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(1) - APRESENÇAQ: 

Esta publicao faz parte de uma srie de Documentos d.e Tra 	em processo de elaboração pelo 
Setor de Educação e Mode-.Obra do Ixstítuto de Pesquisa Ecorrn1co-ocia1 Aplicada - IPE.A - no sentido d.e 
oferecer orientaQo ac Gupos Estaduais de Planejamento Educacional no que se refere reaiizaçao de um 
Diagrstico P:el?mirar d.a Eduoaç;o nos seus respectivos Esbados 

Tratase, neste caso, de um estudo que apresenta sugestes para á ANALISE DO SISTEïA EDUCACIO-
NAL DE NÍVEL PRI'íÁIO, , ar o dct hameto de um dos itens constontes do roteiro apreento9.o em um Do 
cuento de Trobaiio arterioi .ro qu.l se pretende pr ao .canoe dos GrLpOS Esaduais a experinoia do 
IPEA na elabora.o dos Planos Leoeal e Treal do Ed.ucao.2 nosso desejo que esta experincia possa con 
tribuir efetivamente para o desen'ovImeuto das atividades dos Grupos Estaduais d.e Planejametto, cuja mis-. 
so  é extremamente importante para o aperfeiQoamento dos sistemas de ensino no País. 



2 . 

(ii.) - ANÁLISE DO SISTEMA EDUCACIONAL DE N:tvEL PRINÁRIO 

- ESQUEMA GERAL - 

O conteid.o d.êste Documento de Trabalho 9  destinado aos Grupos Estaduais de Planejamento Educado 
nal, corresponde ao esquema geral que se prop6e seja utilizad.o na Anlise do Sistema Educacional de Nível 

Primrio, parte componente do Diagn6stico Preliminar da Ed.ucao no Estado, ste esquema geral destina-se 

a abordar os principais problemas que d.evero ser encontrados no diagn6stico do Ensino Primrio. Consiste 

dos seguites itens: 

1 . Doscriço Geral do Sistema Educacional d.e Nível Primário no Estad,c 

2 • Oferta e Demanda d.e Educação d.e Nível Primrio 

3 • Analise das Grandezas do Sistema Educacional d,e Nível Primrio 

Anlise do Sistema Educacional d.e Nível Primário 

A seguir encontram-se explicaes de cada item indicaç6es de como analisar estas questões; su-

gest6es de como apresentar os dados correspondentes e quais as conclus6es e oorrelaç6es que se pode tirar 

dêsses dados. 



3, 

1. D1SCRIÇOAL DO SISTEMA EDUCACIONAL 	DE NíVEL  

NO 	ESTADO 



1. DescriQo Geral do Sistema EducacIonal de Nível P 	rjodo Estado 	 4• 

O objetivo fw,damental desta DescriQo Geral fornecer uma ideia geral, precisa e nítida, 	do 
sistema educacional de nível priinrio do Estado que possa servir de refer6ncia na análise dos dados cole-

tad.os no decorrer dste trabalho. 

Tendo em vista a diversidade dos sistemas educacionais estaduais,É  sero apenas sugerid.os alguns 
t6picos tndi.oativos do tipo de itens que devem ser abordados numa descrição geral do sistema. 

Para o desenvolvimento dstes tpicos será necessrio a coleta de material, a realizaQo de es-

tudos específicos, contatos com autoridades educacionais e com pessoas que trabalham no pr6prio sistema 

educacional. 

Apenas para efeito de orientaço, sugere-se os seguintes itens como base da descriço geral do 

sistema de ensino prinirio: 

1.1 Levantamento e comentrioskIe a Legislao referente ao Ensino Prim!rio 

1.1.1 Legislação Federal: ConstItuição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educaço Nacional - Lei n2 

.024 9  de 20 de dezembro de 1961 Lei de Salrio-Educaço, etc. 

1.1.2 Legislação Estadual: Constituiço do Estado; Lei de Meios (Orçamento); T4egislaço referente 	aos 

Conselhos Estadual do Eduoaço e Estadual de Cultura; Legis1aço referente as atribuiçes da Secretaria de 

Educaço; Legislaço regulando o Sistema Estadual de Eduoaço; Legislaço referente à Reforma Administra-

tiva no Estado; Decretos, Portarias, Ordens de Serviço e Circulares (normativas e executivas) relativos ao 

sistema educacional de nível primário etc. 



1. Descriço Geral do Sistema Educacional de Nível Pr±rnrio do Estado 	
5. 

O objetivo ftndamental desta Descrio Ger.l t fornecer wna idia geral, precisa e nÍtida, 	do 
ststea educeciorial de jn4vel primrio do stedo que posse servir de referncie. na  e.n1ise dos dados cole-
tados no decorrer dste trabolho. 

Tendo e;:, viste o diversidade dos sistemas educacionais estadusja sergo apenas suerldos a1'ns 
topic:)s indicativos cio ;ipo de itens que devem ser abordados nuaa descriço geral do sistema. 

Para o 	eITçTolviniento dates tp1cos sera necessrio a coleta de material, a realizaço de es- 

tudos especfcicoc, contatos com autoridades educacionais e oom pessoas que trabalham no prprio 	sistema 

educacional. 

Apenas para efeIto de orientaço, sugere-se os seguintes itens como base da descriço geral do 

sistena de ensino primrio: 

1.1 Levantamento e com entarios 	 Pirn r o 

• 111 Legislago Federal: 	Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educaço Nacional- Lei n 2  
4.024, de 20 de 	zembo de 1961; Lei de Sairio-Educaço, etc. 

112 Legislaço 	tadual: Constituiço do Estado; Lei de Meios (Oromento); Legis1aço referente 	aos 

Conselhos Estadual de Educaço e Estadual de Cu1tura Legslaç'o referente as atribuiç6es da Secretaria de 

Educaço; Legtslaço regulando o Sstema Estadual de Educaço; LegIslação referente à Reforma Administra-

tiva no Estado; Decretos, Portarl.as, Ordens de Serviço e Circulares (normativas e executivas) relativos ao 

sistema educacional de nÍvel primrio etc. 



1.2. 6rgEos Institucionais no 	
6 . 

1.2.1 Estrutura e principais funç6es dos 6rgos da Secretaria de Educaço. 

1.2.2 Inspetorias Begionais. 	Regies Escolares. 

1.2.3 Organizaço da Superviso. 

1.2.4 Demais rgos no setor educacional de n{vel pr1mrio. 

1.2.5 Conselho Estadual de Educaço. 

1.2.6 Conselho Estadual de Cultura. 

13. Organizat 	dministrativa do ensino no Estado 

1.3.1 Nimero de séries e anos do curso primrio. 

1.3.2 Ano letivo, regime de aulas e época de férias. 

1.3.3 Nimero de turnos: normas utilizadas. 

1 .3. 4  Tipos de escolas primrias funcionando no Estado (Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Agru 
padas, outros tipos). 

1.4. Currículo e Programa 

l.'.l Currículo e Programa de cada mataria: composiç'o, objetivos, rgos definidores do currículo e do 

programa adotados. 
1.4.2 Atividades etra-c1asse, 

1 .5. 4spectos admintst 	ao Pessoal do Ensino Primrio 

1.5.1 Sistema de recrutamento de professares para o ensino primrio. 

1.5. 2  Sistema de provimento e a1ocaço de professSres. 

1.5.3 Mecanismo adirinistrat.vo para trcnsfen5ncias. Normas e critrios para transferncias. 



1.5.4 Categorias fuieionais das profess5ras (efetivos, contratados, etc.) 

1.5.5 Regime de trabalho das piofess6ras; 

	

1.56 	Tipos de 1 41cen2as concedidas. Mecanismo administrativo para concessão de liconQas. 
substituiQo de licenciadas0 

1.5.7 Salros e formas de pagamento de possoal docente, pessoal de direço, pessoal de 

etc. Aumentos concedidos. S5stema de gratificaçs. 

1.5.8 Estatuto ão Magistério Primrio 

1.60 

1.6.1 Sistema de ssistnc1a PeãagÓ*ioa 

1.6.2 Tipo de Assistn3ia Pedag6gica 

1.7. Trenamerto e Apereioant 

	

1.7.1 	Treiiamerto de leigas 

	

17.2 	Aperfciçoatnexto de ncrtnalisias 

	

107.3 	Treinarnento de Supervisoras, Orintadoras Ped.ag6gicas, Diretoras, etc. 

1.7. 4  Treinamento de Merendeiras, Nutdcionistas, etc. 

1.8. L_& 

1.8.1 Jardim de Infância 

	

1.8.2 	Pr-Prirario 

7. 

Formas de 

supervi so 



1.9. 0rganizo de T'urmas 

1.9.1 Uso de Testes de Maturidade (ABC, etc.) para c1assif1caço de alunos novos. 

1.9.2 0rientaç'o utilizada na organizaço das turmas de 	srie. 

1.9.3 Tipos de 1 2  série. 
1.9,14 Normas para classificaço de alunos. 

1.9.5 0rientaço utilizada na organizaço das demais s&ries. 

1.10. Av9.1iapo e Prornoco de Alunos 

1.10.1 Sistema de promoçao utilizado 

1.10.2 Formas de avaliaço do aproveitamento dos alunos 

1.10,3 Conceito de aprovado 

1.10. 24 Sistema de recuperação de reprovados. 

1.11.  0ranizaco Escolar na s Escc.a sPrimrias 

1.11.1 0rgoiizaço administrativa interna 

1.11.2 Foriiuicics e registros mantidos pelas escolas (alunos, proressres, etc.) 

1.11.3 Boletim EEcolar 

1.12. Assistncia aoe Edupandos 

1,12.1 Alimentaçío Escolar. 
1.12.2 Saide Escolar: rndicos e dentistas, instalaçes existentes 

1.12.3 Higiene ns Escolas: facilidades existentes, carncias. 

r.' 
1!? 



1.12.4 Material escolar 	 9. 
1.12.5 Instituiç6es escolares (Caixa Escolar, Cooperativa Escolar, Círculo de Pais e ProfessSres, Cen-

tros de Civismo, etc.) 

1,12.6 Bibliotecas Escolare$ 

1.12.7 Transporte Escolar 

1.13. Resumo Geral da concluses mais importantes do Diagn5stico 

13.1 Nve1 de Ate2ldtniento do Sistema Educacional de N{vel Prtmrio 

13.2 Corpo Discente 

13.3 Corpo Docente 

13.4 Instalaçes 



2 - OFERTA E DEMANDA DE EDUCAqO DE N±VEL PIMÂRIO 

lo. 



2. OFERTki E DEMANDA DEC 11  O DE NTVEL PRIMÁRIO NOESTDO 

2.1 OBJETIVO DESTA .tNiLISE  11 

A presente analise teu por finalidade estabelecer uma priueira viso geral da capacidade de a-
tendimento proporcionado pelo sisteua educacional de nJ ~vel priurio do Estado. Esta capacidade de atendi-

inento serd considerada segundo dos enfoques distintos. Num priueiro enfoque, se procurara verificar o 

grau de adequao entre a atual capacidade do sisteua priurio do Estado, uedid.a en trmos de uatricula to 

tal, e a deuanda corrente, medida eu trL1os de popu1ao eu idade escolar. Ëste enfoque forxece uma pri-
ueira noço sabre a diaenso geral do sistema educacional de nível priLario do Estado, beEli como, urna mdi-

caço da magnitude do desnÍ*vel entre a oferta total e a demanda total por educaço priraria. Nua segundo 

enfoque do sistema educacional, sera analisada a questo de oferta e demanda do ponto-de-vista de entrada 
no sistema escolar. O niíuero total de vagas oferecidas pelo sistema na 1 4  srie devera ser cotejado coa o 
míLiero total de candidatos a ingresso na l srie. 

Os dois endoques propo'cionau uma icle'ia nítida do nível de atendimento do sistema educacional 
de nJ~vel priurio que é de importância primordial para o diciensionauento da expanso do sistema na etapa 
de planejamento. 

2 . 2  DEMANDA GLOBAL PREDUODENTVELPRIMRIO 

O conceito de demanda por educaQo é um conceito que no est ainda devidaciente generalizado 

por haver urna série de definies possíveis para demanda por educaço. Neste trabalho serd estabelecida 

uma definiço 1eando-se em conta certas caracteristicas de nosso PaJ~s, a qual serd denominada: Demanda 

Global por EducaQo. 

11. 

àntes,porm, 	conveniente lembrar que o limite mxiuo da deanda por educação primaria, num 
certo ano, compreende tda a populaQo que, no respectivo ano, tenha 7 anos,ou mais de 7 anos de idade, e 
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no tenha o curso priurio coupleto. Esta deuanda incluiria, portanto, no apenas as crianças eu idade es 
colar, cocio taubu adolescentes e adultos. Cocio, todavia, o presente diagnóstico se refere apenas ao En-

sino Pricirio Couuu, tal conceito é de pouca utilidade prítica. 

Considera-se que o sistema escolar ideal deveria atender o aluno na idade certa, que este sis 

tecia no deveria pressupor uu grande rndice de repet&ncia nem entrada tardia na escola, e, ainda, que a du 

raço udia do curso daqueles que ooncluerao priurio é , no Brasil, de crca de 5 anos. Eu vista disto,po 
der-se-ia pensar ser o critrio t.imo Imra a avaliaço das diuenses do atual sisteua a  delimitaç.o da de-

cianda global o atendimento da faixa etra de 7 a li anos0 Ao analisar-se, entretanto, a oouposiço eta-
ria da uatr:~cula no Brasil, surge de iciediato ucia situaço que torna totalciente irreal qualquer conceitua-

ço da procura por educaço que no leve eu ccta as crianças do grupo etrio  de 12 a 14 anos 0  De fato,os 

dados levantados no Censo Escolar de 1964, HEC-IBGE, - mesmo com tdas as restriçes que se possa fazer ao 
uesmo - indicaca que as crianças de 12 a 14 anos correspondeu, no Brasil, a aproxiLladaaente 30%  da uatrcu-
la total do priurio. 2 claro, portanto, que ao se diciensionar a atual demanda global por educaço no se 

pode deixar de considerar esta ponciera'vel parcela da caatr ~cula, ainda mais quando se leva eu conta que a 

Constituiço Federal vigente preceitua na alínea II, do § 39, do Art, 168 que o ensino dos sete aos qua- 
torze anos é obrigat6rio para todos e gratuito nos estabelecimentos priurios oficiais. No h duvida 

de que se trata de ucia das distorçes do sisteua priurio que o planejamento educacional devera procurar 

eliminar; mas a verdade é que o plane jamento trata de reorientar o sistema para superar as suas distor-

çes, enquanto que o diagnstico procura detectar estas d.istorçes na atual conjuntura. 

H, ainda, uu outro ciotivo para se considerar a Deraanda Global por Eduoaço de nve1 prturio 

cocio correspondente a populaço da faixa etria de 7 a 14 anos. que, quando da comparaço da Decianda Gl 
bal por Educaço com a Oferta Global de Eduoaço, esta s terá significado se foreu couparadas grandezas 

houogneas, referentes as ciesuas idades, isto é ,, a popu1aço da faixa etria de 7 a 14 anos coca a uatrrcu-
la total que compreende crianças de 7 a 14 anos. 
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Caso, entretanto, existam dados referentes à uatrcula por idade, serd possfvel destacar-se 

da ,inatrícula total, os alunos coa idade de 7 a 11 anos, para efeito, de coaparaço cou a populaço desta 
faixa, este assunto serd retouado no iteu 2.4, 

Eu aubos os casos, pod.eu ser apresentadas restriçes a estes conceitos de deuanda. Couo, en-

tretanto, o objetivo destas definiçes 4 apenas possibilitar uaa priueira viso global da capacidade de a-
tendiaento do sisteua, as restriçes so tolerveis. Isto no luplica, no entanto, que no sejau levadas 

eu conta e expostas ao se analisar os resultados obticlos. Muito pelo contrrio. 

