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Este trabalho tem por finalidade apresentar o desempenho da Educação no Município, a partir
da comparação dos dados ao longo das décadas 70, 80, e 90, com destaque para a década de 1999
a 2009. Foram selecionados 89 indicadores, agrupados em nove áreas (Alfabetização e Anos de
Estudo, Educação Infantil – Creche e Pré-escola; Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais;
Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; Ensino Superior; Eficiência e
Rendimento; Infraestrutura) para a construção do Índice de Desenvolvimento Educacional com
aplicação do Método Genebrino ou Distancial, que passa a ser o “V0”, para acompanhamento do
desenvolvimento da Educação em Curitiba.
A Educação, como a Saúde, Saneamento, Esporte e Lazer, Cultura, e Ação Social, integram
o Plano Setorial de Desenvolvimento Social de Curitiba.
Tendo por referência os indicadores escolhidos, pode-se afirmar que o Índice Educacional de
Curitiba é bom, com destaque na eficiência e rendimento na educação escolar, na erradicação do
analfabetismo, na alfabetização e na educação especial.
Curitiba posiciona-se em relação as demais capitais brasileiras com o melhor valor em três
dos vinte e um indicadores escolhidos para avaliação pelo Método Genebrino.
Estruturado em três partes, o trabalho inicia com um breve histórico da educação no Município;
é seguido pelo desempenho qualitativo dos indicadores segundo as décadas analisadas e, por fim,
analisa os indicadores por meio do Método Genebrino.
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A Educação constitui um direito social que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, diz a Constituição Federal,
que também delimita competências e atribuições, regula o financiamento e define princípios como
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito e apreço à tolerância, à liberdade e à
gestão democrática.
O Plano Diretor de Curitiba, promulgado em 1966, estabeleceu a visão integrada do transporte,
das vias de circulação, do uso do solo, como elementos estruturadores do espaço urbano, e a
recreação, a habitação, a educação, a cultura, o trabalho, a promoção social e demais políticas
sociais, como componentes da estrutura urbana, expressos através dos equipamentos sociais.
Na Educação, a Lei Federal 4.024/61, trouxe aos estados e municípios a responsabilidade
da gestão educacional e pedagógica, que no contexto do Plano Diretor, expressou-se no Plano de
Educação de 1968, após um estudo dos três níveis de ensino do município.
Na década de 70, o planejamento da cidade foi ganhando contornos físicos por meio da
implementação de equipamentos sociais. As primeiras creches municipais e centros sociais urbanos,
que localizados junto aos conjuntos habitacionais, visavam a integração social das comunidades
e agrupavam no mesmo espaço também unidades de saúde e escolas. O serviço de creches
municipais foi iniciado com o Plano de Desfavelamento implantado em 1976, quando as propostas
de intervenção físico-habitacional aliaram-se às propostas de intervenção social.
Já na década de 80, período de transformações sociais e políticas,cresceram os investimentos
públicos em escolas, unidades de saúde, projetos assistenciais para crianças e adolescentes,
programas de abastecimento, habitação e cultura.
A preocupação com a dimensão social do cidadão tornou-se recorrente no planejamento
municipal. E nos anos 90 ocorreu a expansão do número de equipamentos sociais , o que permitiu
a criação de uma rede pública de serviços sociais voltados para o atendimento ao cidadão . Tudo
isso exigiu um planejamento apropriado em termos de expansão e custeio, bem como estratégias
para sua operacionalização.
A busca pela melhoria da qualidade de vida e inclusão social fez com que na metade da
década de 2000 se observasse em Curitiba uma rede de equipamentos sociais expressiva e de
grande complexidade, que beneficia a população mais vulnerável.
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LEI11.266/2004
O Plano Diretor de Curitiba, revisado em 20 de dezembro de 2004, diz que a política municipal
de educação tem como fundamento assegurar ao aluno educação de qualidade para o exercício da
cidadania.O plano tem como objetivos:
I. atender à demanda da educação infantil, conforme os parâmetros do Plano Nacional da
Educação
II. universalizar o atendimento à demanda do ensino fundamental, garantindo o acesso e
permanência na escola;
III. promover a erradicação do analfabetismo;
IV. compatibilizar as propostas educacionais com as necessidades oriundas do processo de
desenvolvimento sustentável da cidade;
V. melhorar os indicadores de escolarização da população.
Sucessivamente, através de décadas, as políticas públicas da Administração Municipal foram
dando ênfase às questões de cunho social. Este compromisso fica bem caracterizado no documento
que “Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade” que define a
elaboração de um Plano Setorial de Desenvolvimento Social envolvendo as áres de saúde, educação,
abastecimento, esporte e lazer, cultura e assistência e promoção social. Atualmente, o desafio para
a administração é manter a qualidade do atendimento, a busca permanente do aperfeiçoamento de
gestão, ampliação de parcerias com a sociedade civil organizada e a cobertura espacial abrangendo
o território do município, inclusive os de nova ocupação. Outra questão a ser considerada é a ação
conjunta com os municípios vizinhos, com relação à demanda de serviços da área social em áreas
conubardas.
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Desempenho por décadas
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Crianças em atividade no CMEI Tia Chiquita
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Para análise do desempenho da Educação em Curitiba na últimas décadas oitenta e nove
indicadores foram escolhidos por sua relevância e disponibilidade de informações. Foi avaliado o
desempenho de cada área pela comparação simples de melhoria do indicador ao longo do tempo.
Alguns indicadores não possuem base para comparação por não existir série histórica, mas foram
mantidos por sua relevância e passam a ser considerados o V0 da avaliação.
Os indicadores foram definidos em discussões entre a Secretaria Municipal de Educação SME e o IPPUC, visando a construção de um sistema de acompanhamento do setor em Curitiba.
Foi utilizado um sistema simples de cores para classificação:

