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RESUMO 

 

A distribuição espacial das escolas públicas municipais do Ensino Fundamental da cidade do 

Natal visa atender a um contingente populacional na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade, 

ocasionando, nos últimos anos, a construção, a ampliação e as reformas de escolas, assim como 

a instalação de equipamentos e ampliações de novas instalações. O objetivo geral da pesquisa 

é analisar a distribuição espacial das escolas e o perfil demográfico da população escolar dos 

alunos de 9º Ano do Ensino Fundamental II, Anos Finais, da Rede Municipal de Ensino do 

Natal, Rio Grande do Norte. O objeto da investigação foi a população escolar de oito escolas 

do Ensino Fundamental, distribuídas nas quatro regiões administrativas da cidade de Natal e a 

localização de residência dos alunos. A base de dados utilizada para este estudo foi composta 

pelas Fichas Individuais dos alunos selecionados na amostra, os dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Ensino e os Censos Escolares dos anos de 2011, 2013 e 2015. Quanto 

aos aspectos metodológicos, ferramentas de análise exploratória de dados foram utilizadas, 

além da aplicação de métodos estatísticos multivariados apropriados à consecução dos objetivos 

do estudo. A referida pesquisa visa contribuir para ações governamentais no âmbito das 

políticas públicas educacionais voltadas tanto para os aspectos estruturais e logísticos como 

para os pedagógicos, objetivando contribuir para a melhoria da qualidade da educação. 

Concluiu-se que a utilização do serviço de pesquisa de visualização de mapas, via imagens de 

satélites disponibilizadas pelo Google Maps e o Google Earth, pode ser considerada importante 

ferramenta tecnológica a ser utilizadas por pesquisadores, gestores da educação, especialistas e 

pela sociedade em geral, pois contribui para perceber a distribuição espacial das escolas e da 

população escolar. 

 

Palavras-chave: Distribuição Espacial. Perfil Demográfico. Rede Pública de Ensino de Natal. 

Escola Municipal.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The spatial distribution of the municipal public schools at the Fundamental Education in Natal, 

aims to cater a population in the age group of 6 to 14 years, leading, in recent years, the 

construction, extension and refurbishment of schools, as well as the installation of equipment 

and expansion of new facilities. The general objective of this research is to analyze the spatial 

distribution of schools and the demographic profile of the school population of the students of 

the 9th Year of Elementary School II, Final Years, in the Municipal Education Network of 

Natal, Rio Grande do Norte. The object of the investigation was the school population of eight 

Elementary Schools, Final Years, distributed in four Administrative Regions of the city and the 

location of residence of the students. The database to be used for this study is composed by 

Individual Records of the sampled students, the data provided by Municipal Secretary of 

Education/MSE and the School Census for the years 2011, 2013 and 2015. As to the 

methodological aspects, exploratory data analysis tools were used, in addition to the application 

of multivariate statistical methods appropriated to the achievement of the objectives of the 

study. This research aims to contribute to governmental actions in the field of educational 

policy, geared to both structural and logistic aspects, as well as the pedagogic ones, in order to 

contribute to the improvement of the quality of education. It was concluded that the use of based 

services in search and display of satellite maps and images, Google Maps and Google Earth, to 

analyze the spatial distribution of schools and school population can be considered a important 

technological tool for educational discussion of researchers, education managers, specialists 

and society in general. 

 

Keywords: Spatial Distribution. Demographic Profile. School Population. Natal Public 

Education Network. Municipal School. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.1 PERCURSO E MOTIVAÇÕES 

 

Gostaria, inicialmente, pedir licença pela informalidade no tratar deste ponto, fugindo 

um pouco das formalidades acadêmicas, ao expor, brevemente, sobre meu percurso trilhado até 

chegar ao Mestrado em Demografia e, em seguida, sobre as motivações ligadas ao tema 

proposto desse trabalho. 

Na minha primeira formação acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), na área das Ciências Humanas no curso de graduação em Geografia do Centro 

de Ciências Humanas Letras e Artes (CCLHA), ficava sempre fascinado pelos temas que 

envolviam os aspectos sociais e populacionais. O meu contato profissional com a educação se 

deu logo ao concluir o ensino médio, quando ao prestar concurso público, enveredei no caminho 

da docência, aos dezenove anos de idade, como servidor público da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio Grande do Norte e na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Natal. 

Passados dez anos na docência, estando nas turmas dos anos finais, na época da 5ª à 8ª 

séries, do Colégio Estadual do Atheneu Norteriograndense e na Escola Municipal Dalva de 

Oliveira, passei pela experiência como gestor de escola, durante uma década, oportunizando a 

mim novos olhares na educação e, especificamente, da escola, uma vez que tive a oportunidade 

de dialogar com os diversos segmentos da comunidade escolar, da comunidade local, os demais 

gestores das escolas e da Secretaria Municipal de Educação (SME). Nesse ínterim, enveredando 

ainda pela educação, obtive o título de Especialização em Educação pelo Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da UFRN.  

Foram essas convivências e experiências no dia a dia com a educação, especialmente 

com os alunos e professores, ao longo destas mais de duas décadas e meia e, posteriormente, 

nos órgãos centrais das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, com os demais 

profissionais da educação e com os colegas de trabalho, que foi despertando e, ao mesmo tempo, 

cristalizando a ideia de poder passar para os gestores algo que pudesse contribuir, de forma 

significativa em termos de diagnósticos e de ações propositivas voltadas ao interior das escolas.  

No início da pós-graduação em Demografia, fiquei entusiasmado ao ter contato com a 

linha de pesquisa Demografia da Educação e em conhecer mais de perto os professores Formiga 

e Moisés, que nos primeiros contatos, sempre me passaram segurança, apesar das minhas 

inseguranças e, mais que isso, a confiança nas primeiras ideias da minha formação inicial na 
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geografia e na educação, quando na minha tentativa de enveredar na gestão democrática, via 

conselhos escolares. Posteriormente, dialogando com os mesmos, vislumbrei a possibilidade 

concreta de espacializar as escolas e alunos da rede de ensino, bem como captar o perfil 

sociodemográfico dos mesmos, trazendo desta forma os conhecimentos acumulados da 

geografia e da educação. 

Nesse sentido, foi na Linha de Pesquisa Demografia da Educação e no Projeto O Habitus 

de Estudar: construtor de uma nova realidade na Educação Básica da Região Metropolitana de 

Natal que me despertou a vontade de pensar e trabalhar um tema que fosse significativo e, ao 

mesmo tempo, que viesse a ser implementado com o uso de ferramentas tecnológicas para um 

diagnóstico inicial e, assim, subsidiar a tomada de decisões dos gestores da educação pública 

de ensino. 

Acredito na educação como instrumento de libertação do homem, através da 

conscientização do indivíduo, penso ser possível uma educação humanista e libertadora 

expressas nas máximas do educador Paulo Freire de que, “ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo” (FREIRE, 1987, p.69).  

Nessa assertiva, esta educação libertadora em que “ninguém liberta ninguém, ninguém 

se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p. 52), deve ser a 

motivação maior dos educadores junto aos seus alunos e de um pesquisador quando na escolha 

de um tema voltado à demografia da educação, na perspectiva de poder contribuir para a 

melhoria da educação dos alunos da rede pública de ensino.  

 

1.2 INTRODUÇÃO 

 

As escolas públicas vêm passando, ao longo da história recente do nosso país, por 

significativas mudanças quantitativas e qualitativas, principalmente no que se refere a duas 

questões históricas da nossa educação: a universalização do ensino e a diminuição dos índices 

de analfabetismo. Esses avanços ocorreram na medida em que foram incorporadas às políticas 

públicas educacionais e em atendimento aos movimentos e demandas sociais. Tem-se como 

destaque a redemocratização do país, cujos marcos legais são: a Constituição Federal de 1988, 

Art. 206, VI (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), Lei 

9394/96 (BRASIL, 1996). Os quais se constituem documentos basilares para alcançar os 

avanços esperados e necessários na educação brasileira. 
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Nesse sentido, o Brasil praticamente universalizou o acesso ao ensino fundamental 

conforme ilustrado pela Figura 1, mas por outro lado, essa universalização não tem sido 

acompanhada de um crescimento educacional significativo quando comparado com os outros 

países em desenvolvimento e uma causa direta desses baixos desempenhos educacionais é o 

aumento na desigualdade da renda (RIANI, 2004). O Brasil quando confrontado os seus 

resultados educacionais com os outros países em desenvolvimento da América Latina, 

encontra-se detrás da Argentina, Chile, Uruguai e do México (ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO OU ECONÔMICO, 2015). 

Figura 1 - Frequência à Escola/Creche por Grupo de Idade – Brasil (2005 – 2009) com 

projeções até 2020 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE 2005-2009). 

No que se refere às implementações das políticas públicas tanto de um modo geral como 

especificamente educacionais, a implementação das mesmas foram condicionadas no período 

da década de 1990, pela associação de fatores macroeconômicos e políticos, que, 

consequentemente, resultou numa agenda pautada pelas seguintes diretrizes: a) a 

Universalização restrita, b) a privatização da oferta dos serviços públicos, c) a descentralização 

da sua implementação, d) o aumento da participação não-governamental na sua provisão e, por 

fim, e) a focalização sobre a pobreza extrema em algumas áreas da política social (IPEA, 2007).  

No que diz respeito à universalização restrita, esta faz referência que a universalidade 

da cobertura e do atendimento não se firmou totalmente, nem como princípio ideológico geral 

e tampouco como prática do Estado, na implementação concreta de tais políticas, uma vez que 

o caráter universal dos programas e ações governamentais por todo o território nacional, foi 

acompanhado do avanço e concorrência, muito mais que da complementação, dos setores 

privados (IPEA, 2007). 
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No entanto, a universalização propriamente dita, concernente ao acesso dos alunos à 

escola pública, esta representou um enorme avanço, na medida em que incluiu aqueles que se 

encontravam fora da escola, uma vez que, no passado as escolas públicas possuíam um público 

mais heterogêneo socialmente, mas também limitado e selecionado, academicamente, pelos 

exames de admissão (RIBEIRO; KAZTMAN, 2008). 

É oportuno destacar que na literatura da demografia, dentre outras áreas do 

conhecimento como a geografia e a educação, pode-se aprofundar a relação de espacialidade 

entre a escola e o aluno, portanto, proporcionando uma maior apreensão analítica e crítica do 

como, do porquê, do quanto e em que medida acontecem essas relações e que podem repercutir, 

por exemplo, no desempenho escolar. 

O presente trabalho traz uma discussão inicial da concepção conceitual do espaço na 

perspectiva da demografia, espaço este, portanto, que pressupõe uma área habitada. Assim, o 

conceito do espaço aqui tratado significa, acima de tudo, uma ocupação efetiva ou potencial, 

da superfície terrestre por uma população humana. Deste modo, o espaço demográfico é a área 

que uma população humana ocupa como o lugar onde se desenvolve a sua existência (VIEIRA 

PINTO, 1973).  

Há diversos estudos na área da educação referentes, por exemplo, ao desempenho 

escolar e o que a pesquisa procurou desvelar, com as contribuições da análise demográfica, foi 

perceber, captar e aferir como se processam as relações de espacialidade escola-aluno e em que 

medida a localização da escola e de residência do aluno podem, de alguma forma, influenciar, 

direta ou indiretamente, no desempenho dos alunos e da escola como um todo. Assim, foi 

intenção desse estudo buscar respostas, ao longo da investigação, que possam contribuir para 

os gestores na implementação de políticas públicas educacionais. 

Ademais, também são preocupações dos gestores públicos, não só questões referentes 

ao acesso, mas principalmente à eficiência do ensino ofertado nas escolas, que são aferidas 

pelas avaliações institucionais promovidas pelo Ministério da Educação (MEC), através do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2016). 

Com uma periodicidade bianual, o SAEB surgiu no ano de 1990, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira e para a universalização do 

acesso à escola, oferecendo uma gama de informações que permitem a realização de estudos 

sobre os fatores determinantes do desempenho escolar dos alunos, além de proporcionar uma 

ampla visão dos resultados do processo de ensino aprendizagem, desenvolver competência 
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técnica e científica na área de avaliação educacional e, desde sua criação, consolidou uma 

cultura de avaliação nas instituições de ensino.  

Uma importante ação que o SAEB realiza são os exames de proficiência de Português 

e Matemática, com os alunos da primeira, quarta e oitava séries, hoje, respectivamente, 1º, 5º e 

9º anos, os quais são solicitados, também, a responder um questionário acerca de suas condições 

socioeconômicas (CERQUEIRA; RIGOTTI, 2004). 

A nomenclatura do sistema seriado, da 1ª à 8ª Série do Ensino Fundamental, teve como 

fundamentação legal a Lei nº 5.692/71 e, foi no ano de 1996, com a nova LDB, que apontou a 

obrigatoriedade dos nove anos de estudo, que deveriam começar a partir dos seis anos de idade, 

passando dessa forma a ser utilizada a terminologia de anos de estudo, sendo do 1º ao 5º 

(crianças dos 6 aos 10 de idade) os Anos Iniciais e do 5º ao 9º (dos 11 aos 14 anos) os Anos 

Finais do Ensino Fundamental. Foi o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172 de 

09/01/2001, que estabeleceu como meta os nove anos de escolarização, quando de sua 

aprovação e, consequentemente, implementação do referido plano (BRASIL, 2002). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

 

Esta pesquisa insere-se na linha de pesquisa da Demografia da Educação do Programa 

de Pós-graduação em Demografia (PPGDEM) da UFRN, fazendo parte também do projeto “O 

habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na educação básica da Região 

Metropolitana do Natal (RMN)” com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior e cuja base de pesquisa encontra-se sediada no Observatório da Educação no 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes.  

Em relação à cidade do Natal, a distribuição das escolas públicas municipais, para 

atender a um contingente populacional em idade escolar, tem se ampliado nos últimos anos com 

a construção de novas escolas e nas reformas e ampliações de instalações, como salas de aula, 

bibliotecas, quadras de esporte e etc.  

A rede municipal das escolas públicas do ensino fundamental da cidade do Natal, visa 

receber um contingente populacional em idade escolar dos 6 aos 14 anos, ocasionando, nos 

últimos anos, a construção, ampliação e reformas de escolas, bem como a instalação de 

equipamentos e ampliação de novas instalações.  

Esses investimentos visam atender ao dispositivo constitucional de acesso à Educação 

Básica, segundo o qual cabe aos municípios a responsabilidade pela Educação Infantil e pelo 
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Ensino Fundamental, pois, segundo os termos a Constituição Federal, Art.205 (BRASIL, 1988) 

a “educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

As escolas possuem um acervo significativo de informações atuais e históricas sobre 

cada um dos seus alunos. Então, com as informações e os dados que as escolas dispõem pode-

se começar a fazer as seguintes indagações: A escola traça um perfil dos seus alunos? Quais as 

características dos seus alunos? Quais as características dos alunos da escola pública municipal? 

Quem é esse aluno, do ponto de vista social, que a escola atende? O aluno frequenta a escola 

que está localizada no mesmo bairro de sua residência? O que o motiva a estudar nesta ou 

naquela específica escola? Por que, em alguns casos, mesmo tendo uma escola próxima de sua 

residência, o aluno prefere se deslocar para uma mais distante?   

No entanto, não é pretensão da pesquisa determinar uma causalidade entre a localização 

espacial e o desempenho escolar, mas procurar perceber e analisar a distribuição espacial das 

escolas e o perfil demográfico dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, Anos Finais na 

Rede Municipal de Ensino do Natal/RN para se ter uma melhor compreensão do conjunto dos 

elementos revelados (variáveis) na investigação. Assim, este estudo irá se ater a uma amostra 

da população escolar de oito escolas do Ensino Fundamental, Anos Finais, distribuídas nas 

quatro regiões administrativas da cidade e a localização de residência dos alunos. 

A escolha deste tema de investigação se constituiu, no âmbito da demografia da 

educação, no esforço de elucidar fenômenos demográficos, ao analisar, por exemplo, a 

distribuição espacial e o perfil sociodemográfico e também educacional dos alunos; buscando, 

dessa forma, conectá-los e relacioná-los, conferindo, assim, uma estrutura coerente de análise. 

A necessidade de espacializar a escola e a população escolar se justifica primeiro em 

função da própria extensão da Rede Municipal de Ensino de Natal que, segundo dados da 

Secretaria de Educação, contava no ano de 2015, com 144 estabelecimentos de Ensino, sendo 

72 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 72 Escolas do Ensino Fundamental, 

com uma matrícula total de 54.469 alunos; sendo 11.894 dos CMEIs e 42.575 dos demais 

estabelecimentos de ensino (PME, 2015). Segundo, importa perceber as diferenciações 

geográficas e demográficas das quatro regiões administrativas da cidade e a realidade observada 

nos bairros onde as escolas estão inseridas, e, nesse sentido, é pertinente sublinhar e aprofundar 

os estudos das diversidades existentes nestes estabelecimentos de ensino, tanto de sua 

infraestrutura como de seus indicadores educacionais.  
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Nesse sentido, a espacialização e o perfil sociodemográfico das escolas e da população 

escolar proporcionou um melhor exame das diferenciações espaciais e demográficas dos 

estabelecimentos de ensino, portanto, fornecendo informações sobre a localização exata da 

escola e de residência do aluno e contribuiu, por exemplo, para possíveis associações entre os 

mesmos (escola-aluno) ou entre a infraestrutura das escolas e de seus indicadores. 

Ainda no que concerne à espacialização, as ferramentas tecnológicas como o Google 

Maps e Google Earth forneceu a visualização de mapas e de imagens de satélite, além de outros 

recursos que se adequaram a esta pesquisa, uma vez que permitiu a obtenção de uma 

representação precisa, relacionando diretamente os alunos às suas respectivas escolas, bem 

como possibilitou de igual forma, uma análise temporal desta espacialização. 

No tocante às variáveis sociodemográficas, o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), pacote estatístico para Ciências Sociais foi utilizado para a geração das 

frequências das variáveis para as análises descritivas. 

Desse modo, o objetivo geral da pesquisa é analisar a distribuição espacial das escolas 

e o perfil demográfico da população escolar dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, 

Anos Finais, na Rede Municipal de Ensino do Natal/RN nos anos de 2011, 2013 e 2015. 

Portanto, vinculado ao objetivo proposto, a pesquisa procurou responder às questões futuras 

relacionadas à distribuição espacial das escolas públicas e de residência do aluno ligadas por 

exemplo, à infraestrutura da escola, ao deslocamento dos alunos, o desempenho da escola e o 

rendimento escolar dos alunos.  

 

1.4 A RESPEITO DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta dissertação encontra-se estruturada em sete proposições. Além do capítulo das 

Considerações Iniciais, o capítulo dois está destinado ao referencial teórico, apontando a 

exploração inicial sobre o referido tema na literatura, os conceitos fundamentais que serão 

explorados, como o de espaço e da distribuição espacial. Uma breve discussão sobre a 

concepção e conceito do espaço na geografia, na demografia e na educação, inter-relacionando-

os, a distribuição espacial das escolas, o atendimento à população escolar e, por fim, a descrição 

sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB). 

O capítulo três está destinado à metodologia da pesquisa, tratando inicialmente das 

singularidades na coleta dos dados e dos procedimentos operacionais da pesquisa, as variáveis 

e o processamento dos dados.  O objeto de investigação consistiu numa amostra da população 
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escolar de oito escolas municipais do Ensino Fundamental II, distribuídas nas quatro regiões 

administrativas da cidade do Natal e a localização de residência dos alunos dos 9º Anos. A base 

de dados utilizada para este estudo foi composta pelas Ficha Individuais dos alunos amostrados, 

os dados da Secretaria Municipal de Educação e os Censos Escolares de 2011, 2013 e 2015, 

anos alusivos à divulgação do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das 

escolas. Em termos metodológicos foi feita uma análise exploratória dos dados, bem como a 

aplicação de técnicas de análise estatística multivariada. A referida pesquisa visa, também, 

contribuir para ações governamentais voltadas para os aspectos tanto estruturais como 

pedagógicos, objetivando a melhoria da qualidade da educação. Assim, traz uma descrição do 

uso das ferramentas tecnológicas Google Maps, Google Earth e o software científico SPSS.  

No capítulo quatro são abordados, inicialmente, aspectos gerais e sociodemográfico da 

cidade do Natal, aspectos de natureza administrativa e temporal, como, por exemplo, as 

matrículas e os indicadores educacionais da Rede Municipal de Ensino, nos anos de 2011, 2013 

e 2015; estrutura e funcionamento da rede municipal e as diferenciações geográficas e 

demográficas das regiões administrativas e dos bairros onde as escolas estão inseridas. Enfim, 

são elencadas as estatísticas mais recentes de dados demográficos e educacionais da cidade do 

Natal e da educação municipal. 

No capítulo cinco, apresentado em 8 subcapítulos, são exibidos os resultados de 

natureza descritiva sobre as variáveis sociodemográficas das escolas municipais selecionadas, 

visando traçar um perfil sociodemográfico e educacional, ainda de forma descritiva, sobre a 

distribuição espacial das escolas. No seis são apresentados os resultados (conclusões) das 

análises descritivas das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da população 

escolar do conjunto das oito escolas municipais.  