Eu vista disso, a deLianda global por educaço pode ser apresentada da seguinte forua: 

DEMiND GLOBAL POR EDUCÇ.O DE NXVEL PRIMÁRIO 

no de 196 

População da faixa etria de 7 a lLI anos 	.............. x crianças 

Populaço da faixa etria de 7 a 11 anos ................ 
y crianças 

2.3 OFERTÁ GLOBiL DE EDUCÁÇO DE NTVEL PRIMÁRIO 

Á oferta global de educaç.o de ua deteruinado sisteua educacional de nível priurio correspon 

de a capacidade de atendiuento dêste sisteaa considerado couo un todo, e ciedida eu têrcaos de rnluero total 
de uatrículas. Mas êste conceito aduite ainda duas possibilidades ou interpretaçes, ou sejaci: de capa 

cidade corrente e de capacidade uxiva. Esta diferenciação se verifica porque neu seupre hd ucia plena 

utilização dos ueios disponíveis, cou o qual se associaria o conceito de capacidade uxiraa. Cocio se ccii-

sidera que no Brasil isto no se verifica, será, utilizado, para efeito dos cicu1os que devero ser uti-

lizados neste iteu, o conceito de capacidade corrente do sistecia educacional de nível prirario. Esta ca- 
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pacidade, que neste trabalho serd considérada coao a Oferta Global corrente de Educaço, J aedida pelo ni.ue 
ro total de caatrj~culas no sisteLia, ignorados, portanto, os problei:ias de 'i2d 1ocalizaço, capacidade ociosa 

por uso inadequado de espaços e dos horrios, etc, 

ste valor pode ser apresentado da seguinte forma: 

OFERTA GLOBAL DE EDUCAÇO DE NJEL PRIMRIO 

Ano de 196 

Capacidade corrente do sistema educacional (7 	114 anos) ...............y matrfculas. 

2.4 rNDICE DE ATENDIMENTO GLOBAL 

Uma priaeira viso global cio grau de atendimento proporcionado pelo sister.ia educacional de n-
vel priurio considerado como ua todo pode ser estabelecida através de uia coLiparaço entre a Demanda Gb-

bal por Educaço, indicada pela populaço da faixa etária de 7 a 14 anos, cou a Oferta Global de Eàucâç 
traduzida pelo ni5uero total de matrículas, que compreende como se sabe, alunos de 7 a 14 anos. Assim ter-
se-ia, para ura deterrainado ano, a situaço descrita no Quadro 2.4.1: 

QUíDRO 2.4.1 
rNDICE DE ATENDIMENTO GLOB4L J - 19) 

Ano de 196 

Deuanda Global por Educaço (7 - 14 anos) A 	CriX)ças 
Oferta Global de Educaç.o 	(7 - 14 anos) B 	crianças matriculadas 

Indice de Atendiaento Global(7 - 14 anos) B/A 
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evidente que Ô ste rndice apresenta, alm das liuitaçes acima mencionadas, uma outra limita-

ço que deve ser devidamente levada ea consideraço. Trata-se do fato de que, ao comparar-se as crianças 

na faixa de 7 a 14 anos com as crianças desta faixa efetivamente matriculadas no ensino de n. ~,-'vel priEario, 

deixa-se de levar em conta as crianças da faixa de 7 a 14 anos que concluírau o curso primrio e j se en-

contram no ensino de nível m&dio ou deixaram os bancos escolares. Nc existem, todavia, dados que permitam 

computar-se estas crianças0 

Tendo-se em vista a situaço ideal que se deseja atingir, pode-se taubm fazer um outro tipo de 

comparaço que ser denominada de rndice Virtual de àtendimenbo Global 0  Êste ~nclice recebe o nome de virtu 

ai pelo fato de que compara grandezas no homogneas, isto a Demanda Global por Educaço, correspondente 

a faixa etria de 7 a 11 anos, com a Oferta Global de Educaçto, indicada pelo ntEaero total de uatrcu1as do 

ensino de nível priLario comum, que abrange crianças de 7 a 14 anos, Através dêste ~ndice possve1 veri-

ficar se o sistema educacional existente comportaria tdas as crianças de 7 a 11 anos, caso no houvesse en 

trada tardianaescoj.a,nemelevad.os *índices de repetncia e evasão, e caso os alunos estivessem na série cor 

responciente à sua idade 0  Neste caso, no se deve esquecer que, atualmente, no Brasil, o sistema educacio-

nal deve atender nío suente a faixa ideal acima, COmO tamb±a um adicional de 40% s'ore este efetivo cor-
respondente ao grupo etario de 12 a 14 anos que chega a abranger 30% cia uatrcula total. 

este índice virtual é calculado de acrdo com o Quadro 2,4,2. 

QTJiDRQ 2)402 

NPICE VIRTTLJ DE ATENDIMENTO GLOBÁ 

2-no de 196 

Demanda Global por Educaço 	(7 .- 11 anos) 	 C crianças 

Oferta Global de EducaçLo 	(7 - 14 anos) 	 D crianças matriculadas 

índice Virtual de Atendimento Global 	 Dia 
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Além de se deterainar o i'ndice de atendimento para o Estado como um todo, e conveniente fazer-

se ua comparaç..o entre o atendimento na zona urbana e na zona rural e o atendimento na capital e no inte-

nor. Para isto basta se deterriiinar os uaesmos dados fazendo-se uma separao por zona. Ter-se-a, portanto: 

QUADRO 2. 14.3 

rNDICE DE ATENDIMENTO GLOBAL (7 - lLi anos) POR ZONA E POR LOCALIZAÇÃO 

Ano de 196 

ZONA LOCALIZAÇO 
_ TOTAL 

URBANA RURAL 
-_____ 

CAPITAL INTERIOR 

Demanda Global por EducaQo (7 	14 anos) A 

Oferta Global de Jducao (7 - 14 anos) B B' B _B 9 lQ B?V 

Xndice de Atendiaento Global (7 - 14 anos) B/A B'/A' B/A 2  B'''/Â°' B91/Aw 

Do mesmo modo seriaa calculados os índices virtuais de atendimento por zona e por 1oca1izaQo: 



QUÁ1JRO_2 e l4.L1 	 17. 

TNDICEVIRTUALDEATEND IMENTO GLOBAL POR ZONA E POR LOZD 

ANO DE 196 

TOTAL  
ZONA 

URBANA 	RURAL 

LOCALIZAÇO 

CAPITAL 	INTEIUOR 

DeLianda Global por Educao (7 - 11 anos) C Cz C 9 9 c'9 

Oferta Global de Educato (7 - lLi anos) D D 7  D 99 D 9  

rndice Virtual de Atendiaento Global D/C D/C D/C9 



2.5 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DOS NOVOS CANDIDATOS A INGRESSO NA 1 SÉRiE DO ENSINO DE NÍVEL PRIrtBIO 

O sisteua ed.ucaiona1 será analisado agora do ponto de vista de sua capacidade de 	atender a 

nova demanda que se veriíica a cada ano cam o surgiLiento de novos contingentes de candidatos a 	ingresso 

no sisteraa. Estes candidatos correspondeu ao nível de Estado a duas situaes disttntas. aa.or parte 
deste contigente abrange as crianças que atingro 7 anos de idade durante o ano eu questo, e, por conse 
gutnte, jd satisfazeu a condiço necessária para ingresso na l sórie do ensIno de nível priurio. outra 
parcela de candidatos corresponde a alguuas crIanças piovor'1entes de outros Estados, que pedem transfern-
cia e ingresso no sisteua eseolar de nível priurio: Eu algs Estados onde h uu saldo uigratdrio, esta 

parcela pode ser significativa; entretanto, acrcdita-se 	na uaic.ria dos casos, no ser 	possível rea 

lizar qualquer quantificação desta parcela por inexistncia de dados estatiTsticos. 

Dste uodo, pode-se considerar couo o iluite u:Liuo da pressão para ingresso no sisteaa esco-
lar de nfvel priurio, nua corto ano, o niíuero de crianças que a-i;ingeu 7 anos de idade no referido ano. 
Para deteruinarse esta quantua, pode-se fazerse uua estivativa da populaçto do Esbado coa 7 anos de id 
de, recorrendo-se aos dados do u!tiuo Censo existente e apiloando-se a percentageu da populaç.ao coa 7 anos 
sabre a populaço total, estíuada para o ano do dagn6st1eo Tea-se, assiu, uaa estiriativa bastante apro-
xiraada das crianças coa 7 anos que constituíraa a nova deaanda por educaço no Estado neste ano. 

Novos candidatos eu potencial a ingresso na 12 srie do ensino priurio eu 
196- 	(popu1açococa7anos) 	 D 	crianças 
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Cou base nos registros de natrcu1as na lfi série do ensino prirario, no ano escolhido, d poss!-
vel se deteruinar o niLiero de vagas oferecidas pelo sistetaa escolar. Tem-se, dste modo: 

Oferta de vagas na l série do ensino priuirio eu 196_ •....,............ E vagas ............ 

Ëstes dados peruiteu calcular-se a capacidade do sisteua escolar existente de atender os candi 

datos eta potencial a 1 2  série. Esta capacidade pode ser expressa através do índice de Oferta de Vagas na 

lã série. 

QUDRO 25.1 

TNDICE DE OFERTA DE VAGAS NA lê SRIE 

no de 196 

Novos candidatos eu petencial a ingresso na l fi  

série do ensino priurio (populaço de 7 anos) .............. 	D crianças 

Oferta de vagas na Là série do ensino priurio 	 E vagas 

XNDICE DE OFERTA DE VAGAS NA 1 2  SRIE 
	

E/D 
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3 - AN.LISE DAS GRANDEZAS DO SISTEMA EDUCACIONAL DE N]VEL PRTtYdRIO 	 21. 

NOTA INTRODUTRIA 

A analise das grandezas do sistema educacional de nve1 primário poderd ser feita adotando-se 
dois enfoques. Primeiramente, far-se- um estudo da evoluQo geral das principais grandezas educacionais, 
tais corno a matrcu1a, o corpo docente, as unidades escolares 9  etc., consideradas como uni todo. Nesta an 
li.se, proourar-se-d sentir o ritmo da evolução e o grau de complementariclade entre estas grandezas. Em se 
guid.a, far-se-d um estudo de cada uma destas grandezas para conhecer suas características especfricas. As 
sina, por exemplo, ao se focalizar as unidades escolares existentes no Estado se procurara determinar quais 
os tipos existentes, quais os tipos que preclonainani, quais suas principais deficiências, etc. 

A an1ise procurar& evidenciar os principais próblenias existentes no que diz respeito a estas 
grandezas. E, portanto, urna etapa importante na elaboração do diagnóstico. Dever, por conseguinte, ser 
realizada cuidadosamente, fundamentada em estatísticas fidedignas, pois d com base neste diagn6stico que 
serLo estabelecidas as metas físicas do plano de educação. 

Em conson&ncia com os dois enfoques adotados, a analise se dividira era duas partes, a saber: 

3.1 - Evoluço Geral das Grandezas Educacionais; 
3.2 - Analise de cada Grandeza do Sistema Educacional. 



3.1 - EVOLUCO GERAL DAS GRANDEZAS EDUCACIONAIS 

22. 



3.1 - EVOLUÇÃO GERAL DAS GRANDEZAS EDUCACIONAIS 	 23. 

3.1.1 - INTRODUÇÃO 

De acrdo com a metodologia utilizada correntemente pelo IPEA, foram selecionadas as seguintes 
grandezas educacionais, para uma análise do sistema educacional de nível primário tomado como um todo; ma-

trícula geral e matrícula efetiva; corpo docente; unidades escolares e salas de aula. 

Nesta análise procurar-se-á, inicialmente, fornecer uma idéia do valor absoluto das principais 

variáveis do sistema educacional. Em seguida, procurar-se-á obter urna visão do ritmo de crescimento des- 

tas grandezas no tempo, bem coriao do grau de complementaridade entre elas. O ritmo de crescimento 	das 
grandezas será evidenciado pelo ritmo de crescimento dos ni.meros índices, e o grau de 	complementaridade 

através de urna comparaçao entre os ritmos de crescimento de cada grandeza, levando-se em conta a adequaçao 

existente entre elas no ano base. 

Outra análise do sistema de ensino poderá ser feita através da comparaço entre os valeres abso 

lutos das grandezas educacionais nas zonas urbana e rural. Esta comparação poderá ser melhor expressa por 

meio da análise da distribuiçao destas grandezas entre as referidas zonas, que deve ser relacionada com a 

necessidade de atendimento em cada uma das áreas abordadas. O mesmo poderá ser feito para comparar a si-

tuaçao na capital com a situaçao no interior. 

Para uma melhor compreensão da metodologia adotada, procurar-se-á, inicialmente, conceituar ca-

da grandeza educacional. Esta conceituaçao visa a homogeneizar o entendimento e a terminologia aqui adota-

das, facilitando o seu uso e tornando o documento realmente operacional. 

Assim, entende-se por 

a) Matrícula Geral a matrícula tomada a 30 de abril de cada ano. Êstes quantitativos expressam, de 

forma geral, o rnmero de crianças qpe se disp6em a cursar o nível primário, mas que iwm sempre 	o cursam 
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efetivamente, sequer chegando a completar o ano em que se matricularam. No deve ser confundida coa a na-

tr:rcula inicial. Esta taatrcula é frequentemente superior a matr ~cula inicial em cerca de 5. 
b) Matricula Inicial: corresponde ao ndrnero de crianças que se matriculam antes do inc10 das aulas. 

o) Natrfcula Efetiva: a matricula tomada no final do ano letivo, geralmente entre fins de outubro e 

princ ~pios de novembro. Seus dados absolutos revelam o riikiero dos que chegavam a cursar todo o ano para o 
qual se matricularam. Relacionada com a taatrrcuia geral, revela a percentagem dos que se evadiram durante 

o ano letivo, em uma determinada série. Tem-se, assim, a quantiíicao da desero imediata no sistema 

escolar prirario. 

Corpo Docente: 	o nimero de profess6res, titulad.os ou não, que exercem efetivamente a atividade 
docente, seja em regência de classe ou ro. 

Unidades Escolares: o numero de prédios existentes em efetivo funcionamento, para atendimento das 

necessidades de escolarização da populaço. L5  uma medida ffsica genérica, que no comporta an1ises parti 

cularizadas. 

Salas de aula: 	o rnlmero de recintos nos quais se ministra efetivamente a educao priniria. 

Sua correlação com o numero de unidades escolares é relevante, na medida em que d esta grandeza que vai 

fornecer os aspectos particulares da grandeza anterior. 



3.1.2 - EXPLICAÇO SOBRE OS QUADROS APRESENTADOS 	 25. 

EVOLUÇO GERAL DO SISTENA 

EVOLUÇ.O DO NtSNERO (ABsoLUTO) DE UNIDADES ESCOLARES, DE SALAS DE AULA, DÁ MATRXCULA GERAL 	E 

EFETIVA E DO CORPO DOCENTE (Quadro 3.1.1). 

Êste quadro procura dar urna viso-sitese do que. existe em ciatria de educação primfria coaum no 
Estado. Sua importância deriva do fato de que agrega as principais grandezas para a an1ise do sistema 
educacional durante um perfodo de anos pr-deteriiainad.o, possibilitando projees em trmos das futuras ne 

cessidades do ensino e facilitando a visua1izaço dos principa.s problemas. D1e se podem extrair impor-

tantes correlaç6es; entre uatrcu1as e nilraero de unidades escolares; raatrJ ~culas e salas de aula; tnatrc 

las e corpo docente, etc... 



