos recebidos Fundeb/2008 – anos iniciais do ensino fundamental 

RS Matrículas 2008* % Valor Fundeb/2008
(R$)**

Total recebido
(R$)

Rede Estadual 340.472 43,9%
1.726,03

574 milhões
Rede Municipal 435.335 56,1% 728,8 milhões

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
*Excluídos os alunos de EJA.
** Média dos valores das séries urbanas e rurais.

Já nos anos fi nais, é a rede estadual que possui maior número de alunos, 382,8 mil (55,7%), quando 
comparado aos Municípios, que possuem 304 mil alunos nesse segmento (44,3%).

Dos recursos do Fundeb/2008 nesse segmento, o Estado recebeu R$ 725,1 milhões, e os Municípios, 
R$ 575,9 milhões (tendo como base a média do valor aluno/ano dos anos fi nais que é R$ 1.894,42).

16  Média dos valores per capita da área urbana e rural, pois os pesos são diferentes, sendo 1,0 para anos iniciais na área urbana e 1,05 para área rural. Nos anos fi nais, o peso é de 
1,10 para área urbana e 1,15 para área rural.
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Tabela 4 – Recursos recebidos Fundeb/2008 – anos fi nais do ensino fundamental

RS – Anos Finais Matrículas 2008* % Valor Fundeb/2008 
(R$)**

Total recebido
(R$)

Rede Estadual 432.492 55,0%
1.894,42

725,1 milhões
Rede Municipal 353.786 45,0% 575,9 milhões

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
* Excluídos os alunos de EJA.
** Média dos valores das séries urbanas e rurais.

Se forem tomados como exemplo o Município de Mariana Pimentel, poderá se verifi car que o valor 
investido no ensino fundamental por aluno/ano nesse Município gira em torno de R$ 2.406,12, incluídas as 
despesas com transporte escolar. Essa realidade mostra que o valor do Fundeb/2008 para essa etapa, na 
média, de R$ 1.810,22,17 cobriu 75% do valor que o Município investe por aluno. 

Dessa maneira, o custo adicional é da ordem de R$ 595,90 por aluno/ano, pois os gastos nessa 
etapa de ensino envolvem custos em sala de aula, o que inclui o pagamento dos salários e formação con-
tinuada dos professores, além dos custos de administração, suporte pedagógico, manutenção da escola e 
transporte escolar.

Ao serem considerados os 772,9 mil alunos da rede estadual do ensino fundamental do RS, com po-
tencial de municipalização, o custo total para assumir esses alunos seria em torno de R$ 1,8 bilhão, sendo 
R$ 1,3 bilhão repassado pelo Fundeb e aproximadamente R$ 500 milhões adicionais de recursos próprios 
dos Municípios.

Além dos alunos do ensino fundamental, existem as matrículas da educação infantil estadual com 
potencial de municipalização e os alunos do ensino médio das redes municipais que podem ser transferidos 
para a rede estadual.

Tabela 5 – Matrículas da educação infantil do Estado com potencial de municipalização

Etapas No Alunos Valor do Fundeb/2009
(média) R$*

Total a receber
(média) R$

Creche 245 1.911,67 468.359,15
Pré-escola 21.958 2.213,51 48.604.252,58
Saldo do Município 
com a municipalização 22.203 49.072.611,73

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM
* Média dos valores de creche e pré-escola (?) pública de tempo parcial e integral

Tabela 6 – Matrículas do ensino médio dos Municípios com potencial de estadualização

Etapas No Alunos Valor do Fundeb/2009
R$

Total a receber
R$

Ensino médio 7.336 2.414,74 17.714.532,64
Saldo do Estado com 
a estadualização 7.336 17.714.532,64

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

17  Média entre o valor aluno/ano dos anos iniciais e fi nais do fundamental.
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Em 2008, no Rio Grande do Sul, apenas cinco Municípios possuíam alunos de creche matricula-
dos na rede estadual (Canoas – 25, Cruz Alta – 5, Porto Alegre – 205, Santana do Livramento – 3 e Santo 
Augusto – 7).

243 Municípios possuíam 21.958 alunos da pré-escola em escolas estaduais; e 14 Municípios 
oferecem ensino médio em escolas municipais:

1. Alegrete 89 8. Porto Alegre 1.668 
2. Bento Gonçalves 183 9. Santa Vitória do Palmar 147 
3. Bossoroca 60 10. São Gabriel 164 
4. Gravataí 1.138 11. Sapucaia do Sul 485 
5. Ijuí 153 12. Tabaí 26 
6. Jaguarão 49 13. Taquara 239 
7. Pelotas 1.412 14. Triunfo 1.134 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

2. Os Indicadores Educacionais

Como o atendimento da demanda escolar precisa estar acompanhado de ações que assegurem a 
qualidade do ensino, cabe analisar os principais indicadores educacionais brasileiros, verifi cando os aspectos 
e as lacunas no sistema educacional no desempenho educacional das redes estaduais e municipais de ensino. 