Verificou-se que não existem dados consolidados das décadas de 70 e 80. Vários medidores
foram utilizados apenas a partir da década de 90.
Do total de indicadores, 40 apresentaram melhora, 23 pioraram e 17 mantiveram-se. Além
desses, 9 possuem apenas dados para 2009, não permitindo a comparação histórica. Existem três
indicadores - referentes às crianças de 4 e 5 anos que cursam a pré-escola - que apresentaram
redução, tanto na rede pública quanto na rede privada. Tal fato se deve à ampliação do ensino
fundamental para 9 anos, o que provocou a inclusão das crianças na faixa etária dos 6 anos,
transferindo esse contingente da educação infantil para o ensino fundamental.
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - EDUCAÇÃO - 1970 A 2009

NOTA: (1) ENEM - A Média foi calculada através do software SPSS, selecionando os inscritos que cursaram o E. Médio em Curitiba e realizaram a
prova objetiva.* Dados do INEP para 1999 e 2006.
FONTE: IPPUC, SME, INEP, IBGE
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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ALFABETIZAÇÃO

Anos de estudo e analfabetismo
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ANOS DE ESTUDO E ANALFABETISMO
TAXA DE ANALFABETISMO E DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

FONTE: IBGE - Censo Demográﬁco 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

A expansão das matrículas no ensino fundamental e médio tem resultado no aumento do
número médio de anos de estudo da população, enquanto decresce o analfabetismo em todas as
faixas etárias.
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ANOS DE ESTUDO DA POPULAÇÃO, BRASIL, REGIÃO SUL,
PARANÁ E CURITIBA - 2000

FONTE: IBGE - Censo Demográfico 2000
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

Curitiba apresenta o melhor desempenho quando se comparam os anos de estudo das
pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes do Brasil, Região Sul e Paraná, com
61% de pessoas que tenham 8 ou mais anos de estudo. (IBGE, Censo Demográfico 2000).
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Também, a taxa de analfabetismo de Curitiba, quando comparada com a do Brasil, Região Sul
e Paraná, apresenta os melhores resultados tanto na Contagem da População em 1996, quanto no
Censo Demográfico em 2000.
Curitiba é a capital brasileira com a menor taxa de analfabetismo, 3,38% para a população
acima de 15 anos. O Ministério da Educação entregou o selo a 64 cidades brasileiras — entre os
5.560 municípios do País — que conseguiram índice de alfabetização superior a 96%.

TAXA DE ANALFABETISMO, BRASIL, REGIÃO SUL, PARANÁ E CURITIBA - 1996/2000

FONTE: IBGE - Contagem da População 1996 e Censo Demográfico 2000
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

É importante acrescentar que esse declínio do analfabetismo é mais expressivo na população
feminina, resultado da melhoria das condições de acesso e permanência das mulheres no sistema
educacional nos últimos anos, que se evidencia no maior número de matrículas do sexo feminino do
que do sexo masculino, em todos os níveis de ensino.
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TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

FONTE: IBGE - 1991 e 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

TAXA DE ANALFABETISMO - PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS
DE IDADE

FONTE: IBGE - 1991 e 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

18

Centro Municipal de Educação Infantil Erondy Silvério

Educação Infantil
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EDUCAÇÃO INTANTIL - CRECHE
NÚMERO DE CRIANÇAS EM CRECHE - 1970 a 2009

FONTE: IBGE - 1991 e 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

A educação infantil é direito previsto na Constituição de 1988 e, segundo a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBN/1996), é a etapa inicial da Educação Básica.
É responsabilidade do Estado, em suas diferentes esferas administrativas, oferecer vagas de
creches às crianças de 0 a 3 anos e vagas de pré escola às crianças de 4 e 5 anos.
De modo geral, de 1999 para 2009, o número de matrículas em creche (crianças de 0 a 3)
apresentou crescimento de 99,6%, predominando a participação da rede municipal, que passa de
59,84% para 65,66%, no período.
NÚMERO DE CRIANÇAS EM CRECHES PÚBLICAS E PRIVADAS - 1990 A 2009

FONTE: IBGE - 1991 e 2000
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
EVOLUÇÃO DAS CRIANÇAS EM PRÉ-ESCOLA POR DÉCADAS EM CURITIBA 1970 a 2009

FONTE: INEP - 1999 E 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

O número de matrículas em pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) apresentou queda de 27,9%
em todas as dependências, ocasionada pela ampliação do EF para 9 anos, que passa a incorporar
as crianças de 6 anos, anteriormente incluídas na Educação Infantil.
Na pré-escola prevalece a participação da rede privada, com 52,34% e 52,86%, em 1999 e
2009, respectivamente. Ainda que a participação da rede privada na oferta de matrículas de préescola mantenha-se predominante é importante considerar que aí estão incluídas as matrículas dos
Centros de Educação Infantil que possuem convênios de cooperação técnica e ﬁnanceira com a
Prefeitura Municipal de Curitiba.
É importante ressaltar, ainda, o crescimento da participação da rede pública municipal, de
39,91% para 46,97% entre os anos de 1999/2009.
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NÚMERO DE CRIANÇAS EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