QUADRO 3.1.1 	 26. 

ENSINO PRDIARI000IVItJM: EVOLUQ.O DO N1VIERO DE UNIDADES ESCOLARES, DE SALAS DE AULA 9  

DA MATRICULA GERAL E EFETIVA, E DO CORPO DOCENTE 

ANO 
UNIDADES 
ESCOLARES 

SALAS 
DE AULA 

MATRICULA aonio 
DOCENTE GERAL EFETIVA 

FONTE 



NDICES DE CRESCINETp DO NÚNERO DE UNIDADES ESCOLARES, DE SALAS DE AULA, DA 	276 

MATRÍCULA GFJAL E EFETIVA E DO COBPO DOCENTE (uao 3.1 • 2) 

erivaç.o ao qu:adro precedente, mostra-nós a évoluço do sistema em trmos de seu cresciménto. 
A tcnca adotada para sua construção é a dâ uti1izaço de números-índice, isto é, reflete o relacionamen-
to existente entre um determinado ano - tornado corno ano-base, que recebe o índice 100 - e os que se lhe se 

guem. 

Os cri-tério6 para à determinação do ano-base podem ser vérios. Iormalrnente se utiliza o anopa-

ra o qual se tenha estatísticas mais completas e a partir do qual se possa determinar urna série temporalfi 

dedigna. 

Os índices adotados para os demais anos variarão em função de sua re1aço de acréscimo ou de-

créscimo em relaço aos quantitativos absolutos do ano-base e serão expressos em termos de indicadores re-

lativos ao crescimento percentual observado0 



QUADRO 3.1e2 
	 28. 

ENS INO PR ILRI QJIPJS DE CRE1 NTODO N1QDEUN!jES ESCOLARES, 

SALAS DE AUL!, MARÍ.CULA GERAL E EFETIVA E conro DOCENTE 

UNLDÁDS SALAS MATRICULA CORPO 
ANO WCf1(T Aoj' T1T 

-'- DOCENTE GEI'AL EFETIVA 

100 100 100 T 	100 100 

FONTE. . . . . . . • 1 • • • 



DISTRIBUIQO POR ZONA DO N1IMERO DE UNIDADES ESCOLARES Q  SALAS DE AULA, 	29. 

MATRICULA GERAL E EFETIVA E DO CORPO DOCENTE. (QUADRO 3.1.3) 

ste quadro dá, para um determinado ano, a distribuição por zona urbana e suburbana e rural das 

grandes unidades de análise do sistema educacional. Tem por objetivo a verificação do tipo de atendimento 
quantitativo oferecido a cada zona. Pode e deve ser construído para mais anos, de acordo com a disponibili 

dade de dados, a fim de fornecer uma visão da evolução de atendimento em cada zona de Estado. A diversifi-
caço do atendimento em cada zona problema relevante e seu estudo fundamental em qualquer diagn6stico 

educacional, na medida em que fornece uma excelente idéia das distorçes ao nível do atendimento no siste-

ma de ensino. Evidentemente, o atendimento em cada área deve ser relacionado com a evo1uço da populaç.o 

escolar na regi.o respectiva. 



30. 

ENSINO PRINSRIO CONUN: DISTRIBUIÇOOR ZONA DO NtYNEHO DE UNIDADES FJSCOLARES 9  SALAS 

DE ATJTA . ATRÏCTJLAGERALEFET IVA E CORPO DOCENTE 

Ano de 196 

ZONA 
UNIDADES 
ESOLAhES 

SALAS 
DE 	AULA 

MATH:cuLA 

- ----- ---- ----- E. 	. 	 vA 

coRpo 
DOCENTE 

Urbana e 
Suburbana 

Rural 

Total 

Fonte: 



DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL, ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL, DO Nii'IERO DE UNIDADES ESCOLARES, 	 31. 
DE SALAS DE AULA, DE MATRrCULA GERAL E EFETIVA E DO CORPO DOCENTE. (QUADRO 3.1. ) 

Visa-se, com o quadro acima referido, a facilitar a an1ise comparativa entre as zonas urbana 
e rural em um d.eterminad.o ano. Pode-se usar d,e artifício na construção d.o mesmo, introduzind.o a varive1 
tempo em.. qualquer dos sentidos - (linha ou coluna), o que tornaria mais complexo a visualizaço, porém 
mais completo quanto & an21ise, eliTflinand.o a necessidad.e de construção d.e outros quadros semelhantes. 



QUADRO 3,1.4 
	

32. 

ENSINO PfiIMtRIO COMUM: DISTRIBUIÇXO PERCENTUAL ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL DO Nr'RO 

DE UNIDADES ESCOLARES 9  DE SALAS DE AULA 9  DA MATRICULA GERAL E EFETIVA E DO CORPO 

DOCENTE 
ANO DE 196 

ZONA 
UNIDADES 
ESCOLES 

SAI.AS 
DE 	AULA 

MATRICULA CORPO 
DOCENTE GERAL EFETIVA 

Urbara 

Rural 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

FONTE: 



DISTRiBUIÇÃO ENTRE CAPITAL E INTERIOR DO NRO DE UNIDADES ESCOLARES, SALAS DE AULA, 	33. 

MATRiCULA GERAL E EFETIVA, E DO CORPO DOCENTE. (QUADRO 3.1.5) 

este quadro é semelhante ao Quadro 3.13,  apenas, em vez de fazer urna distribuiço por zona, 
prop6e uma diviso entre capital e interior. Os comcntrios anteriores devem, por conseguinte, ser ajus-

tados a esta diviso. Adotou-se mais êste quadro devido ao tipo de dados freqtenteme.nte eooitrad.os nos 

Departamentos Estaduais de Estatística e devido ainda à re1evncia que assumem, em certos Estados,os quan 

titativos d.e educaço na capitaL Seria ideal proced.erse às ds abordagens por zona e 1oca1zaço. Ca 

80 se.ia totalmente impossível, deve-se optar pela que tenha dados mais completos. 

11 



QUADRO 31.5 
	 34. 

ENSINO PRIMRIO COMUM: DISTRIBUIÇO SEGUNDO A LOCALIZAÇ2O DO NtIMERO DE UNIDADES ESCOLARES 

SALAS DE AULA NÁ.TRICULh. GERAL E EFETIVÃ, E CORPO DOCENTE 

ANO DE 196_ 

LOCi LIZÂÇO UNIDADES 
ESCOLÁ..RES 

SLtS 
DE 
UL 

TRCULA 
CORPO 

DOCEiTi 

CAPITAL 

INTERIOR 

TOTAL 

FONTE: 



DISTRiBUIÇ2O PERCENTUAL, ENTRE CAPITAL E INTERIOR, DO NRO DE UNIDADES ESCOLARES, 	35• 
DE SALAS DE AULA, DE MPTRCULA GERAL E EFETIVA, E DO CORPO DOCENTE. (QUADRO 3.1,6) 

Este quadro visa apenas facilitar a percepçío da forma pela qual se distribuem as principais 

grandezas educacionais pela capitai e o iiiterior. Da análise dos resultados serão tiradas as concluses 

cabÍveis d.a mesma forma que nos demais quadros. 



3 . 1.6 	 36. 

ENSINO PRIMARIO COMUM: 

DISTRIEUIQO PERCENT1P1,4 - ENTRE CAPITAL E INTERIOR DO 

NTMERO DE UNIDADES ESCOLARES, DE SALAS DE AULA, DA MATRtCULA GERAL 

E EFETIVA, EDO CORPO DOCENTE 

Ano de 19_ 

LOCALIZAÇÃO 
UNIDADES 
ESCOLARES 

SALAS 
DE 

AULA 

MATRICULA CORPO 
DOCENTE -_____________ 

GERAL 
______________ 

EFETIVA 

CAPITAL 

INTERIOR 

TOTAL 
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EVOLUÇÃO DA MATRICULA GERAL; DISTRIJ3UIÇO POR DEPEDÊNCIA 
	

39. 
POR ZONA E POR LOCALIZAQAO (Q.uadro 3.2.1 AeB) 

éntró da 6tica dá al3ordagem propostâ, de se focalizar cada uma das grándezas do áitemá educa 

cional prinário no Estadã, passar-se-á agora à aMiise de um dos principais indicadores da capacidade de 
atendimento do sistema escolar -a matrículageral. 

A técnica empregadà na primeira artedestá anlisé visa, sobretudo, relacionar a thatrículã com 

duás outrasvâriáveis de fundamental importancia, cuja inf1uncia á6bre a quantificaço das matrícülas 
grande. Tratà-se dádependncia administrativa sob a qual se situam as escolas (ver Quadro 3.2.1.1A) eda 

área na qual se localizam: zona urbana e zona rural; capital e interior. (ver Quadro ,2.l.1B). 

No priméiro cãso, a réievancia prôvm da gratuidade doensino pi5blico ao nível primário, que 

aumentada ao se considerar o baixo nível eàon6mico que caractèi1zanossapopulaço.No segundo caso, ane-

cessidade de saber'-sõ a diversiicao de atendimento entrõ as zonas U±baflas e rurai é entre à caitale 

o interior é bastante flagrante, dispensando comentárlõsmais aprõfúndados. Acoi± laçaó ma.tr'ículagéra1 

e- zona urbana ou rural", e "matrícula geral e zona urbana (suburbana) ou rural 1' dará uma idéia da capaci-

dade do sistema, em função da localização de suas unidades. 	- 

Uma abordagem mais completa seria fornecida ao se considerar, simultneamente, as duas varlá-

veis atravs da construção de um quadro auxiliar no qual se verificasse o nímero de matrícula geraïs, em 
cada área, segundo a depend6ncia administrativa. Êste Quadro poderia indicar a influencia da dependncia 

administrativa em cada área. - 

A análise se completa ao ter-se em mente, quando de interpretaço dos quadros, qual a situaçao 

demográfica de cada área por grupo etário na faixa escolar. 



QUADRO 3.2.11A 
	

40. 

ENS INO PRIM.R 10 COMUM: EVOLUÇ AODA MATRÍCULA GERAL- DISTR IBUIQ AO 

POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

TOTAL 

GERAL 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

FEDERAL 

ANO  

ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL 
PÚBLICO PARTICULAR 

FONTE:. 



QUADRO 3.2,1.i]3 	 41. 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: EVOLUQO DA MATRÍCULA GERAL 

SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAQAO 

ANO TOTAL  
Z O N A LOCALIZAÇ.O 

URBANA RURAL CAPITAL INTERIOR 



EVOLUQ2O DO NÚMERO DE MATR±CCJLAS GERAIS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA: 	 £12. 

NOIVtEROS-tNDICE E DISTRIBTJIO O PERCENTUAL. (Quadro 3.2.1.2) 

Os quadros que se seguem aos quadros 3.2.1.1AeB - isto é , os quadros de namoros 3.2.1.2 	e 
342.1.3AeB - visam a auxiliar a tarefa de interpretaço dos dados colhidos. 

Construído com base na utilizaço de nmeros-ndice, em sua primeira parte, o quadro 3.2.1.2 

iiidica o crescimento relativo do sistema, sendo escolhido para ano-base Isto e, para a.qule ano que se i-
dentifica com o indicador 100 - o ano para o qual se disponha de esta.tsticas mais fidedignas ou aqule 
do qual se parte para a construço de uma srie histrica. Seu objetivoe facilItar a verificaço do ritmo 
no qual se processa a expansão das matrcu1as gerais, sob as diversas dependncias, oferecendo excelente 
visua.1izaço da dinâmica relativa de oferta do sistema. 

A sua segunda parte dt uma boa idia da forma pela qual se distribuem as matr.culas ds escolas 
situadas sob cada tipo de dependncia administrativa, procurando deixar claro a participaço dos sistemas 
de ensino primriO pb1ico e privado em re1aço ao atendimento da demanda por ensino. 



QUADRO 3.2.1.2 
	 430 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: EVOLUQO DA MATRICULA GERAL SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

NfJMEROS-±NDICE E DISTRIEUIQAO PERCENTUAL 

±NDICE DISTRIBUIQO PERCENTUAL 

INO TOTAL PÚBLICO - 

TOTAL PARTICULAR 
P&BLICO 	- 

TOTAL PARTICULAR 

DUAL PAL DUAL PAL 

100 100 100 100 100 100 



EVOLTJQ.O DA MATRtCULA GERAL SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZ.AÇO: 	44. 
NíJROS-NDICE E DISTRIBUIÇO PERCENTUAL. (Quadros 3.21.3A E 3. 2 .1.3B) 

Como já se disse, trata-se de quadros auxiliares que visam facilitar a interpretaço dos dados 

recolhidos. Desta forma, a tcnioa de construção empregada, por ser a mesma, dispensa comentrios. 

No entanto, é preciso ressaltar sua importância no sentido de deixar bem claro a situação de a-

tendimento no sistema de ensino prirnrio para as zonas urbanas e rurais, bem como para a capital e o inte-

rior. 

Seria aconse1hve1 complementt-lo com grficos adequados, para permitir ainda melhor visualiza-

ço dos problemas de atendimento escolar. 



QUADRO 3.2.1.3A 	 45- 

ENSINO PRIMÂRIO COMUN: EVOLUÇAO DA MATR±CULA GERAL 

SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAÇAO - NTMEROS-NDICE 

ANO 

NÚMEROS - ±NDICE 

TOTAL  
Z O N A LOCALIZAÇO 

URBANA RURAL CAPITAL - INTERIOR 

100 100 100 10 0 100 



QUADRO 3.2.1.313 
	

46. 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: EVOLUÇO DA MATR±CULA GERAL 

SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAQO - DISTRIEUIÇAO PERCENTUAL 

ANO 

DISTRIBUIQO PERCENTUAL 

Z O N A 
TOTAL 

LOCALIZAÇO 

URBANA RURAL CAPITAL INTERIOR 

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  



EVOLUQO DA MATRICULA EFETIVA - DISTRIBUIQO POR DEPENDNCIA ADMINISTRATIVA, 
	 47. 

POR ZONA E POR LOCALIZAÇ7O (Quadros 3.2,1.4A e B) 

A quantificaç.o e análise das matrículas efetivas fornece a base para a verificaço sumria 
embora, por se tratar de um s6 tipo de variável, do aproveitamento registrado no sistema escolar primário 

de cada Estado. 

Tendo em vista que a matrícula geral O maior valor da matrícula em um dado ano, pois cêr 

ca de 554o, em média, para o Brasil, superior matrícula inicial, a matrícula geral indicaria a capacida-

de máxima de ocupaçao do sistema escolar. Já a matrícula efetiva, que 6 cêrca de 14%  inferior h, matrícu 

la geral, em média, para o Brasil, indicaria o efetivo grau de ocupaço ou aproveitamento no refexdo ano. 

Neste caso, como no caso da matrícula geral, os dados devem ser analisados no sômente levan 

do-se em conta a dependência administrativa, como também a zona (urbana e rural) e a localização (capi-

tal e interior). Os va16res obtidos podem ser apresentados na forma dos quadros 3.2.1.4A e 3.2.1.4B. 

A diferença entre os dois tipos de matrícula possibilitará urna quantificaço do fenómeno da 

evasão imediata, muito freqüente no ensino primário brasileiro. 