Os dados de referência foram extraídos do Censo Escolar fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep referentes ao ano de 2007.

A média do desempenho18 do RS na Prova Brasil/2007, no ensino fundamental (séries iniciais e fi nais) 
da rede municipal e estadual, foi de, respectivamente, 213,58 e 221,56, acima da média nacional de 206,18. 
Além do RS, outros Estados encontram-se com médias de desempenho acima da média nacional: DF, ES, 
MG, MS, PR, RJ, SC e SP.

Tabela 7 – Média do desempenho na Prova Brasil – ensino fundamental
Redes Média do desempenho

Rede municipal 213,58

Rede estadual 221,56

Brasil 206,18

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

Em relação ao Ideb do ensino fundamental, quando se comparam os resultados do RS com o Ideb 
Brasil, tanto as redes municipais – com nota 4,2 – como as estaduais – com nota 4,1 – encontram-se acima 
da média nacional, que é de 3,8.

Com o resultado, dos 298 Municípios que tiveram o índice calculado para a rede municipal, uma média 
de 106 (35,4%) já alcançaram em 2007 a meta para 2009. Na rede estadual, esse porcentual é de 40,4%, ou 
seja, dos 410 Municípios que tem a nota do Ideb calculada, 166 já atingiram o resultado esperado para 2009.

Cabe salientar que os resultados do Ideb são resultantes de uma série de fatores, entre eles os in-
vestimentos feitos para melhorar a qualifi cação dos professores. De 2000 a 2006, os Municípios melhoraram 
bastante a formação de seus profi ssionais, pois no ano de 2000, 49,7% possuíam formação em nível superior 
e, em 2006, esse porcentual havia passado para 68,8%.

18  Média Aritmética Simples.
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2.1 As Taxas de Rendimento 

Os resultados verifi cados de 2005 a 2007 indicam que a taxa de aprovação vem crescendo, enquanto 
diminuem gradativamente a reprovação e o abandono. Essa realidade denota o esforço dos sistemas muni-
cipais e estaduais de ensino com a melhoria da qualidade da educação, em ações de combate à evasão e 
repetência.

A taxa de aprovação dos alunos do ensino fundamental da rede municipal gaúcha, que era de 82,2% 
em 2005, evoluiu para 83,7%, em 2007. No mesmo crescente, a rede estadual passou de 77,6% para 85,4%. 
Entre os alunos do ensino médio, a taxa de aprovação municipal subiu de 74,4% para 78,8% e a estadual 
aumentou de 62,1% para 75,2%. Em ambas as etapas, as taxas gaúchas estiveram acima da média nacional.

Já os índices de aprovação no ensino médio não vêm acompanhando a média nacional, pois as taxas 
verifi cadas no RS foram em 2005 de 63,7% nas redes municipais e 62,1% nas estaduais, contra 72,9 % na 
média nacional. Em 2007, a situação permaneceu, pois 73,2% de aprovação nas redes municipais e de 75,2% 
nas redes estaduais continuaram abaixo da média no Brasil de 77,1%.

Tabela 8 – Taxas de aprovação no RS e Brasil, por esfera administrativa 
2005-2007

Etapas

% RS
% BR

Mun. Est.

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 82,2 83,7 77,6 85,4 78,0 74,1

Ensino médio 63,7 73,2 62,1 75,2 72,9 77,1

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

Em relação às taxas de reprovação, verifi ca-se que, apesar de o índice ter caído, tanto as redes es-
taduais como as municipais do RS apresentam difi culdade com a retenção de alunos e se afastam um pouco 
mais da média brasileira. No ensino fundamental, o índice gaúcho municipal de 14,8% em 2005 e de 12,4% 
em 2007 e o índice estadual de 21,7% em 2005 e 13,9% em 2007 encontram-se bem acima das médias na-
cionais de 10,8% e 9% nos respectivos anos.

Cabe destacar que a queda no índice de reprovados no ensino médio foi mais signifi cativa na rede 
municipal, pois regrediu 42,1% contra 35,9% nas escolas estaduais.

Tabela 9 – Taxas de reprovação no RS e Brasil, 2005-2007

Taxa de Reprovação

% RS

% BRMun. Est.

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 14,8 12,4 19,0 12,6 13,9 10,7

Ensino médio 23,3 13,5 21,7 13,9 10,8 9,0

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

O aumento do índice de aprovação e a queda da reprovação vêm acompanhados da redução do nú-
mero de alunos que abandonam a escola. Nas taxas de abandono, verifi ca-se que o desempenho das redes 
municipais e estaduais gaúchas está acima da média nacional, especialmente as do ensino fundamental. 