PERCENTUAL DE CRIANÇAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO ARNS

Ensino fundamental
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ENSINO FUNDAMENTAL
EVOLUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR DÉCADAS EM CURITIBA - 1970 a 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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A Lei nº 11.274/2006 que altera artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN) dispõe que a duração do Ensino Fundamental obrigatório passa a ser de 9 anos, com
ingresso obrigatório de crianças com idade a partir dos 6 anos, na medida em que for sendo
universalizado o acesso na faixa etária de 7 a 14 anos. Até 2006 a matrícula na primeira série do
Ensino Fundamental de oito anos era obrigatória para estudantes com idade a partir dos 7 anos. Em
Curitiba, a implantação da nova regra de 9 anos ocorreu em 2007.
Além da ampliação do ensino de 8 para 9 anos, o Plano Nacional da Educação de 2001 define
como metas para o Ensino Fundamental, entre outras, a ampliação e garantia de padrões mínimos
de infraestrutura nas escolas; ampliação progressiva da jornada escolar para, pelo menos, 7 horas/
dia e, a eliminação gradual da necessidade de oferta do ensino noturno (SME, 2009).
Em Curitiba está universalizado o acesso ao ensino fundamental. A oferta de matrículas no
ensino fundamental é predominantemente pública (redes municipal e estadual), com 80,27% em
2009. Entretanto observa-se redução em 1,6% no número de matrículas da rede pública, e um
crescimento das matrículas na rede privada, entre 1999 e 2009. No conjunto, houve diminuição no
total de matrículas em 3,01% entre 1999 (254.890) e 2009 (247.228).
A tabela mostra a atuação do Município nos anos iniciais do Ensino Fundamental com 72,36%
das matrículas em 2009, e do Estado nos anos finais com 74,92% em 2009.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS MATRÍCULAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, SEGUNDO
MODALIDADE DE ENSINO EM CURITIBA - 1999 - 2009

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA, POR MODALIDADE DE ENSINO - 1999 E 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

O gráfico acima mostra que nos anos iniciais - 1ª à 4ª série - o número de matrículas
no Município cresceu de 53,52% (1999) para 72,38% (2009), enquanto no Estado apresentou um
decréscimo de 29,32% para 6,7% respectivamente. Esses percentuais mostram que o Município
assume a responsabilidade pela Educação Fundamental nos anos iniciais. Quando analisamos os
anos finais - 5ª à 8ª série - essa relação inverte-se. O Município apresenta um decréscimo no
número de matrículas de 6,52% (1999) para 6,18% (2009), enquanto o Estado, nos anos finais,
tem um acréscimo de 73,94% para 74,92%. A matrícula no Ensino Fundamental no setor privado
mantém-se em torno de 19% tanto nos anos iniciais como finais.
Conclui-se que quase 80% do Ensino Fundamental está sendo atendido pelo Poder Público municipal e estadual (a esfera federal não apresenta dados relevantes) - e apenas cerca de 20% é
de responsabilidade do setor privado.
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COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

Ensino Médio
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ENSINO MÉDIO
matriculados no ensino médio público e privado

FONTE: MEC / INEP
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.º 9394/96) define o ensino médio,
com duração mínima de três anos, como a etapa final da Educação Básica. Entre seus objetivos
estão consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, e criar condições
para a formação profissional.
Conforme acordo de responsabilidades entre as esferas de governo, a oferta deste nível de
ensino em Curitiba é, predominantemente pública estadual.
No período 1999/2009, as matrículas no ensino médio de maneira geral apresentam queda de
20,60%, predominando a participação da rede pública que cresce de 76,3% para 77,3%.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS MATRÍCULAS NO ENSINO
MÉDIO, SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA CURITIBA - 1999 A 2009

FONTE: MEC/INEP
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

Houve em 1999 a implantação do Programa de Adequação Idade/ Série – Projeto Correção
de Fluxo Escolar da Secretaria de Estado da Educação, com o intuito de corrigir a distorção (alunos
que estão em séries inadequadas para a sua idade) no Ensino Fundamental. Este fato gerou um
aumento no número de matrículas no ensino médio na rede pública, de 8,38%, em relação ao ano
de 1998 que distorce qualquer comparação com os números de 2009, onde há um decréscimo de
11,83%.
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Nessa mesma época houve uma redução significativa de 80,6% na participação da rede federal
no ensino médio, coincidente com a Reforma na Educação Profissional no Brasil, determinada pelo
Decreto 2.208/97. Este transforma parte das vagas do CEFET-PR em cursos profissionais pósmédio e do Ensino Médio em educação geral. Na Rede Estadual, quase a totalidade dos cursos
técnicos passa a ser ofertada sob a forma pós-médio (SME, 2009).
Nesse contexto o número de alunos matriculados no ensino médio passa de 101.066 para
80.165 em 2009, portanto um decréscimo de 20,68%. Essa diminuição ocorreu durante toda a última
década para a rede pública e privada. Em 2009, o crescimento foi negativo em 17,29% para a
pública enquanto a rede privada teve um crescimento negativo de 14,28%,em relação ao ano de

PERCENTUAL DE ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO
MÉDIO - PÚBLICO E PRIVADO - 1990 A 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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2000. A diferença entre o crescimento nas matrículas na década de 90, principalmente da rede
pública, chama a atenção. O fato se deve às políticas que foram implementadas na época, como
o EJA, por exemplo, que trouxeram para o Ensino Médio um elevado número de alunos que não
estavam no Ensino Fundamental, aumentando a demanda por vagas no Ensino Médio acima do
usual. Mais tarde o mesmo efeito seria sentido no Ensino Superior, causando uma grande expansão
do setor.

