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IDEB, o que é? 

• Principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil; 

• Utiliza uma escala que vai de 0 a 10; 

• Sintetiza dois conceitos importantes para, supostamente, aferir a 
qualidade do ensino no país: Fluxo e Aprendizado; 

 

• Meta para 2021:  

         Ideb = 6,0 
• 6,0 é a média dos países desenvolvidos (média dos países membros da OCDE como Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e Suécia) observada atualmente 



Como é calculado o Ideb? 



Como é calculado o Ideb? 
Média ponderada Média aritmética 



Como é calculado o Ideb? 



Como é calculado Ideb? 

5,55 - Nota padronizada em português e 
matemática de acordo com a Prova Brasil 
(municípios) ou Saeb (estados e nacional) 

0,87 - A cada 100 alunos, 13 não foram 
aprovados 



Ideb BR e RS 

 





 



 

 “Boa parte dos alunos que não vão para o Ensino Médio 

é porque estão com uma grande distorção idade-série. 

Essa tendência é extremamente preocupante”, considera 

Maria Helena Guimarães,  ministra da Educação 

substituta. “É inútil reprovar e não mudar o que a escola 

pode fazer. Todo aluno pode aprender. É um número que 

representa o fracasso da escola e não do aluno”, diz a 

ministra. 



Impacto da permanência e êxito escolar no 
estado de violência atual 

Dados do Departamento Penitenciário Nacional - Ministério da Justiça e Segurança Pública 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorio_2016_22-11.pdf 

90% da população prisional 
brasileira, em 2016, não tinha  
completado o ensino médio. 
No RS, 92%. 



Duas considerações 

• Há uma relação direta entre evasão escolar e o estado de violência 
em que a sociedade se encontra. 

• O poder público deve investir em pesquisas que identifiquem fatores 
que influenciam a evasão escolar, que vão para além do que é medido 
no Ideb. 
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