Nas considerações finais, apresentam-se, sinteticamente, as descobertas relevantes ou 

os achados mais importantes da pesquisa, com ênfase na distribuição espacial das escolas e dos 

alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, Anos Finais, na Rede Municipal de Ensino do 

Natal/RN na Rede Municipal de Ensino do Natal/RN nos anos de 2011, 2013 e 2015. Por fim, 

as referências e os anexos.    
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2 A DEMOGRAFIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 

 

Este capítulo trata da fundamentação teórica, apontando a exploração inicial sobre o 

referido tema na literatura, os conceitos fundamentais que serão explorados, como o de espaço 

e da distribuição espacial. Será feita uma discussão sobre a concepção e conceito do espaço na 

geografia, educação e, posteriormente, na demografia. Uma breve discussão sobre as 

desigualdades espaciais e educacionais, a respeito da distribuição espacial das escolas, o 

atendimento à população escolar, a descrição sobre o IDEB e por fim, sobre o espaço escolar e 

a sua relação de vizinhança. 

A ideia inicial desta dissertação é fruto do trabalho originalmente apresentado no VII 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población e XX Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, na sessão pôster “Outros tópicos em demografia”, Brasil, Foz do Iguaçu, 

outubro de 2016. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A distribuição espacial das escolas constitui-se em importante tema, que pode afetar as 

redes escolares, a qual, no passado, estava ligado ao acelerado crescimento populacional, aos 

fluxos migratórios, à urbanização e ao inchaço das metrópoles e médias cidades. Nos dias 

atuais, constata-se outra realidade, ligada principalmente à queda da natalidade (fecundidade) 

e à redução dos movimentos migratórios, acompanhados, por outro lado, de investimentos em 

educação, nas três esferas do poder (PIZZOLATO, 2004). 

Nesse sentido, investigar a distribuição das escolas e da população escolar, mostra-se 

pertinente para verificar, especificamente, como os fatos demográficos, em certa medida, 

afetam nos dias atuais, a escola e a demanda por vagas, além de permitir pensar/repensar, por 

exemplo, o tema em questão, ou seja, a distribuição espacial das escolas e/ou dos alunos da rede 

municipal de ensino. Sobre a demografia, 

A Demografia é uma ciência que tem por finalidade o estudo de populações 

humanas, enfocando aspectos tais como sua evolução no tempo, seu 

tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características 

gerais [...] Além da preocupação com o tamanho e crescimento da população, 

é de fundamental importância em demografia o estudo da composição da 

população por idade e sexo, principalmente pela sua repercussão sobre os 

fenômenos demográficos, sociais e econômicos (CERQUEIRA; GIVISIEZ, 

2004, p. 15, grifo nosso). 
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Assim, um primeiro esforço de exploração da pesquisa é circunscrever o objeto ao 

campo da demografia e, portanto, é certa a proposição de que todas as investigações na 

demografia da educação, devem procurar elucidar os mecanismos pelos quais a educação afeta 

o comportamento demográfico. Nesse sentido, deve-se considerar, ao longo de toda essa 

pesquisa, a seguinte reflexão: “Onde devemos procurar a ‘essência’ de uma Demografia da 

Educação que, conceitualmente, une os fenômenos demográficos e educacionais num quadro 

coerente?” (BARAKAT; BLOSSFELD, 2010, p. 2, tradução nossa).  

Nesse sentido, então, pode-se vincular a demografia à educação, quando se evidencia, 

para o investigador, que as características educacionais resultam dos fenômenos demográficos, 

ou seja, 

A compreensão dos fenômenos demográficos, tanto em seus aspectos 

estáticos como dinâmicos, tem uma importância crucial na investigação das 

características educacionais de uma população. Entre as características 

demográficas que têm impacto no setor educacional, a estrutura etária é aquela 

cujos efeitos são mais visíveis, por estarem diretamente ligados à demanda 

por ensino, em seus diversos níveis (CERQUEIRA; GIVISIEZ, 2004, p. 16).  

No artigo de Almeida (2002), dirigido ao ensino superior da Universidade do Minho em 

Portugal, é apresentada a caracterização dos candidatos concorrentes a essa instituição de 

ensino, onde é elaborado um perfil escolar e sociodemográfico desses candidatos. O aspecto 

relacionado ao perfil sociodemográfico será explorado na pesquisa em curso, uma vez que 

possibilitará realizar análises em termos comparativos entre escolas e alunos. 

No que se refere aos estudos ligados à temática educacional necessário se faz ressaltar 

as definições e conceitos colocados pela educação, ao descrever, por exemplo, as dimensões da 

qualidade da educação que podem se verificar na esfera intraescolar, em quatro níveis:  

a) do sistema escolar: dá-se pelas condições de oferta e do ensino; b) da escola: acontece 

na forma da gestão e da organização do trabalho escolar; c) no nível do professor: refere-se à 

sua formação, profissionalização e ação pedagógica e, por fim, c) do aluno: que se verifica no 

acesso, permanência e desempenho escolar (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007).  

Como as questões educacionais não estão deslocadas da realidade social do Brasil, o 

artigo de Schwartzman (2003) contribui para a referida pesquisa quando analisa a 

contextualização histórica e a realidade brasileira, investigando a inserção do país na economia 

globalizada, a questão da pobreza e da desigualdade social, compreendida no período dos ex-

presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2011), que se destacaram no combate ao analfabetismo e na criação, em 1996 e 2007, 

respectivamente, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenta 
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(FUNDEF) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB). São também pontuados a criação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os avanços no campo social, como os programas de 

erradicação da pobreza extrema e da fome. 

O artigo de Barros (2001), traz importantes análises sobre os determinantes do fraco 

desempenho educacional brasileiro, apontando como relevantes, para um melhor desempenho, 

o ambiente escolar e o papel dos pais, demonstrando que as características das famílias têm 

peso no desempenho escolar, assim como o ambiente comunitário. Desse modo, pode-se 

admitir que a família se constitui num importante componente para o sucesso escolar do aluno, 

uma vez que os pais, de certa forma, representam a interlocução da escola com a comunidade. 

Portanto, os ambientes escolar e comunitário favoráveis, contribuem para o desempenho 

educacional, resultando em um clima escolar propício ao ensino e à aprendizagem ou ao 

processo ensino-aprendizagem. 

Na mesma linha a pesquisa de Rios-Neto, Riani e César (2015), aborda o papel do pai e 

da mãe na educação dos filhos, as contribuições do capital social e do capital cultural, 

sublinhando o papel da família, da escola e da comunidade, concluindo que é substancial o 

papel da família e da escola na educação. Ainda em Riani (2004), são elencadas importantes 

informações e dados, ao analisar a magnitude do tamanho relativo da população em idade 

escolar, associada à quantidade e à qualidade do ensino fundamental, concluindo na 

investigação de que a queda da fecundidade, com as alterações na razão de dependência, tem 

um impacto positivo na quantidade e na qualidade do ensino no Brasil. 

Uma variável importante para os estudos em educação é a matrícula escolar. No Manual 

de Metodologia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) (1980) tem a observação que esta é imprescindível para o planejamento educacional 

em termos quantitativos e é a base para estimar, por exemplo, a necessidade de professores, 

salas de aulas e de outras instalações. Outro ponto discutido são os modelos a serem adotados, 

concluindo que, no caso da educação, o mais apropriado é o modelo de fluxo. Esclarece, ainda, 

que as projeções devem ser entendidas como tendências e os modelos serão definidos e/ou 

ajustados pela quantidade ou não dos dados, bem como de sua consistência. Questões relevantes 

sobre a matrícula e o aluno são colocadas e nos remete aos conceitos e medidas em demografia, 

perfeitamente aplicáveis à educação. 

Qual o futuro do desenvolvimento da matrícula em cada parte do sistema 

escolar? (fluxo escolar) E da “saída” deste aluno do sistema escolar? Quais as 

expectativas de sobrevivência (do aluno) dentro do sistema de educação? Qual 

o número de anos de escola, vivida por cada criança entrando no sistema? (A 
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expectativa de “vida escolar”) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1980, p. 13).  

No decorrer deste trabalho expõe-se o quadro geral e a evolução da matrícula da rede 

municipal de ensino tanto no que diz respeito aos anos finais (6º ao 9º ano) como dos alunos 

concluintes, ou seja, dos 9º Anos do ensino fundamental. 

Assim, é necessário não só procurar responder às questões elencadas, posteriormente, 

em relação à matrícula do aluno, quando o mesmo passa a fazer parte da população escolar, 

como buscar contextualizar em que medida o componente social (de capital social) influência 

nas referidas questões.  

Nesse sentido, Dika e Singh (2002) propõem compreender a incorporação do conceito 

de capital social no sentido de sua construção intelectual com Bourdieu (1980) e Coleman 

(1988). Na verdade, é uma revisão na literatura educacional cujo objetivo é estudar o capital 

social e os resultados na educação. Os autores, ao realizarem uma revisão crítica da literatura, 

fazem um exame das tendências conceituais de capital social, os métodos e os resultados, 

avaliando, posteriormente, o suporte empírico para as reivindicações (ou conclusões) de que o 

capital social está positivamente relacionado com resultados educacionais e psicossociais. 

Outro olhar pode ser vislumbrado sobre a ideia de capital social na perspectiva de 

atuação de um coletivo de pessoas, da sociedade e não de um indivíduo em particular. Nessa 

assertiva, a pesquisa realizada por Putman (2006) concebe o conceito de capital social no 

sentido de constituir-se como o elemento fundamental para explicar o alto desempenho das 

instituições e a preservação e continuidade da democracia.  

Portanto, capital social é entendido como uma prática de uma ação coletiva, da 

participação social, onde se estabelece uma relação de confiança nas instituições, originando, 

segundo o autor, a chamada cultura cívica e criando, a partir daí um elo causal entre comunidade 

cívica e o desempenho das instituições. Para o autor, é a sociedade como um todo que cria as 

riquezas do país e não o contrário e, para que uma democracia seja bem-sucedida, é necessário 

que haja um nível de confiança recíproco entre os cidadãos e uma relação horizontalizada da 

forma de governar.  

Nesse sentido, Putman (2006, p. 31) destaca: 

A abordagem teórica aqui desenvolvida, fundamentada na lógica da ação 

coletiva e no conceito de capital social, visa não apenas a explicar o caso 

italiano, mas também a conjugar perspectivas históricas e de escolha racional 

de modo a que possamos compreender melhor o desempenho institucional e a 

vida pública em muitos outros casos.  Nossas conclusões refletem o poder da 

mudança institucional para remodelar a vida política e as poderosas restrições 

que a história e o contexto social impõem ao êxito institucional.  
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Então, sendo a escola e o aluno, objetos de análise deste trabalho, é importante a 

incorporação do conceito de capital social, uma vez que aspectos ligados à aprendizagem, ao 

rendimento e à cognição dos alunos, passam, necessariamente, pelas relações sociais e pela 

troca de experiências entre os alunos, dentro e fora da escola, potencializando, assim, o processo 

ensino-aprendizagem. Em suma, o capital social se refere ao conjunto de relações sociais 

mantidas pelo indivíduo, nas suas relações familiares, colegas, amigos e etc.  

Segundo Bourdieu (2001), sobre o Capital Simbólico,  

O mundo social oferece o que há de mais raro, a saber, o reconhecimento; a 

consideração, ou seja, simplesmente, a razão de ser. É capaz de dar sentido à 

vida, e a própria morte, consagrando-a como sacrifício supremo. Dentre todas 

as distribuições, uma das mais desiguais e, em todo caso, a mais cruel, é 

decerto a repartição do capital simbólico, ou seja, da importância social e das 

razoes de viver (BOURDIEU, 2001, p. 294). 

Nesse sentido, o capital simbólico assume um papel relevante no espaço social, uma vez 

que, em suma, o mesmo é alusivo à influência ou prestígio que determinado indivíduo assume 

na sociedade ou assume num campo específico da mesma. Ainda, é, sobretudo, como este 

indivíduo é percebido pelos demais (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2013). 

 

2.2 DESIGUALDADES ESPACIAIS E EDUCACIONAIS – A DEMOGRAFIA DA 

EDUCAÇÃO 

 

A Demografia e a Educação, 

A compreensão dos fenômenos demográficos, tanto em seus aspectos 

estáticos como dinâmicos, tem uma importância crucial na investigação das 

características educacionais de uma população [...]. Entre as características 

demográficas que têm impacto no setor educacional, a estrutura etária é aquela 

cujos efeitos são mais visíveis, por estarem diretamente ligados à demanda 

por ensino, em seus diversos níveis. Nas últimas décadas, as populações de 

países desenvolvidos e mesmo em desenvolvimento têm passado por 

importantes mudanças, não apenas no que diz respeito ao volume 

populacional, mas, sobretudo, em sua estrutura etária, fruto de um processo 

de redução em seus níveis de fecundidade e mortalidade que denominamos de 

transição demográfica (CERQUEIRA; GIVISIEZ, 2004, p. 16). 

Os aspectos estáticos dizem respeito à composição e ao tamanho da população enquanto 

que os dinâmicos se referem às variáveis como fecundidade, mortalidade e migração que 

acarretam em mudanças no tamanho e estrutura da população. Nesse sentido, a compreensão 

de tais modificações ou alterações, no perfil populacional, contribui para o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais. 
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2.3 O ESPAÇO NA GEOGRAFIA E NA EDUCAÇÃO – CONCEPÇÃO 

 

Para Milton Santos (2006, p. 37), importante teórico da geografia, o espaço é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá. Portanto, em sua concepção e na formulação do conceito de espaço, não há uma dicotomia 

entre espaço geográfico e espaço social e, assim sendo, nesse conjunto indissociável, concebe-

se a noção de processo (histórico) do espaço, em função das construções dos sistemas de objetos 

ou fixos e das dinâmicas populacionais ligados aos sistemas de ações ou fluxos. 

É, pois, o espaço para Santos (2006, p. 69) 

Formado, de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas 

através do tempo, e, de outro lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe 

atribuem um dinamismo e uma funcionalidade. Paisagem e sociedade são 

variáveis complementares cuja síntese, sempre por refazer, é dada pelo espaço 

humano. 

Dessa forma, são as ações humanas em sociedade, que transformam e organizam o 

espaço, criando, assim, sistemas e redes as quais propiciam uma dinâmica aparentemente 

organizada, fruto das instalações, planejadas ou não, de um sistema de objetos que só tem 

sentido em função de um sistema de ações. É, pois, coerente atribuir, então, que haja uma certa 

racionalidade entre a distribuição ou a localização das escolas, para o atendimento a uma 

população escolar em determinado espaço geográfico. 

Freire (1987) traz também uma importante contribuição conceitual de espaço, que se 

insere na ideia da percepção do mundo pelo indivíduo, que, segundo o autor, pode concebê-lo 

de duas formas ou de visões de mundo: como estático, atemporal, ou seja, um espaço que não 

é afetado pelo tempo; e outro espaço percebido pelo indivíduo de forma crítica, isto é, um 

espaço histórico, portanto dinâmico. 

É nessa assertiva que Freire (1987) alude à ideia do espaço garantido, cuja percepção é 

atribuída pelo próprio indivíduo, por possuir o pensar ingênuo e, por estar preso a esse 

pensamento simplista, ingênuo, não enxerga a temporalidade ou historicidade do espaço, da sua 

realidade vivida, do seu cotidiano, portanto, não só há uma negação do processo de construção 

histórica do espaço, mas também, a partir dessa percepção, da própria negação do indivíduo 

como ser histórico. 

Portanto, a percepção do espaço geográfico e do espaço demográfico decorre de como 

o próprio indivíduo enxerga ou distingue esses espaços, ora segundo uma concepção histórica, 
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de temporalidade do espaço, ou ao contrário, concebendo-o sem levar em consideração os 

movimentos sociais e agentes sociais que ocorrem e atuam neste espaço. 

Segundo Vieira Pinto (1973), o espaço de interesse da demografia refere-se à parte da 

superfície terrestre que possibilita ser habitada pelo homem, ou seja, possui os recursos 

materiais de sustentabilidade de uma população, significando, portanto, “uma ocupação efetiva 

ou potencial, da superfície da Terra, por uma população humana”. 

Nesta direção, o conceito de espaço demográfico constituiu-se na área ocupada por uma 

população e onde se desenvolvem as existências de indivíduos, portanto, incorpora também o 

conceito de processo; uma das tarefas básicas da demografia consiste em estabelecer a 

distribuição das populações no espaço (VIEIRA PINTO, 1973). Ainda segundo este autor, há 

de se distinguir o conceito de espaço aqui abordado, em função de duas perspectivas ou duplos 

significados, ou seja, como espaço geográfico e como espaço social.  

 Como espaço geográfico, Vieira Pinto (1973, p. 331) destaca que, 

Isso significa que uma área da superfície da terra, em que uma população 

humana é distribuída, com a inevitável variabilidade dos modos de ocupação 

e de distribuição, resultantes da diversidade de características do ambiente 

espacial. Ao olhar para uma região como uma unidade referindo-se a ela a um 

conjunto de pessoas, mencionamos (portanto) a uma extensão, um fator 

quantitativo, que contém, no entanto, uma diversidade qualitativa de aspectos 

objetivos como a disponibilidade de recursos, a natureza do solo, água potável, 

clima, características geográficas favoráveis ou desfavoráveis, etc. 

Para efeito de registro, é importante destacar que deste conceito decorre a necessidade 

de um recorte analítico dos fenômenos demográficos, assim como o do conceito de região, que 

é uma unidade quantitativa, referindo-se a um conjunto de habitantes desta região e contendo 

uma diversidade de recursos naturais, apresentando aspectos qualitativos como a natureza do 

solo, clima, relevo, etc.  

Como espaço social, segundo Vieira Pinto (1973, p. 331)  

[...] a pura ocupação física do espaço pelo homem não define o campo da qual 

surgem os fenómenos demográficos, mas sim a ocupação social do território. 

O primeiro não interessa mais que à ecologia, como o estudo das condições 

para o sustento material da vida. Para a demografia, a noção principal é o da 

ocupação do espaço pelo homem, não como espécie animal simplesmente, 

mas como uma espécie animal que se organiza socialmente para agir sobre a 

natureza e extrair do espaço o meio de subsistência. 

Nesse sentido, o espaço social, principal interesse do demógrafo, ainda que associado 

ao espaço geográfico, é estabelecido por relações sociais, na dinâmica social da qual surgem os 

fenômenos ou fatos demográficos, oriundos da ocupação social do território.  
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Desse modo, para efeito do estudo do espaço por parte do demógrafo, este deve 

reconhecê-lo sob a ótica de dois tipos distintos: os qualitativos e os quantitativos. O primeiro 

diz respeito aos aspectos sociais e políticos da população, bem como às características dessa 

sociedade, como a distribuição por faixa etária e as taxas vitais, por exemplo, neste espaço. 

Quanto aos aspectos quantitativos, a noção aqui abordada refere-se, essencialmente, ao número 

absoluto ou relativo de indivíduos neste espaço.  

Nesse sentido, cabe à ciência demográfica e aos demógrafos, mediante os estudos dos 

aspectos qualitativos e quantitativos do espaço, remetê-los, fundamentalmente, ao estudo de 

uma população; porém, não pode fazê-lo sem aludir, ao mesmo tempo, de um lado, às noções 

de quantidade e qualidade da área habitada por uma população e, por outro, dessas mesmas 

noções, enquanto expressões da forma social ou política adotada por esta mesma população 

(VIEIRA PINTO, 1973). 

Segundo Vieira Pinto (1973), uma das tarefas basilares da demografia consiste em 

estabelecer a distribuição das populações no espaço. Um aspecto relevante na relação entre a 

quantidade do espaço e da população se constitui no conceito de densidade demográfica, relação 

esta dos aspectos qualitativos e quantitativos de uma população e a configuração social, que 

possam conceber a noção geral de desenvolvimento (VIERA PINTO, 1973). 

Desse modo, partindo do estudo da distribuição espacial das populações, este encontra-

se condicionado por fatores políticos, resultando várias consequências teóricas e práticas, não 

só concernentes à realização de pesquisas e dos censos, senão, também ao conceito de área 

habitada, segundo Vieira Pinto (1973), bem como à formação inicial do demógrafo, se no 

campo da economia, geografia, história, sociologia, etc. 

O espaço e a população encontram-se ligados de forma indissociável, em outras 

palavras, o espaço encontra-se estreitamente ligado ao conceito de população, uma vez que esta 

tem como base territorial um espaço construído historicamente. Portanto, é este mesmo espaço 

que dá sustentabilidade a esta população, ou seja, os indivíduos e os acontecimentos 

demográficos se dão no espaço geográfico (CERQUEIRA; GIVISIEZ, 2004). 

No que se refere à população,  

O conceito de população é inseparável do espaço geográfico. Tanto os 

indivíduos quanto os fatos demográficos são localizados espacialmente e 

normalmente se distribuem de maneira heterogênea neste espaço 

(CERQUEIRA; GIVISIEZ, 2004, p. 40). 