TAXA DE CRESCIMENTO DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO E PRIVADO - 1990 A 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

Educação de jovens e adultos

EJA
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
PERCENTAGEM DE MATRÍCULAS E CONCLUINTES DA EJA POR REDE
DE ENSINO

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

Segundo a LDBN – Lei n.º 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos – EJA, é uma modalidade
dos níveis de ensino fundamental e médio que integra a Educação Básica.
Ao longo da década de 2000 foram implementados programas de incentivo à escolarização
da população que por motivos diversos, não teve acesso à escola ou dela foi excluída. Entre esses
Programas estão:
- Brasil Alfabetizado – desenvolvido com recursos do governo federal;
- Hora EJA – viabilizado pela formalização de convênio/adesão com empresas, instituições
religiosas, fundações e organizações da sociedade civil;
- Ações Pedagógicas Descentralizadas – APED – resultado da parceria entre as Secretarias
de Estado e Municipal da Educação com cessão de espaço físico das escolas da RME.
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PERCENTAGEM DE MATRÍCULAS DA EJA, POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA - 1990 A 2009

FONTE: MEC / INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/ Departamento de Planejamento e Informações

Outros programas que embora não tenham a finalidade específica de escolarização formal,
mobilizam essa população na busca do aperfeiçoamento e formação continuada, como Aprender
Digital – acesso às novas tecnologias de informação e comunicação; - Educação Permanente –
atualização e ampliação de conhecimentos nas áreas profissional, cultural e de esporte e lazer.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS MATRÍCULA NA EJA, SEGUNDO
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999 A 2009

NOTA: No ano de 1999 o INEP não explicita o nível de ensino das matrículas da EJA. Nos anos 2000 e 2001
correspondem ao Ensino Fundamental sem explicitar os cursos presenciais. A partir de 2002 as matrículas
correspondem ao Ensino Fundamental presencial.
FONTE: MEC / INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/ Departamento de Planejamento e Informações

No período de 1999/2009, há uma redução de 68,3% no número total de matrículas na
Educação de Jovens e Adultos (EJA) sendo maiores nas redes Rede Estadual e Privada. Cabe
destacar o crescimento da participação da rede pública, de 86,81% para 96,38% no período entre
1999 e 2009.
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL E TAXA DE CRESCIMENTO DAS MATRICULAS NA
EJA - POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1999 A 2009

NOTA: (1) O Inep não forneceu dados da dependência administrativa particular em 2001; (2) Em 2004, observa-se
um aumento do número de matrículas na rede estadual, visto que o Inep passou a divulgar também o número de
matrículas na Educação de Jovens e Adultos (Supletivo Semi-Presencial).
FONTE: MEC / INEP - Censo Escolar 1999 - 2009
ELABORAÇÃO: SME/ Departamento de Planejamento e Informações

A partir de 1999 houve uma redução no número de matrículas da EJA nos três tipos de
dependência administrativa.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ensino superior
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ENSINO SUPERIOR
PERCENTAGEM DE MATRICULAS E TAXA DE CRESCIMENTO POR SETOR
PÚBLICO E PRIVADO

FONTE: MEC/INEP - Censo Escolar 1999 – 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A Educação Superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, é ministrada
em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, abertas à população, com propósito de
estimular a criação cultural, pelo desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, no
processo de formação, nas diferentes áreas do conhecimento, com variados graus de abrangência
e especialização, incluindo o trabalho de pesquisa e investigação, e a difusão das conquistas e
benefícios resultantes dessa criação cultural e pesquisa científica e tecnológica, gerada na Instituição,
com vistas à prestação de serviços especializados à comunidade, numa relação de reciprocidade
(Art. 43 e 45 da LDB).
Atribui-se a União o papel regulador deste processo, exercendo o credenciamento e
autorizando o funcionamento de cursos em nível de ensino superior. Para as instituições estaduais
essas atribuições cabem aos Conselhos Estaduais de Educação.
De 1999 para 2009 manteve-se a relação de maior número de matrículas no setor privado do
que no setor público. Houve, no entanto, uma redução na participação do ensino público de 31,40%
para 25,26%, e um acréscimo de 68,60% para 74,44%.
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EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR POR
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1999 A 2009

FONTE: MEC/INEP - Censo Escolar 1999 – 2009
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR, SEGUNDO A
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, CURITIBA – 1999/2009

FONTE: MEC/INEP - CENSO ESCOLAR 1999 – 2009
ELABORAÇÃO: SME/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOMAZ EDISON DE ANDRADE VIEIRA

Educação especial
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
PERCENTAGEM DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Segundo essa LDB, a Educação Especial caracteriza-se como uma modalidade de educação
escolar, ofertada preferencialmente na rede regular de ensino e destinada aos estudantes com
necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação,
prevendo a existência de apoio especializado no ensino regular e o atendimento educacional em
classes, escolas ou serviços especializados quando não for possível sua integração nas classes
comuns do ensino regular.
As matrículas de Educação Especial apresentaram queda de 25,12% de 1999 para 2009.
No que se refere à distribuição percentual por dependência administrativa, em 1999 é maior a participação da rede privada com 61,52% das matrículas, realidade que se altera em 2009, quando
predomina a participação da rede pública, responsável por 47,7% das matrículas, ocasionada pelo
crescimento de 37,71% no número de matrículas na rede municipal.
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NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999-2009

FONTE:INEP/Censo Escolar 1999 a 2009
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SEGUNDO A
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1999 E 2009

FONTE: INEP/Censo Escolar 1999 a 2009
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações
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ESCOLA MUNICIPAL NIVALDO BRAGA AULA DE INFORMÁTICA

Eficiência e rendimento
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EFICIÊNCIA E RENDIMENTO

TAXA DE RENDIMENTO ESCOLAR E CONCLUINTES POR
MODALIDADE DE ENSINO

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de \Momitoração
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Um dos indicadores usados para avaliação da eficiência escolar é a taxa de rendimento dos
estudantes. Esta se refere à avaliação anual no preenchimento dos requisitos de aproveitamento e
frequência, podendo ser aprovado, reprovado ou afastado por abandono.
A taxa de rendimento escolar no Ensino Fundamental mostra que dois indicadores melhoraram
e um piorou. A taxa de aprovação foi de 87,2% em 1999 para 90,1% em 2009. Tendo por referência
os mesmos anos, a taxa de reprovação aumentou de 6,30% para 7,9% enquanto o abandono caiu
de 6,50% em 1999 para 2,0% em 2009.
A taxa de aprovação no Ensino Médio - que era de 79,50% em 1999, aumenta para 81,4% em
2009. Tendo por referência os mesmos anos, a taxa de reprovação aumentou de 8,70% para 11,6%.
Por outro lado, o abandono diminui para o ensino médio de 11,80% em 1999 para 7% em 2009.
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TAXA DE RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
- 1990 A 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