ENSINO PR  RI__OMOJCLTJODA_I1ATRCULA EFETIVA - DISTRIBUÇD 

PC'R DF J.i:?C;I. LDMINISTRATDJA 

1 	1 	DEPENDNC IA 	ADMINISTRATTVA 

ANO 
TOTAJJ 

PTBLICO 
GERAL  

JJIfíÁL 	 iJAL
--

N(IilICIPÁL 
TOTAL PARTICULAR 

484  

PONTE: 



149, 

QUADRO 	3.2..1.4-B 

ENSINO DE NIVEL PRIMiRIO: EVOLUÇXO DA MATRICULA EFETIVA 

SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAQO 

ANO TOTAL 
Z O N A LOOALIZAÇO 

URBANA RtRAL 	- CAPITAL INTERIOR 



EVOLUO DA MATRtCULA EFETIVA SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 	 50, 

ffEROSICESEDISTRIBOPERCENTUAL (Quadro 3.2,1.5) 

O presente quadro mostra a mesma reiaço do anterior, em referencia a apenas uma das vari-

veis. • Para facilitar a visualizaço traduz a mesma relaç.o em termos de indicadores. 

No primeiro caso, os rn5merosíndice refletem a taxa do crescimento em relação a um determi-

nado ano-base, a fim de que se avalie com nitidez o processo de expanso (ou retraçao) de matrículas qui 

to aos estabelecimentos das diversas dependências administrativas. 

Os psrcentuais visam a estabelecer uma comparação, no mesmo ano, da divisLo da responsabili 

dade que cabe a cada sistema administrativo no atendimento das necessidades de esco1arizaço primária. 



QUADRO 3.2.1.5 

ENSINO PRI1VLRIO COMUM: EVOLUÇÃO DA MATRICULA EFETIVA SEGUNDO A DEPENDNCIA ADMINISTRATIVA 

NROS-tNDIQE E pISTIBUIÇQ PEROENTUL 

ANO 

NÚMEROS 	- 	 ÍNDICE DISTRIBUIÇÃO 	PERCENTUAL 

TOL 
GERAL 

PIBLICO 
TOTAL PARTICULAR 

PUBLICO 
TOTAL 

PAL  

PARTICULAR 
FEDE- 

RAL 
ESTA- 

DUAL 
MIJNICI 

PAL 
FEDE- 

 RAL 
ESTA- 

DUAL 
MtJNICI 

FONTE: 



EVOLUÇÃO DA MATRICULA EFETIVA SEGUNDO A ZONA E SEGUNDO A LOCALIZAQO 	 52 

NT5MEROS-4NDICE E DISTRIBUIÇO FERCENTUAL (Quadros 32e1.6 A e B) 

Material complementar de quadro 3.2.1.4, estes quadros fornecem uma viso da evolução da 

oferta do sistema em trmos de ritmos relativos de crescimento e porcentagem de participação. Esta evo 

luço vista segundo a área na qual se verifica: a saber, por zona urbana e rural e para i. capital e 

o interior. 

O Quadro 3.2.1.6A trata da evolução da matrícula efetiva segundo a zona, enquantooquaro 

3..2.1.6B trata da evo1uço segundo a localizaç.o. 

á 



QUADRO 	302.1.6A 	 530 
ENSINO PRIMi.RIO COMUM: EVOLUQ2.O DA MATRICULA EFETIVA SEGUNDO A ZONA 

NI2MEROS-INDICE E DISTRIBUIQ.O PEROENTUAL 

ANO 

N1iMEROS 	- 	 INDICE DISTRIBUIÇ7O PERCENTUAL 

ZONA ZONA 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

100 100 100 



QUADRO 	3.2.1,6B 	 54. 

ENSINO PRIMJRIO C 	VQQOAMATRCUTETWA SEGUNDO A LOCALIZAÇÃO 

NrMEROS-ÏNDICE E. D IS Til IBT4QER2ENTUAL 

ANO 

N'MFROS 	- 	 NDICE DISTRIBUIÇ2O 	PEROENTUAL 

LOCALIZAÇO LOCALIZAÇÃO 

TOTAL URBANA RURAL CAPITAL INTERIOR 

100 100 100 

FONTE: 



DISTRIBUIQ.O DA MATRICULA GERAL POR S1RIE SEGUNDO A IDADE DOS ALUNOS 	55 
(Quadro 3.2.1,7) 

A tabela em paute mostra a distribuição das matrículas por idade e série. Através dela pode 

-se ver, em determinado ano, a composição etária dos alunos de cada série, o que permite verificar o gra-

ve problema do atendimento de várias faixas etárias heterogêneas dentro de urna mesma série no primário. 

A porcentagem de alunos por série faz perceber a concentração maior de alunos que exista em 

cada uma, verificando onde se dá o ponto de estrangulamento no ensino primário comum. rS indiscutível que 
as observaç6es realizadas indicam a existência de grande congestionamento na 1 série, ébice grave ao in-

gresso progressivo da população escolarizável no sistema de ensino primário. Deve-se procurar verificar 

a existência ou no de tal problema no Estado e suas decorrências. 

Ao se aliar ao fenômeno do congestionamento a verificação da distribuição etária absolutamen 

te heterogônea que tem lugar na 1 série primária, com freqüôncia, chegar-se-á a diagnosticar um dos prin 

cipais problemas do ensino primário brasileiro. 

O quadro foi construído tendo em vista a maioria dos Estados da Federação, que geralmente dis 

pem de 5 série. No caso de determinado Estado como um todo, ou de uma zona dentro de determinado Esta-

do ápresentar urna rcalidade no condizente ccrn o quadro apresentado, deverá o mesmo ser adaptado, colocan 

do-se a 69 série ou retirando-se a 5. Na medida em que o presente quadro é construído sé para um deter-

minado ano, deve-se procurar construir vários quadros semelhantes, a fim de que se disponha de material 

para análise de uma série temporal. 



QUADRO_320L7 	 56, 
ENSINO PRIMÁRIO COM 	DISTRIBÇODAMATRcULA GERAL POR SÉRIE 

SEGUNDO A IDADE DOS ALUNOS 

Ano de 196 

ONTi 



DISTRIBUIÇ.O DA MA.TRICULA EFETIVA POR SRIE SEGUNDO A IDADE DOS ALUNOS 	57- 

(Quadro 3.2.1.8) 

ste quadro foi construído especialmente para fins comparativos 00111 O antecedente. De 	fato, 

a cornparaçao entre a distribuição etária da rnatrfcula geral e efetiva leva a pesquisar o problema da eva-

so escolar nas diversas faixas etárias existentes em cada srie em determinado ano, isto é, de evasao 

imediata no sistema primário comum. 

A nota final, feita para o quadro anterior, com relação ao mímero de séries escolares existen 

tes, também é válida para o presente quadro. Desta forma, deve o mesmo ser adaptado de acrdo com a rea-

lidade em que se trabalha. 



QUADRO 32.1.8 

ENSINO PRIMLRIO COMUM: DISTRIBUIÇO DA MATRICULA EFETIVA POR SRIE 

SEGUNDO A IDADE DOS ALUNOS 

Ano de 196 

IDADE 	DOS 

ALUNOS (ANos) 

TÔDAS AS 

SRIES 
i 	SRIE 2 a SIE 3 	SÉRIE 4 	SRIE 5 2  SRIE 

Menos de 7 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Mais de 14  

TOTAL  

58. 



EVOLUQO DA. MATRICULA GERAL DISTRIBtJDA. POR SÉRIE E DA MA.TRrCULA EFETIVA 

DISTRIBUrDA. POR SRIE (Quadros 3.2.1,9 .e 3.2.1.10) 

Os presentes quadros:. dao. c.cndiçe.s.. de.. ana1isar, .. para um determinado: perôdo de t.empo um cres 
cimento da oferta do sistema.. 

Se. c.ompiementados com daftosidos quadros. 3..2..1..7 e.. 302.J8,.que.,inc.1uem. a.varivei idade para.. 

todo a o:s sf08 da uxn fteterminado perodo s'ei e.cionado-, ter-s:e.- uma vi.s6.bastante. . eiu.c.i.dativ& doatendimen 

to do.Estado 	sistema pr±mrio. com . 	 . 

/ 



QUADRO 342 
	

60. 

ENSINO PRIMARIO COMUM: EVOLUQO DA MATRTCULA GERAL DISTRIBUÍDA SEGUNDO AS SRIES ESCOLARES 

FONTE: 



QUADRO 3.21.10 
	 61. 

ENSINO PRIMRIO COMUM: EVOLUÇJiO  DÁ MATRTCULÂ EFETIVA DISTRIBUDÃ SEGUNDO AS SÉRIES ESCOLARES 

FONTE: 



3.2.2 - UNIDADES ESCOLARES 

62. 



EVOLUÇD DO MM=RO DEUND!DESS 	ESEGtQA DEP, NÇ4 ADMIMSTRAT IVA ,A ONA E A 	63. 
Loco 	(Quadro,. 2,2 1 e 

O papel de um quadro representaidoo zvmero de unidades escolares ,espec1ficamente,para que se 
possa .rificar a distribu±ço quantitativa destas unidades e sua conccntraço em cada zona. 

Deve-se aquí ressaltar que o ntniero de unidades, se tomado isoladamente, no representa índice 
pelo qual se possa aferir o atendimento do sistema. Fenómenos tais como a subutilizaço do espaço esco-
lar, o p'csimo estado de conseraço de algumas unIdades, o uso de um prd.io para varias unidades escola-
res, a falta de racionalizaço no que se refere &s normas tTadicionalmente,adotadas para a lo1izaço 
das unidades escolares, s.o fat6res impedttivos para que o atendimento escolar efetivo, corresponda ao  nu-
mero real de escolas ex±stentesG O cálculo seria bem mais preciso se, ao rn.aero de unidades escolares e-
xistentes, se acrescentasse o nimero de salas que cadquaLc pta,onimero médio de alunos por sala ('ea 
por sala) e fsse feita uma comparaço com um provvel nituero ideal em relaço aos atendimeiitoá necesris 
na zona e na drea de localizaço. 

Iniciou-se pela apresentaço do mmero de unidades escolares, distribufdo por dependência admi-
riistrativa por zona e por localizaço. Exifatizou-se a abordagem quantItativa, porque ela fornecera as ba-
ses para um jurzo crtieo inicial,sôbre o problema das unidades escolares. 

Deve-se frisar que esta abordagem seria mais precisa e completa se se conseguisse localizar f-
sica e geogr.ficamente as unidades escolares, em correlaç.o com a populaoo escolariz!vel da regio, Tbem 
como sua esfera provvel de alcance. Mas as dIficuldades encontradas para tal estudo so quase intranspo-
níveis para um diagnóstico de carter preliminar. 



QUADRO 3.2.2.1 	 64. 

ENSINO PRB4RIO COMUM: 

EVOLUQO DO NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

A 	N 	O 

TOTAL 

GERAL 

DEPENDÊNCIA 	ADMINISTRATIVA - 

TOTAL PARTICULA PÚBLICO 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

r-L - - 

PONTE: 



QUADRO 3.2,2.2 

ENSINO_PRIMÂRIO COMUM: 

EVOLUÇO DO NfFMERO DEUNIDADES_ESCOLARES SEGUNDO A ZONA E A LOZAO 

A 	N 	O T 	O 	T 	A 	L 
Z 	O 	N 	A LOCALIZAQ7O 

URBANA RURAL CAPITAL INTERIOR 

TLT 1 11111__ 1 
- 	__I - 	 -- ---- - - 	 - 

* -(------ -_---------.---- - _______ 	_______ 

65. 

FONTE: 



EVOLIÇO DO NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ISA_ ATRAVÊS DE NÍJMEROS-INDICE E DA DISTRIBUIQ71O 	66. 

PERCENTUAL 

I1ticduçto: 

Da mesma forma como foi feito para a matricula, pode-se analisar a evoluço do ni'imero de unida-
des escolares recorrendo-se as tcnicas dos nmeros-ndice e da participaço percentual. A evolução do 
nimero de unidades escolares pode, assim, ser vista sob dois aspectos. Primeiro, considerando-se os dis-
tintos ritmos de evoluço das unidades escolares distribuídas segundo a dependência administrativa, a zona 
ou a localizaço (la. grande coluna nos quadros seguintes); e, em segundo lugar, considerando-se a parti-
cipaço percentual de cada tipo de subdiviso dentro do total (2a. grande coluna). 

ConstruQ.o dos Quadros: 

Para a construço dos nmeros-indice, toma-se o primeiro ano da srie temporal adotada (ou 	o 
primeiro ano para o qual se tenha estatlsticas fidedignas disponiveis) como sendo o indice 100 e compara-
-se os val6res dos demais anos da srie temporal com o valor absoluto do ano base, a fim de determinar 
o inice relativo correspondente a cada ano. 

Para a construço do quadro de distribuiço percentual, toma-se o valor absoluto referente ao 
"Total Geral" do quadro correspondente, como base para a determinaço da partieipaço relativa de cada ti-
po de subdiviso. 

Quadros: 

Tendo em vista que o n'imero de unidades escolares foi decomposto segundo a dependência adminis 

trativa, a tona e a localizaço, havero, por conseguinte, três (3) quadros apresentando a evoluço do n- 



mero de unidades escolares atravs de n{uneros-nd1ce e da partic1paço percentual. So os quadros: 

Quadro 3.2.2.3 - EvoluçLo do nmero de unidades escolares segundo a depen4nc1a administrativa - N2meros 
dÍ.Indice e distribliiço percentual. 

Quadro 3.2.2.4 - Evoluço do nCmero de unidades escolares segundo a zona - Ncuneros-Indice e distr1bu1ço 
perc entual 

Quadro 3.2.2.5 - Evoluço do n(mero de unidades escolares segundo a localização - N(imeros-ndice e dis-
tribuiço perc entual. 

QUADRO 3,2.2.3 
ENSINO ?RIMRIO - EVOLUQ7O DO N 1E'ODE UNIDADES ESCOLARES SEGUNDO A DEPENDËNCIA 

ADMINISRATIVA - NtJMEROS - -INDICE E DISTRIBUIÇ70 PERCENTTIAL 

A 	N 	o 
TOTAL 

GERAL 

NÚ]YJEROS-±NDICE  DISTRIBUIÇ7O 	PERCENTTJAL 

PÚBLICO 
-.- TOTAL PARTICULAR.- 

PÚBLICO 
- 	 _______ ________- 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 
TOTAL PARTICULAR 

FEDERAL ESTADUAL MuNICIPAL 

67. 



QUADRO 32..2.4 

ENSINO PRIMRIO COMUM: 

EJOLUC7ODOM3MHODE UJIDADESESCOLRESSEGUNDOAZONA 

A 	N 	O 
I\EROS 	tICE 

TOTAL 	GERAL 	URBANA 	RTJRAL 

DISTRIBUIQO PERCENTUAL 
* 	 - 

URBANA 	RURAL 

--- 
100 __t-____ -- 	 -- 

100 -e-- 100 
- - - 	- 

- 	- -- 	 - r-n 	- --.- - 	- -- 

- 

-r--- 

-- -- - -- -- 	 - 	--- 

- - 	 --- 

__--_a-____ ------- --- 
- 

-- 	 -- 

-. 

- 	 -- ----- 	- 



QUADRO 3.2.2.5 
	

69. 

ENSINO DES 1,7±\r2L PRIMÂRIO: 

VOLU:oDONÚMERO DE UNIDADES ESC OLARES 

SEGUNDO ALOCALIZAÇO - NROS±NDICFEDISTRIBUIÇO PERCENTUAL 

JROS-í1ICE    DISTRIBUIÇOPERCENTUAL 

A 	N 	o L O C A L 1 Z A Ç 	O  LOCALIZAÇO 

TOTAL tffiBANA R1AL CAPITAL INTERIOR 

FONTE: 



70. 

CARACTER1STICAS 1508 PRÉDIOS ESCOLARES 

(Quadro 3.2.2.6-A) 

O presente quadro faz parte de uma srie de três, os quais procuram fornecer, da maneira a mais 

precisa possivel, uma avaliaço das características dos prdios escolares. 