Portanto, para efeito do estudo da população e do espaço, uma primeira observação é 

conceber ambos os conceitos, população e espaço, configurados em uma perspectiva 

indissociável, ou inter-relacionada, visto que a população e seus aspectos qualitativos se 
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apresentam não uniformemente neste espaço geográfico e historicamente construído. Segundo, 

que nos estudos da distribuição espacial das escolas e da população escolar, observa-se que essa 

população encontra-se, especificamente, distribuída nos bairros e, segundo o senso ou juízo 

comum, difundiu o conceito de bairro como simples divisões físicas da cidade. Ainda, conforme 

essa ideia comum, sucessivamente, o bairro é, por vezes, confundido, por exemplo, como um 

conjunto habitacional associado ao bairro propriamente dito. 

 

2.4 O IDEB: PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA1 

 

O Censo Escolar, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é realizado anualmente pelo conjunto das escolas 

públicas e privadas do Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal, reunindo diversos dados 

que permitem calcular indicadores educacionais.  

Os mais importantes são o Rendimento Escolar, ligado à aprovação, reprovação e 

abandono do aluno, a Distorção Idade-Série, que é a diferença entre a idade do aluno e a série 

onde o mesmo deveria estar cursando e o Fluxo Escolar, que se refere à progressão dos alunos 

ao longo dos anos na escola. 

O objetivo principal desse levantamento é fornecer informações e estatísticas para a 

realização de diagnósticos e análises sobre a realidade do sistema educacional do país, 

subsidiando a definição e a implementação de políticas orientadas para a promoção da equidade, 

efetividade e qualidade do ensino. Seus resultados permitem obter dados por regiões, unidades 

da federação, municípios, localização da escola (urbana ou rural), tipo de ensino oferecido, 

dependência administrativa e, inclusive, ao nível de escola (CERQUEIRA; RIGOTTI, 2004).  

As informações que dão conta da matrícula e do rendimento dos alunos acontecem em 

anos subsequentes, ou seja, os dados referentes à matrícula são obtidos no ano em curso e os 

dados do rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono) só serão disponibilizados no 

término do ano letivo em curso. Portanto, para efeito de análise do processo final de 

aprendizagem dos alunos matriculados em 2016, o acesso aos resultados só estará 

disponibilizado no ano de 2017. 

No portal eletrônico do INEP encontram-se importantes informações sobre o Censo 

Escolar, como são construídos as concepções e os cálculos dos indicadores educacionais, bem 

                                                 

1 A concepção e os cálculos aqui descritos encontram-se na Nota técnica nº 1 - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Ministério da Educação/INEP. 
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como a sua operacionalização. No que se refere às pesquisas realizadas pelo INEP, é objetivo 

do mesmo realizar um amplo levantamento sobre as escolas de educação básica no país. 

Constitui-se no mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro sobre as 

diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e da Educação Profissional. 

Desse modo, os dados coletados através do Censo Escolar são classificados em quatro 

grandes dimensões: Escola, Aluno, Profissional Escolar e Turma (Quadro 1). 

Quadro 1 - Dimensões e indicadores dos dados coletados com o Censo Escolar 

DIMENSÃO INDICADORES 

Escola 

Infraestrutura disponível, dependências existentes, equipamentos, etapas e 

modalidades de escolarização oferecidas; organização do ensino 

fundamental; localização, dependência administrativa, mantenedora e tipo 

de escola privada, escolas privadas conveniadas com o poder público; 

Aluno 

Sexo, cor/raça, idade, nacionalidade, local de nascimento, turma que 

frequenta, etapa e modalidade de ensino que frequenta, utilização de 

transporte escolar, tipo de deficiência. 

Profissional 

Escolar 

Informações referentes aos professores, auxiliares/assistentes educacionais, 

profissionais/monitores de atividade complementar e tradutores/intérprete 

de Libras. Sexo, cor/raça, idade, escolaridade, etapa e modalidade de ensino 

de exercício, turma de exercício, disciplinas que ministra, nacionalidade e 

função que exerce 

Turma 
Tipo de atendimento, horários de início e termino das aulas, modalidade, 

etapa, disciplinas. 
Fonte: Elaboração própria com as informações do MEC/INEP. 

Portanto, o censo é um poderoso instrumento indispensável para as pesquisas de uma 

maneira geral e revela, através de seus dados, uma fotografia de como se encontra a educação 

do país, dos estados e dos municípios, servindo, desta forma, para o acompanhamento das 

políticas públicas educacionais. Assim, ao calcular e disponibilizar, por exemplo, o IDEB e os 

rendimentos escolares, dentre outros indicadores e taxas educacionais, estes passam a se 

constituir como referências para a elaboração das metas dos Planos Nacional, Estadual e 

Municipal de Educação. 

É com base na informação da matrícula e de outros dados, por exemplo, que diversos 

programas governamentais são implementados, como o Programa de Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), o Programa da Merenda Escolar 

ou Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Os dados da matrícula servem, também, para calcular os coeficientes de 

distribuição dos recursos do FUNDEB, entre outras ações.  

Em relação ao IDEB, criado em 2007, pelo INEP, o mesmo foi idealizado para aferir a 

qualidade do aprendizado no país e assim estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

Funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da 
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educação ofertado à população escolar por meio de dados concretos, com o qual a sociedade 

pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de rendimento escolar, isto é, a aprovação dos alunos e as médias do 

desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do 

Censo, realizado anualmente (MEC, 2017). 

Este é, fundamentalmente, um indicador de qualidade educacional, pois combina 

informações de desempenho escolar em exames padronizados do SAEB, obtido pelos 

estudantes ao final das etapas de ensino, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio, com informações sobre o rendimento escolar. Portanto, na concepção deste 

indicador estão duas premissas: a permanência do aluno na escola com aprovação e o sucesso 

do mesmo no ensino aprendizagem.    

Segundo estudos realizados pelo INEP, o IDEB é resultado do produto entre o 

desempenho e do rendimento escolar (ou o inverso do tempo médio de conclusão de uma 

série), demonstrada, pelo exemplo a seguir, da seguinte maneira:  

Uma escola “A”, cuja média padronizada da Prova Brasil, 4ª série/5º ano, é 5,0 e o 

tempo médio de conclusão de cada série/ano é de 2 anos, essa escola terá o IDEB igual a 

5,0 multiplicado por ½, ou seja, IDEB igual a 2,5. A escola “B”, com média padronizada 

da Prova Brasil, 4ª série/5º ano, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 1 ano, 

terá IDEB igual a 5,0.  

Nesse sentido, os resultados concebidos, em termos de diagnóstico da rede/escola, 

devem nortear ações políticas nas três esferas de poder e mesmo nas escolas, no sentido 

da melhoria da qualidade do sistema educacional e do processo de ensino aprendizagem. 

O cálculo geral do IDEB, é dada por (1): 

0 10 0 1 0 10      . , ; ;
ji ji ji j j j

IDEB N P N P IDEB
                     (1) 

Em que, 

i = ano do exame (SAEB e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 

Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa (LP) e Matemática (M), padronizada para 

um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame 

realizado ao final da etapa de ensino; 

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

unidade j; 

Em (1), a média de proficiência padronizada dos estudantes da unidade j, Nji é obtida a 

partir das proficiências médias em LP e M dos estudantes submetidos a determinada edição do 
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exame realizado ao final da etapa educacional considerada (Prova Brasil ou SAEB). A 

proficiência média é padronizada no intervalo zero e dez, ou seja, 0 ≤ IDEB ≤ 10, sendo que Nji 

é obtida de acordo com (2), abaixo:  

2




lp mat

ji ji

ji

n n
N    com   

 



 






inf

sup inf

ji

ji

S S
n

S S
                                                                    (2) 

Em que,  

 

Para as unidades escolares ou redes que obtiverem 
 

infji
S S , a proficiência média é 

fixada em 

inf
S . Por sua vez, aquelas unidades que obtiverem 

 
supji

S S tem o desempenho 

fixado em 


sup
S .  

A Tabela 1 apresenta a média e o desvio padrão das proficiências dos alunos da 4ª e da 

8ª série do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio no Saeb de 1997: 
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Tabela 1 - SAEB 1997. Proficiências médias e desvio padrão 

Série 
Matemática Língua Portuguesa 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

4ª do EF 190.8 44 186.5 46 

8ª do EF 250.0 50 250.0 50 

Fonte: SAEB (MEC, 1997). 

A Tabela 2 traz os valores dos limites inferiores e superiores utilizados na padronização 

das proficiências médias em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos da 4ª e da 8ª série do 

ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. 

Tabela 2 - Limite superior e inferior das proficiências 

Série 
Matemática Língua Portuguesa 

Sinf Ssup Sinf Ssup 

4ª do EF 60 322 49 324 

8ª do EF 100 400 100 400 

Fonte: SAEB (MEC, 1997). 

A partir da média e desvio padrão das proficiências no SAEB 1997, ano em que a escala 

do SAEB foi definida, calcularam-se, para cada etapa de ensino, considerando as diferentes 

disciplinas avaliadas no exame, os limites inferior e superior, de acordo com: 

3 
inf

( . )S média DP



        e          3 

sup
( . )S média DP




  

Esses limites, inferiores e superiores, apresentados na Tabela 2, são usados para 

calcular todos os IDEB, ou seja, desde 1997, a partir do SAEB, para o Brasil (na rede de ensino 

privada e pública; nas zonas urbanas e rurais) e para os dados agregados por unidade da 

federação e, a partir da Prova Brasil de 2005, para municípios (rede municipal e estadual) e 

para as escolas. 

No ano de 2005, o SAEB foi reorganizado através da Portaria Ministerial nº 931, de 

21/03/2005. O sistema passou a ser composto por duas avaliações: Avaliação Nacional da 

Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida 

como Prova Brasil. A ANEB conservou os procedimentos da avaliação amostral, atendendo 

aos critérios estatísticos de, no mínimo, dez alunos por turma, das redes públicas e particulares, 

com foco na gestão da educação básica que era realizada no SAEB. A ANRESC, conhecida 

como Prova Brasil, passou a aferir de forma censitária as escolas que atendessem aos critérios 

de, no mínimo, trinta estudantes matriculados na última fase dos anos iniciais (5º ano) ou dos 

anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental escolas públicas, permitindo, dessa forma, gerar 

resultados por escola. 

O indicador de rendimento, Pj, é obtido conforme (3), onde a proporção de aprovados 

em cada uma das séries da etapa considerada, r
p , é calculado diretamente do Censo Escolar. 
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Se r
p (r = 1, 2, ..., n, em que n é o número de séries com taxas de aprovação positiva) é a taxa 

de aprovação da r-ésima série da etapa educacional considerada, então o tempo médio da série 

é: 

1

1



 
n

ji r
r

ji

n
T

p P
                                                                                                    (3) 

Em (3), Pji é a taxa de aprovação na etapa educacional no ano i. Note-se que na ausência 

de evasão durante a etapa e em equilíbrio estacionário, n dividido por Pji mede o tempo médio 

para conclusão de uma etapa, para os estudantes da unidade j (Tji). Se P é o inverso do tempo 

médio para conclusão de uma série, então, Pji é igual a 1 sobre Tji. Deste modo, temos que 

IDEBji é igual a Nji dividido por Tji, ou seja, o indicador fica sendo a pontuação no exame 

padronizado, ajustada pelo tempo médio, em anos, para conclusão de uma série naquela etapa 

de ensino. 

As médias de desempenho utilizadas são: Prova Brasil, para escolas e municípios; 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os estados e o país, ambos realizados 

a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada escola e rede 

de ensino, com o objetivo único de alcançar o índice de 6 pontos até o ano de 2022 – média 

correspondente ao sistema educacional obtido pelos países membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento (MEC, 2017).  Mas, diante da concepção e dos cálculos iniciais 

do IDEB, é preciso não perder de vista que estes números revelam o processo histórico da vida 

escolar dos alunos, o qual envolve as famílias, as ações pedagógicas internas das escolas, como 

o ensino e a aprendizagem, o combate à reprovação e ao abandono, assim como as ações 

praticadas no cotidiano da escola, da família e as políticas emanadas das secretarias de 

educação.   

Para o município do Natal, a evolução registrada do IDEB mostra que no ano de 2011 a 

meta era 3.5 e o observado 3.2; já em 2013 a meta era 3.9 e o observado 3.2; em 2015 a meta 

era 4.2 e o observado 3.6. Ou seja, o IDEB esperado era de aumento de 20% e o aumento deste 

período foi de 12,5% (INEP, 2016). Todavia, há de se compreender que aspectos relacionados 

às desigualdades socioespaciais, socioeconômicas e educacionais devem ser levados em 

consideração. Pois, o IDEB não se constitui apenas num resultado matemático do produto 

associado ao desempenho e ao rendimento dos alunos, mas um indicador que manifesta 

interioridades e exterioridades da vida escolar dos alunos.  
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Portanto, ao se revelar o resultado das avaliações institucionais nacionais, estaduais e 

municipais estes demonstram não só o desempenho e rendimento da totalidade dos alunos e da 

escola, mas devem ser percebidos como um resultado para além dos seus muros dos 

estabelecimentos escolares, uma vez que a população escolar não se encontra uniformemente 

distribuída no espaço.   
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3 A ESCOLA E SUAS DISTINTAS REALIDADES – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

DA PESQUISA 

 

Este capítulo está destinado à descrição da metodologia da pesquisa, tratando 

inicialmente das singularidades da coleta dos dados e dos procedimentos operacionais da 

pesquisa. Apresenta como se procedeu ao uso das ferramentas tecnológicas utilizadas para 

aferir a localização das escolas e dos alunos - Google Maps e Google Earth - e o software 

científico SPSS, usado para obtenção de frequência e elaboração dos gráficos das variáveis 

envolvidas.  

A pesquisa foi desenvolvida mediante o emprego do método de abordagem hipotético 

dedutivo, isto é, a pesquisa teve início a partir da pergunta de partida que orientou a formulação 

do objetivo a ser alcançado no decorrer da investigação (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008). 

A técnica empregada foi o da observação direta, que permitiu a obtenção dos dados nas escolas 

municipais selecionadas previamente, informações adquiridas a partir do Processo Individual – 

Ficha Individual de cada aluno, que deu origem ao instrumento de coleta de dados, elaborado 

para criar um banco de dados (ANEXO I). 

Para a preparação da dissertação foram efetivadas diferentes atividades 

interdependentes em cinco macro etapas, resultando na estrutura metodológica da pesquisa, 

conforme a ilustração da Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura metodológica da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Quivy e Campenhoudt (1998). 

 

3.1 A PESQUISA AMOSTRAL  

 

A referida pesquisa apresenta uma singularidade no que diz respeito ao aspecto da coleta 

de dados, uma vez que, para se processar a coleta dos mesmos, houve a necessidade de anuência 

por parte da Secretaria Municipal de Educação, posto que ao pesquisador foi disponibilizado, 

na escola, o processo individual do aluno, onde constam informações sigilosas como, por 
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exemplo, o endereço e a identificação nominal do estudante, que se encontram especificamente 

na ficha individual do referido processo. 

Desse modo, dada a necessidade de se localizar a residência do aluno para a consecução 

do objetivo da pesquisa, houve o compromisso firmado de não apropriação dos respectivos 

nomes dos alunos evitando-se dessa maneira a exposição dos mesmos. Cada aluno, portanto, 

foi identificado na planilha e, consequentemente, no banco de dados, com uma designação 

numérica.  

A Nota Técnica 002 (MEC, 2009) explicita “que são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação”. Conforme disposto no artigo 5º, inciso X da Constituição 

Federal e considerando a Lei 8.159/1991, artigo 4º, que trata da política nacional de arquivos 

públicos e privados e preconiza que  

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (BRASIL, 

1991, grifo nosso). 

Nesse sentido, não é o objeto desta investigação expor publicamente os referidos 

endereços ou outras informações que venham a identificar nominalmente alunos, demais 

profissionais, uma vez que esta pesquisa utiliza esse importante dado para a localização espacial 

dos discentes. Em reunião no dia 08/08/2016, com a Secretária Adjunta de Gestão Pedagógica 

(SAGP), na qual foi exposto, em linhas gerais, o objetivo da pesquisa, este foi um ponto de 

pauta que, posteriormente, foi ratificado com a titular da pasta da educação municipal. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A partir do objeto de análise escolhido, ou seja, a escola e o aluno, foram coletados os 

dados concernentes a fim de serem tabulados e, posteriormente processados, para análise 

estatística exploratória. 

No tocante aos estabelecimentos de ensino, foram escolhidas duas escolas em cada 

Região Administrativas da cidade de Natal, as quais, inicialmente, atendiam aos seguintes 

critérios: o primeiro critério de escolha foi que ambas possuíssem o Ensino Fundamental II – 

do 6º ao 9º anos; o segundo critério de escolha foi referendado pelo Índice de Desenvolvimento 
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da Educação Básica, este formulado para medir a qualidade do aprendizado ministrado na 

escola, optando-se dessa forma pelos extremos, ou seja, a primeira escola teria o maior IDEB e 

a segunda selecionada com o menor IDEB, em cada região administrativa. 

A partir dessa seleção, elaborou-se, como primeiro movimento da pesquisa em termos 

práticos, o mapeamento das escolas ou sua localização geográfica correspondente ao endereço 

e, como consequência a elaboração de um quadro da distribuição destas escolas por bairro e os 

respectivos IDEB (Quadro 2). Desse modo, a escolha das escolas se deu em função tanto de um 

critério espacial (geográfico) como estatístico (matemático). 

A partir da análise do Quadro 2 é possível observar o desempenho acadêmico das oito 

escolas municipais nos anos de 2011, 2013 e 2015, tendo como critério de escolha o IDEB. As 

referidas escolas foram agrupadas por região administrativa e de acordo o IDEB observado, 

inicialmente entre os anos de 2011 e 2013, e, posteriormente, incorporando o ano de 2015. É 

importante destacar que, para cada IDEB observado, há uma meta proposta pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

No Quadro 3, são apresentados os dados gerais (Ficha Técnica) sobre a matricula, 

acessibilidade, infraestrutura, uso de computadores e internet e o número de funcionários das 

oito escolas estudadas com base nas informações do Censo Escolar 2015.  
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Quadro 2 - Distribuição das oito escolas municipais por região administrativa e IDEB Observado e Meta Projetada (2011/2013/2015) 

Escola 
Região 

Administrativa 
Bairro 

IDEB 

2011 2013 2015 

M
et

a
 P

ro
je

ta
d

a
 

O
b

se
rv

a
d

o
 

M
et

a
 P

ro
je

ta
d

a
 

O
b

se
rv

a
d

o
 

M
et

a
 P

ro
je

ta
d

a
 

O
b

se
rv

a
d

o
 

1 EM Prof. Waldson José Bastos 

Pinheiro Norte 

Nossa Sª da 

Apresentação 
3.4 2.4 3.9 2.4 4.3 2.8 

2 EM Profa. Francisca de Oliveira Pajuçara 3.6 4.1 3.9 3.6 4.3 4.3 

3 EM Prof. Antônio Severiano 
Sul 

Neópolis 4.2 3.7 4.6 4.2 4.9 4.9 

4 EM Prof. Oto de Brito Guerra Pitimbu 3.4 2.6 3.8 2.6 4.2 2.9 

5 EM 4º Centenário 
Leste 

Petrópolis 4.2 4.5 4.6 5.2 5.0 5.1 

6 EM Juvenal Lamartine Alecrim 3.3 2.6 3.8 4.1 4.3 3.0 

7 EM Ferreira Itajubá 
Oeste 

Quintas 3.4 3.7 3.8 4.1 4.2 2.6 

8 EM Prof. Luís Maranhão Filho Cidade Nova 3.8 2.8 4.3 1.9 4.6 3.4 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar (2016) (grifos nosso).  

 



51 

 

 

 

Quadro 3 - Dados gerais ficha técnica das oito Escolas Municipais, 2015 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de infraestrutura e matrículas segundo informações do Censo Escolar (MEC, 2015). 

Nota: Os dados de infraestrutura e das matrículas exibidos concebem as realidades informadas pela rede municipal de ensino e das escolas no Censo Escolar 

até a última quarta-feira do mês de maio de cada ano (MEC, 2015). 
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3.3 A PESQUISA DE CAMPO E A COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados dos alunos foram adotados os seguintes procedimentos: 

 Na secretaria escolar, com o auxílio do Inspetor escolar ou dos auxiliares de 

secretaria, foram solicitados os Elementos de Matrícula das respectivas turmas dos 9º 

Anos, referentes aos anos de 2011, 2013 e 2015;  

 Os elementos de matrícula ou as atas finais se fizeram necessários para acesso ao 

processo individual de cada aluno, onde se encontravam os registros dos dados 

referentes ao endereço, data de nascimento, filiação, sexo, situação escolar e o fluxo do 

mesmo na escola, dentre outras informações elencadas mais adiante;  

 Os Processos Individuais dos Alunos, alusivos aos anos anteriores bem como do ano 

letivo em curso, estavam dispostos no arquivo passivo – este organizado em anos, desde 

a criação da escola e em ordem alfabética;  

 O aluno que não era localizado, por exemplo, no arquivo passivo de 2015, foi devido 

ao seu resultado ao final como reprovado, ao término do ano letivo, ocasionando desta 

forma colocá-lo na condição de aluno ativo, portanto matriculado no ano de 2016;  

 Ao ter acesso ao Processo Individual do Aluno, encontrava-se também um conjunto 

de outros documentos (cópias), Histórico Escolar, comprovantes de residência dos 

alunos, cópia do cartão da Bolsa Família, dentre outros papéis documentais;  

 Os papéis documentais foram importantes uma vez que serviram para, em alguns 

casos, conferências ou quando havia dúvidas referentes ao registro escrito, em função 

da caligrafia do responsável pelo preenchimento da Ficha Individual e da omissão de 

informações nas referidas fichas;  

 As informações referentes ao endereço do aluno permitiram a marcação exata da 

localização de residência do mesmo em relação à escola, ponto de referência da 

distribuição espacial da população escolar. Portanto, no tocante a esse dado, foram 

elaborados, posteriormente, mapas da espacialização das escolas e dos discentes. 