TAXA DE RENDIMENTO ESCOLAR NO
ENSINO MÉDIO - 1990 A 2009

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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RENDIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL

Para acompanhar a evolução da qualidade da educação básica na rede pública de ensino em
todo o Brasil, o Ministério de Educação – criou o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), esse índice é uma medida da qualidade educacional que combina dois indicadores que
monitoram o sistema de ensino: informações sobre o fluxo escolar (taxa de aprovação nos anos dos
segmentos anos iniciais e anos finais) e desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental nas
avaliações padronizadas (proficiência média em língua portuguesa e matemática por meio da Prova
Brasil/Prova do SAEB ao final dos segmentos).
O MEC espera que, na terceira década deste século, o País tenha alcançado níveis de
qualidade de ensino semelhantes aos dos países desenvolvidos, o que significa alcançar um IDEB
igual a 6,0. Para tanto, o INEP - Insituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - fixou valores de metas bianuais a serem alcançadas pelas redes de ensino.
Em 2009, o IDEB total, para os anos iniciais e também para os anos finais do ensino fundamental,
alcançado pelo Brasil (4,6 e 4,1) e pelo Paraná (5,4 e 4,3), respectivamente, é superior às metas
projetadas pelo MEC para 2009. A Rede Municipal de Ensino de Curitiba – RME supera a projeção
do MEC para os anos iniciais e finais.
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Entre as capitais brasileiras, pela 3.ª vez consecutiva, a Rede Municipal de Ensino de Curitiba
obtém o maior IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental, passando de 4,7 em 2005 para 5,1
em 2007 e, para 5,7 em 2009, superando as metas projetadas pelo MEC.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

METAS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB 2007 A 2021

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
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Houve queda de 3,33% no número de alunos que concluíram o Ensino Fundamental entre
1999 e 2005, segundo o INEP. A queda na matrícula do Ensino Fundamental pode ser explicada
pelo crescimento vegetativo (nascimento) que ao longo das décadas vem sofrendo decréscimo.
Já a queda no número de concluintes do Ensino Fundamental pode ter como explicação a taxa de
eficiência e rendimento neste segmento da educação.

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE CONCLUEM O ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE: INEP -1999 e 2009
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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A taxa de distorção idade/série que expressa o percentual de estudantes em cada ano do
Ensino Fundamental com idade superior a recomendada, vem diminuindo em Curitiba, ou seja, está
ocorrendo uma maior adequação entre a idade do estudante e a série que ele cursa.
A diminuição da taxa evidencia-se principalmente nos anos iniciais, mantendo-se constante
nos anos finais.

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE - 2000 A 2008

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações
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RENDIMENTO - ENSINO MÉDIO

A taxa de aprovação no ensino médio apresentou um crescimento de 1,9 pontos percentuais
na última década, com ênfase na rede estadual.
A taxa de reprovação também piorou nos últimos anos, tendo a rede estadual a maior
elevação.
A maior taxa de abandono também é encontrada na rede estadual, apesar de este indicador
ter apresentado um decréscimo.
Vale ressaltar que RME não oferece esta modalidade de ensino.

TAXAS DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - 1999 E 2009

NOTA: (1) AP: aprovação; RP: reprovação; AB: abandono
FONTE: MEC/ INEP- Edutabrasil - Sistema de Estatísticas Educacionais de 1999 a 2005
ELABORAÇÃO: IPPUC - Banco de dados
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RENDIMENTO - EJA
Na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) o número de estudantes que receberam
certificação de conclusão de curso na 4ª série, historicamente, é maior na rede pública municipal,
e na 8ª série, na rede pública estadual. A participação da rede privada é pouco significativa na
4ªsérie.

% DE CONCLUINTES SOBRE O NÚMERO DE MATRÍCULAS
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DO EJA - 1999 E 2005

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

Levando em conta o número de alunos matriculados e de alunos que concluíram o EJA, as
redes municipal e estadual apresentam uma diminuição no percentual de concluintes. Já a rede
privada apresenta um grande aumento no número de concluintes neste segmento da educação.

RENDIMENTO ENSINO SUPERIOR
Com relação aos concluintes do ensino superior, ainda que em termos absolutos as matrículas
sejam maiores na rede privada, a proporção de concluintes nas duas esferas está muito próxima,
oscilando entre 11,08% e 13,35% na rede pública e, 13,40% e 15,39% na rede privada nos anos de
1999/2009.
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% DE CONCLUINTES SOBRE O NÚMERO DE MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA DO ENSINO SUPERIOR - 1999 E 2009

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informações

O Índice Geral de Cursos é construído com base numa média ponderada das notas dos cursos
de graduação e pós-graduação de cada instituição. Sintetiza em um único indicador a qualidade de
cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino. O Índice é divulgado
anualmente pelo INEP/MEC, imediatamente após a divulgação do Exame nacional do Desempenho
de Estudantes (ENADE). O resultado final está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em
faixas (de 1 a 5).
Das cinco instituições públicas de ensino superior existentes em Curitiba,apenas duas atingiram
índice 4 (sendo o maior índice 5). Nas instituições privadas, das quarenta e uma existentes, apenas
uma atingiu índice 4. Nenhuma das instituições alcançaram o índice 5.
DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE CURSOS
(IGC), PÚBLICAS E PRIVADAS - CURITIBA - 2009

NOTA: IGC refere-se à nota obita pela instituição (1a 5); SC refere-se às instituições que não foram avaliadas.
FONTE: MEC/INEP - Estatísticas IGC 2009
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Planejamento e Informaçõe
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ESCOLA MUNICIPAL LEONEL DE MOURA BRIZOLA

infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE EDUCAÇÃO EM CURITIBA.