Embora tal referencial possa ser tomado no seu sentido qualitativo, no presente trabalho a nfa-

se recaira na quantif1caço destes aspectos. 

A pr6pria tcnica de construçLo dos quadros demonstra isto. Para uma melhor avaliaço das carac 

ter.sticas dos pr&ios, sugere-se que sejam adotados, na coleta destes dados, conceitos homogêneos. Desta 
forma, evita-se discrepncias no agrupamento e elassificaço dõs mesmos. 

Embora os três quadros se refiram h mesma varivel - características dos prdios escolares - es 
tabeleceu-se uma subdiviso que permite o grupamento das vari.veis mais semelhantes. 

Assim, o quadro 3.2.2.6-A trata do cumprimento da "Finalidade da Construço" dos prdios com as 

"condiçes de propriedade" dos mesmos. 

Seu objetivo é fornecer ao analista a relaço existente entre a forma de utilização dos prdios 
e as condiçtes em que os mesmos se encontram. Parei tanto, sugere-se as seguintes categorias em relaço 'a 
la. var1vel (Finalidade da Construço). 

1) prdios construldos para fins escolares: seriam apenas aqueles construídos espec'iflcamente 

para servir como escolas. Dentro desta categoria, poderíamos subdividi-los em 2 tipos: 

a) os que apresentam os requisitos minitnos indispensve1s para o bom aproveitamento dos alunos, 
tais como boa d1spos1ço das janelas em relaço 'a luminosidade necess.ria, material de cons-
truço slido, seguro e de boa qualidade, cobertura resistente às intempries, etc. 



b.) os que no apresentam stes requisitos mas que, no obstante, foram construídos para estes 71. 

fins. 

2) os demais prdios, isto é,, os que foram aproveitados para fins escolares, seriam retirados 
por exc1uso da la. categoria. Para um diagn6stico mais profundo, poder-se-ia adotar um quadro mais com- 

plexo e incluir, tambm nesta segunda categoria, subdiviso tais como: 

prdios que no foram construídos para fins escolares, mas que, hoje em dia, so usados ex-
clusivamente para tais finalidades; 

prdios com utilizaço mista, a saber, por exemplo, casas residenciais que cedem algumas sa-
las para fins escolares durante parte do dia, ou depsitos, galpes, etc., que sirvam em tem 
po parcial para fins escolares. 

Em relaço 'a outra vari.ve1 apresentada - a saber, "condiçes de propriedade" - seriam utiliza-

das as seguintes categõrias: 

prdio pr6prio: é aqu1e de propriedade do Estado, do município ou da instituiço que man-
tm a escola primaria, seja por ter sido construÍdo por ela ou por ter sido objetó de doaçLo 
por parte de terceiros, ou compra aos propriettrios anteriores; 

prdio cedido: é aquele que no pertence entidade mantenedora de escola, sendo cedido por 
terceiros para o funcionamento da mesma, em crter provisrio, sem 8nus para a entidade; 

e) prdio alugado: 	aqu1e que utilizado mediante pagamento, anual ou mensal, geralmente a- 
travs de contrato com preço e prazo estipulados. 



QUADRO 3 q 2.2.6A 	 72. 

ENSINO P.IMARIO COMUM: CARACTERÍSTICA.s DORÉDIOS_ESCOLARES 

FINALIDADE DA CONSTRTJÇ7O ECONDIQES DE 

PROPRIEDADE 

FINALIDADE TOTAL 	DE CONDIQESDE PROPRIEDADE 
DA 

CONSTPXJO ios - 
-_PRc.2R10 CEDIDO 	ALUGADO 

1. CONSTH1TÏDOS PARA 
FINS ESCOLARES 

Em condiçes 

Sem condiçes  

2. N7O CONSTRUÍDOS 
P/Fiis ESCOLARES 

Com uti1izaço 
exciuiva para 
ensino 

Com uti1izaço 
mista para ensino 

TOTAL 	GERAL 

FONTE: 



cARACTERr3TIcAS DOS PRDIOS ESCOLARES 
	

7:3.. 
(Quadro 3,2.2.6-B) 

Manteve-se na presente tabela, a mesma subdiviso para a varivel situada na 19 coluna. Tal pro 
ceder teve óomo objeto facilitar a comparaço e tornar os Quadros A, B e C, realmente numa Stie. 

A varivel da linha, no entanto, foi modificada, de tal forma que esta tabela apresenta um cr 

zamento da 'Finalidade da Cor3struço do prdio com as "Condiçes de Ooupaço 9  de sua área 
Desta forma se obtein uma ideia bastante nftida da forma de utilizao da área total. A vari4-

vel "Condiçes de Ocupao" foi subdividida em quatro itens, que se definem da seguinte forma: 

Area total: compreende t&la a área em que situa a escola, esteja ou no ocupada por oons 
truQes. So as diinenses de terreno em que a mesma se situa. No caso de prédios com util 
zaço mista, considerar-se-à drea total a parte efetivamente ocupada pela escola; 
.(rea coristruda: compreende a parte de área total ocupada por oonstruç3es destinadas às ati 

vidades escolares ou atividades afins, auxiliares t escola; 
o) trea das salas de aula: d a drea construda espechicamente ocupada pelas salas nas quais 

se exerce a atividade discente. Quando dividida pelo nrnero de salas de aula do prédio, ob-
tom-se a drea india coricedida para cada sala de aula e permite um ciculo de sua ocupaço 
racional, de seu grande congestionamento. Quando tomada para todo um Estado, s6 serd pos-
sfvel calcular a LCrea media das salas com o conhecimento do niímero de escolas de uma, dUas, 

ou mais salas, O calculo de drea uidia neste caso, 6 mats generalizado, servindo apenas co-
mo índice comparativo eEtre zonas; 

d) £rea usada para recreio: a recréaço 4 aspecto fundamental das atividades escolares. É pre 
ciso que os prédios disponham de drea na qual as crianças de cada turno tenham oondiçes de 
expandir-se fisicainente. Desta forma, poder-se-ia considerar mais uma diviso nas 



características dos prdios: se os mesmos dispem ou nao de área em que esta recreaçao pos-  74- 
sa efetuar-se. Poder-se-ia ainda introduzir urna subdivisao: 

(coberta 

prédios com área de recreio 	com play-ground 
nao coberta 
as duas 

pr&lios sem área de recreio: prov.velmente retirados, por exciusao, do total de prd.ios. 

A área de recreio 6 ainda muito importante quando se pensa em racionalizar o uso de espaço nas 

escolas. Para tal fim, a disponibilidade de uma área livre, na qual se possa localizar turmas fora 

das salas de aula 4 fator fundamental. O estudo espeóffico dêste ponto poderá ser complementado por 
urna publicaçao do SE-EPEA realizada especficamente s6bre 'O uso intensivo do espaço escolar". 



QUADRO 3,2.2.6-B 	 7.5. 

ENSINQPRIF4ÁRIO COMUM CAPSTICAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES 

FINALID&T)E DA CONSTRJÇOE CONDIÇES DE OCUPAQO 

DA ÁREA DO PR.DIO 

FINALIDADE TOTAL - 	 CONDIÇES DE OCUPAQO DA ÁREA DO PRÉDIO 
DA 

CONSTRUÇO 
DE 

PREDIOS ÁREA TOTAL 	ÁREA CCNSTRU± ÁREA DAS SALAS ÁREA USADA PA- 
____________________________  DA 	DE 	ALIA 	RA 	RECREIO 

1. CONSTRU±DO PARA FINS ES- 
COLARES 

Em condiçes 

Sem condiçes 

2, NO CONSTRUÍDO PARA FINS 
ESCOLARES 

a) Com utilizaç.o exclusiva 

• b) Com utilizaço mista 

TOTAL 	GERAL 



CARACTER±STICAS_]5OS PRÊDIOS ESCOLARES 
(Quadro 332.6-C) 

Corno última etapa de avaliaço das condiçes características dos prdios escolares, o 	quadro 
presente fornece dados que permitem verificar as condiçes de instalação e a capacidade de atendimento de 

suas finalidades. 

Esta avaliaço se faz necessria em função da influencia que as condiçes físicas gerais 	dos 
prdios exercer s8bre o pr6prio aproveitamento pedaggico das crianças. Desta forma, a tabela seria subdi 

vidida em: 

a) prdios com W.C.: seriam apenas incluldos nesta categoria aqueles dotados de instalaçes sa-
nitrias com requisitos mínimos do higiene; dotados de privada, pelo menos, e uma pia. As 
demais formas de instalaçes sanitrias seriam excluídas. Mas n.o se pode classificar con-
juntamente prdios que n.o disponham absolutamente de instalaç.o sanit.ria com os que dis-
pem de instalaçes precárias. Caso se tenha dados para tal an.lise, sugere-se uma subdivi- 

o nesta categoria: 

(i) prios com banheiros completos, separados por sexo; 
prdios com banheiro completo, no separado por sexo; 
prdios com instalaç'ões sanitrias precrias; 
pr&dios sem instalaçes sanittrias. 

b) prdios com esgotos: para a inclus.o nesta categoria, em vista das prec.rias condiçes ofe 
recidas por alguns locais para a instalação de encanamentos, devem ser considerados também 
os prdios dotados de encanamentos para fossas, desde que mantenham condiçes de higiene. 

ste problema é bastante srio, porquanto a incidnc1a de doenças provocada por falta dessas 
condiçes nos meios infantis é bastante alta. 

76. 



e) prdios com &gua corrente: este problema prende-se, tambm, de forma bastante intima, 	ao 	77. 
problema de higiene ria escola. O fornecimento regular de água para as necessidades dos alu-
nos e profess6ras é dado relevante porquanto se relaciona com a eliminaço de detritos, rie-
cessidades fisicas e confecço de alimentos. 

prdios com cozinha: o problema da confecço da merenda escolar apresenta a caracteristica 
fundamental para a 1nserço desta categoria. Por cozinha deve-se entender um local com pia 
e fogo, que permita a preparaço de alimentos para as crianças. Poder-se-ia verificar as 
condiçes do equipamento das cozinhas e estabelecer-se uma escala em furiço destas 	condi- 
çes. Uma outra categoria que poderia ser incluida na tabela seria a de prdios com canti-
na. O fato das crianças tomarem suas refeiç'ões nas salas de aula é pernicioso por vrios mo 
tivos, entre os quais a rxo diversificaço do ambiente que provoca inquietaço e dispers.o 
nas aulas que se seguem, sem falarmos no probleúia de limpeza e transporte dos alimentos.Mnda 
ntimamente relacionado com o problema de merenda, de que se trata neste item, e a disponibi 

lidade ou no de merendeiras para sua confecço. No entanto, apenas se o cita, pois no ca-
beria na presente tabela)  especifica de condiçes fisicas dos prdios das unidades escola-
res, 

prdios dotados de luz eltrica: O problema de iluminaçnos pr&dios escolares, de 	modo 
geral, destinados ao ensino primário no apresenta grandes inipecilhos - a no ser em casos 
excepcionais- devido ao seu hor.rio normal de funcionamento. Serve, no entanto, para verifi 
car a possÏbilidade de utilizaço do prdio para outras formas de ensino, notadamerite os gi-
ntsios de CNEG e o ensino supletivo noturno,bem como cursos de alfabetização de adultos. I'es 
tes casos, para uma an&lise mais detalhada, poder-se-ia introduzir a verlficaçAo das 	pra- 
prias condiçes de iluminaço, dentro das seguintes categorias: 

- prdios com luz eltrica 
- prdios com iluniinaço a lampio (g&s ou querosene) 
- pr&dios sem iluniinaço. 



QtJADRO 3.2.2.6 	 78. 

NSINQ PRI1VLRIO COMUM: CARACTERtSTICAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES 

EINALIDADE 	E INSTALACÃO EXISTENTES 



79. 
DISTRIBUIÇO DO I'T&MERO DE PRÊDIOS ESCOLARES POR DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVAJOR ZONA E POR LOCALIZAÇ7O 2  SEGUNDO O N9 DE SALAS DO PRkDIO 
(Q,uadros 3.2.2.7-A e E) 

Como coxnp1eTnentaço da an&lise das unidades escolares segundo a dependência administrativa, 	a 
zona e a localizaço,real1zada nos primeiros quadros foram constriddas as tabelas 3.2.2.7-A e E, entretan-
to, agora numa visto mais particular, pois relativa a apenas um ano. 

Sua tcnica de construço obedeceu aos seguintes fatos: 

O conhecimento do nCimero de salas fundamental para que se saiba a situaço concreta de ca-
da pi4dio ou classe de prdios quanto ao nrnero m&iio de alunos que pode comportar; 

Procurou-se fazer a diviso por,  dependrxcia administrativa, por zona e por local1zaço, cor-
relacionando cada diviso com o n(imero de salas, para que se tivesse clara a diviso de res-
ponsabilidade, no primeiro caso, e a localizaço do problema, no segundo caso; 

e) Procurou-se fornecer o total de prdios em cada classe, objetivando uma viso global. 

A analise do quadro deverá referir-se a trgs pontos fundamentais, em decorrncia dos princípios 
expostos: 

(1) Verificaço quantitativa do nmero de escolas por classe de prdios em funço das necessi-
dades de ampliaçopv.me1hor aproveitamento; 

A quem estão submetidos administrativamente e qual o contr6ie exercido s6bre eles, para cori 
servaço e construçLo; 

Onde o problema é mais grave, em trmos de espaço, para a definiço de uma estratg1a pro-
gressiva de ataque ao problema. 

e 



Consideraçes qualitativas no seriam possiveis, Lace h escassez de 1nformaçes deste tipo. 	80. 

No entanto, seria bom ter sempre em mente os inconvenientes pedag6gicos acarretados pela escola 

de uma sala. Éste tipo de escola, a rigor, permitiria f6ssem ministrados, no m.x1mo, em três turnos, os 
ensinamentos de trs sries distintas - uma em cada turno. 

Todavia, frequentemente se observa a reunio de v&rias sries na mesma sala. Tal fen8meno vem 

prejudicar sensïvelmente o aproveitamento do aluno e a continuidade do sistema escolar, na medida em que 

fica restrito s sries que passam a ar ministradas em to pouco e.spaço 0 Trata-se, certamente, de um dos 
principais fat6res responsveis pela evao escolar. 

EvIdentemente, o ideal seria a extinço das escolas de uma sala, com a construção de mais uma 
sala nas escolas deste tipo - em geral, características dos meios rurais. 

Como nem sempre existem os recursos para tal investimento, pode-se usar de um artificio para que 
se realize, ao menos, a utilização m.xima racional para o espaço disponível, o que descrito no documento 

do IPEA, j& citado, sObre o "Uso intensivo do espaço escolar". 