De posse do conjunto desses diversos dados e variáveis, se procedeu a operacionalização 

dos mesmos, através da utilização de modelos de Análise Multivariada. Desta forma, constituiu-

se como importante ferramenta que contribuiu na interpretação dos dados e na análise e 

interpretação dos resultados da pesquisa. 

O instrumental metodológico utilizado para a operacionalização das frequências foi o 

pacote estatístico para Ciências Sociais, Statistical Package for Social Sciences, conhecido 
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como SPSS. E para sistematizar a distribuição espacial das escolas e dos alunos foram utilizadas 

as ferramentas tecnológicas Google Maps e Google Earth. 

Cabe observar que em 31 de agosto de 2016 foi realizada uma audiência com a 

Secretária de Educação do Município de Natal, na Sala de Reuniões, em seu gabinete às 10h. 

Estavam presentes, além da Secretária, o Prof. Dr. Paulo Cesar Formiga Ramos e o mestrando 

Wagner Douglas Artur do Nascimento. Após breve exposição do objetivo da investigação, a 

mesma mostrou interesse no tema e, nesse sentido, fez duas observações: (i) a possibilidade de 

incluir o ano de 2015 à investigação, o que foi de pronto acatado; (ii) o interesse pessoal em ter 

conhecimento dos resultados desta pesquisa. Destaca-se que, fruto desta audiência, isto é, do 

encontro entre a UFRN e SME, o referido problema não foi simplesmente apresentado, mas 

aberto às sugestões e às necessidades segundo o gestor municipal. Caracterizando-se, dessa 

forma, como uma construção dialogada, participativa, na perspectiva de se buscar a precisão, 

pertinência e importância do problema em questão.   

Nesta mesma data, após o encontro com a Secretária, foi de imediato mantido contato 

com a Secretária Adjunta de Gestão Pedagógica que tratou dos trâmites burocráticos 

necessários para que a pesquisa de campo fosse implementada junto às oito escolas 

selecionadas. A Secretária Adjunta na oportunidade solicitou que fosse estudada a possibilidade 

de se fazer um levantamento da população residente 2016 de cada bairro, com os respectivos 

números de analfabetos na faixa dos 15 aos 85 anos de idade, para subsidiar o planejamento da 

SME, no sentido de atender a Educação de Jovens e Adultos e o acompanhamento da matrícula 

escolar em 2017.  

Essa breve apresentação dos procedimentos metodológicos e, a narrativa do encontro 

institucional entre a universidade e a secretaria de educação, teve como objetivo, mostrar os 

procedimentos básicos para obter as informações iniciais fornecidas pela SME e dos dados 

coletados, que foram indispensáveis a fim de alcançar, o perfil sociodemográfico do aluno e 

distribuição espacial da população escolar. 

A base de dados da pesquisa foi construída pelo universo amostral das oito escolas 

municipais do Ensino Fundamental II (Quadro 4), referente aos alunos dos 9º Anos da Rede 

Municipal de Ensino. 

 



54 

 

 

Quadro 4 - Distribuição das oito escolas municipais por Região Administrativa (RA) 

ESCOLA TIPOLOGIA ENDEREÇO RA DECRETO 

1) E.M. Prof. Waldson José Bastos 

Pinheiro (6º ao 9º ano e EJA) 
"B" 

R. São Francisco, S/N-N. Sra. da Apresentação.  

CEP: 59.114-155 Fone: 3664-3554Ramal: 3232-8198 
Norte 

Nº 6.892 - 

25/01/02 

2) E.M. Prof.ª Francisca de Oliveira 

(1º ao 9º ano) 
"B" 

Rua Lindolfo Gomes Vidal, S/N Residencial Algimar 

Pajuçara 

CEP 59.133-560 / Fone: 3663-5261 /Ramal: 3232-

4832 

Norte 
Nº 2.055 - 

31/05/78 

3) E.M. Prof. Antônio Severiano 

(1º ao 9º ano) 
"D" 

R. Ouro Preto, 2754 /Pirangi 

CEP: 59.088-690 /Fone: 3217-7459 / Ramal: 3232-

4762 

Sul 
Nº 2.380 -

27/08/80 

4) E.M. Prof. Otto de Brito Guerra 

(5º ao 9º ano e EJA) 
"B" 

Rua Serra da Jurema, S/N Conj. Cidade Satélite - 

Pitimbu 

CEP: 59.068-150 Fone: 3218-5523/3232-8373 

Sul 

 

Nº 5.880 -

01.07.96 

Nº 6.760 -

07.06.01 

5) E.M. 4º Centenário (6º ao 9º ano) "C" 

Av. Floriano Peixoto, 295 Petrópolis /CEP: 59.012-

500 

Fone: 3215-1130/9991-0722 Ramal: 3232-4790 

Leste 

 

Nº 6.426 -

16/07/99 

6) E.M. Juvenal Lamartine 

(Educação Infantil, 1º ao 9º ano e 

EJA) 

"C" 

R. Presidente Sarmento, 1156 Alecrim /CEP: 59.032-

400 

Fone: 3213-1364 Ramal: 3232-4850/3232-4852 

Leste 
Nº 802 -06/05/66 

Nº 935 -30/10/80 

7) E.M. Ferreira Itajubá 

(Educ. Inf., 1º ao 9º ano e EJA) 
"B" 

R. dos Pegas, S/N –Quintas CEP: 59.035-100 /Fone: 

3653-2259 Ramal: 3232-4859 
Oeste 

 

Nº 799 -19/04/66 

Port. -936/80  

03/10/80 

8) E.M. Prof. Luís Maranhão Filho 

(4º ao 8º ano e EJA) 
"B" 

Av. Central, S/N -Cidade Nova CEP: 59.072-500 -

Fone: 3205-3044 Ramal: 3232-4775/4776 
Oeste 

 

Nº 3.825 - 

06/12/88 
Fonte: Elaboração própria com base nas informações fornecidas pela SME (2016). 
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A unidade amostral da investigação para se traçar o perfil sociodemográfico, bem como 

para analisar a distribuição espacial das escolas, foi o aluno do Ensino Fundamental II, Anos 

Finais, dos 9º Anos, de cada uma das escolas elencadas. A pesquisa teve um caráter exploratório 

e descritivo. O recorte espacial, tendo como escolha a cidade do Natal, explica-se em função de 

ter a maior população do Estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, o município de Natal, 

concentra um considerável contingente populacional de crianças e adolescentes, demandando, 

portanto, importantes políticas educacionais voltadas ao Ensino Fundamental, mais 

especificamente às crianças e adolescentes dos 11 aos 14 anos de idade, Ensino Fundamental 

II, objeto deste estudo.  

O primeiro passo para a sistematização das informações, dos dados da referida 

investigação, foi circunscrevê-la a uma amostra da população escolar dos 9º Anos, de oito 

escolas municipais, distribuídas nas quatro regiões administrativas da cidade do Natal, sendo 

duas em cada região, portanto fazendo uso de critérios de escolha geográfico e político-

administrativo - conforme já sublinhado anteriormente. 

Quanto à escolha dos alunos da última etapa do ensino fundamental, os 9º anos, justifica-

se devido os mesmos apresentarem, historicamente, o acúmulo educativo desenvolvido e 

ministrado pela escola, bem como do processo de ensino e aprendizagem dos 6ºs ao 8ºs Anos. 

São estes alunos que, ao final desta etapa, são submetidos às avaliações dos exames nacionais 

(SAEB/Prova Brasil). Nessa direção, os anos de 2011, 2013 e 2015 foram selecionados, por 

serem os anos das avaliações do desempenho escolar, o que permite a construção de um quadro 

temporal, constituindo, dessa forma, numa série histórica do conjunto das referidas escolas. 

Para fins de contextualização, situando a quadra político-histórica da investigação, a 

cidade esteve, no período de 2011 a 2015, sob a administração política de dois partidos 

políticos: o Partido Verde (PV) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Nos anos de 2009 

a 2012 a cidade foi governada pela prefeita Micarla de Souza (PV), antecedida pelo prefeito 

Carlos Eduardo Alves, na época, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) que governou a cidade 

de 2002 a 2008, e, posteriormente, eleito a um terceiro mandato pela legenda do PDT, de 2013 

a 2016 (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 2016). 
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3.4 CRONOGRAMA DA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados nas escolas compreendeu o período de 13/09/2016 a 14/12/2016. Foi 

um processo dialogado com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a escola, 

proporcionando dessa forma um clima de confiança, uma vez que, na pesquisa de campo houve 

a necessidade de se ter acesso direto às informações e aos documentos que se encontravam nos 

arquivos passivos e ativos, localizados na secretaria escolar. Esse processo se deu de forma 

sistemática na medida em que as escolas organizam os seus arquivos mediante as orientações 

emanadas da SME, quanto à documentação dos alunos.  

Nesse ínterim da coleta dos dados ocorreram algumas interrupções2, em função de 

feriados e paradas de mobilização da educação promovidas pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação, além do Congresso Internacional da Associação Latino-

Americana de População (ALAP) e Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos 

Populacionais (ABEP) que aconteceram na cidade de Foz de Iguaçu, no Paraná. 

A pesquisa de campo transcorreu segundo o seguinte calendário de atividades: 

I. Visita às oito escolas com apresentação da declaração de anuência da Secretaria 

Municipal de Educação: 05 a 09/09; 

II. Na Região Administrativa Norte (coleta dos dados): 13 a 15/09 – 20/09 a 23/09 – EM 

Profa. Francisca de Oliveira e 26/09; 07 a 09/11; 23/11 – EM Prof. Waldson J.B. 

Pinheiro; 

III. Região Administrativa Leste: 26 a 29/09; 04/10; 06 a 13/10 EM 4º Centenário e 10/11 

– 16 a 18/11 – EM Juvenal Lamartine; 

IV. Na Região Administrativa Oeste: 24/10 a 27/10 – EM Ferreira Itajubá e 22/11; 24 a 

30/11 – EM Prof. Luís Maranhão Filho; 

V. Região Administrativa Sul: 01/12 a 06/12 e 14/12 – EM Prof. Antônio Severiano e 07 

a 14/12 – EM Prof. Oto de B Guerra; 

VI. Na SME/UFRN – coleta e o processamento de dados: 15/12 a 06/01/2017; 

VII. Nos Grupos de Pesquisa “Observatório da Educação” (sala 12) / “Estúdio e Conceito”: 

09/01 a 16/01 – SPSS / Google Maps e 25/01 a 27/02 – SPSS / Google Earth. 

 

                                                 

2 Feriados: 03/10 - Feriado Estadual; 5/10 e 11/11 - Parada Nacional da Educação; 12/10 - 

Feriado Nacional; 17/10 a 21/10 - ALAP/ABEP; 02/11 – Feriado Nacional; 21/11 – Feriado Municipal. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA E TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa recorreu aos dados e às estatísticas oficiais disponíveis do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), referentes aos aspectos geográficos, sociodemográficos e 

educacionais de Natal, bem como os dados fornecidos pelo Ministério da Educação (MEC).  

No tocante ao MEC, este aponta, em relação à educação brasileira, 23 (vinte e três) 

indicadores reunidos em 6 dimensões, destacando-se o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica cujo resultado é obtido das avaliações dos alunos nas disciplinas de Português e 

Matemática nos 5º e 9º anos do ensino fundamental (BRASIL, 2016).  

Foram utilizadas as informações e o banco de dados do Censo Escolar, bem como as 

informações e dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Ensino (SME). Porém, foi 

fundamental, à coleta de dados dos alunos desta pesquisa, o Processo Individual do Aluno, 

constituída basicamente pela Ficha Individual (ANEXO I) e o Histórico Escolar (ANEXO II).  

Na Ficha Individual do Aluno estão disponibilizadas diversas informações importantes 

para tabulação das variáveis e construção dos gráficos, tais como: o sexo do aluno, cor/raça, 

naturalidade, religião, profissão do pai e da mãe, se beneficiário do Programa Bolsa Família e 

se portador de necessidades especiais.  

No Histórico Escolar foram coletadas informações referentes à situação do aluno no ano 

anterior, o fluxo escolar, o resultado ao termino do ano letivo, se aprovado, reprovado, 

transferido ou abandono, se estudou na escola do 6º ao 8º ano e se veio transferido de outra 

escola.  

Na Ficha Individual encontram-se também anexados outros documentos (cópias) e 

informações como, por exemplo, comprovantes de residência, a Ficha Avaliativa do aluno do 

6º ao 9º ano, dados sobre o Registro de Nascimento expedido pelo Cartório, dentre outros. 

O objetivo geral da coleta dessas informações foi a criação de um banco de dados 

específico, por escola, para se obter as frequências conforme as variáveis elencadas e realizar 

uma análise descritiva amostral do perfil sociodemográfico por escola e, posteriormente, pelo 

conjunto das oito escolas situadas nas quatro regiões administrativas.  
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3.6 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS ENVOLVIDAS E O PROCESSAMENTO 

DOS DADOS: DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

A construção do instrumento de coleta de dados foi concebida a partir das informações 

disponibilizadas na Ficha Individual do aluno e, assim, constituir-se em uma Planilha para a 

coleta de dados (ANEXO III), que foi preenchida com os dados referentes à escola, os dados 

pessoais do aluno, escolaridade e os dados da família. O objetivo foi obter as principais 

informações representativas da escola, do aluno e da família, proporcionando um quadro geral 

de dados para posterior análise sociodemográfica e espacial (Quadro 5). 

Quadro 5 - Descrição das variáveis sociodemográficas e de aprendizagem 

Categoria Variável Descrição da variável 

S
Ó

C
IO

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

 

SEXO Masculino ou Feminino. 

COR/RAÇA 
Branca, preta, parda, outra ou não declarada/Sem 

Informação (SI). 

NATURALIDADE 

Cidade de nascimento: Natal, Parnamirim, São Gonçalo 

do Amarante, Macaíba, Extremoz, outra, não 

declarada/SI. 

RELIGIÃO 
Religião declarada pelos pais: católica, evangélica, 

espirita, outra, não declarada/SI. 

PROFISSÃO DA 

MÃE 

Se trabalha e profissão, do lar, doméstica, diarista, aux. 

serv. gerais (ASG), profissional liberal, estatutária e 

outra, não trabalha, não declarada/SI. 

PROFISSÃO DO 

PAI 

Se trabalha e profissão, pedreiro, ajudante de pedreiro, 

diarista, profissional liberal, estatutário, outra, não 

trabalha, não declarada/SI. 

BOLSA FAMÍLIA Se participa ou não do Programa Bolsa Família. 

NEE 
Se portador de Necessidades Especiais Educacionais 

(NEE). 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

M
 

 

VEIO DE OUTRA 

ESCOLA 

 

Se estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano. 

RESULTADO Se fracasso ou sucesso do aluno no ano anterior. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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3.7 O PROCESSAMENTO DOS DADOS – FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS: 

GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH E STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL 

SCIENCES 

 

Para o processamento dos dados coletados foram utilizadas três ferramentas 

tecnológicas: o Google Maps, o Google Earth e o Statistical Package for Social Sciences, bem 

como foram efetuados ajustes metodológicos da utilização na primeira parte desses 

instrumentos, que será descrito ao longo deste tópico. 

O Google Maps constitui-se num serviço de pesquisa gratuito, na rede mundial de 

computadores, onde visualizam-se mapas e imagens de satélites artificiais, gerenciado e 

desenvolvido pela empresa Google, com sede nos Estados Unidos da América. Além de 

disponibilizar mapas e roteiros em diversos países, inclusive o Brasil, o Google Maps também 

apresenta a possibilidade de utilização de diversos recursos como, por exemplo, a aproximação, 

seleção e recorte das imagens do satélite em todo o mundo (GOOGLE, 2017b). 

Quanto à obtenção da variável endereço, tanto da escola como do aluno, no Google 

Maps, a mesma foi obtida ao digitar os endereços completos no campo correspondente, 

resultando daí a localização exata no mapa das unidades de ensino e de cada um dos alunos. 

Foram necessários essencialmente, nesta etapa, os seguintes ajustes metodológicos: 

 Nos casos em que não eram reconhecidos, inicialmente, o endereço do aluno no 

campo destinado, no Google Maps, procedia-se a busca pelo nome da avenida, rua 

ou travessa, pelo Código de Endereçamento Postal (CEP), fornecido pelo site da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 Quando o endereço do aluno se referia a uma travessa ou vila, ou fazia menção a um 

loteamento, o Google Maps direciona a busca do endereço do aluno à mesma região 

ou bairro, à rua principal mais próxima; 

 Na ocorrência da localização da rua e a não identificação do número da casa do aluno, 

o serviço de pesquisa direcionava a busca ao ponto médio da avenida ou à rua do 

mesmo;  

 Ao término do processamento de busca dos endereços de todos os alunos no mapa, 

abriu-se a aba Meus Mapas, ainda no Google Maps, procedendo-se a baixar o referido 

arquivo em formato Keyhole Markup Language.  

O Google Earth diferencia-se basicamente do Google Maps (que se constitui numa 

projeção de um mapa projetado em uma superfície cilíndrica ou Projeção de Mercator), uma 
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vez que parte da concepção fiel da representação do globo terrestre numa projeção 3D, em alta 

resolução, além de agregar um conjunto de informações geográficas, imagens aéreas e de 

satélites (GOOGLE, 2017a). 

Assim, com mais recursos disponíveis, como a superposição de imagens e agregar o 

conjunto das informações construídas anteriormente no Google Maps, foi possível, na aba 

“propriedades”, realizar as devidas configurações no sentido de dar a ideia exata do 

espraiamento ou irradiação da população escolar e sua consequente dinâmica populacional ao 

longo do período pesquisado, conforme as imagens ao final de cada seção destinado às oito 

escolas municipais. O exposto teve como finalidade demonstrar os processos básicos para a 

obtenção, ao final, da distribuição espacial da população escolar. 

O Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) é um programa de computador, 

isto é, um software aplicativo destinado a transformar as informações coletadas em importantes 

dados, visando facilitar o processo de análise estatística nas ciências sociais, além de outros 

setores, como por exemplo, o empresarial, auxiliando as pesquisas de mercado e 

governamental, como na saúde e na educação. 

Desse modo, as variáveis sociodemográficas e de aprendizagem descritas no Quadro 5, 

foram inseridas no programa com o propósito de se obter a contagem das frequências, 

proporcionando desta forma, a ordenação dos dados e a elaboração, pelo próprio SPSS, dos 

gráficos de cada variável envolvida na pesquisa de cada escola. 

 

3.8 MODELO DE ANÁLISE  

Considerando a estrutura metodológica da pesquisa, acredita-se na concatenação e 

junção dos procedimentos metodológicos, no sentido de se corroborar para o objetivo proposto, 

que é analisar a distribuição espacial da população escolar e o perfil demográfico dos alunos 9º 

Ano do Ensino Fundamental II, Anos Finais, na Rede Municipal de Ensino do Natal/RN. Nessa 

perspectiva, constituiu-se, como referencial, o modelo de análise, representando, de forma 

esquemática e pontual, a articulação de categorias, variáveis e os recortes espaciais, temáticos 

e temporal (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998), que se encontram na referida pesquisa. 

Desse modo, o modelo de análise representado na Figura 3, possibilita, 

esquematicamente, analisar como se inter-relacionam a distribuição espacial das escolas e dos 

alunos, bem como o perfil sociodemográfico nas oito escolas verificadas. Assim, a pesquisa 

almejou verificar quais são as singularidades e particularidades das escolas e dos alunos no 

campo da espacialização e de verificar o perfil sociodemográfico discente.  
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Figura 3 – Modelo de análise da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria com base em Quivy e Campenhoudt (1998). 
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4 NATAL E REDE MUNICIPAL DE ENSINO – APRESENTAÇÃO DOS DADOS   

 

Este capítulo aborda inicialmente aspectos gerais e sociodemográficos da cidade do 

Natal, em seguida aspectos de natureza administrativa e histórica, a matrícula escolar e os 

indicadores educacionais. Sobre a Rede Municipal de Ensino, brevemente será apresentada sua 

estrutura interna básica, serão tratadas as diferenciações geográficas e demográficas das regiões 

administrativas da cidade, aí incluídos os bairros, onde, obviamente, estão incluídas as escolas. 

Por fim, serão elencadas as estatísticas recentes de dados demográficos e educacionais do 

município do Natal. 