NOTA: * Dados do INEP para 1999 e 2006.
FONTE: IPPUC - B. DADOS / SME
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Momitoração
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Para a análise da infraestrutura utilizou-se o número de equipamentos existentes nos
diferentes níveis de ensino, além do número de bibliotecas e sua relação com a população.
O número de bibliotecas públicas no âmbito da educação em Curitiba teve um aumento
considerável na última década, apesar de os estabelecimentos estaduais e federais não
sofrerem alteração. Se avaliarmos a proporção de habitantes por biblioteca teremos para
década de 90 uma relação de 6.605 hab/bib. e para a década atual a relação é de: 5.215 hab/
bib.
Quanto às dependências físicas mínimas necessárias para o funcionamento da
unidade escolar, uma das trinta metas para o Ensino Fundamental apontadas no texto do
PNE, verifica-se que em 100% das escolas há o fornecimento ininterrupto de água e energia
elétrica; funcionam em imóvel próprio, têm laboratório de informática com acesso a Internet
e equipamentos multimídia. Têm ainda, cancha de esportes (39,88% coberta e 60,12% sem
cobertura), e bibliotecas escolares informatizadas (71,10% sendo na própria unidade ou em
Farol do Saber anexo à escola). Existem ainda na cidade, a serviço da comunidade, unidades
do Farol do Saber localizadas em outros espaços públicos.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Entre 1999 e 2006 houve crescimento médio de 7,54% no número de estabelecimentos que
ofertam educação infantil, nas várias dependências administrativas. Em termos de participação das
dependências administrativas para as creches, verifica-se crescimento de 27% na rede municipal
e 29% na participação da rede privada. Quando tratamos das pré-escolas na educação infantil,
verificamos no período de 1999 a 2006 segundo o INEP, que a rede municipal apresentou crescimento
de 1,4%, enquanto a rede privada teve um decréscimo de 1,4%. A participação do Estado e da
Federação são irrelevantes neste segmento.
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
EM CURITIBA - 1990 A 2006

FONTE: INEP -1999 e 2006
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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ENSINO FUNDAMENTAL
Os estabelecimentos no município de Curitiba que ofertam o EF organizam o seu ensino em
dois segmentos - anos iniciais e anos finais. No conjunto, o número de estabelecimentos é maior na
rede pública do que na rede privada.
No período 1999/2009, o número de estabelecimentos que ofertam os anos iniciais do EF em
Curitiba, apresentou queda de 17,73% e, nos anos finais, crescimento de 1,26%.
Segundo a distribuição de responsabilidades e de prioridades de atendimento entre Estado
(responsável pelos anos finais) e Município (responsável pelos anos iniciais), observa-se maior
participação da rede estadual nos anos iniciais em 1999, decrescendo em 2006.
Nesse período, a rede municipal aumenta gradativamente a sua participação no número de
estabelecimentos que ofertam o EF, sendo majoritária a partir de 2002.
Quanto aos anos finais, em todo o período analisado, observa a predominância da rede
estadual, seguida da rede particular e, estabilidade na rede municipal.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE OFERTAM ENSINO
FUNDAMENTAL, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999 - 2006

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM
CURITIBA - 1990 A 2006

FONTE: INEP -1999 e 2006
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,
POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999 - 2006

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações
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ENSINO MÉDIO
De 1999 para 2009, o número de estabelecimentos de Ensino Médio saltou de 149 para 178,
ou seja, cresceu 19,46%.
No tocante à distribuição percentual por dependência administrativa, verifica-se crescimento
na participação da rede estadual, que já era majoritária em 1999, em detrimento da rede federal,que
caiu de 2,01% para 1,12%; e da rede privada, com redução de 41,61% para 39,33.
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE OFERTAM ENSINO
MÉDIO, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999 - 2006

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO EM CURITIBA - 1999 A 2006

FONTE: INEP -1999 e 2006
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Na EJA, de 1999 a 2006 houve crescimento de 26,8% no número total de estabelecimentos
que ofertam essa modalidade. Predomina a oferta de EJA nos estabelecimentos da rede pública,
destacando-se a rede municipal com aproximadamente 70% dos estabelecimentos.

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS QUE OFERTAM
EJA, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999-2006

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações
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NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1999 A 2006

FONTE: INEP -1999 e 2006
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
No mesmo período (1999 a 2006) o número de estabelecimentos que ofertam Educação
Especial no município de Curitiba mantém-se no mesmo patamar, alterando-se de 171 para 172.
Deste total, 69% são estabelecimentos de Ensino Fundamental, seguido de pré-escola e creche,
com 12,8% e 10,5%, respectivamente.
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COM EDUCAÇÃO
ESPECIAL EM CURITIBA - 1999 A 2006

FONTE: MEC/INEP - EDUDATABRASIL
ELABORAÇÃO: SME/Departamento de Informações
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ENSINO SUPERIOR
A educação superior, ministrada em Instituições de Ensino Superior – IES, públicas e privadas,
abertas à população cresceu 80% nas duas últimas décadas, passando de 30 para 54 instituições.
Amplia-se também a participação da esfera privada no total de estabelecimentos, que salta de 73%
para 91%. O Ensino Superior em Curitiba é predominantemente administrado pela rede privada.
Vale ressaltar que o governo do Município não tem Ensino Superior.
Em 2006, Curitiba contava com quatro Universidades, sendo duas da Rede Pública Federal;
três Centros Universitários e 35 Faculdades, Escolas ou Institutos de Ensino Superior, dos quais
duas faculdades da Rede Pública Estadual.
As metas do PNE - Plano Nacional de Educação - direcionam para uma grande expansão
da Educação Superior, que vem sendo liderada pelo setor privado. A evolução do número de IES,
em Curitiba sendo possível concluir que a Rede Particular de Ensino alcança um percentual de
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR POR
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM CURITIBA - 1990 A 2006