A taxa de alunos afastados por abandono no ensino médio caiu, em nível nacional de 16,2% para 12,9%, 
enquanto no RS o índice diminuiu na rede municipal de 13% para 10,7% e na estadual de 16,2% para 11,0%.
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Tabela 10 – Taxas de abandono no RS e Brasil, por esfera administrativa 2005–2007

Taxa de Abandono

% RS

% BRMun Est

2005 2007 2005 2007 2005 2007

Ensino fundamental 3,0 1,9 3,4 2,0 8,1 5,4

Ensino médio 13,0 10,7 16,2 11,0 16,2 12,9

Fonte: Inep/MEC. Elaboração CNM

3. Considerações fi nais

A municipalização desencadeada desde 1997 possibilitou que a rede municipal no Brasil fosse res-
ponsável por mais da metade da cobertura do ensino fundamental (61,4%). No entanto, o processo de des-
centralização continua e vem transferindo gradativamente para os Municípios a responsabilidade com a oferta 
dessa etapa de ensino.

No Rio Grande do Sul, o ensino fundamental é oferecido pelos governos estadual e municipais na 
proporção de 49,5% e 50,5%, respectivamente. Por sua vez, nos anos iniciais, os Municípios possuem 56,1% 
dos alunos, e, nos anos fi nais, é o Estado quem detém mais da metade da oferta (55%).

Para o fi nanciamento dessa etapa de ensino, o valor do aluno/ano repassado no Fundeb/2008 foi, em 
média, de R$ 1.810,22, o que não é sufi ciente para manter uma escola de boa qualidade para os alunos atual-
mente matriculados. Um exemplo dessa realidade é Mariana Pimentel, onde o Fundeb cobre em torno de 75% 
do investimento por aluno/ano, pois o gasto médio anual com os alunos do fundamental é de R$ 2.406,12, ou 
seja, R$ 595,90 a mais por aluno/ano.

Os 772,9 mil alunos do ensino fundamental da rede estadual representam um repasse do Fundeb 
de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Porém, considerando a realidade de Mariana Pimentel, se os Municí-
pios assumirem todos os alunos do ensino fundamental do Estado, o custo total seria de R$ 1,8 bilhão, ou 
seja, o custo adicional é da ordem de R$ 500 milhões, além dos recursos do Fundeb, diluídos entre os anos 
iniciais e fi nais, sem levar em conta os investimentos em obras de infraestrutura necessárias para receber 
os novos alunos.

No que se refere à qualidade do ensino do RS, o Estado como um todo apresenta bons resulta-
dos, pois as taxas de aprovação melhoraram e foram acompanhadas pela redução signifi cativa dos 
índices de reprovação e abandono escolar, no período entre 2005 e 2007. Além disso, o desempenho 
dos alunos gaúchos na Prova Brasil e no Ideb, tanto das redes estaduais como das municipais, encontra-se 
acima da média nacional.

Apesar da melhoria verifi cada nos indicadores educacionais do RS, as taxas de aprovação ainda 
encontram-se abaixo da média brasileira, assim como os índices de reprovação estão bem distantes do 
resultado em nível nacional. Somente as taxas de abandono escolar, tanto dos Municípios quanto do governo 
estadual, estão acima da média nacional, especialmente as do ensino fundamental.

Todavia, quando se compara o desempenho das redes de ensino dos Municípios com a rede estadual, 
verifi ca-se que o resultado nas taxas de aprovação é melhor nas escolas do Estado. Quanto às taxas 
de reprovação e abandono escolar – apesar de encontrarem-se equilibradas nas duas redes (diferença 
de 0,1% e 0,2% menor no Município em relação ao Estado), quando examinado o crescimento entre os anos 
2005 e 2007 – percebe-se que na rede estadual foi mais alto o crescimento do índice de aprovação e mais 
baixa a taxa de abandono. Excetua-se, apenas, o desempenho dos Municípios na diminuição das taxas de 
reprovação do ensino médio, apesar de não ser sua responsabilidade, pois conseguiram reduzir o número de 
alunos reprovados em 16,2% no ensino fundamental e 42,1% no ensino médio, e os Estados 33,7% e 35,9% 
nessas etapas, respectivamente. 
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Além do aspecto qualitativo, os Municípios precisam aumentar as fontes de fi nanciamento da Educa-
ção. Portanto, é necessário considerar que ainda existem 22,2 mil alunos da educação infantil matricula-
dos na rede estadual e 7,3 mil alunos do ensino médio que estudam em escolas municipais.

Como esses alunos não são considerados para efeito de cálculo e utilização do Fundeb, é necessário 
que os Municípios deem continuidade à municipalização da educação infantil, pois os 22,2 mil alunos desta 
etapa, que podem ser inseridos na rede municipal, representam um acréscimo na receita em torno de 
R$ 49 milhões, se forem considerados o valor aluno/ano de 2009 da educação infantil.

Também é importante que seja iniciado o processo de estadualização dos 7,3 mil alunos munici-
pais do ensino médio; isso representa um gasto de R$ 17,7 milhões que os Municípios estão assumin-
do, cujas despesas não podem ser feitas com recursos do Fundeb, pois os alunos não contam para o cálculo 
do Fundo, nem com recursos dos 25% vinculados constitucionalmente ao ensino, por não ser o ensino médio 
área de atuação prioritária do Município.