 

4.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS DA CIDADE DE NATAL 

 

A cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, contava em 2010 com 

uma população residente de 803.739 habitantes e concentrava 25,4% da população do estado 

norte-riograndense (IBGE, 2010). A população do município do Natal, em 2016, era de 877.662 

habitantes. O referido município faz parte da Região Metropolitana de Natal (RMN), que é 

formada por 14 municípios, sendo que Natal tem como municípios limítrofes Extremoz, 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. A RMN possui uma população estimada de 

1.577.072 habitantes, constituindo-se na 19ª região metropolitana mais populosa do Brasil 

(IBGE, 2016). A Figura 4 mostra a localização geográfica da cidade de Natal. 
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Figura 4 - Localização de Natal e municípios limítrofes 

 
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE e SEMURB (2017).



64 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, as Regiões Administrativas Norte, Oeste e Sul 

são as que apresentam acréscimos em sua população residente no período 2000/2015 na ordem 

de, respectivamente, 104.803, 36.371 e 17.797 habitantes. Enquanto que a Zona Leste apresenta 

um decréscimo de 1.336 habitantes. Quanto à densidade demográfica da cidade, esta ficou com 

51 hab./ha. (habitantes por hectare) ou 5.160 hab./km².  

O bairro das Quintas é o mais densamente povoado com 10.150 hab./km² e o bairro de 

Pitimbu o que apresenta a menor densidade demográfica com 3.400 hab./km². 

Tabela 3- População Residente e Densidade Demográfica por Região Administrativa (RA) e 

Bairros (2000 a 2015) 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

e 

 BAIRROS 

POP. 

RESIDENTE 
POP. 

RESIDENTE 

 

2015* 

DENS. 

DEMOGRÁFICA 2015 

(Hab./km²) 
2000 2010 

Natal 712.317 803.739 869.954 5.160 

RA NORTE 244.743 303.543 349.546 5.940 

Nossa Sra. da Apresentação 56.522 79.759 98.745 9.630 

Pajuçara 42.130 58.021 71.832 9.370 

RA SUL 155.882 166.491 173.679 3.800 

Pitimbu 22.985 24.209 25.368 3.400 

Neópolis 22.041 22.465 22.895 7.100 

RA LESTE 116.106 115.297 114.770 7.100 

Petrópolis 5.105 5.521 5.785 7.370 

Alecrim 32.356 28.705 26.471 7.670 

RA OESTE 195.584 218.405 231.955 6.480 

Quintas 29.751 27.375 25.244 10.150 

Cidade Nova 15.778 17.651 19.517 7.440 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da SEMURB (2015) e dos Censos IBGE (2000 e 2010).  

Concernente aos bairros, o Alecrim e as Quintas têm sua população em decréscimo, 

respectivamente, em 5.886 e 4.507 habitantes. O bairro de Neópolis tem sua população 

praticamente estável, ou seja, não saindo do patamar dos 22 mil habitantes ao longo desses 15 

anos. Os demais bairros tiveram um acréscimo populacional na seguinte ordem: Nossa Senhora 

da Apresentação (42.223 hab.), Pajuçara (29.702 hab.), Cidade Nova (3.739 hab.), Pitimbu 

(2.383) e Petrópolis (680 hab.).   

Portanto, Natal, por concentrar um importante contingente populacional, incluindo, 

consequentemente, crianças e adolescentes em idade escolar, a capital do estado é detentora de 

um Ensino Fundamental comparado à Educação Infantil e ao Ensino Médio, que possui as 

maiores demandas quantitativas, como, por exemplo, o maior número de docentes e de escolas, 

importando, desta forma, uma investigação detalhada sobre a espacialidade dos alunos e da 

distribuição das escolas.  
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Por outro lado, os Censos Demográficos 2000 e 2010 do IBGE, apresentam dados de 

uma queda significativa da população natalense de 0 a 14 anos de idade. Na faixa etária de 0 a 

4 anos, passou de 64.017(2000), para 52.570 em (2010); na faixa de 5 a 9 anos de idade, de 

65.115 (2000) para 55.570 (2010), já na faixa etária dos 10 aos 14 anos de idade, a população 

passou de 72.195 (2000), para 66.167 (2010), resultando um saldo negativo, nessa faixa etária, 

de 6.028 pessoas. Para a contagem geral da população deste período, de 0 a 14 anos, que era de 

201.327 (2000), passou para 174.495 (2000), apontando uma diferença de menos 26.832 

crianças e adolescentes na cidade.    

Ainda, segundo o IBGE, em 2010 a população residente em Natal, por sexo, de 0 a 19 

anos de idade, se distribuía, por faixa etária, da seguinte forma: de 0 a 4 anos de idade, homens 

27.129 e mulheres 25.825, de 5 a 9 anos, 28.348 homens e 27.410 mulheres, de 10 a 14 anos 

33.517 homens e 32.650 mulheres, e de 15 a 19 anos de idade, homens 35.245 e mulheres 

35.823. As pirâmides etárias de Natal 2000/2010 são apresentadas conforme as Figuras 5 e 6. 

Figura 5- Pirâmide Etária de Natal/RN 

(2000) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados 

do IBGE, 2000. 

Figura 6 - Pirâmide Etária de Natal/RN 

(2010) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados 

do IBGE, 2010. 

Na comparação das duas pirâmides etárias de Natal (2000/2010), verifica-se uma 

significativa redução, ao longo desta década, nas faixas etárias na base da pirâmide, 

notadamente, de 0 a 14 anos de idade, de um aumento expressivo da população de adultos, de 

20 a 59 anos de idade e, também, de idosos, ou seja, adultos acima dos 60 anos, notadamente 

na faixa etária acima dos 80 anos de idade.  
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4.2 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

4.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é usado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para medir o desenvolvimento social, tais como a 

esperança de vida ao nascer, a renda e a escolaridade, isto é, o IDH mede o progresso, não só 

em termos econômicos, mas também incorpora outras dimensões como a educação, a 

longevidade das pessoas, incorporando indicadores de escolaridade, esperança de vida ao 

nascer e do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 

Assim, o cálculo para a obtenção do IDH transforma os índices de longevidade, 

educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), em um único indicador síntese. O 

IDH encontra-se dividido, resumidamente, em três categorias: baixo IDH (até 0,500), médio 

IDH (0,501 a 0,800) e alto IDH (0,801 a 1,000) (MEC, 2000). 

Segundo os dados do IBGE (2010), a cidade do Natal continua com IDH considerado 

médio, saindo próximo do seu limite inferior (0,572) em 1991, para alcançar em 2010, (0,763), 

isto é, ainda um índice considerado médio, mas próximo do seu limite superior, que é (0,800).  

 

4.2.2 Distribuição Espacial da População 

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010) a população residente no município de 

Natal contabilizou 803.739 habitantes, concentrando 25,4% da população da população do 

Estado do Rio Grande do Norte, sendo, neste ano, a 20ª RM mais populosa do Brasil e a 7ª 

maior cidade da Região Nordeste. A razão de sexo é de 88,76, uma vez que, da população total, 

425.792 eram do sexo feminino, ou 52,98% e 377.947 do sexo masculino, ou 47,02%.   

Quanto à faixa etária, 176.182 habitantes residentes possuíam menos de quinze anos 

(21,8%), 571.116 entre 15 e 64 anos (71,2%) e 56.441 acima de 65 anos (7,0%). Em 2015 a 

população residente em Natal, por faixa etária de 0 a 5 anos (educação infantil), correspondia a 

8 %. A população de 6 a 14 anos (ensino fundamental), apresentava um percentual de 14 % e a 

participação da população de 15 a 17 anos de idade (Ensino Médio), sobre a população total, 

era de 19 %, conforme a Figura 7.  



67 

 

 

A densidade populacional em Natal é de 4.805,24 hab./km², a sexta maior dentre as 

capitais brasileiras, superada pelo Rio de Janeiro - RJ (5.265,82 hab./km²), Recife - PE 

(7.039,64 hab./km²), Belo Horizonte - MG (7.167,00 hab./km²), São Paulo – SP (7.398,11 

hab./km²) e Fortaleza - CE (7.786,44 hab./km²) IBGE (2010).  

Figura 7 - Distribuição etária em números percentuais da população residente de Natal/RN 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, 2010. 

No tocante à população da Região Metropolitana de Natal (RMN)3, que compreende a 

cidade do Natal e mais treze municípios, esta possuía 1.351.004 habitantes, formando a quarta 

maior aglomeração urbana do Nordeste, em 2010, depois das RM de Recife (3.690.547 

habitantes), Fortaleza (3.615.767 habitantes) e Salvador (3.573.973 habitantes), e a décima 

nona do país. Para o ano de 2015, a estimativa populacional para cidade do Natal é de 877.662 

habitantes (IBGE,2016). 

Uma considerável parte da população do município de Natal se concentra nos bairros 

periféricos e na Região Administrativa Norte da cidade. Na Região Administrativa Oeste se 

destaca o bairro de Felipe Camarão, o bairro do Alecrim na Região Administrativa Leste, o 

bairro de Lagoa Nova na Região Administrativa Sul e os bairros de Nossa Senhora da 

Apresentação, Lagoa Azul e Potengi na Região Administrativa Norte da cidade (Figura 8). 

  

                                                 

3 A Região Metropolitana de Natal (RMN) é formada pelas cidades de Natal, Parnamirim, Ceará 

Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Macaíba (1997); Nísia Floresta e São José de Mipibu 

(2002); Monte Alegre (2005), Vera Cruz (2009), Maxaranguape (2013); Ielmo Marinho, Arês e 

Goianinha (2015), totalizando 14 municípios. 
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Figura 8 - Distribuição espacial da população residente por área geográfica (bairros) - 

Natal/RN 

 
Fonte: SEMURB (2014). 

Esta configuração da distribuição espacial da população do município (Figura 8) é 

importante em termos de análise da concentração e expansão no território natalense, uma vez 

que se constitui como elemento fundamental de estudos e pesquisas, bem como na 

implementação de programas e projetos nas redes de ensino, propiciando ações no âmbito das 

políticas públicas educacionais, porquanto a distribuição espacial da população escolar e da 

população de uma maneira geral, ocorre mediante um processo histórico, ao longo do tempo e 

no espaço geográfico.  
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4.2.3 População em Idade Escolar 

 

A população em idade escolar está dividida em grupos etários, de acordo com a 

adequação ao nível de ensino: a educação infantil, de 0 a 5 anos de idade; o ensino fundamental, 

de 6 a 14 anos; ensino médio, de 15 a 17 anos; e o ensino superior de 18 a 24 anos.  

Ainda segundo os dados do IBGE – Cidades, a população residente dos 10 aos 14 anos 

de idade, em Natal, era de 66.167 habitantes, dos quais 63.613 frequentaram a escola, apontando 

uma taxa de participação ou de cobertura da população em idade escolar, no ano de 2015, de 

96,14%.  

 

4.2.4 Taxa de Analfabetismo4 

 

No Brasil, nas décadas de 80 e de 90, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos 

ou mais de idade, teve uma redução significativa. De 25,4%, em 1980, caiu para 14,9%, em 

1996. O percentual de analfabetos, entre a população de 15 a 19 anos de idade, era de 16,5%, 

em 1980. Este índice foi diminuindo significativamente, chegando a 6,2%, em 1996.  

Os resultados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) mostraram que a taxa de 

analfabetismo na população de 15 ou mais de idade, que era de 13,63% no ano de 2000, caiu 

para 9,6%, em 2010. 

Estes resultados estão relacionados ao processo da universalização do acesso ao ensino 

fundamental, que tem alterado o perfil educacional do país, uma vez que esta estratégia tem se 

mostrado eficaz nas políticas educacionais, implementadas pelos poderes públicos e pelas 

organizações da sociedade civil organizada. 

Em Natal, de igual forma, verificou-se queda das taxas de analfabetismo de sua 

população residente de 15 anos de idade ou mais, que em 2000 era de 11,9%, passando para 

8,3%, em 2010. 

  

                                                 

4 De acordo com o Censo Demográfico Brasileiro de periodicidade decenal, quanto na PNAD 

de periodicidade anual, consideram-se pessoas analfabetas aquelas incapazes de ler e escrever pelo 

menos um bilhete simples no idioma que conhecem, aquelas que aprenderam a ler e escrever, mas 

esqueceram e as que apenas assinam o próprio nome.  
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4.3 AS DIFERENCIAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMOGRÁFICAS DAS REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Nesta seção, as quatro regiões administrativas e os bairros de Natal (Figura 9) são 

evidenciadas, sendo apresentado o comportamento demográfico da população nos anos de 

2000, 2007 e 2010, ilustrado pelas pirâmides etárias, o que permite uma análise da evolução da 

população de cada região ao longo desses anos. 

Figura 9 - Distribuição das regiões administrativas e bairros de Natal/RN 

 
Fonte: SEMURB (2015). 

A cidade do Natal possui uma área total de 16.853,20 ha (hectares) com 36 bairros e 

está dividida em quatro regiões administrativas, segundo Lei Ordinária Nº. 4.328/93. Tanto as 

regiões como os bairros, possuem importância fundamental do ponto de vista administrativo, 

uma vez que esses limites geográficos também permitem uma melhor orientação das pessoas e 
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a delimitação dos bairros, portanto, exerce um importante papel na gestão de políticas e serviços 

públicos. Assim, as regiões administrativas e os bairros são legalmente caracterizados como 

unidades territoriais de planejamento, possibilitando, desta forma, considerar os diferentes 

aspectos em termos infraestruturais, sociais, ambientais, econômicos e, de dentro destes limites, 

tornar o planejamento mais eficiente e eficaz. Distribuídos em quatro zonas administrativas, os 

36 bairros que compõem o panorama de Natal, contribuem com a formação urbana e social da 

cidade, a qual se torna plural diante da heterogeneidade encontrada nestas diferentes unidades 

territoriais (NATAL, 2015). 

Desse modo, os gráficos apresentados que se seguem, demonstram como as regiões 

administrativas, os bairros e, consequentemente, a cidade de Natal, seguem a tendência de 

comportamento da população brasileira, em função da transição demográfica, com a redução 

do número de crianças e jovens que corresponde à base da pirâmide etária e o aumento do 

número dos idosos, a partir dos 60 anos, que corresponde ao topo da pirâmide etária, em 

crescimento, resposta da queda da fecundidade e do aumento na expectativa de vida. Esses 

comportamentos demográficos decorrem fundamentalmente do maior acesso à educação, aos 

serviços de saúde, da melhoria da qualidade de vida e do planejamento familiar, dentre outras 

razões (NATAL, 2015). 

 

4.3.1 A Região Administrativa Norte  

 

A Região Administrativa Norte (RAN) representa a maior das quatro regiões da cidade 

de Natal, com uma área de 5.888,5 há (hectare), destacando-se os bairros de Pajuçara, com 

766,1 ha e de Nossa Senhora da Apresentação, com 1.024,8 ha. A RAN possui sete bairros: 

Igapó, Salinas, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha e 

tem como limites geográficos: ao Norte com o município de Extremoz, ao Sul com o Rio 

Potengi, a Leste com o Rio Potengi e o Oceano Atlântico e a Oeste com o município de 

Extremoz (Figura 10).  
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Figura 10 - Região Administrativa Norte 

 
Fonte: SEMURB. Imagem - Google Earth Pro - Base Cartográfica (2015). 

Além de ser a maior Região Administrativa em área territorial, possui o maior 

contingente populacional que, de acordo com o censo demográfico de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa Região possuía 303.543 habitantes, 

correspondendo a 37,77% da população de Natal, que ocupam 86.484 domicílios e auferem um 

rendimento nominal médio mensal de 0,92 salários mínimos (NATAL, 2015). 

Figura 11  - Gráfico da composição relativa da população residente, por sexo e grupos de 

idade, RAN (2000/2007/2010) 

 
Fonte: Elaborado pela SEMURB, com base nos dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 

2010) e contagem populacional 2007 

Conforme mostra a Figura 11, na Região Administrativa Norte, houve significativa 

redução populacional na base da pirâmide etária, tomados os anos de 2000 a 2010, na faixa 
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etária dos 0 aos 19 anos de idade; o que se observa de maneira inversa no topo da pirâmide no 

mesmo período, ou seja, um acréscimo expressivo na faixa a partir dos 50 anos de idade.   

 

4.3.2 A Região Administrativa Sul  

 

A Região Administrativa Sul (RAS) possui 4.570,0 ha, destacando-se os bairros de 

Pitimbu com 744,6 ha e de Neópolis com 322,1 ha. Criada pela Lei Ordinária nº 3.878/89, 

possui 7 bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis 

e Ponta Negra. Seus limites são: ao Norte, os bairros de Lagoa Seca, Alecrim e Tirol, cuja 

delimitação se dá pela Avenida Bernardo Vieira, ao Sul, com o Município de Parnamirim, a 

Leste, com o Parque Estadual Dunas de Natal - conhecido como Parque das Dunas, 

anteriormente, Bosque dos Namorados - e a Oeste, com os bairros de Cidade Nova e Planalto 

(Figura 12). 

Figura 12 - Região Administrativa Sul 

 
Fonte: SEMURB. Imagem - Google Earth Pro - Base Cartográfica (2015). 

A Região Administrativa Sul corresponde à segunda maior região em extensão 

territorial e é a terceira mais populosa que, de acordo com o censo demográfico (IBGE, 2010), 

a região possuía 166.491 habitantes, correspondendo a 20,71% da população de Natal, que 

ocupam 51.243 domicílios e cujo valor do rendimento médio mensal, o mais alto da cidade, é 

de 3,45 salários mínimos (NATAL, 2015). 
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De acordo a Figura 13, a Região Administrativa Sul apresentou uma expressiva redução 

da população na base da pirâmide etária, na faixa etária de 0 a 19 anos de idade, a exemplo do 

gráfico anterior; ainda próxima da base. A partir dos 25 anos de idade, verifica-se um 

importante aumento da população, fruto da inércia demográfica e um expressivo aumento do 

número de idosos.  

Figura 13 - Gráfico da composição relativa da população residente, por sexo e grupos de 

idade, RAS (2000/2007/2010) 

 
Fonte: Elaborado pela SEMURB, com base nos dados do IBGE - Censos Demográficos 2000, 2010 e 

contagem populacional 2007. 

 

4.3.3 A Região Administrativa Leste  

 

A Região Administrativa Leste (RAL) criada pela Lei Ordinária nº 3.878/89 possui uma 

área total de 1.614,76 ha, destacando-se os bairros de Petrópolis com 78,43 ha e o Alecrim com 

344,73 ha. É formada por 12 bairros: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do Meio, Cidade Alta, 

Petrópolis, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol e Lagoa Seca e limita-se: 

ao Norte e Oeste, com o Rio Potengi, ao Sul, com o bairro de Lagoa Nova e, a Leste, com o 

Parque das Dunas e o Oceano Atlântico (Figura 14). 
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Figura 14  - Região Administrativa Leste 

 
Fonte: SEMURB. Imagem - Google Earth Pro - Base Cartográfica (2015). 

Nota: As áreas destacadas no mapa na cor preta, nos bairros de Tirol e de Santos Reis, correspondem 

às zonas militares do Exército e, no bairro do Alecrim, da Marinha. 

A Região Administrativa Leste é a região menos populosa de Natal e, de acordo com o 

censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região possuía 115.297 

habitantes, correspondendo a 14,34% da população de Natal, que ocupam 34.897 domicílios e 

cujo valor do rendimento médio mensal é de 2,86 salários mínimos (NATAL, 2015). 

Figura 15 - Gráfico da composição relativa da população residente, por sexo e grupos de 

idade, RAL (2000/2007/2010) 

 
Fonte: Elaborado pela SEMURB com base nos dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 

2010) e contagem populacional 2007. 

Na RAL, conforme demonstra a Figura 15, também houve significativa redução 

populacional na base da pirâmide etária, compreendo os anos de 2000 a 2010. Nesta Região 

Administrativa pode-se observar uma população predominantemente adulta, a partir dos 30 
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anos, e envelhecida, acima de 65 anos de idade, assemelhando-se mais ao contorno de uma 

“ampulheta” do que de uma ao de “pirâmide” propriamente dita.   

 

4.3.4 A Região Administrativa Oeste 

 

A Região Administrativa Oeste (RAO), possui uma área de 3.578,89 ha, tendo o bairro 

Quintas 248,54 ha e Cidade Nova com 262,12 ha. Esta zona foi criada segundo a Lei Ordinária 

nº 3.878/89 e possui 10 bairros: Quintas, Nordeste, Dix-Sept Rosado, Bom Pastor, Nossa 

Senhora de Nazaré, Felipe Camarão, Cidade Nova, Guarapes e Planalto (Figura 16). 

Figura 16 - Região Administrativa Oeste 

 
Fonte: SEMURB. Imagem - Google Earth Pro - Base Cartográfica (2015). 

A Região Administrativa Oeste limita-se: ao Norte e Oeste, com o Rio Potengi, ao Sul, 

com os municípios de Macaíba e Parnamirim, e a Leste, com os bairros de Candelária e Lagoa 

Nova. De acordo com o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

região possui 218.405 habitantes, segunda zona mais populosa do município, correspondendo 

a 27,17% da população de Natal, que ocupam 62.897 domicílios e cujo valor do rendimento 

médio mensal é de 0,99 salários mínimos (NATAL, 2015). 

A Figura 17 apresenta a pirâmide etária da Região Administrativa Oeste, semelhante ao 

da Região Administrativa Norte, apresentando, também, uma importante redução na base da 

pirâmide, sendo maior nesta Região; apresentando um número significativo da população de 
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adultos, possuindo, ainda, os contornos de uma pirâmide, mas apresentando um expressivo 

aumento da população idosa.   