FONTE: INEP -1999 e 2006
ELABORAÇÃO: IPPUC - Monitoração
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INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
E CATEGORIA ADMINISTRATIVA DA IES - 2009

FONTE: MEC/INEP - Censo da Educação Superior
ELABORAÇÃO: Banco de Dados/IPPUC

participação no atendimento à demanda da
Educação Superior, ainda maior (90,2% em 2002)

PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR POR CATEGORIA
ADMINISTRATIVA - 2009

que a do Brasil (86,8% em 2002), mencionada
como uma das maiores taxas de privatização no
cenário mundial.
A variação no número de estabelecimentos
no período de 20 anos (1986/2005), na rede pública
de Ensino é igual a zero e, na rede particular é
de 220%, resultando um acréscimo da ordem de
157%, isto é, passando de 14 para 36 Instituições
de Ensino Superior.

PRIVADA

PÚBLICA

FONTE: MEC/INEP - Censo da Educação Superior
ELABORAÇÃO:IPPUC - Setor de Monitoração
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ENSINO FUNDAMENTAL - ATIVIDADE EM SALA DE AULA.

Índice de Desenvolvimento Social Educação 67
Método Genebrino 2009

A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a identificação
dos indicadores poderiam medir o desempenho da cidade a partir de diretrizes gerais apresentadas
pelo Plano Setoriai. O resultado desse trabalho e dos grupos de discussões montados dentro
do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a participação de
especialistas de outras secretarias resultou em tres grandes grupos de indicadores: de resultados,
de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do
Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem ser
arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador, neste
texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com i = 1, 2, ...,
n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a seguinte
fórmula básica para cada indicador.

(1)
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se
o primeiro valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o
segundo, quando o valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany,
1997, propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a formula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:
(3)

onde:
índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para a aplicação do método Genebrino ou Distancial, vinte e nove indicadores foram escolhidos
em conjunto pela Secretaria Municipal de Educação e o IPPUC, para avaliar o cumprimento dos
objetivos da política municipal da Educação no Plano Diretor. Foram selecionados por sua relevância
e pela disponibilidade de informações nacionais para elaboração dos limiares de pior e melhor valor
utilizados pelo método.
Como o método mede o desempenho – valor empírico – conforme a distância que o dado real
está da melhor situação possível, os resultados foram classificados em cinco faixas de satisfação, a
saber:

Em cada indicador, analisou-se, a partir dos dados do INEP e das demais fontes, a melhor e
a pior situação entre as capitais brasileiras similares - Porto Alegre,Belo Horizonte,Goiânia,Brasília,
Campo Grande e Salvador - no ano mais recente. A partir desses limiares, comparou-se com o valor
empírico, formado pelos dados de Curitiba, posicionando-o no espectro comparativo.
A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético da Educação em Curitiba apresentou 57,57%
de satisfação, classificado como desempenho “bom”.
O método qualificou também o desempenho por grupos, através de índices grupais:

71

Anos de Estudo e Analfabetismo

BOM

58,56% de staisfação

Educação Infantil

BOM

54% de satisfação

Ensino Fundamental

EXCELENTE 96,86% de satisfação

Ensino Médio

RUIM

0% de satisfação

Ensino Superior

OTIMO

78,36% de satisfação

Ensino Especial

REGULAR

26,99% de satisfação

Eficiência e Rendimento na educação escolar

EXCELENTE 89% de satisfação

Infraestrutura

ÓTIMO

60,39% de satisfação

Tendo por referência os indicadores escolhidos, destaca-se a eficiência e rendimento na
educação escolar e o Ensino Fundamental classificados como excelentes, e também, o Ensino
Superior e a infraestrutura - números de estabelecimentos de educação - classificados como
ótimo.
Curitiba se posiciona em relação às demais capitais brasileiras comparadas com melhor valor
em sete índices, entre os vinte e nove indicadores escolhidos: Taxa de Analfabetismo de pessoas
com 15 anos ou mais de idade; Índice de desenvolvimento educacional do Brasil – IDEB; no maior
índice de aprovação no Ensino Médio; e na menor idade mediana de conclusão do ensino médio;
na proporção número de habitantes por estabelecimentos de Ensino Superior público e privado.
Em seis indicadores o valor empírico ficou muito próximo do melhor valor: % crianças matriculadas
em creches públicas; % alunos matriculados no EF público; taxa de rendimento escolar - abandono
EF; taxa de rendimento escolar - reprovação EM; taxa de rendimento escolar - abandono EM e
população por estabelecimentos de Educação Infantil público. Em dois indicadores Curitiba teve pior
valor em relação às capitais comparadas: % de alunos matriculados no Ensino Médio e população
por estabelecimentos do Ensino Fundamental privado.
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EDUCAÇÃO
ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

NOTA: *Os dados comparativos baseiam-se em dados de cidades semelhantes(na área de educação) à de Curitiba tais como Porto
Alegre,Campinas,Campo Grande,Goiânia,Cuiabá,Brasília,São Paulo,Vitória e Belo Horizonte.
FONTE: INEP - EDUDATA / CENSO 2000 / SME / PPUC - B. DADOS
ELABORAÇÃO IPPUC - Setor de Monitoração