QUADRO 3.2.2.7-A 
	

81. 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: 

DISTRIBUIÇO DO NÚMERO DE PRÉDIOS ESCOLARES POR DEPENDËNCIA 

ADMINISTRATIVA SEGUNDO O NÚIVIERO DE SALAS DO PRÉDIO 

PRÉDIOS 
DE 

NJiv!EROS DE 	1 
CADA CAO 

DEPENDÊNCIA 	ADMINISTRATIVA  

FEDERAL ESTADUAL 
PRÉDIOS EM  

MUNICIPAL TOTAL PÚBLICO PARTICULAR 

1 	Sala 

2 	Saias 

3 	Salas  

k 	Salas  

5-8 Salas  

+ de 8 Salas  

TOTAL  

FONTE: 



QUADRO 3.2.2.7-B 	 82. 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: 

DISTRIBUIÇ7O DO NÚMERO DE PRÊDIOS ESCOLARES POR 

ZONA E A LOCALIZAÇ7O, SEGUNDO O NÚTvIERO DE SALAS DE AULA DO PRÊDIO 

PRÉDIOS 
DE 

NÚMERO 	DE 
PRÉDIOS EM 

- CADA 	CASO 

Z ON A LOCALIZAÇO 

URBANA(E SUB.) RURAL - CAPITAL INTERIOR 

1 	Sala 

2 	Salas 

3 	Salas 

k 	Salas 

5-8 Salas  

de8Salas 

TOTAL 

FONTE: 



N) 

-1 

A) 
ao 



EYOLUÇO DO N13TVIERO DE SALAS DE AULA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 	811. 
(Quadros 3.2.3.1 A e B) 

A variável introduzida - salas de aula - permite-se ter uma visão mais pormenorizada da capaci 

dade do sistema. O item anterior ficava apenas ao nível das unidades escolares. Agora,abandona-se provi-
s?riamente a variável anterior, passando-se a considerar o sistema em seu funcionamento, ao nível de sua 

menor unidade física - a sala de aula. 

este elemento é de grande valia para os cálculos de capacidade do sistema. De fato, a partir 
do nimero de salas, do n.mero de turnos e com a estimativa de um ntimero médio de alunos por sala de aula, 
pode-se calcular a capacidade máxima provável de atendimento do sistema nas condi96es atuais. A partir 
do cotejo dos dados assim alcançados com a capacidade efetiva, ou corrente, que se mede através da relação 
entre matrícula efetiva e o rnimero de salas, por dependência administrativa, zonas e localização, ter-se-
-á a capacidade ociosa do sistema. 

Seria importante correlacionar as salas com urna escala que lhes delimitasse o tamanho, para se 
poder ter um cálculo mais exato da capacidade provável. 

neste sentido que o presente quadro se constr6i com a distribuição anual, num dado período de 
tempo, do niiniero absoluto de saias de aula por dependncia administrativa, por zona e por localização. 
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QUADRO 3.2.3,1 A 

ENSINO PPIMRIO COMU14: - EVOLUQAO DO NRO DE SALAS DE AULA - DISTRIQ 

POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  

TOTAL 
GJRAL 

 DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

FEDERAL ESTADUAL MJNI- 
CIFAL. 

TOTAL 
PtJBLICO 

PARTI-
CULAR 

FONTE: 



[.7 

QUADRO 3.2.3.1 B 

ENSINO PRIMiRIO COMUM: EVOLUQO DO NÚMERO DE SALAS DE AULA - DISTRIBUIQO 

SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAQO 



YOLUÇ1O DO N9 DE SALAS DE AULA SEGUNDO A_QEENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 	
87. 

RS4NDICES EDISTRIBIJIÇO PERCENTUAL - (Q,uadro 3.2.3.2) 

Análisa-se aqui a parcela que cabe a cada faixa do poder público e à iniciativa privada na res 

ponsabilidade do n6mero de salas que acomodam os a1nos. 

Seria interessante correlacionar o presente quadro com a evolução da distribuiço das matrícu-
las gerais e efetivas por dependncia administrativa, para que se possa constatar o contingente real de 

alunos atingidos por cada faixa atuante no sistema escolar primário. 

Assim, ter-se-ia uma base para julgar da possível necessidade de uma intensificação na constr 

ço de salas de aula, em um pIano estadual de emergncia. Por sua vez, os quadros seguintes fornecerão 
os dados para saber cri que área deveriam ser construídas prioritàriamente estas salas, tendo em vista o 

atendimento da demandE: máxima provável. 

Finalizando, deve-se sempre lembrar a estreita correlação existente entre cada um dos aspectos 

quantitativos, apresentados em cada uma das tabelas de uma mesma variável e a evidente interdependncia de 
cada variável com as demais. 

NossD objetivo deve ser fundamentalmente a ampliação cio sistema corno um todo e, para tanto, 

importante que se tenha urna visão a mais global possível do sistema. 



QUADRO 3,2.3.2 

ENSINO PRIM.RIO COMUM: - TOLUÇO DQ NdMEBO DE SALAS DE AULA SEGUNDO A DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA - NMEROS-NDICE E DISTRIBUIÇO PERCENTUAL 

NÚMEROS 	- 	NDICE DISTRIBUIÇO PERCENTUAL 

FEDERAL 
_________  

ESTADUAL MUNI- 
CIPAL 

TOTAL 
PdBLICO 

ANO  
PARTI 
CUI1AR 

FEDERAL ESTADUAL MUNICI- 
 PAL 

TOTAL 
FÚBLICO 

PARTI- 
CULAR 

FONTE: 



EVOLUÇO DO NUMERO DE SALAS DE AULA SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAÇO 	
89. 

NUMEROS-INDICE E DISTRIBUIQO PERCENTUAL (Quadros 3.23.3A e B) 

Na medida em que já comentamos a técnica de construção de vários quadros semelhantes e suas fi 

nalidades, seria desnecessário insistir aqui, mais uma vez, sôbre a mesma tecla. 

Resta apenas verificar o que significaria, no contexto geral do trabalho, um quadro com a evo-

luço do nmero de salas de aula e sua distribuiço percentual por zona e por localizaç.o em determinado 

período de tempo. 

Dentro da metodologia adotada, um tal quadro se proporia a demonstrar, de forma bastante cla-

ra, o crescimento relativo do nimero de salas de aula, em cada área, para que se pudesse verificar,no de-

correr da análise, a evolução da capacidade do sistema e verificar o grau de redução ou acréscimo de capa 

cidade ociosa, tal como foi proposto na análise do quadro anterior, de forma mais global. 
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QUADRQ. 2 3. 3 

ENSJNQ PRIMJRIO COvIUM - EVOLUCO DO N11IIYQJE SALAS DE AIA_SEGUNDO A ZONA 

úMEROS-NDICE E DISTRIBUIQO PERCEN'IUAL 

ANO 
NÚMEROS - ÍNDICE DISTRIBUIÇO PERCENTUAL 

- 

TOTAL GERAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

FONTE: 
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QUADRO 3.2.3.3 B 

ENSINO PRIMJ.RIO COMUM: EVOLUÇO DO NMERO DE SALAS DE AULA SEGUNDO A LOCALIZAÇO - 

NÚMEROS-INDICE E DISTRIBUIÇ?O PERCENTUAL 

ANO 

NMEROS 	- 	 ÍNDICE - DISTRIBUIÇO PERCENTUAL 

LOCALIZAÇ2O LOCALIZAÇ1O 

TOTAL 	URBANA RURAL CAPITAL INTERIOR 

FONTE: 



'r'D 

a o 

o 

o 
a 

1 Li 

r\) 
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EVOLTJO DO. CORPO DOCENTE - DISTRIBTJIQ.O POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
(Q.uadros 3.2.4,1 A eB) 

A construço da presente tabela obedece 'a importância de apresentação dos dados absolutos des-

ta vaivel e sua progress.o no decorrer de um determinado perdo de tempo. 	-. 
Torrare-&. aqui a expressão "Corpo Docente" como representativa apenas das professaras que 

exercem efetivazente a ativdade docente, sejam ou no tituladas. 	- 
ste..corpo docente ser subdividido, anualmente, pelas vrias faixas do poder pbiico sob 	a 

qual estejam atuando e da iniciativa privada; coricomitaritemente, ser.o distribuídas pelas., zonas urbana e 
rural, na qual estiveram efetivamente lotadas. Será feita tambm a distribuiç?o entre capital.. eintior. 

O objetivo dos dois quadros que sum - verificar, a situaco d&.:e corpo docente. para .--relacio 
n&-lo, atravs dos quadros com ±dntica construço já apresentados, com o nrneo de salas e mas etc. 

Pode-se derivar do mesmo, em comparaço com a matroula efetiva., a relação alunos/professor pa 

ra o ensino prim.rio. 
Embora esta rio nZo seja to significativa aqui quanto nos outros níveis de ensino (mdio 

e superior, por exemplo), tal comparaç'ao nos fornece um exemplo da margem de necessidade de intensificaço 

da formaço de novos docentes, o que ira refletir-se nos outros niveis de ensino, notadamente no normal. 
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QUADRO 3.2.4.1-A 

ENSINO PRflVLRIO COMUN: EVOLUQO DO CORPO DOCENTE - DISTRIBUIÇO ADMINISTRATIVA 

A N 0 
TOTAL 
C} E R A L 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PÚBLICO PARTICULAR - 

rr 

FONTE: 
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QUADRO 3.2.1-B 

ENSINO PRD'IÂRIO COMUM - EVOLUÇ.O DO CORPO DOCENTE - DISTRIBUI27tO POR ZONA E LOCALIZAÇO 

ANO TOTAL 

ZONA LOCALIZAQO 

TJAI\T 
(e 	suburbana) RURAL CAPITAL INTERIOR 

FONTE: 
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EVOLUCO DO CORPO DOCENTE SEGUNDO A DEPENDJ\TCIA ADMINISTRATIVA 
NIIMEROS-rNDICES E DISTRIBUIQXO PERCENTUAL 

(Quadro 3.3.4.2) 

Obedecendo à mesma finalidade dos demais quadros deste tipo, o presente mostra, em sua primei 

ra parte, a evoiuçao, num dado período de tempo, do corpo docente, em função de um determinado ano-base 

(que assume o índice 100) e em têrmo de sua distribuiço relativa, na 2. parte do quadro, entre as faixas 

dos podêres piblico e privado em que se situam suas entidades mantenedoras. 

Atravs de quadros como êste, pode-se verificar e analisar a atuação das várias esferas de po 

der pi5Lblico e da iniciativa privada para as diversas variáveis do sistema educacional. Sua importência de 

riva tamb&n de se poder, a partir daí, retirar taxas de crescimento e, mesmo em têrmo de orçamento, saber 

em que tipo de esfera deverão ser feitas as invers6es e as transferências prioritárias, em função de uma 

utilização racional dos fundos até então disponíveis. Além disso, outras concluses já comentadas podem 

ser derivadas do quadro. 

Tal dado, especificamente para a variável corpo docente, é muito relevante, pois está ïntim 

mente ligado à remuneraçao, ao regime de serviço e, por vêzes, à qualificaço das professôras. 

Ëstes itens acima citados podem ser desenvolvidos em um diagn6stico mais profundo, que se de-

tenha mais pormenorizadamente da análise da situaçao qualitativa do corpo docente. Poder-se-ia, ainda, 

acrescentar, neste caso, a divisão por sexo do corpo docente, dado bastante ilustrativo se comparado com 

os demais índices mundiais. 



QUADRO 3.2.4,2 
	 97. 

ENSINO PR:MÍRIo__EVOLtJO DO CORPO_DOCENTE_SEGUNDO ADEPENtCIA ADMINISTRATIVA 
N(JMERO - ÍNDICE E DISTRIBUICAO PERCENTUAL 

ANO 
NÚLO 	±NDICE 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 	PARTICULAR 

DISTRIBUIÇO 	PEROENTUAL 
1 	 rnCTT 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 	PARTICULAR  

FONTE: 



EVOLUÇO DO CORPO DOCENTE SEGUNDO A ZONA E A LOCALIZAÇÃO - NTIMEROS - INDICE E DISTRIBtJIÇXO PERCENTUAL 

(Quadros 3.2.4.3 A e B) 

O quadro em pauta será construf do a partir dos dados do anterior. Seu objetivo 4 uma me-
lhor visualizaço da evoluço da distribuiçao das profess6ras em exercf cio efetivo de docência por ca-
da zona, e entre a capital e o interior. 

Além desta finalidade, serve como quadro a ser usado nas comparaç6es entre as variveis, 
quando o objetivo fr a viso global do sistema educacional primário. Relacionando-os com os dados re 
ferentes s salas de aula, nos dardo uma visao da necessidade de aumento ou diminuição do cofltingente 
de docentes, em furiço das exigências objetivas cio sistema, na medida em que, para o ensiz.o primário, 
a relaço professor-turma 6 de 1 para 1 em cada turno de trabalho. 

Para tanto, faz-se necessário verificar se no existe urna margem de capacidade ociosa que 
poderia ser diminuída - além de por outros expedientes - por um aumento do nimero de docentes em exer-
cício efetivo, em cada área do Estado. 

evidente que a arnilise no se esgota, principalmente quando se trata destaarivel (cor-
po docente), nos meros aspectos quentitativos No entanto, para uma primeira abordagem, adota-se os 
mesmos como centro, na medida em que será a partir dles que se poderá dimensionar os demais. 



99. 
ENSINO PRIMRIO CONUM: EVOLUQO DO CORPO DOCENESEGUNDOAZONA - NuMERO - flDICEEDISTRIBÇOPERCENTUAL 

FONTE: 
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QUADRO 3.2.4.3-B 

ENSINO PRIMRIO COMUM - EVOLUÇO DO CORPO DOCENTE SEGUNDO A LOCALIZAQO 

N1iMEROS - INDICES E DISTRIBUIÇ.O PERCENTUAL 

FONTE: 



'O'. 
DISTRIBUIQ0 DAS PROFESSORAS LOTADAS NO ESTADO 

SEGUNDO A ATIVIDADE EXERCIDA,A ZONA E A LOCALIZAQO 

(Quadro 5.2.4.4) 

A presente tabela se afigura bastante rica em dados para a an.lise. Visa estabelecer um con-
fronto entre os diversos tipos de atividade a que urna professora pode dedicar-se em sua carreira. 

Inicialmente, a comparaço mais importante é entre o total do corpo docente e o seu 	efetivo 
que se dedica a reg'ncia de classe, isto e ., que está efetivamente em contato corh os alunos, assumindo 	a 
responsabilidade pelo desenvolvimento e aproveitamento de uma ou mais turmas. 

As profess8ras especializadas seriam aquelas que, sem estar efetivamente em regncia de clas-
se, se dedicassem a lecionar matrias específicas, tais como desenho, educaço física, trabalhos manuais 

e assim por diante. Esta categoria, especialmente quando subdividida por zona, como e o caso, nos da 
jdia do nível de ensino ministrado nestas diversas áreas do territ6rio estadual. 

As professaras que se ocupam de direo e administraço de unidades escolares suo, por assim 
dizer, professaras retiradas do convívio dos alunos, na maior parte das vazes. Dedicam-se organizao 
do, ensino, de curriculos e admmnstraço geral de determinada unidade escolar. Embora suá funço seja 
de extrema relevância para ó bom funcionamento da unidade, muitas vazes no tarn o preparo suficiente para 

desempenh&-la a contento dado qualitativo que deve ser analizado em maior profundidade mais tarde. 

Ê preciso chamar atenço para o fato de que pode acontecer acimulo de funçes e, portanto, de-
ve-se ter omximo de cuidado para evitar a dupla contagem. Como sugesto para evitar tal coisa, sugere- 

-se que cada professora seja computada apenas na sua atividade prioritária. 

A categoria das Inspetoras é bastante importante. As suas atribuiçes so de alta responsabi-
lidade, devendo apenas ser racionalizadas, na presente etapa (ver Reforma Administrativa). De çualquer 
forma, trata-se de egressas de escolas normais, na maior parte das vazes, e quase sempre no se ocupam 



102. 
das atividades docentes diretamente, 

As professaras que trabalham em outros campos do serviço piblico, que no o magistrio a nosso 
ver, so as que mais prejuizo causam ao bom desenvolvimento de um corpo docente qualificado. De fato,ge- 

ralmente, as professaras que se dedicam a esta tarefa so as mais idosas e mais experientes, com uma boa 
pr&tica de ensino, e que deveriam dedicar-se a transmitir os ensinamentos com maior proveito hs crianças, 
Evidentemente, h. exceçes . regra e dentre as causas destas exceç'es ressaltam a perniciosa influencia 

olitica nos meios educaciotiais. 