Figura 17 - Gráfico da composição relativa da população residente, por sexo e grupos de 

idade, RAO (2000/2007/2010) 

 
Fonte: Elaborado pela SEMURB com base nos dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 

2010) e contagem populacional 2007. 

 

4.4 A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL  

 

4.4.1 O Sistema de Ensino Municipal5 e a Secretaria Municipal de Educação  

 

A Secretaria Municipal de Educação do Natal é o órgão gestor do Sistema Municipal de 

Educação que, em conformidade com os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), passou a ser denominado de Sistema de Ensino Municipal de Natal.  

O objetivo ou a missão da Secretaria Municipal de Educação é assegurar a oferta da 

educação infantil e do ensino fundamental público gratuito e de qualidade, proporcionando o 

sucesso escolar de todos e a participação consciente do aluno no processo de construção da sua 

cidadania (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2015). 

                                                 

5 O Sistema de Ensino Municipal de Natal é formado pela Secretaria Municipal de Educação 

(SME), pelo Conselho Municipal de Educação (CME), as escolas municipais e escolas privadas 

conveniadas, os Centros de Educação Infantil (CEMEI), a Fundação Cultural Capitania das Artes 

(FUNCARTE) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social (SEMTAS). 
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Como órgão gestor do sistema, compete à SME, de acordo com o Decreto nº 10.407, de 

29 de agosto de 2014, publicado no Diário Oficial do Município - DOM / 30-08-2014, em seu 

Art.1º: 

I - Organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação municipal 

no campo da educação; 

II - Articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, assim como 

aqueles de âmbito Municipal para o desenvolvimento de políticas e para a 

elaboração de legislação educacional, em regime de parceria; [...]. 

VI - Estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o custeio e 

investimento no sistema educacional, assegurando sua plena utilização e 

eficiente operacionalidade; [...] 

IX - Pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização 

permanentes das características e qualificações do magistério e da população 

estudantil, atuando de maneira compatível com os problemas identificados 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2015). 

Portanto, ao realizar uma pesquisa que aborda a questão da espacialidade das escolas e 

dos alunos, busca-se, por fim, como devolutivas desta investigação, fornecer relevantes 

informações/subsídios à Secretaria Municipal de Educação e às escolas para que possam 

identificar, analisar e refletir, na perspectiva da elaboração de ações concretas, conjuntas e 

coletivas, que visem contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de ensino e da  

aprendizagem na escola, isto é, da qualidade do ensino ministrado na escola. 

A SME teve sua estrutura interna básica alterada, de acordo com o Decreto nº 10.601, 

de 25 de março de 2015 (ANEXO IV).  

 

4.4.2 A distorção idade-série (DIS) 

 

A distorção idade-série (DIS) acontece quando o aluno é reprovado ou abandona a 

escola por dois anos ou mais, durante a sua trajetória escolar, acarretando a repetição de seu 

ano de escolaridade. Nessa circunstância, o aluno pode dar continuidade aos seus estudos, mas 

apresentará uma defasagem em relação à sua idade, considerada correspondente para cada ano 

de estudo, em conformidade com a legislação educacional. Assim, este aluno será considerado 

na situação de DIS. 

A Figura 18 mostra a evolução crescente, em praticamente todos os anos de escolaridade 

no período 2011/2013/2015, com exceção do 6º ano. A DIS implica, negativamente, no fluxo 

escolar e no rendimento e desempenho dos alunos e da escola, uma vez que revela o fracasso 

escolar do aluno (reprovação e/ou abandono).  
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Figura 18 - Distribuição da distorção idade-série nos Anos Finais na Rede Municipal de 

Ensino de Natal/RN (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SEEC/ATP/GAEE/SME/APA/Equipe de Estatística 

e Censo Escolar (2011/2013/2015). 

As escolas da rede municipal do ensino fundamental, dos anos finais do 6º aos 9º anos, 

têm a função institucional de atender a um corpo discente formado por crianças e adolescentes 

na faixa etária dos 11 aos 14 anos de idade. No entanto, o que se verifica é a presença de um 

número significativo de alunos que se encontram fora do respectivo ano de estudo em relação 

à sua idade, em um processo denominado distorção idade-série6, e que, nas escolas, é 

denominado como “aluno fora de faixa”. 

 

4.4.3 Estabelecimentos de ensino 

 

Os estabelecimentos de ensino que perfaziam, no de 2015, um total de 144, estão 

distribuídos de forma heterogênea nas regiões administrativas da cidade. Um primeiro dado é 

que havia o mesmo número total de 72 Centros Municipais de Ensino (CMEIs) e de 72 escolas 

municipais. Pode-se verificar que, tanto em termos absolutos como relativos, a Região 

Administrativa Norte é a que concentra o maior número de estabelecimentos, CMEIs e Escolas, 

com respectivamente, 37,5% e 45,8%, seguido da Região Administrativa Oeste, com 

respectivamente, 32,0% e 30,6%. A Região Administrativa Leste apresenta o mesmo 

quantitativo de Estabelecimentos de Ensino, na ordem de 12,5%, enquanto a Região 

                                                 

6 A distorção idade-série (DIS) é a proporção dos alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. 

Segundo a LDB, a criança deve entrar no 1º ano do ensino fundamental aos 6 anos de idade e permanecer 

até o 9º ano, com a perspectiva de conclusão dos estudos nesta modalidade até a idade de 14 anos. 
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Administrativa Sul, oferece um expressivo percentual de CMEIs, 18,0%, comparado ao número 

de escolas, 11,1% (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição dos estabelecimentos de ensino por Região Administrativa (2015) 

Região 

Administrativa 
Total % 

Estabelecimento de Ensino 

CMEIs % Escolas % 

Norte 60 41,7 27 37,5 33 45,8 

Sul 21 14,6 13 18,0 8 11,1 

Leste 18 12,5 9 12,5 9 12,5 

Oeste 45 31,2 23 32,0 22 30,6 

Total 144 100,0 72 100,0 72 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da SME/APA - Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2015). 

Um número importante de estabelecimentos de ensino encontra-se localizado na 

periferia da cidade, nas Regiões Administrativas Norte e Oeste e, mesmo as escolas que se 

encontram nas Zona Sul e Zona Leste atendem às camadas mais pobres da população. 

Assim, o quadro geral de alunos que frequentam as escolas é de alunos carentes. E, de 

acordo com os relatos dos gestores, coordenadores pedagógicos, professores e educadores no 

interior da escola, também havendo registros no Projeto Político Pedagógico (PPP), algumas 

escolas se deparam com estudantes que são oriundos de diversos desenhos familiares, como por 

exemplo: netos ou netas criadas por avós (em função da ausência ou abandono dos pais); chefes 

de família, pai ou mãe, que se encontram desempregados ou na informalidade. Condições que, 

por vezes, podem proporcionar situações de vulnerabilidade, ou expor essas crianças e 

adolescentes a diversas formas de violência. 

A Figura 19 apresenta as quatro regiões administrativas e a localização das escolas no 

município do Natal. As escolas municipais estão representadas com as legendas da figura 

geométrica do círculo em cor vermelha e as em destaque, com círculos vermelhos maiores, 

referem-se às oito escolas municipais deste estudo.   
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Figura 19 - Regiões Administrativas e a localização das escolas em Natal/RN 

Fonte: Adaptado da SEMURB (2008). 

Na Região Administrativa Norte: (1) Escola Municipal Professor Waldson José Bastos 

Pinheiro (EMPWJBP); (2) Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira (EMPFO). Na 

Região Administrativa Sul: (3) Escola Municipal Professor Antônio Severiano (EMPAS); 

Escola Municipal Professor Oto de Brito Guerra (EMPOBG). Na Região Administrativa Leste: 

(5) 4º Centenário (EM4ºC); (6) Juvenal Lamartine (EMJL). Na Região Administrativa Oeste: 

(7) Escola Municipal Ferreira Itajubá (EMFI); Escola Municipal Professor Luís Maranhão Filho 

(EMPLMF). 
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4.4.4 A matrícula escolar na Rede Municipal de Ensino e as taxas de atendimento 

 

A escola, por se constituir um ambiente público que aglutina uma parte da população 

escolar, pode proporcionar condições para o rompimento de algumas realidades sociais 

adversas, vivenciadas por parte de alguns dos alunos, por meio da inclusão e da socialização 

dos mesmos e nas atividades acadêmicas. Portanto, cabe à escola o papel de oferecer, não só o 

ensino formal, mas, muitas das vezes, desempenhar outros papéis que venham suprir algumas 

carências dos alunos, como, por exemplo, na escola pública, a oferta da merenda escolar, o que, 

para determinados estudantes, de acordo com o relatos dos gestores das escolas, se constitui 

como uma importante refeição diária. 

Nesse sentido, é a escola um importante equipamento público, às vezes o único, em 

algumas localidades, que oportuniza, para algumas comunidades carentes, loteamentos e 

favelas, o acesso aos programas sociais do governo, como a Bolsa Família. Este programa, por 

estar associado à frequência escolar, cumpre uma relevante função de inclusão social, acesso e 

permanência dos alunos das camadas mais carentes da população.  

A matrícula escolar é uma importante variável para os estudos em educação e, nesse 

sentido, um dado indispensável para a implementação de programas sociais e educacionais. Na 

esfera financeira, é a base para o cálculo custo–aluno em termos quantitativos e é o referencial 

para estimar, por exemplo, a necessidades de professores, salas de aulas e de outras instalações. 

As matrículas observadas no Ensino Fundamental de Natal, segundo dados do Censo 

Escolar, foram de 113.937 alunos (2011), 109.668 (2013) e 104.005 (2015). Portanto, houve 

um decréscimo significativo das matrículas no ano de 2015, da ordem de 9.872 matrículas. Ou 

seja, uma queda de 8,6%, tomando como referência o ano de 2013.  

De acordo com Secretaria Municipal de Educação, segundo os dados gerais da matrícula 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, o Ensino Fundamental apresentou uma taxa 

de atendimento de 69,8% (2011), alcançando o patamar de 65,9% (2015) uma queda de 5,6%. 

Por outro lado, aconteceu uma expansão na Educação Infantil, por conta da oferta, saiu de 

17,8% de alunos matriculados em 2011 para 22,4% em 2015, um aumento de 25,8%. A 

Educação de Jovens e Adultos, modalidade ofertada no turno noturno, apresentou 12,7% dos 

matriculados (2011) e 11,9% (2015), expõe decréscimo na oferta de 6,3%.  

O número de matriculados é de fundamental importância, pois caracteriza o quantitativo 

da população escolar. Na Tabela 5 é apresentada a evolução da matrícula na Rede Municipal 

de Ensino (2011/2013/2015) do Ensino Fundamental, nos Anos Iniciais e Finais.   



83 

 

 

Tabela 5  - Distribuição da matrícula inicial por etapa de ensino e taxas de atendimento na 

Rede Municipal de Natal/RN (2011/2013/2015) 

ETAPA DE ENSINO 

Matrículas/Taxa de Atendimento (%) 

2011 2013 2015 

Inicial % Inicial % Inicial % 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 24.986 63,95 22.615 62,94 22.007 62,17 

Anos Finais 14.080 36,05 13.315 37,06 13.393 37,83 

Total 39.066 100,00 35.930 100,00 35.400 100,00 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SEEC/ATP/GAEE, SME/APA (2011/2013/2015). 

Conforme se verifica na Tabela 5, nos Anos Iniciais, a matrícula que em 2011 

correspondia a praticamente 64% do total do Ensino Fundamental caiu para 62,2% em 2015, 

uma diferença de 2.979 alunos. Quanto aos Anos Finais, apesar de apresentar um aumento 

percentual neste mesmo período, de 36,0% para 37,8%, houve também uma queda do número 

absoluto de alunos, passando de 14.080 em 2011 para 13.393 em 2015 – uma diferença de 687 

alunos. O Ensino Fundamental apresentou no total uma queda de 9,4%, isto é, um decréscimo 

de 3.666 alunos.  

 

4.4.5 Taxas de rendimento e o desperdício escolar  

 

As taxas de rendimento e de desperdício são importantes indicadores do fluxo escolar 

do aluno, por dois motivos básicos: revela se o mesmo está permanecendo e obtendo sucesso 

na escola e, em segundo lugar, a taxa e o fluxo escolar compõem o cálculo do IDEB, conforme 

visto anteriormente (Seção 2.3). 

O rendimento escolar pode acontecer de duas formas: a primeira, quando assinala o 

insucesso, ou seja, a reprovação e a segunda, da ocorrência de sucesso do aluno, isto é, de sua 

aprovação, por matrícula, ao termino do ano escolar. Noutras palavras, são duas as condições 

possíveis para o rendimento escolar de cada matrícula: aprovado – o aluno obtém êxito ao final 

do ano escolar, estando apto a se matricular na próxima etapa de ensino, no ano letivo seguinte, 

e reprovado - o aluno não obtém êxito ao final do ano letivo, não estando apto a se matricular 

na próxima etapa de ensino, no ano letivo seguinte. 

O fluxo escolar, ou movimento escolar, define-se como a alteração do vínculo das 

matrículas dos alunos em relação à escolaridade, tendo como referência a data de aplicação do 

Censo Escolar e o fim do ano letivo. Nesse sentido, há três casos admissíveis do fluxo escolar: 
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Aluno Transferido: quando a matrícula do aluno foi formalmente desvinculada de uma escola, 

passando a estudar em outra escola; Aluno Deixou de frequentar: houve o abandono da escola, 

isto é, o aluno deixou de frequentar a escola antes do término do ano letivo, não foi desvinculado 

por transferência e, portanto, a sua matrícula não possui o registro de rendimento, e Aluno 

Falecido: na ocorrência do falecimento do aluno, antes da conclusão do ano letivo. 

A Tabela 6 apresenta a evolução do rendimento escolar nos Anos Finais, por anos de 

escolaridade (2011/2013/2015), da qual se destacam os 9º Anos, que apresentam as maiores 

taxas de rendimento 82,2 % a 85,4 %, e as menores taxas de desperdício, 14,5 % a 17,3 % e, 

no outro extremo, os 6º anos, com 57,4 % a 61,9 % de rendimento e 42% e 38%, de desperdício. 

O Desperdício Escolar define-se como o somatório dos alunos que foram reprovados e os que 

abandonaram a escola. 

 

 

 

 



85 

 

 

Tabela 6 - Distribuição das taxas de rendimento e desperdício nos Anos Finais do Ensino Fundamental (2011/2013/2015) 

Ano 
Ano 

Escolaridade 

Rendimento e Desperdício 
Total 

Desperdício 

Aprovado % Reprovado % Abandono % Absoluto % 

2011 

6º Ano 2.865 57,4 1.689 33,8 441 8,80 2.130 42,6 

7º Ano 2.579 66,7 1.083 25,0 207 5,40 1.290 30,3 

8º Ano 1.998 74,3 553 20,6 139 5,20 692 25,7 

9º Ano 1.698 82,2 278 13,5 89 4,30 367 17,8 

6º ao 9º Ano 

(Total) 
9.140 70,1 3.603 23,2 876 5,90 4.479 29,1 

2013 

6º Ano 2.421 58,59 1.541 31,45 343 7,86 1.884 39,31 

7º Ano 2.432 68,3 1.046 26,38 168 4,45 1.214 30,83 

8º Ano 1.920 73,86 548 22,43 87 3,71 635 26,14 

9º Ano 1.905 82,67 322 13,63 77 3,69 399 17,32 

6º ao 9º Ano 

(Total) 
8.678 70,9 3.457 23,47 675 4,93 4.132 28,4 

2015 

6º Ano 2.999 61,6 1.560 32,0 311 6,4 1.871 38,4 

7º Ano 2.486 71,1 807 23,1 203 5,8 1.010 28,9 

8º Ano 1.942 79,8 396 16,3 97 4,0 493 20,3 

9º Ano 1.178 85,4 214 10,2 91 4,3 305 14,5 

6º ao 9º Ano 

(Total) 
8.605 74,5 2.977 20,4 702 5,13 3.679 25,5 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SEEC/ATP/GAEE - SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar (2015). 
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A Figura 20 apresenta uma síntese das taxas de rendimento e desperdício nos Anos 

Finais, 6º ao 9º Ano, demonstrando que há uma elevação do Rendimento, com respectiva queda 

do Desperdício escolar. 

Figura 20 - Distribuição das taxas de rendimento e desperdício escolar nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SEEC/ SME 2011/2013/2015. 

 

4.4.6 Relação aluno/sala de aula na Rede Municipal de Ensino 

 

O número de alunos por sala nos Ensino Fundamental e nos Finais apresentaram os 

seguintes números, para os anos de 2011/2013/2015, conforme a Tabela 7: 

Tabela 7 - Relação alunos/salas de aula do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino 

Natal/RN (2011/2013/2015) 

Ensino 

Fundamental 

1º ao 9º ano 6º ao 9º ano 

Total de 

alunos 

Salas Relação 

aluno/sala 

Total de 

alunos 

Salas Relação 

aluno/sala 

2011 39.066 801 48,7 14.080 390 36,1 

2013 35.852 821 43,6 13.237 450 29,4 

2015 35.400 700 50,7 13.393 383 34,9 
Fonte: Elaborado própria com base nos dados da SME. 

Para melhor visualização, a Figura 21 mostra a evolução desses números, revelando que 

tanto no Ensino Fundamental como nos Anos Finais, a relação aluno/sala de aula aumentou, 

podendo ter como hipótese uma menor disponibilidade de salas utilizadas, uma vez que no ano 

de 2013, pelo contrário, apresentou o maior quantitativo de salas, reduzindo assim a relação 

aluno/sala de aula.   
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Figura 21 - Relação aluno/salas de aula na Rede Municipal de Ensino Natal/RN 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME - 2011/2013/2015. 
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5 AS OITO ESCOLAS MUNICIPAIS E AS SUAS DISTINTAS REALIDADES: 

DISCUSSÃO DOS DADOS, ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

 

Neste capítulo será realizada a caracterização sociodemográfica dos alunos de cada 

escola e a distribuição espacial; ao final será feita uma análise comparativa para se identificar 

as particularidades e semelhanças das escolas, serão descritas as características ligadas ao sexo, 

cor/raça, naturalidade e religião dos alunos; profissão do pai/mãe e se é beneficiado pelo 

programa bolsa família; se estudou na escola do 6º ao 8º ano na mesma escola, o rendimento 

escolar no ano anterior e se é aluno com necessidades educacional especial. Nos subcapítulos, 

são apresentados os resultados de natureza descritiva sobre algumas variáveis definidas nas oito 

escolas municipais selecionadas, visando traçar um perfil demográfico e, ainda, sobre a 

distribuição espacial da população escolar, apontando as peculiaridades de cada espacialização. 

 

5.1 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDSON JOSÉ BASTOS PINHEIRO  

 

A Escola Municipal Professor Waldson José Bastos Pinheiro tem uma área total de 

4.760m², com área construída de 3.215m². Criada pelo Decreto Nº 6.892/2002 tem localização 

na Rua São Francisco, n°36 ,  bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte da 

cidade de Natal /RN.  

Essa escola oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas atividades de 

Ensino Fundamental do 6° ao 9ºanos, nos turnos matutino e vespertino e EJA, no turno Noturno. 

Tem a capacidade para atender cerca de 1.200 alunos, dispondo de uma estrutura física com: 

12 (doze) salas de aula; 1 (uma) direção; 1 (uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala dos 

professores; 1 (uma) secretaria; 2 (dois) arquivos; 2 (dois) depósitos; 2 (dois) banheiros para os 

alunos; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) despensa, 3 (três) banheiros administrativos; 1 (uma) 

biblioteca; 1 (um) laboratório de informática, 1 (uma) quadra de esporte; 1 (uma) área de 

recreio/refeitório; 1 (uma) guarita; 19 (dezenove) vagas para estacionamento;1 (uma) casa de 

gás e  1 (uma) casa de lixo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). De acordo 

com as informações do Boletim Estatístico e Censo Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação (2015), a EMPWJBP teve um total de 592 alunos matriculados, todos dos Anos 

Finais. As turmas de Ensino Fundamental funcionam tanto no turno matutino como vespertino.  
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O nome do bairro faz referência a uma homenagem à padroeira de Natal, celebrada no 

dia 21 de novembro. Na década de 1980, com a construção do conjunto habitacional Parque 

dos Coqueiros, esta localidade começou a se firmar enquanto bairro. Dispõe de diversos 

equipamentos públicos, com destaque para o Hospital Infantil Maria Alice Fernandes.  O bairro 

Nossa Senhora da Apresentação é formado por diversos loteamentos e conjuntos habitacionais. 

Lugar de morada, este bairro teve seus limites definidos durante a administração do Prefeito 

Aldo Tinôco Filho, em abril de 1993 (NATAL, 2015). 

 

5.1.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a Distorção 

Idade-Série (DIS) 

 

A EMPWJBP obteve, nos anos de 2011 e 2013, o valor de 2,4 para o IDEB observado. 