ANOS DE ESTUDO E ANALFABETISMO

O método Genebrino ou Distancial determina que o valor empírico seja o mais atual. No caso
da alfabetização e do analfabetismo foi o Censo do IBGE de 2000. Curitiba apresentou a menor taxa
de analfabetismo de pessoas com idade superior a quinze anos dentre as capitais,o pior resultado
foi o de Salvador. Nos demais indicadores a cidade de Campo Grande se destacou, obtendo o
melhor desempenho na taxa de alfabetização de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos de idade, e Salvador
teve o melhor na taxa entre 15 a 19 anos. Nos três casos,o pior resultado foi o da cidade de Porto
Alegre. Quanto ao índice grupal,o desempenho de Curitiba foi considerado bom, com 58,56% de
satisfação comparadas.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil foi avaliada com desempenho bom de 54% de satisfação.
Na Educação Infantil - crianças de 0 a 03 anos - foram analisados o número total de crianças
por creche e o percentual de crianças em creche pública. Belo Horizonte aparece com o melhor
valor no primeiro quesito e Campo Grande no segundo. Já os piores foram, no primeiro indicador
sobre as creches, Campo Grande e, no segundo indicador, Brasília. Curitiba apresenta um índice
grupal intermediário, de 51,42 % de satisfação, classificado como bom.
Quanto às crianças de 04 e 05 anos, têm-se Porto Alegre com o melhor valor no número total
de crianças em pré-escola, e Campo Grande possui o maior percentual de crianças matriculadas
em pré-escola pública. Brasília e Goiânia, respectivamente, apresentaram o pior resultado. Curitiba
mostra um índice parcial intermediário, de 56,59% de satisfação, classificado como bom.
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ENSINO FUNDAMENTAL

No Ensino Fundamental, os índices comparativos foram o percentual de alunos matriculados
em escola pública em relação ao total de alunos nesse nível de ensino. As provas do IDEB também
foram indicadores na comparação.
Curitiba

atingiu

um

desempenho

excelente

nesta

área.

O

resultado

do

percentual de alunos matriculados no ensino público, foi superado apenas por Campo
Grande. Já o desempenho na avaliação do IDEB, traz Curitiba com a melhor média
entre as capitais comparadas.Os

piores foram Goiânia e Salvador,respectivamente

Com isso a capital paranaense teve um desempenho grupal de 96,86% de satisfação.
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ENSINO MÉDIO

Para avaliação do Ensino Médio, foi comparado o percentual de alunos matriculados em
escola pública em relação ao total de alunos nesse nível de ensino. Salvador possui o maior
percentual de alunos matriculados em escola pública. Curitiba teve o pior desempenho entre as
capitais comparadas, sendo classificado como péssimo.
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ENSINO SUPERIOR

A capital paranaense apresenta um ótimo desempenho de 78,36 no que diz respeito ao
número de alunos que concluem o ensino superior. O melhor desempenho neste indicador pertence
à cidade de Belo Horizonte, e o pior a Porto Alegre.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

Curitiba teve um desempenho regular, 26,99% de satisfação, na educação de alunos
especiais. Apesar de possuir números positivos em relação à média das demais capitais, perde
para Brasília. A comparação com Brasília tornou o melhor valor bastante exigente neste indicador.
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EFICIÊNCIA E RENDIMENTO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
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Para a análise da Eficiência e Rendimento na educação escolar, as taxas de rendimento
escolar de aprovação, reprovação e abandono, além da idade mediana de conclusão do ensino
médio, foram os indicadores selecionados para a comparação distancial entre as capitais de
características comparáveis com Curitiba.

No ensino fundamental, Curitiba teve um desempenho positivo, sendo superada apenas por
Belo Horizonte e Goiânia. Os piores valores foram de Porto Alegre e Salvador.

No ensino médio, Curitiba apresenta o melhor índice de aprovação e a menor idade mediana de
conclusão do ensino médio ao lado das outras capitais - exceção feita a Salvador, que destoou do grupo
e obtém uma média de 19 anos de idade. Quanto à reprovação e abandono neste indicador , Curitiba
teve um desempenho excelente, sendo superada apenas por Goiânia e Brasília, respectivamente.Os
piores resultados foram, por ordem, Salvador, Porto Alegre, e Salvador novamente nos dois últimos.

No índice grupal, Curitiba apresenta um desempenho Excelente, com 89% sobre 100.
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INFRAESTRUTURA

82

Para avaliar a Infraestrutra foram comparadas a relação entre o número de habitantes e o
número de estabelecimentos de ensino, afim de evitar distorções entre as capitais mais e menos
populosas. Para isso foram utilizados números de 2009, exceto para o Ensino Superior, por só
haverem dados disponivéis no IBGE até 2005.
Nos estabelecimentos de Educação Infantil os melhores valores nas Redes Pública e Privada,
respectivamente, foram o de Campo Grande e Porto Alegre. Os piores de Belo Horizonte e Salvador.
Na Rede Pública, Curitiba teve um desempenho excelente, já na privada teve um resultado apenas
regular.
No que diz respeito ao Ensino Fundamental, Curitiba teve um resultado muito aquém do
esperado. Os melhores resultados foram de Campo Grande e Goiânia, nas redes Pública e Privada,
respectivamente. Na Rede Pública, o desempenho de Curitiba foi apenas regular, tendo sido a
cidade de Belo Horizonte responsavél pelo pior número. Já na Rede Privada, Curitiba teve o pior
resultado dentre as capitais compradas.
Na avaliação dos estabelecimentos de Ensino Médio, a capital paranaense teve um ótimo
desempenho na Rede Pública e um resultado classificado como bom na Rede Privada. Os melhores
resultados foram obtidos por Campo Grande e Goiânia, e os piores por Brasília e Salvador.
Já na relação de habitantes por estabelecimentos do Ensino Superior, Curitiba teve um
desempenho excelente, tendo sido o melhor valor tanto na rede pública, quanto na rede privada. Os
piores valores pertencem à Brasília na rede pública e a Campo Grande na rede privada.
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