As demais professaras seriam includas sob a rubrica "outras categorias tt, que, no caso de um 
estudo mais profundo, deveria ser subdividida e analisada caso atingisseaum montante apreciável. 

Resta considerar que este tipo de quadro deve ser construído para maior nmero de anos possí-
vel, para os quais se tenham dados completos disoniveis, para que sejam avaliadas as modificaçes ocor-
rentes em cada &rea, 
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QUADRO 3.2.404 
ENSINO PRIMRI0 COMUM: DISTRIBUIQAO DAS PR0FESSRAS DO ESTADO 

SEGUNDO A ATIVIDADE E)RCIDA, A ZONA E A LOCALIZAÇO 
Ano de 196 

IEM 
DIREÇO 	E TRABALHANDO 

REGÊN PROFESSÔRAS ADMINISTRA 
TOTAL 	E 

 
SUPERVISORAS EM 	OUTROS OUTRAS 

ESPECIA ÇO DE DE INSPETORAS SET.; VIÇO PfJB.QU 
C TEGORIAS 
(indicar CLASSE LIZADAS7 UNIDADES ENSINO NO  quais) ESCOLARES &MAGIS- 

TIO. 

TOTAL 

GERAL 

o 
CAPITAL  

fl1TRIOR 

URBANA 
z o - 

RURAL 



104. 

DSTRIBUIQODO CORPO DOCENTE SEGUNDO O NtVELDE FORNAQO 

(Quadro 3.2,4.5) 

Um dos problemas que mais aflige a educaço de nível prim6rio dos Estados é o de qualificadaa 

profess8ras. Assim, lança-se neste Diagn6stico Preliminar duas tabelas que visam esclarecer este proble-

ma. / 
Tais tabelas devem sempre ser analisadas em funço do numero total de professaras que compem 

o corpo docente e, se possível, construd.as para cada zona do Estado, a fim de avaliar sua situaço espe-

cifica. 
A la 1  tabela, 	esquerda, (n&mero de profess8ras normalistas) inclui o 19 ciclo porque há esta- 

dos nos quais apesar de etinto ste tipo de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases, existem ainda profes-
s6ras formadas por escolas normais de 19 ciclo e que so consideradas tituladas. 

A 2a 1  tabela, sa  direita, que apresenta o n9 de profess6ras no-normalistas, visa dar uma idia 

sObre a composiço do pro±'essorado leigo. Entra em consideraçes bastante detalhadas s6bre o nível de 

fõrmaço das que, sem terem o curso normal, exercem a funço de professOras e, freqüentemente, de regn-

cia de classe. 

Resta apreciar que nem sempre o nivei de formaço oficial corresponde ao nível de qualificaço 

para as atividades docentes, e que devem ser inc1uc1as, na analise, consideraçes qualitativas, abrangen-

do por exemplo os cursos omp1ementares realizados, os anos de experiência que apresentam, etc. 
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QUADRO 3.2.4.5 

ENSINO PRIMRIO COMUN: 

DISTRIBUIÇO DO CORPO DOCENTE SEGUNDO O NíVEL DE FORMAQO 

Anode 196  

NÚMERO DE PROFESSORAS NORMALISTAS 
F1 

H 

29 CICLO COMPLETO (normal) - -- 
1 19 CICLO COMPLETO(normal) 

TOTAL DE NORMALISTAS 

NÚMERO DE PROFESSORAS NO - NORMALISTAS 

CONCLUíDO 
19 CICLO - 	 - - -- 

NO - CONCLUíDO 

CONCLUÍDO 
29CICLO - 

N7O - CONCLUíDO 

4- 	H CONCLUÍDO 
PRIMÁRIO - 

NO - CONCLUÍDO 

TOTAL DE N740 - NORMALISTAS 
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4. ANÁLISE DA OPERAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

DE NfVEL PRIMÁRIO 



1 Q7•  

4. ANLISEDA OPER.Q.7.0 DO SISTEMA EDUCACIONAL NVEL PRJ&RIO 

O sistema educacional de nível primário será analisado neste capítulo, em sua operação, Procu-

rar-se-á medir a sua eficiência recorrendo-se a diversos conceitos, expostos a seguir, os quais fornecerao 

as bases para a avaiiaço quantitativa a ser efetuada. 

A experiência demonstrou que os problemas educacionais só poderão ser devidarnente equacionados 

quando forem mensurados e quantificados. No Brasil, predominou até recentemente a ênfase aos aspectos qua 

litativos dc,s problemas educacionais, dado ao caráter bacharelesco das abordagens empreendidas. Os aspec-
tos quantitativos, de importância vItal para a futura abordagem qualitativa, foram, entretanto, relegados 
a um segundo plano. Impe-se, portano, uma modificaçao neste comportamento. As sugestes apresentadas 

neste item, bem como nos demais itens que compem o presente trabalho,v±am atender a estas necessidades. 
Procurou-se apresentar as formas pelas quais os problemas referentes à operaço do sistema pudessem ser de 

vidamente detectados e quantificados para uma ação saneadora na etapa do planejamento. 

No sentido de proporcionar uma visão da operação do sistema educacional de nível primário,foram 
explicitados alguns conceitos essenciais para sua análise. 2stes conceitos dizem respeito a diversos pro-

blemas encontrados na operação do sistema. Indicou-se ainda, concluses a que se poderiBm chegar pelo estu 

do das informaç6es recolhidas. A seguir, mostrou-se corno estas inforrnaç6es podem ser apresentadas e como 

construir cada quadro. Utilizando-se êste roteiro, a análise pode, assim, ser fàcilmente realizada. 

Foram considerados os seguintes aspectos: 

4.1 - Perdas e Distribuição de Efetivos 

4.2 - Coeficientes Técnicos de Educação 

4.3 - Produtividade 

4.4 - Deserção 

4.5 - Capacidade Ociosa 

4.6 - Aprovação e Reprovaço 



IM 
4.1 PERDA E DISTRIBTJIÇO DE EFETIVOS DO CORPO DISCENTE 

CONCEITUAÇO: 

A an&ise da operaço do sistema de ensino priinrio deve levar em conta tambm o corpo discen-

te. Êste pode ser considerado segundo dois enfoques. Num primeiro ení'oque, deve-se procurar determinar a 

forma de dtstribuiço do efetivo total de cada ano pelas diversas sries do curso. O efetivc de cada sé-
rie deve ser apresentado como um percentual do total do curso, tomando-se por base, de preferncia,a matr{ 

cula efetiva. Uma sr1e htstrica desta distribuiço possibilitará identificar as tendncias de crescimen 

to das sries dentro do sistema primrio. Uma visgo desta distribuiço percentual é fornecida pelo Qua-

dro 4j • j •  

Outra forma de avaliar a estrutura do sistema educacional pode ser estabelecida comparando-se o 

efetivo de cada srie com o efetivo da primeira série. Costuma-se estabelecer índices para comparar os e-

fetiVos de cada série com os da 1 2  série. No entanto, considera-se que estes índices no seriam muito siz 
nificativos por no corresponderem às perdas verificadas nas turmas. Recomenda-se, portanto, que se pro-

cure acompanhar as turmas no decorrer do curso. Dste modo, em funço do niinero de séries oferecidas pelo 

sistema 9  seriam definidos os anos inicial e final de cada turma. Os dados de matrículas por série Já fo-
ram levantados nos Quadros 3.2.17 a 3.2.1.10 - Êstes valeres absolutos possibilitam que se calcule os ín-
dices para cada série, os quais podem ser apresentados na forma do Quadro, 4.1.4. 

CONSTRUÇO DOS QUADROS: 

Quadro 4.1.1 - DistribuiQo dos Efetivos por Srie - Com base no Quadro 3.2.1.7 referente 

MatrÍcula Efetiva distribuída por srie, pode-se calcular, para cada ano a percentagem dos efetivos de ca-

da série em relaço ao total da matrÍcula. Os dados assim obtidos seriam apresentados na forma do Quadro 

analisado. 
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Qadrôk.1.2-Perdas de Efetivos de utila Tt.irrna no Decrrerdo Cürso-A fim de 	odécbrri 

àr,anõ aano, às perdâs de éfetivos de Üma turma qualquer, se divide onúrne'o.dé efétivos de cada sé±ie 

dõ cúrso 1otivO dala s6rie, obtendo-se, dste modo, um índicõ pa cada sériê.Po cõnvêno in 
.terjaciona1,aribui-Se à ia. série o índióe 1.000. Os demais ínaicés seio, por cdnseuínte,infêiores 

a 1.000. Os índices obtidos so apresentados convenientemente na forma indicada pelo quadro presente. 



110. 
QUADRO 4,1 • 1 

SINO PRIMÁRIO CO 
	STRIBUIÇO PERCENTUAL DOS EFETIVOS DISCENTES POR 	calculado 

corri base na MatrÍcula Efetiva Total) 

VALÔRES EM PORCENTAGEM 

ANO 1 	TOTAL 112'Srie 1 	2ri 	Série 3 	Série L 	Srie 5 	Srie 

100% 

ioo'/ 1 
100,q? 

100% 

100% 1 
1OO 

(1) Ver tambin Quadro.3.2.1.9 

FONTE : 



QUADRO 41.2 
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ENSINO PRIMÁRIO COMUM: PERDAS DE EFETIVOS DE UMA TURMA NO DECORRER DO CURSO 

T U R M A 5 12 	Srie 	T2~--  Série 3 2 	Srie 	
[ 4 

+(i959 TT1iT 
TURMA 	1959 	- 	 1962 1.000 

(1963) 
TURMA 	1960 	- 	 1963 1.000 

ii) - TTT TT64 J 
TURMA 	1961 	- 	 1964 1.000 

TT6) i6747 *3) 
TURMA 	1962 	- 	 1965 1.000 

1T 	Y 3T ÇT6) 
TURMA 	1963 	- 	 1966 1.000 

U966T 
TURMA 	1964 	- 	 1967 1.000 

FONTE : . , . , . . . . . . 

OBSERVAÇÃO: Êste quadro deverá ser devidamente ajustado, caso haja uma enera11zaço da 5Ê Srte. 



112. 
4.2 COEFICIENTE TCNICO DE EDUCAÇO 

INTRODUÇÍO 

Entre os vrios Índices e relaçes que se deve procurar levantar na anlise da eoperaço do ais 
tema educacional, destacam-se os seguintes: 

- relaço alunos / sala 
- relaço alunos /pi'ofessor 
- relaço professor /sala 

Isto se verifica, no smente porque a anlise destes coeficientes fornece indicaçS'es so*bre  o 
grau de uttiizaço da capacidade do sistema (capacidade ociosa, irnimero de turnos, etc.), como,tarnbm, por-. 
que sgo importantes instrumentos na etapa de planejamento. Sendo estas relaçes relativamente estvets no 
tempo, possibilitam estabelecer bastante realistas de uma série de metas físicas nesta etapa. 

DETERMINAÇO DAS RELAÇES: 

Para efeito de calculo destas relaçes., recomenda-se o uso da matrÍcula inicial, ou da matrcu-
la geral 9  na determinaço do nimero de alunos. Sendo seus va1res maiores que a matrÍcula final - da oem 
de 9 e lLl%,  respectivamente -, fornece uma idia mais aproximada do grau mximo de ocupaço das salas de 
aulas. 

Qualquer que seja a matrícula utilizada, deve-se indicar entretanto claramente, qual a escolhi-
da. Ser'o usados, portanto, os valtSres dos Quadros 3.2.1.1A e B, referentes à matrícula geral, ou qua-
dro a ser construÍdo para determinaçifo das matrículas iniciais. 

Quanto aos professares, devem ser utilizados os dados referentes ao nimero de profess5res lecto 
nando, 1,sto e, profess5res em regncta de classe, acrescido do nímero de professres especializados. Esta 



soma pode ser calculada com base nos valeres do Quadro 3.2.4.4 
	

113. 

O niuero de salas de aula seria tirado do Quadro 3.2.3.1A  e B. 

Os valeres dstes coeficientes devem ser calculados para os 5-10 últimos anos, podendo ser apre-

sentados na forma dos Quadros 4.2.1 9  4.2.2 e 4.2.3, a seguir. Convni assinalar, ainda, que no caso do Qua 

dro 4.2.3 1  talvez seja conveniente decompor os coeficientes relativos ao setor pb1ico em suas subdjvjses: 

Federal, Estadual e Municipal. 

n-~ 
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QUADRO 	4.2.,1 

NSIO PEMJRIO CONIJM COEFCIENTES TCNÇOS  DE EDUCAÇO 

DISTRIBUIÇÃO POR ZONA 

ANO 

RELAÇiO 
ALUNOS/ SALA 

RELAÇO 
ALUNOS/PROFESSOR 

1 	RELiÇO 
FHOFESS OR/ SALA 

TOTAL 
ZONA 

TOTAL 
ZONA 

TOTAL 
ZONA 

Suburbana Rural 
- 

Suburbana HuralJ 
Suburbana Rural 

FONTE : •..........e............ 



QUADRO 	4.2.2 
	 115. 

ENSINO PRIMRI0 COMUM: COEFIQIENTES TÉCNICOS DE EDUCA.ÇO 

SEGTJNDO A LQCALIQAO 

A 	N 	O 

RELAÇO 
ALUNOS/SAL 

LOCïLIZLÇiO 
TOTAL 

Cap1t1 	Interiorf 

RELAÇÍO 
1LUNOS/PROFES 5 OR 

LIZÇiO 
f TOTL 	------------j- 

 Capita1IIteor1 

RELAÇ$•o 
PROFESS OR/SLA 

LOCLIZÇO 
TOTAL 

Capital 	
1_Interior 

FONTE° o •Pt.•eo.o.o.O000••O.oOO•• 



QUADRO 	4.2O3 
	 116. 

ENSINO PRIMRIO COMUM:COEFICIENTES TÉCNICOS DE EDUCAÇO 

DISTRIBUQO POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

A 	N 	O 

HELAÇO 
ALUNOS/SALA 

RELAÇO 
ALUI\TOS/PROFESS OH 

RELAÇ1O 
PROFESS OH/SALA 

TOTAL 
Dep. Administrativa 

TOTAL 
Dep.Administrativa 
----- 

F1b1icoI 	Privado 
TOTAL  

1 Dep. Administrativa 

Publico 	Privado 
-- 
Pb1icoí 

- 

Privado 

FONTE: 
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4.3 	PRODUTIVIDADE 

CONCEITUAÇO: 

Apesar de no haver unnimtdade sSbre a conceituaço de produtividade, será estabelecido uma no 
ç5o de produtividade que é bastante operacional e que satisfaz as necessidades da analise a ser empreendi 
da num diagnstioo da situaço do ensino prim&rio. No setor educacional pode-se convencionar que a produti 
vidade seja medida pela comparaço entre as concluses de cursos o o atendimento escolar. Dste modo, a 
produtividade poderia ser medida pela relaço entre o nímero de conclus6ea num ano e o atendimento corren-
te representado pelo murnero de matrículas. Convm lembrar, entretanto, que tal relaço poderia conduzir a 
erros pois que no leva em conta a possibilidade de,ocorrer um substancial aumento no nimero de matrícula 
entre a data de entrada de uma turma, e a sua saída (fato que viria alterar a relaço sem que as condiçes 
gerais do fluxo de alunos passando pelo sistema variasse sens.velmente.) Diante disso, a produtividade po-
deria ser melhor avaliada comparando-se o número de alunos que concluem o curso prirnrio num certo ano, 
com o nmero de matrícula no ano de entrada no sistema da turma concluinte. 

bem verdade que esta maneira de medir a produtividade tambm apresenta seus tnconvenientes.No 
entanto4 apesar disto, oferece um índice que possibilita, atravs de uma srie hist6rl.ca, avaliar o nível 
de operaço dos sistema. 