Apresentou uma pequena evolução em 2015 ao alcançar o valor de 2,8, aumento de 16,7% em 

relação aos anos anteriores. Apesar desse aumento, o desempenho da escola permaneceu ainda 

abaixo da meta, que deveria ser alcançada na ordem de 4,3, apresentando uma diferença de 

menos 1,5 pontos entre a meta e o observado (Figura 22).   

Figura 22 - Evolução do IDEB na EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A distorção idade-série (DIS) da referida escola apresentou um quadro de decréscimo 

em praticamente todos os anos, com exceção do 7º Ano, comparados os anos de 2013 e 2015. 

Enquanto a DIS total mostrou números de 49,6%; 49,9% e 48,6%, respectivamente, para os 

anos de 2011, 2013 e 2015, o 9º Ano é a série que apresentou, mais uma vez, as menores taxas, 

44,2% (2013) e 42,2% (2015), mesmo assim, consideradas ainda altas para os padrões 

educacionais (Figura 23). 
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Figura 23 - Distorção idade-série na EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016).  

 

5.1.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Foram analisados 167 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

Professor Waldson José Bastos Pinheiro, referentes aos anos 2011/2013/2015. A caracterização 

da análise foi estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do aluno (ANEXO 

I). Dentre os alunos pesquisados nesta escola, 53,3% são do sexo masculino e 46,7% do 

feminino.  

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes analisados, 43,7% se declararam como 

pardos; 27,6% como brancos; e 28,7% não declararam (Figura 24).   
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Figura 24 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016). 

Quanto à naturalidade, 77,8% nasceram em Natal/RN, 1,8% no Rio de Janeiro (RJ) e 

1,2% se declararam de Caicó, Macau e São José do Mipibu (RN), Cubati e João Pessoa (PB), 

São Paulo (SP).  

Quanto à religião 96,4% dos alunos não declararam e 1,8% se declaram católicos e 

evangélicos. 

Ressalta-se que, do total de 167 alunos analisados, as Figuras 25 e 26 apresentam 

frequências relacionadas à profissão dos pais e das mães desses alunos.  

Figura 25 - Distribuição da frequência por profissão do pai da EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

A Figura 25 expõe frequências em relação à profissão dos pais e, de acordo com as 

categorias presentes: 8,4% tem pai pedreiro; 6,6% vigilante; 3,6% autônomo; e 24,0% não 

declararam a profissão (Figura 25).  
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Figura 26 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Para a profissão da mãe, 54,5% do lar, 7,2% como costureira, 4,2% se declararam como 

doméstica e 16,5% não declararam a profissão (Figura 26). É importante ressaltar que outras 

profissões foram agrupadas e mencionadas com menor peso.  

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 46,1% declararam que 

sim, 37,1% declararam que não fazem parte do programa e 16,8% não declararam (Figura 27). 

Figura 27 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 72,5% responderam “não” 

e 27,5% responderam que “sim” (Figuras 28).  
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Figura 28 - Distribuição de aluno que estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMPWJBP 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 86,2% foram aprovados e 

13,8% reprovados (Figura 29). 

Figura 29 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior da EMPWJBP 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item, necessidades educacionais especiais, 79,0% responderam que não, 3,6% 

responderam que sim e 17,4% não declararam (Figura 30). 
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Figura 30 - Distribuição por NEE dos alunos da EMPWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.1.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Professor Waldson José Bastos 

Pinheiro 

 

A EM Professor Waldson José Bastos Pinheiro localizada no bairro Nossa Sra. da 

Apresentação, encontra-se geograficamente no centro-sul do referido bairro. Ela apresentou um 

total de 167 matrículas de alunos do 9º Ano, distribuídas em 2011 com 47 alunos; em 2013 com 

65 estudantes e em 2015 com 55 alunos. A escola ocupa a 6ª posição em número de alunos 

concluintes das oito escolas municipais estudadas, o que corresponde a 9,7% de um total de 

1.690 estudantes. Quando comparados os anos de 2013 e 2015, percebe-se uma queda de 15,4% 

no número de matrículas no 9º Ano, e um aumento de 17% quando comparados os anos de 

2011 e 2015.  

Ao espacializar essa população, foi possível visualizar precisamente a localização da 

escola e dos alunos, sua concentração ou dispersão espacial, bem como verificar os demais 

bairros envolvidos nessa distribuição espacial relativos às residências dos alunos em relação à 

localização da escola. Nesse sentido, identificou-se que a população escolar da EM Professor 

Waldson José Bastos Pinheiro encontra-se praticamente concentrada no bairro onde se localiza 

a escola (Nossa Sra. da Apresentação). Todavia, apresenta também alunos oriundos dos bairros 

de Potengi (leste) e Igapó (sul), além de alunos procedentes do município de São Gonçalo do 

Amarante que faz fronteira com Igapó e Nossa Sra. da Apresentação.  

A espacialização capturou um processo histórico em que houve uma queda do número 

de matrículas no Ensino Fundamental dos alunos concluintes dessa escola. Observado na Figura 
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19, em função da localização da escola, a repartição da população escolar da EM Professor 

Waldson José Bastos Pinheiro praticamente concentrada no bairro da Nossa Sra. da 

Apresentação. Deste modo, observou-se que é no próprio bairro onde a escola está localizada 

que se concentra 96,4% dos alunos do 9º Ano. Os outros alunos residem em bairros natalenses 

como: Potengi (a leste), Igapó (ao sul). Todavia, três deles tinham residência no município de 

São Gonçalo do Amarante, nos bairros de Golandim, Amarante e Jardim Lola. 

Na Figura 31 é possível observar a distribuição espacial da população escolar da EM 

Professor Waldson José Bastos Pinheiro. 
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Figura 31 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º ano da EMWJBP (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth.
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5.2 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE OLIVEIRA 

 

Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira tem uma área total de 9.800m², 

com área construída de 1.845m². Está localizada na Rua São Francisco, n°  361 , no 

bairro de Pajuçara, Zona Norte de Natal /RN (Figura 15). Sua criação ocorreu pelo 

Decreto Nº 2.055 – de 31/05/78.  

A Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira oferece uma estrutura 

funcional na qual são desenvolvidas atividades de Ensino Fundamental do 1° ao 9º, nos 

turnos matutino e vespertino. A estrutura física apresenta: 12 (doze) salas de aula; 1 (uma) 

sala da Direção; 1 (uma) sala da Coordenação Pedagógica; 1 (uma) sala de professores; 

1 (uma) sala de secretaria; 1 (um) arquivo; 3 (três) depósitos; 2 (dois) banheiros para os 

alunos: 1 (uma) cozinha; 3 (três) banheiros administrativos; 1 (uma) biblioteca; 2 (duas) 

salas multifuncional/multiuso; 1 (um) laboratório de informática; 1 (uma) quadra de 

esporte; 1 (uma) área de recreio/refeitório; 1 (uma) guarita; 20 (vinte) vagas de 

estacionamento; 1 (uma) casa de gás; e 1 (uma) casa de lixo (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). A referida escola teve um total de 792 alunos 

matriculados, dos quais 351 do turno matutino e 441 do turno vespertino (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

O bairro de Pajuçara, segundo Cascudo (1968, p. 109), é o “Lugar na margem 

esquerda do Rio Potengi, diante da cidade do Natal. De ipajuçara, lagoa da palmeira 

Juçara [...] Denomina comumente locais de lagoas e alagadiços”. A ocupação e formação 

do bairro ocorreram principalmente a partir da década de 1990, quando aconteceu a 

construção de diversos conjuntos habitacionais. Há registros deste topônimo datados de 

meados do século XVIII. Conforme Medeiros Filho (1991, p. 93), em uma carta de 

doação de 05/06/1731 a senhora Joana de Freitas recebeu por título uma área da “Redinha 

até a Pajuçara”. 

 

5.2.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira apresentou nos anos de 2011 

e 2013 uma queda significativa do IDEB observado, ou seja, saiu de 4,1 para 3,6. Para o 
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ano de 2015, apresentou uma evolução do IDEB observado que foi de 4,3, isto é, um 

aumento percentual de 16,3 % em relação ao ano de 2013. Desta feita, igualando a meta 

que deveria ser alcançada pela escola de 4,3 (Figura 32).  

Figura 32 - Evolução do IDEB na EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A distorção idade-série (DIS) apresentou um quadro de aumento nos Anos Finais, 

maior no 6º Ano, 32,4% a 50% e menor no 9º Ano, 26,3% a 34,3%, de 2011 e 2015. 

Poderia haver medidas administrativas no sentido de reverter esse quadro; sugere-se para 

9ºs Anos, para aqueles que encontram-se na faixa acima dos 16 anos de idade, a 

transferência de turno, bem como medidas pedagógicas nos anos iniciais e nos 6º anos 

para melhoraria do processo ensino-aprendizagem na escola. A linha de tendência no 

gráfico aponta para os o aumento desta distorção, ao contrário do que pode se observar 

nos Anos Iniciais (Figura 33). 

Figura 33 - Distorção idade-série na EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo 

Escolar (2016). 
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5.2.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial 

da população escolar 

 

Foram considerados 266 alunos, alusivos aos anos 2011/2013/2015 do 9º ano do 

ensino fundamental na Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira. A 

caracterização da análise foi estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha 

Individual do Aluno (ANEXO I). Do total de alunos pesquisados, 57,1% são do sexo 

feminino e 42,9% do masculino. 

Em relação à cor/raça dos estudantes, 47,0% se declararam pardos, 36,8% como 

brancos e 16,2% não declararam e (Figura 34).   

Figura 34 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à naturalidade, 78,2% nasceram na cidade de Natal/RN, 1,9% são 

oriundos de São Paulo/SP e 1,1% se declararam de Arez e Macau /RN e do Rio de 

Janeiro/RJ.  

No que diz respeito à religião dos alunos: 97% não declararam; 1,8% são 

católicos; e 0,8% evangélicos. 

Ressalta-se que, do total de 266 alunos analisados, as Figuras 35 e 36 apresentam 

frequências relacionadas à profissão dos pais e das mães desses alunos. Em relação à 

profissão do pai, de acordo com as categorias presentes: 10,9% são pedreiros; 4,5% são 

autônomos; 3,4% declararam ser ajudantes de pedreiro; e 16,2% não declararam a 

profissão (Figura 35).  
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Figura 35 - Distribuição da frequência por profissão do pai da EMPFO 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Para a profissão da mãe, observou-se que 44,4% são do lar, 17,3% doméstica, 

3,0% costureira e 2,3% auxiliar de serviços gerais, professora, técnica de enfermagem e 

comerciante e 4,1% não declararam a profissão (Figura 36).  

Figura 36 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EMPFO 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 48,1% declararam 

que sim e 51,5% declararam que não fazem parte do programa e 0,4% não declararam 

(Figura 37). 
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Figura 37 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 70,7% responderam 

"não", 28,9% responderam que "sim" e 0,4% não responderam (Figura 38).  

Figura 38 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao rendimento escolar do ano anterior, 95,9% foram 

aprovados e 3,4% reprovados, 0,35% evadidos e 0,35% não responderam. (Figura 39).  

  



102 

 

 

Figura 39 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior da EMPFO 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item, necessidades educacionais especiais, 97,7% responderam que não 

possuem e 2,3% responderam que sim (Figura 40). 

Figura 40 - Distribuição por NEE dos alunos da EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.2.3 Distribuição espacial da população escolar da Escola Municipal Professora 

Francisca de Oliveira 

 

A Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira encontra-se localizada no 

bairro de Pajuçara, na zona norte de Natal, está geograficamente ao sul do referido bairro, 

próxima ao bairro da Redinha. Apresentou um total de 266 matrículas nos 9º Anos, 

distribuídos em: 2011 com 79 alunos; 2013 com 119 estudantes; 2015 com 71 alunos. A 
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escola ocupa a 2ª posição em números absolutos de alunos concluintes dessa pesquisa, 

isto é 15,7% do total das matrículas das oito escolas analisadas.  

Ao especializar a população, foi possível visualizar precisamente a localização da 

escola e dos alunos, sua concentração ou a dispersão espacial, bem como verificar os 

demais bairros envolvidos nessa distribuição, possibilitando, se for o caso de um maior 

detalhamento, por exemplo, aferir a distância entre a residência do aluno em relação à 

escola onde o mesmo encontra-se matriculado.  

A população escolar da Escola Municipal Professora Francisca de Oliveira 

encontra-se praticamente dividida entre os bairros de Pajuçara, sede da escola, e o bairro 

da Redinha. Verificam-se também alguns casos isolados de alunos procedentes de 

Extremoz, ao norte, e dos bairros da Praia do Meio e das Quintas ao sul.  

Desta feita, essa distribuição permitiu, tendo como referência a localização da 

escola, verificar a repartição desta população, concentrada nos dois bairros supracitados 

observando-se que, comparados os anos de 2013 e 2015, houve uma queda do número de 

matrículas dessa escola, no 9º Ano de 40,3% e, comparados os anos de 2011 e 2015 de 

6,6%. No bairro da Redinha encontram-se um importante contingente de 11,3% dos 

alunos do 9º Ano da EM Professora Francisco Oliveira e ainda, 86,5% dos alunos desta 

escola eram procedentes do próprio bairro onde a escola está localizada. A seguir, na 

Figura 41, é possível observar a distribuição espacial da população escolar da Escola 

Municipal Professora Francisca de Oliveira. 
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Figura 41 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º ano da EMPFO (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth. 
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5.3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO SEVERIANO 

 

A Escola Municipal Professor Antônio Severiano está na Rua Ouro Preto, 2754, bairro 

de Neópolis, no Conjunto Pirangi, Zona Sul da cidade e está situada no sul do referido bairro 

que faz limite com o município de Parnamirim. Foi criada pelo Nº 2.380/80.  

Essa instituição educacional oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas 

atividades de Ensino Fundamental do 1° ao 9º, nos turnos matutino e vespertino. Tem uma área 

total de 3.057,86m² e de área construída de 1.511,6 m². Sua estrutura física tem: 9 (nove) salas 

de aula; 1 (uma) direção; 1 (uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala dos professores; 1 

(uma) secretaria; 1 (um) depósito; 5 (cinco) banheiros para os alunos; 1 (uma) cozinha; 1 (um) 

banheiro administrativo; 1 (uma) biblioteca; 1 (uma) sala multifuncional/multiuso; 1 (um) 

laboratório de informática; 1 (uma) quadra de esporte; 1 (uma) área de recreio/refeitório; 1 

(uma) guarita; 1 (uma) casa de gás e 1 (uma) casa de lixo (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2017). Segundo informações do Boletim Estatístico e Censo Escolar da 

Secretaria Municipal de Educação (2015) a EMPAS teve um total de 367 alunos matriculados, 

dos quais 90 dos Anos Iniciais e 277 dos Anos Finais.  

Na década de 1970, nas terras da antiga Granja da Vassoura foi construído o conjunto 

Neópolis (NATAL, 1999). Naquela época, a dificuldade de transportes e a distância do Centro 

da Cidade, faziam de Neópolis o “fim de Natal”. Como lembra Souza (2008, p. 678), quando 

foi construído dizia-se, em Petrópolis e Tirol, que Neópolis ficava no ‘fim do mundo’ porque 

estava situado entre Natal e Parnamirim. Para normalizar a vida dos mutuários, foi preciso 

começar tudo do zero: transporte coletivo, coleta de lixo, etc. O conjunto foi o marco no 

desenvolvimento do seu entorno (NATAL 2015). 

 

5.3.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM Professora Francisca Oliveira apresentou nos anos de 2011, 2013 e 2015 uma 

evolução em seu IDEB observado em relação à meta, saiu de 3,7 para 4,9, expondo, desta forma, 

no ano de 2015, um aumento percentual de 14,3 % em relação ao ano de 2013. O seu IDEB 

observado iguala-se a meta estabelecida pelo INEP que foi de 4,9 (Figura 42). 
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Figura 42 - Evolução do IDEB na EPMAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A distorção idade-série (DIS) na EM Professora Francisco Oliveira apresentou um 

quadro diverso onde o 6º Ano salta de 23,2% (2011) para 39,0% (2015) e, no outro extremo, o 

9º Ano cai de 38,5% (2011) para 26,2% (2015). O 7º e 8º Anos praticamente não se altera a 

DIS tomados os anos de 2011/2015. Os Anos Finais e Iniciais apesar da distância relativa das 

taxas de distorção, ambos, apresentam linear apontando para crescimento, no futuro, da DIS 

(Figura 43). 

Figura 43 - Distorção idade-série na EPMAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016). 
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5.3.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Na Escola Municipal Professor Antônio Severiano foram analisados 158 alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental, referentes aos anos 2011, 2013 e 2015. A análise foi estruturada 

com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do Aluno (ANEXO I). Dentre os alunos 

pesquisados nesta escola, 53,8% são do sexo feminino e 46,2% do masculino.  

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes identificou-se 22,8% pardos, 41,8% 

brancos, 0,6% negros e 34,8% não declararam a cor (Figura 44).   

Figura 44 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMPAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à naturalidade, 65,8% nasceram em Natal/RN, 4,4% da cidade de Macaíba/RN, 

1,9% se declararam de João Pessoa/PB e São Paulo/SP, 1,3% das cidades de Fortaleza/CE, Rio 

de Janeiro/RJ, Recife/PE, Santo André/SP, Mossoró, Canguaretama e Jardim do Seridó no Rio 

Grande do Norte.  

Com relação à religião: 98,1% não declararam; 1,3% são católicos; e 0,6% evangélicos. 

Do total de 158 alunos analisados, as Figuras 45 e 46 apresentam frequências 

relacionadas à profissão de pais e mães. Assim, no que diz respeito à profissão do pai, de acordo 

com as categorias presentes, observou-se: 8,9% eram motoristas, 5,7% autônomos, 

comerciantes e pedreiros, 3,8% vigilantes e 22,8% não declararam (Figura 45).  
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Figura 45 - Distribuição da frequência por profissão do pai da EMPAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Para a profissão da mãe, 46,2% se declararam do lar, 5,1% professoras e 3,8% auxiliar 

de serviços gerais e comerciantes e 12,7% não declararam (Figura 46).  

Figura 46 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EMPAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 24% declararam que sim, 

34,2% declararam que não e, 41,8% não declararam (Figura 47).  
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Figura 47 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMPAS (2011/2013/2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano": 65,2% responderam “não” 

e 34,8% responderam que “sim” (Figura 48).  

Figura 48 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMPAS - (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 98,7% aprovados e 1,3% 

foram reprovados (Figura 49). 
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Figura 49 - Distribuição do resultado dos alunos no ano anterior da EMPAS 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item, necessidades educacionais especiais, 62,7% responderam que não, 1,9% 

responderam que sim e 35,4% não declararam (Figuras 48, 49 e 50). 

Figura 50 - Distribuição por NEE dos alunos da EMPAS - (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.3.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Professor Antônio Severiano 

 

A EM Prof. Antônio Severiano localiza-se no bairro de Neópolis, limite da fronteira 

político-administrativa dos municípios de Natal e Parnamirim. A escola apresentou um total de 

158 alunos de 9º Ano, distribuídos em: 2011 com 64 alunos; 2013 com 60 estudantes; 2015 

com 34 alunos. A escola ocupa a 7ª posição em número de alunos concluintes das oito escolas 

municipais estudadas, corresponde a 9,3% dos 1.690 alunos da amostra. 
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Em relação à distribuição da população no período estudado, identificou-se uma queda 

significativa no número de matrículas dos alunos concluintes dessa escola nos anos de 2013 e 

2015 que foi de 56,6%, e que quando comparados os anos de 2011 e 2015, apresenta um 

decréscimo de 53,1%. Uma possível explicação em relação à queda do número de alunos desta 

escola pode estar associada ao fato da mesma atender uma parcela significativa de alunos 

residentes de Parnamirim e, consequentemente, esta queda populacional pode estar conectada 

às questões da migração entre os dois municípios.   

Com a espacialização dessa população, foi possível localizar a escola e os alunos, a 

concentração ou a dispersão da população escolar no espaço e no tempo estudado, bem como 

verificar os demais bairros envolvidos nessa distribuição espacial das residências dos estudantes 

em relação à escola. Assim, a distribuição espacial da população escolar da EM Prof. Antônio 

Severiano mostrou que sua principal demanda é oriunda do município de Parnamirim, além de 

apresentar também alunos dos bairros do Planalto e Pitimbu, a oeste, e de Capim Macio, ao 

norte. O bairro de Ponta Negra, apesar de se encontrar próximo à escola, não registrou nenhum 

aluno, ao passo que se verificou um aluno residente no centro da sede do município de 

Parnamirim.  

Ao espacializar a população escolar, verificou-se que a distribuição da população da EM 

Prof. Antônio Severiano é em função da localização da escola, estando concentrada nos bairros 

de Neópolis, município de Natal; de Emaús e Nova Parnamirim, do município de Parnamirim, 

ao sul. O maior número de alunos é do município de Parnamirim, perfazendo um total de 74,7% 

dos estudantes do 9º Ano da EM Prof. Antônio Severiano. Foram verificados outros alunos 

oriundos do bairro de Igapó na zona norte da cidade, do bairro Planalto na Região 

Administrativa Oeste, e dos bairros de Pitimbu e de Capim Macio, na mesma Região 

Administrativa onde se encontra situada a escola. Na Figura 51 é possível observar a 

distribuição espacial da população dessa escola. 
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Figura 51 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º Ano da EMPAS (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth. 
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5.4 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTO DE BRITO GUERRA 

 

A Escola Municipal Professor Oto de Brito Guerra tem uma área total de 33.518m² com 

área construída de 6.899m², está localizada na Rua Serra da Jurema, S/N, bairro de Pitimbu, no 

conjunto Residencial Cidade Satélite, Zona Sul da cidade de Natal /RN. Essa escola foi criada 

pelos Decretos Nº 5.880 -01.07.96 / 5.920 -16.09.96 e 6.760 de 2001.  