ORGANIZAÇO DA INFORMAÇO: 

Em vista do que foi dito acima, a produtividade do sistema, analisada atravs do acompanhamen-
to de cada turma pode ser apresentada na forma do Quadro 4.3.1. Éste quadro é constituído tomando-se a ma-
trícui geral na 1§ srie e o nimero de aprovados na iltima série (4Ê ou 5§ série conforme f5r) de cad.a 

.01 turma, e determinando-se o índice de produtividade por meio da diviso de nmero de aprovados pelo numero 
de matrícula Geral. 



118. 
QUADRO 4.3.1 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM: PRODUTIVIDADE DO SISTEMA EDUCACIONAL: RELAÇÃO ENTRE APROVADOS NA L 	SÉRIE E A 

MATRÍCULA GERAL NA l SÉRIE DE UMA MESMA TURMA 

T U R N A S 
MATRÍCULA GERAL 

NA 	l 	SÉRIE 

APROVAÇXO 	FINAL 

NA 4 2 	SÉRIE 
Produtividade ou Relaço 
entre 	provaço Final 	e 
a Matricula Geral da 	\imE 

FONTE: . . . . . . . . 	. . . . . . 

OBSERVAÇÃO: No caso de haver uma generalizaço da 52 série, este quadro dever ser 

devidamente ajustado. 



4.Lj. SERC EO 
1197 

O conceito de deserço utilizado na anlise do sistema educacional de nível primrio prende-se 

essencialmente a perda de efetivos do corpo discente. Neste sentido, costuma-se diferenciar entre a deser 

ço inicial, a deserço imediata e a deserço mediata. 

A deserQo inicial consiste na perda de efetivos verificados entro a data da matrÍcula inicial 

e a data de inÍcio das aulas. Com  os dedos estatÍsticos atualmente recolhidos, no é possível determinar-

-se adeserço inicial para um estado como um todo. Êste Índice da uma idéia do nimero de crianças que ch 

gam a se matricular mas que no chegam a cursar a srie. 

já a deserço Imediata corresponde à perda de efetivos no decorrer do ano letivo. A 	deserço 

imediato é medida pela diferença entre a matrÍcula geral, em 30 de abril, ou a matrÍcula inicial 	(oonvm 
assinalar qual a matrÍcula utilizada), e a matrÍcula efetiva ou final. É froqentemente expressa como uma 

porcentagem da matrÍcula geral, ou do matrÍcula inicial, podendo ser expressa também como urna porcentagem 

da matrÍcula efetiva. 

A desereo mediata compreende a perde de efetivos entre a aprovoço numa srie e o ingresso na 

série seguinte acrescida dos reprovados que no permanecem no sistema. Neste caso, também, as estatísti-

cas atualmente recolhidas no permitem o ciculo da deserço0 Seria preciso ter o niinero de repetenteø em 

cada srie. 

A seguir encontra-se um quadro que apresenta a variaço da deserço imediata atravs dos anos 

para cada srie de nÍvel primr1o. 

CONSTRUÇ.0 DO QUADR0 

Éste quadro é baseado no Quadro 3.3.1.6 que apresenta a matrÍcula geral, por srie, isto e, a 



120. 
matrícula geralmente formada em 30 de abril de cada ano, e no Quadro 3.2.1.7 que indica a matrícula efe-
tiva ou final por s&rie. A deserço imediata para cada srie em cada ano pode ser calculada subtraindo da 

matrícula geral a matrícula efetiva. No caso presente, o intersse se encontra no prpriamente na deser-

ço imediata mas sim na relaço entre a deserço imediata e a matrícula geral. É neste sentido que é cons 

truÍdo o quadro seguinte. Esta relaço é expressa como porcentagem, calculada tomando-se o valor da deser 

o imediata de cada srie e a sua matrÍcula efetiva. A mesma coisa é feita para os efetivos totais de ca 

da ano, na segunda coluna. 



QUADRO 4.4,1 	 121. 

ENSINO PRIMÁRIO COMUM - EVOLTJÇO DA DESERÇ1O IMEDIATA COMO PERCMTAGEM DÁ 

MATRfCULA GERAL (EM 30 DE ABRIL) - DISTRIBUTÇTO POR SÉRIE 

ANO 	
PTO 	

1§ SÉRIE 	2 2  SÉRIE 	3 2  SÉRIE 	L SÉRIE 	5 SÉRIE 

FONTE : . . . . 	 . . . 	 . . . 



24.5 - CAPACIDADE OCIOSA 
	

122. 

C ONCEITUAÇO: 

A possibilidade de existncia de capacidade ociosa no sistema educacionale outro as 

peoto que deve ser investigado na an1ise da operaço do sistema. Diz-se que há capacidade ociosa quando 

há subutilizaço da capacidade ffsica do sistema 9  isto é, de prédios, instalaçes, etc0, ou do corpo docen-

te que nêle atua. H, por conseguinte, duas noçes de capacidade ociosa: capacidade ociosa de instalaçes 

0 cpacide ocioso de profess6res. muito comum a existncia de capacidade ociosa nas insta1açes do sis 

tema educacional, mesmo quando êste apresenta uma aporncia de superocupaço. Acontece frequentemente que 

a aparência de superocupaço revela, em si, a existência de uma subutilizaço do espaço escolar existente. 

O caso das escolas de 1 2  sala na zona rural é tpico0 Nestas escolas é comum se encontrar, agrupados 	na 

mesma sala, alunos de diversas idades e n{veis. Pode-se imaginar quais as suas dificuldades e o nível 	de 

aproveitamento resultante. Aparentemente há superocupaço do espaço escolar. No entanto, e comum haver su 

butilizaço do mesmo. Esta suhutilizaço é revelada quando se adota um sistema de utiiizaço racional do 

espaço disponÍvel. Êste sistema permite, por exemplo, que uma escola de uma sala venha comportar até o 

ximo de trs turmas com uma mdia de 20 perÍodos de aula por semana. V-se, assim, que um mesmo espaço 

til pode ter uma maior utilizaço, eliminando-se dste modo, uma capacidade ociosa existente, porm ngo sus 

peitada. Em vista do exposto, 	importante que  se considere a possibilidad3 de existência de 	capacidade 

ociosa, principalmente na zona rural. A questo no deve, no entanto, ser generalizada ou absolutizada,pois 

face ao problema da falta de vagos em numero suficiente, e cômum haver uma plena e racional utilizaço 	do 

espaço escolar. No smente as instalaçes so usadas em regime de três turnos dirios, como também, 	em 

certos casos, há um quarto turno a noite para o supletivo ou o ginasial. Em todos os casos, porém, a ado-

ço de 3 turnos corresponde uma carga diria de trabalho escolares inadequada que deve ser evitada o todo 
custo (Ver publicaço, já citada, do IPEA). 
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Quanto a substituiço do corpo docente, isto se verifica quando o professorado n'o 	ocupado 

plenamente no seu tempo disponível, como ocorre em regime de 3 turnos mal organizados, mos quais os profes- 

s6res lecionam apenas poucas horas, e quando profess6res so utilizados em tarefa que poderiam ser 	executa 
das por pessoas de menor qualificaço, por exemplo, em atividades burocrticas nas Secretarias de 	Educação 
e outras Secretarias Estaduais. Neste sentido, as concluses da anlise do corpo docente do ensino de nÍvel 
primrio referentes a disti'ibuiço daB professaras do Estado segundo atividades exercidas, (Ver quadro •..., 

3.2.4.4) junto com as concluses da analise dos mesmos dados globais, agora considerados pelo nível de for-

maço das professaras, (Ver quadro 4.5.1.  a seguir), podem ser bastante elucidativas. Ter-se-, com base 

nestes dados, uma idéia preliminar sabre como so utilizadcs as profess6ras que pertencem ao quadro do Esta-

do. Poder-se-a concluir 9  recorrendo-se a reiaço alunos/professor que, ao contrrto do que se imagina comu-
mente, no há efetivamente insuficincia de profess6res. Pode haver até excesso, o que justifica o uso de 

algumas professcSras nas Secretarias. 

O QUADRO: 

Êste quadro, que esclarece a forma de utilizaço das profess6ras piblicas é construÍdo de 	forma 

nloga ao quadro 	Aprincipal diferença é que, neste quadro, as professaras so discriminadas se- 

gundo o seu nível de formaço. Dada a sua importncia, mesmo nó havendo dados imediatamente disponÍveis, 

deve-se procurar levantar a informaç'o desejada recorrendo-se aos boletins estatÍsticos recolhidos pelos di-

versos rgos, cursos, levantamento do pessoal, etc. Os dados recolhidos devem ser dispostos segundo as ati 

vidades indicadas. Recomenda-se coso seja possível, que,ocorrendo o caso de protessras exercendo ativida-

des sob o tÍtulo de Outras Categorias, estas sejam especificadas. Ëste seria o caso de professaras cedidas 

o entidades particulares que recebem seu pagamento pelo Estado. 



Q.U4DRO 4•5,1 	 124. 

ENSINO PRIMÂRIO COMUM: DISTRIBUIfO DAS PROFESS)RAS DO ESTADO POR NÍVEL DE 

FORMAQO, SEGUNDO A ATIVIDADE EXERCIDA 

Ano de 196 

FONAÇO 	TOTAL 	iOFES 	
ADN 	AAO 	

INSPETO 1TnABALEmO 	
(1) DOCENTES 	 -kTI  

DE 	
DE UNIDADES 	DF 	

RAS 	D 	NO 	SERVIÇO 	
OUTRAS 

ESPECIALIZADAS 	ESCOLARES 	ENSINO ENSINO 
	PÚBLICO 	

CATEGORIAS 

CLASSE 

NORMALISTAS 

NO NORMALISTAS 

TOTAL 
 

( 1 )Indlcar  quais so. 

FONTE: 



125. 

4.6 APROVAÇ7O E REPROVAÇÃO 

CONCEITUAÇ.O: 

A anélise da operaçao do sistema educacional de nível primério impe que se dê especial aten-

ço questao de aprovaçes e reprovaçes. Neste sentido, convém fazer um levantamento do nmero de apro 

vados nos ultimos anos para que se possa estudar a sua variaço em trmos absolutos durante êste pero-

do. 

As informaçes obtidas podem ser reunidas na forma do Quadro 4.6,1, que segue, no qual é apre 

sentada a evoiuço do ntmero de aprovados distribuídos por série. Observando-se stes dados, pode-se cone 

tatar como cresceu a aprovação no ensino primário como um todo, bem como, em cada uma das séries. Será 

posel verificar se o niímero total de aprovaçes em cada série tem aumentado ou diminuído através dos 

anos. conveniente comparar êstes dados com a matrícula por série em cada ano. 

Uma melhor visão da operaço do sistema é obtida considerando-se a taxa de aprova96es. 	Esta 

taxa é calculada tomando-se o numero de aprovaçes, por séries e em tdas as séries, como percentagem das 

respectivas matrrcuias efetivas. 	particuiarmente interessante a an1ise da taxa de aprovaçao por sé- 

rie, pois este dado é bastante elucidativo da eficiência de operaço do sistema de ensino primério. 	Os 

resultados obtidas podem ser apresentados de acôrdo com o Quadro 4.6.2 9  intitulado Evo1uçao do Ni1mero de 

Aprovados como Percentagem da Matrcu1a Efetiva. 

Outra viso do sistema é proporcionada pela anélise da distribuiçao por dependência adminis-

trativa por zona, e por localização, do niS.mero de aprovados. Esta poderá revelar interessantes conclu-

ses quanto ao funcionamento do sistema sob diversas administraçes. As informaçes neste sentido podem 

sr expostas recorrendo-se ao modelo do Quadro 4.6.3. 
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Convém lembrar, por fim, que havendo um sistema de aprovação automática no Estado, seria con-

veniente idealizar um método de análise que possibilitasse expor os resultados obtidos com o referido sis 
tema. Caso no haja, é importante se procurar levantar dados sôbre repetência para que se possa determi-
nar mais precisamente o rtdmero real de novas matrículas em cada série. 

CONSTRUQ.O DE QUADROS: 

Quadro 4.6,1 - Evolugo do Nirnero de Aprovados - Distribuiço por Série 

ste quadro é muito simples. Apresenta, ano ano, o ntrnero de aprovados em cada série e para 
o ensino primário como um todo. O ndmero de anos para os quais seriam apresentados êstes dados depende-
riam naturalmente do nt5mero de anos para os quais se disp6em de dados. Deve, entretanto, procurar abran-
ger pelo menos o mesmo nimero de anos que o quadro da matrícula efetiva, a fim de possibilitar o cálculo 
da taxa de aproaç6es. 

uadro 4.6.2 - Evolueao do Niinero de kprovados como percentagem da matrícula efetiva 

ste quadro é construído com base no quadro anterior - Evoluç6es de nimeros de aprovados, Dis-
tribuiç6es por séries - e no Quadro 3.2.1.10, Evo1uço da Matrícula Efetiva. Calcula-se, para cada série 
e para o primário como um todo, a re1aço de aprovados é a matrícula efetiva. O resultado é apresentado 
na forma de percentagem para facilitar a comparaço entre os anos. 

Quadro 4.6.3 - Evolução do Nimero de Aprovados segundo a Zona eaLocalizacjo 

Neste quadro, se poderé analisar a evoluç.o do nimero de aprovados segundo a zona e a localiza 
ço e comparar os resultados obtidos, em cada área. 

Quadro 4.6.4- Ev01uo do Nimero de Aprovados segundo a Dependência Administrativa 

Já êste qúadro, permitirá uma analise da evoluç.o do nznero de aprovados, segundo a dependência 
administrativaatravés da qual poder-se-á comparar os resultados obtidos pelos diversos sistemas educaci 
nais. 



127. 
QUADRO 4.6.1 

ENSINO PRIMiRIO COMLTM EVOLUÇ.O DO NtiMERO DE APROVADOS 

DISTRIBUIÇÃO POR SÊRIE 

ANO 
APROVADOS IP.1 
TODAS 	AS 

JiiLL 

1 	SÏRI 2 	sFLI: 3 	SJi 4 	SRIE 5 a 	SRI 

00000000000000300000 



128. 
QUADRO 462 

ENSINO PRIMÁRIO -EVOLUÇÃO DONTMERO DE APROVADOS COMO PER- 

GENTAGEM DA MATRICULA. EFETIVA 

FONTE: . . . . . . . . 



129... 
QUADRO 46.3 

EPRIMFi COMU1\- EvO1UÇb:  nO NRO DE.: APROVADOS SEGUNDO : 	NDNCI ADMIS ATIVAi:. 



130. 
QUADRO 406.4 

ENSINO PRIMRIO COMUM: EVOLUÇO DO NTRO DE APROVADOS SEGUNDO A 

ZONA E A LOCALIZA270 

FONTE : ....0s•.o•S•••,s••* 
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5o. .NOTiBINAL 

À guisa de conciusao, mais uma vez, convêm ressaltar o caráter pioneiro do presente trabalho 

no campo de Diagn6stico do Sistema Educacional de Nível Primário visando um planejamento educacional ao 

nível de Estado. Desta forma, o Setor de Educaçao e Mão-de-Obra do IPEA teria o maior prazer em receber 

quaisquer sugestes e opinies quanto ao mesmo. 

Por fim, o Setor teria muito intersse em conhecer qi .iaisquer diagu6sticos que tenham sido rea 

ligados ao nível de Estado, os quais poderiam ser remetidos para o enderêço abaixo: 

Setor de Educaço e M.o-de-Obra 

Instituto de Pesquisa Econn1ico-Social Aplicada 

Rua Melvin Jones, 5 - 282 andar 

Rio de Janeiro, GB. 