A escola oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas atividades de 

Ensino Fundamental do 6° ao 9º, nos turnos matutino e vespertino e EJA. Tem área total de 

33.517m² e de área construída de 6.898m². Sua estrutura física dispõe de: 14 (catorze) salas de 

aula; 1 (uma) direção; 1 (uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala dos professores; 1 (uma) 

secretaria; 3 (três) almoxarifados; 3 (três) depósitos; 2 (dois) banheiros para os alunos; 1 (uma) 

cozinha; 5 (cinco) banheiros administrativos; 1 (uma) biblioteca; 6 (seis) salas 

multifuncional/multiuso; 1 (um) laboratório de informática; 1 (uma) quadra de esporte; 1 (uma) 

área de recreio/refeitório; 2 (duas) guaritas; 01 (um) estacionamento – sem marcação;  1 (uma) 

casa de gás (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). Conforme informações 

do Boletim Estatístico e Censo Escolar da Secretaria Municipal de Educação (2015), a 

EMPOBG teve um total de 581 alunos matriculados, oriundos dos Anos Finais.  

O Pitimbu antes de ser bairro era uma região de sítios, fazendas e terras de mata. Área 

rural da cidade de Natal. Seu topônimo tem origem no rio homônimo, que faz divisa com a 

cidade de Parnamirim. Segundo Cascudo (1968, p. 116), Pitimbu significa “água, nascente, rio, 

manadouro de camarão”. A história do bairro está relacionada à construção do conjunto Cidade 

Satélite, que foi inaugurado em 1983e provocou a expansão da ocupação do hoje bairro Pitimbu, 

que nasceu oficialmente através da Lei n° 4.328/1993. Este bairro é muito importante para 

Natal, pois, tem o rio Pitimbu que traz vida e guarda em seu solo um aquífero que é essencial 

para o futuro do natalense (NATAL, 2015). 

 

5.4.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM Professor Oto de Brito Guerra apresentou nos anos de 2011 e 2013 os mesmos 

resultados do IDEB observado, ou seja, 2,6 apresentando em 2015 uma evolução (IDEB de 

2,9), um aumento percentual de 10,3 % em relação ao ano de 2013. Ficando, ainda, abaixo da 
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meta estabelecida para a escola que deveria ser 4,2 mas obteve como resultado 2,9 uma 

diferença de menos 1,3 pontos da meta (Figura 52). 

Figura 52 - Evolução do IDEB na EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A Escola Municipal Professor Oto de Brito Guerra apresentou, para a distorção idade-

série (DIS), um quadro de aumento, tanto nos Anos Finais como em todos os Anos, sendo que 

os 7º e 8º Anos encontram-se próximos de 70% de alunos com distorção e o 9º Ano próximo 

dos 50%, apesar de ter decrescido de 56,4% (2011) para 46,3% (2015) mas ter aumentado em 

2015 para 47,1% (Figura 53). 

Figura 53 - Distorção idade-série na EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016). 
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5.4.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Foram analisados 196 alunos de 9º Ano do Ensino Fundamental na EM Professor Oto 

de Brito Guerra referentes aos anos 2011, 2013 e 2015. A caracterização da análise foi 

estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do aluno (ANEXO I). Dos 

alunos pesquisados nesta escola, 57,1% são do sexo feminino e 42,9% do masculino.  

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes analisados, identificou-se que 59,7% se 

declararam pardos, 26,5% brancos, 0,5% negros e 13,3% não declararam (Figura 54).   

Figura 54 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à naturalidade, 67,9% dos alunos são de Natal/RN, 2,6% da cidade de São 

Paulo/SP, 2,0% são das cidades de Fortaleza/CE, Osasco/SP, Ceará-Mirim, Mossoró e Santo 

Antônio/RN.  

Com relação à religião, 96,4% dos alunos não declararam, 2% afirmou ser católico e 

1,6% evangélico. 

Do total de 196 alunos pesquisados, as Figuras 55 e 56 apresentam frequências 

relacionados à profissão de pais e mães. Assim, quanto à profissão do pai, de acordo com as 

categorias presentes, observou-se: 23,5% são pedreiros, 6,6% como vigilante, 8,2% ASG, 7,7% 

como ajudante de pedreiro, 4,6% motorista, 4,1% pintor e 3,6% se declararam como porteiro e 

18,4% não declararam a profissão (Figura 55).  
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Figura 55 - Distribuição da frequência por profissão do pai da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre a profissão da mãe, 58,2% declaram ser do lar, 9,7% domésticas, 5,1% diaristas 

e 8,2% não declararam a profissão (Figura56). Ressalta-se que outras profissões foram 

agrupadas e mencionadas com menor peso. 

Figura 56 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 52,0% declararam que 

sim, 14,3% declararam que não fazem parte do programa e 33,7% não declararam (Figura 57). 
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Figura 57 - Distribuição do Programa Bolsa Família na EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 69,4% responderam “não” 

e 30,6% responderam que “sim” (Figuras 58).  

Figura 58 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao rendimento escolar do ano anterior, 89,3% foram aprovados, 

1,0% transferidos, 7,1% reprovados, 1,0% não declararam e 1,6% abandonaram (Figuras 59). 
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Figura 59 - Distribuição do resultado dos alunos da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016). 

No item, necessidades educacionais especiais, 82,1% responderam que não, 1,6% 

responderam que sim e 16,3% não declararam (Figuras 60). 

Figura 60 - Distribuição por NEE dos alunos da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.4.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Professor Oto de Brito Guerra 

 

A Escola Municipal Professor Oto de Brito Guerra encontra-se localizada no bairro do 

Pitimbu na Região Administrativa Sul da cidade, nos limites dos bairros do Planalto e Pitimbu. 

Apresentou um total de 196 matrículas de alunos dos 9ºs Anos, distribuídas em 2011 com 83 

alunos; em 2013, 46 estudantes e em 2015 com 67 alunos. A escola ocupa a 4ª posição em 

número de alunos concluintes das oito escolas municipais estudadas correspondendo a 11,6% 

da população de um total 1.690 alunos. No caso da EMPOBG, houve um aumento no número 
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de matrículas de alunos do 9º Ano de 45,7%, referente os anos de 2013 e 2015, mas, se 

comparado os anos de 2011 e 2015, houve uma queda de 19,3%. 

A espacialização da população escolar da Escola Municipal Professor Oto de Brito 

Guerra possibilitou visualizar que esta tem grande concentração nos bairros do Planalto, 

Guarapes e Felipe Camarão – Região Administrativa Oeste. Sendo que o bairro Planalto 

apresentou o maior contingente populacional, seguido do próprio bairro onde está localizada a 

escola e do Guarapes. Observa-se, também, que alguns alunos residem na fronteira do referido 

bairro com o município de Parnamirim e um aluno reside neste município (Figura 26). 

No tocante a espacialização da população escolar do 9º Ano da Escola Municipal 

Professor Oto de Brito Guerra, verificou-se que a distribuição desta população, em função da 

localização da escola, encontra-se fora do bairro onde a mesma está localizada, perfazendo um 

total de 94,4% de alunos. De acordo com a Figura 61, há uma área verde, sem a presença de 

grandes conjuntos habitacionais, correspondente ao bairro de Vida Nova pertencente ao 

município de Parnamirim, explicando o fato de praticamente não haver uma demanda de 

matrícula de estudantes deste município. Ao contrário do verificado na seção anterior referente 

à Escola Municipal Professor Antônio Severiano. 
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Figura 61 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º Ano da EMPOBG (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth. 
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5.5 ESCOLA MUNICIPAL 4º CENTENÁRIO 

 

A EM 4º Centenário surgiu mediante convênio de cooperação mútua entre a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e a Universidade Potiguar, através do Decreto nº 6.426/1999. A 

instituição está sediada na Rua Floriano Peixoto, nº 295, em Petrópolis, na Zona Leste de Natal. 

Funciona nas dependências físicas da referida universidade (Figura 28). 

A escola oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas atividades de 

Ensino Fundamental do 6° ao 9º, no turno vespertino. Tem uma estrutura física composta de: 

18 (dezoito) salas de aula; 1 (uma) direção; 1 (uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala dos 

professores; 1 (uma) secretaria; 1 (um) almoxarifado; 2 (dois) banheiros para os alunos; 1 (uma) 

cozinha; 1 (um) banheiro administrativo; 1 (uma) biblioteca; e 1 (uma) área de recreio/refeitório 

(praça de alimentação). De acordo com o Boletim Estatístico e Censo Escolar a EM 4º 

Centenário teve um total de 670 alunos matriculados, todos dos Anos Finais (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Essa instituição educacional recebe alunos oriundos das escolas municipais Antônio 

Campos de Mãe Luíza, Mareci Gomes do Passo da Pátria, Henrique Castriciano das Rocas e 

Laura Maia da Praia do Meio. A clientela é composta por estudantes na faixa etária dos 11 aos 

14 anos de idade (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental) que, em sua maioria, apresenta uma 

situação econômica e social advinda de famílias de baixa renda, em que uma parcela 

significativa dos alunos é oriunda dos bairros de Mae Luiza e Praia do Meio, da Rua do Motor 

e adjacências, conforme constatação de Fichas Individuais dos Estudantes.  

O bairro de Petrópolis nasceu Cidade Nova. Em 1901, o Presidente da Intendência, 

antiga denominação de prefeito, Joaquim Manoel Teixeira de Moura, encomendou ao 

agrimensor Polidrelli o “ordenamento” de uma área de sítios, granjas e pobres choupanas. 

Surgia, assim, o padrão de avenidas largas, encontradas hoje nas ruas atuais do Tirol e 

Petrópolis. Petrópolis, então, “emancipou-se” do terceiro bairro criado em Natal, o bairro 

Cidade Nova.  

Segundo Souza (2008), estes moradores eram imigrantes que vieram para Natal 

trabalhar na abertura da estrada Natal-Macaíba e na Great Western. Esta corrente migratória 

chega em Natal em fins do século XIX, no período denominado pelo professor Itamar de Souza 

de “surto de progresso”. A origem do nome é uma referência à cidade de Petrópolis. A Lei nº 

251 de 30 de setembro de 1947 oficializou este bairro. Na história, ficou o antigo Monte Belo. 

Mudou a cidade, mas não mudou a bela vista do mar, lá no Monte Petrópolis (NATAL, 2015). 



122 

 

 

 

5.5.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM 4º Centenário obteve nos anos de 2011 e 2013 valores para o IDEB superiores ao 

estipulado pela meta, ou seja, 4,5 e 5,2 apresentando uma pequena queda em 2015, obtendo o 

valor de 5,1, ainda superior à meta de 5,0. Desse modo, há uma queda percentual de 1,9% em 

relação a 2013, ou uma diferença de menos 0,1 pontos (Figura 62). 

Figura 62 - Evolução do IDEB na EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A distorção idade-série (DIS) da escola apresentou um acréscimo significativo em todos 

os anos de escolaridade, destacando-se o 9º Ano que em 2011 era de 9,2% e em 2015 alcançou 

23,2%, um aumento de 152%. Nota-se que neste caso específico é a distorção idade-série que 

não tem contribuído para melhorar o indicador referente ao IDEB da escola, uma vez que, 

conforme visto nas seções anteriores, a taxa DIS é incorporada na base de cálculo para obter o 

IDEB (Figura 63). 
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Figura 63 - Distorção idade-série na EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016). 

 

5.5.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Foram analisados 427 alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal 4º 

Centenário, referentes aos anos de 2011, 2013 e 2015. Deste modo, a caracterização da análise 

foi estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do Aluno (ANEXO I). 

Dentre os pesquisados nesta escola, 53,2% são do sexo feminino e 46,8% do masculino. 

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes analisados, 8,6% se declararam pardos, 

8,0% brancos e 83,4% não declararam (Figura 64).   

Figura 64 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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Quanto à naturalidade, 88,8% nasceram em Natal/RN, 1,2% no Rio de Janeiro/RJ, 0,7% 

declararam ser de São Paulo/SP, Parnamirim e Extremoz/RN, 0,5% de Caicó, Macaíba e Pau 

dos Ferros/RN.  

No que diz respeito à religião, 97,0% dos alunos não declararam, 1,9% se declaram 

católicos e 1,1% evangélicos. 

Do total de 427 alunos analisados, as Figuras 65 e 66 apresentam as frequências 

relacionados à profissão dos pais e das mães. Assim, quanto à profissão do pai, de acordo com 

as categorias presentes, observou-se: 2,1% autônomos, 1,9% militares e 1,4% comerciantes, 

1,2% garçons; e 68,6% não declararam a profissão (Figura 65).  

Figura 65 - Distribuição da frequência por profissão dos pais dos alunos da EM4ºC 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Para o item, profissão da mãe, 13,6% do lar, 3,0% como auxiliar de serviços gerais e 

2,3% se declararam como professora e 63,2% não declararam a profissão (Figura 66).  

Figura 66 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 4,4% declararam que sim, 

27,2% declararam que não fazem parte do programa e 68,4% não declararam, conforme Figura 

67. 

Figura 67 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 74,0% responderam “não” 

e 26% responderam que “sim” (Figura 68). 

Figura 68 - Aluno estudou em outra escola da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 95,5% foram aprovados e 

4,5% reprovados (Figura 69).  
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Figura 69 - Distribuição do resultado dos alunos no ano anterior da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item, necessidades educacionais especiais, 99,5% responderam que não, 0,5% 

responderam que sim (Figura 70). 

Figura 70 - Distribuição por NEE dos alunos da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.5.3 Distribuição espacial da população escolar da EM 4º Centenário 

 

A EM 4º Centenário localiza no bairro de Petrópolis apresentou um total de 427 

matrículas de 9º Ano distribuídas em: 2011 com 127 alunos; em 2013 com 146 estudantes; e 

em 2015 com 154 alunos. A escola ocupa o 1º lugar em número de alunos concluintes das oito 

escolas municipais estudadas, correspondendo a 25,3% do total da população escolar em 

estudo. Ressalta-se que, ao longo dos anos analisados, aconteceu um acréscimo do número de 



127 

 

 

matrículas nos anos de 2013 e 2015 de 5,5% e, referente ao período de 2011 e 2015 um aumento 

da sua população estudantil de alunos do 9º Anos de 21,3%. 

Verificou-se que a população escolar tinha uma configuração de dispersão espacial em 

relação à escola onde os mesmos estavam matriculados (Figura 71). A população escolar da 

EM 4º Centenário recebe alunos de praticamente todos os bairros da cidade, concentrando 

especialmente alunos oriundos dos bairros da Praia do Meio e Mãe Luiza, a leste, e da Ribeira 

e da Cidade Alta, a oeste da escola. De igual forma, possui alunos provenientes dos municípios 

de Extremoz, ao norte; Macaíba, a oeste; e de Parnamirim, ao sul, conforme Figura 71. 

No tocante à espacialização da população escolar de alunos do 9º Ano, identificou-se 

que a distribuição desta população, tendo como referência a localização da escola, concentrava-

se nos bairros de Praia do Meio, Mãe Luiza e Cidade Alta. Nos municípios de Extremoz, São 

Gonçalo do Amarante e Parnamirim encontram-se 5,9% dos alunos e os demais se encontram 

distribuídos nas quatro regiões administrativas da cidade na ordem de 24,1%. Os estudantes 

que têm residência próxima à escola – especificamente nos bairros de Petrópolis, Mãe Luiza, 

da Praia do Meio, Rocas, Ribeira e da Cidade Alta – correspondem a 70% dos alunos de 9º Ano 

da EM 4º Centenário. 
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Figura 71 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos 9º Anos da EM4ºC (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso das ferramentas tecnológicas Google Maps e Google Earth. 
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5.6 ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINE 

 

A EM Juvenal Lamartine tem uma área total de 1.935m²m² com área construída de 

1.857m², está localizada na Rua Presidente Sarmento, 1156, bairro do Alecrim, na Zona Leste 

da cidade. Criada pelos Decretos Nº 802 -06/05/66, 935 -30/10/80 e 268 -16/12/76, encontra-

se situada no sul do referido bairro, nas fronteiras dos bairros de Lagoa Nova (Zona Sul) e Dix-

Sept Rosado (Zona Oeste). 

O Alecrim, em sua origem, caracterizava-se por ser uma região de pouca habitação, com 

granjas e casebres de taipas. Constituindo-se, com o passar do tempo, num núcleo habitacional 

formado por famílias humildes, a maioria imigrante em busca da sobrevivência. Cascudo (1968) 

relata que o nome desse bairro tem sua origem no alecrim cultivado por uma bondosa senhora 

que ofertava ramos desta planta a todos os cortejos fúnebres que passavam por sua porta. O 

bairro Alecrim, criado em 1911, teve seus limites oficializados em 1947 (NATAL 2015). Era o 

lugar distante da Natal “antiga” e teve sua ocupação intensificada a partir da construção do 

primeiro cemitério de Natal. Fora dos limites urbanos da capital potiguar, daquela época, 

formada pelos bairros Cidade Alta e Ribeira, foi construído, por ordem do Presidente da 

Província Antônio Bernardo de Passos, a morada dos mortos. Mello (2006) lembra a dificuldade 

do natalense de meados do século XIX em chegar ao cemitério, pois: “por mais numeroso que 

fosse o acompanhamento do cortejo fúnebre chegava ao cemitério só com a família e os 

carregadores. A ladeira afugentava os demais” (MELLO, 2006, p. 4).  

Ressalta-se que a escola oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas 

atividades de Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1° ao 9º e EJA, nos turnos matutino, 

vespertino e no noturno. Tem uma estrutura física composta de 16 (dezesseis) salas de aula; 1 

(uma) direção; 1 (uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala dos professores; 1 (uma) 

secretaria; 2 (dois) depósitos; 2 (dois) banheiros para os alunos; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) 

dispensa; 3 (três) banheiros administrativos; 1 (uma) biblioteca; 1 (uma) sala 

multifuncional/multiuso; 1 (um) laboratório de informática; 1 (uma) área de recreio/refeitório; 

e 1 (uma) guarita (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). De acordo com o 

Boletim Estatístico e Censo Escolar, a Escola Municipal EM Juvenal Lamartine teve um total 

de 444 alunos matriculados, 215 dos Anos Iniciais e 299 dos Anos Finais (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 
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5.6.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM Juvenal Lamartine obteve nos anos de 2011 e 2013 valores para o IDEB superior 

à meta, ou seja, 3,6 em 2011 e 4,1 em 2013 apresentou uma queda significativa em 2017 no 

IDEB observado que foi de 3,0, onde a meta estabelecida era de 4,3. Houve, desta forma uma 

queda percentual de 26,8%, ou uma diferença de 1,3 pontos (Figura 72). 

Figura 72 - Evolução do IDEB na EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A Distorção Idade-Série desta escola apresentou um quadro de aumento na taxa, 

excetuando-se os Anos Iniciais e o 9º Ano, o qual, mesmo assim, apresenta uma percentagem 

de 54,3% de alunos com distorção. Neste caso em particular, e ao contrário da escolar anterior, 

por não ter havido um aumento significativo da DIS, é possível atribuir a queda do IDEB devido 

em parte, à aferição do desempenho dos alunos em Português e Matemático aliado à referida 

taxa, bastante elevada, ou seja, mais da metade dos alunos encontram-se fora de faixa (Figura 

73).  
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Figura 73 - Distorção idade-série na EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar-

2016. 

 

5.6.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Na Escola Municipal Juvenal Lamartine foram analisados 92 alunos, dos anos de 

2011/2013/2015 do 9º ano do ensino fundamental. A caracterização da análise foi estruturada 

com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do aluno (ANEXO I). Dentre os alunos 

pesquisados, 48,9% são do sexo feminino e 51,1% do masculino. 

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes 30,4% se declararam como pardos, 20,7% 

como brancos e 48,9% não declararam (Figura 74).  

Figura 74 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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Quanto à naturalidade, 72,8% nasceram em Natal/RN, 2,2% são oriundos das cidades 

de João Câmara, Macaíba, Santo Antônio e São José de Campestre/RN, 1,1% de São Gonçalo 

do Amarante e de Ceará-Mirim/RN.  

Em relação à religião: 93,5% não declararam; 3,3% são católicos; e 3,2% evangélicos. 

Do total de 92 alunos pesquisados, as Figuras 75 e 76 apresentam as frequências 

relacionados à profissão dos pais e das mães desses estudantes. Assim, no que diz respeito à 

profissão do pai, de acordo com as categorias presentes, observou-se: 9,8% de pedreiros, 4,4% 

de ajudantes de pedreiro e ASG; 6,5% motoristas; 33,7% não declararam a profissão (Figura 

75).  

Figura 75 - Distribuição da frequência por profissão dos pais dos alunos da EMJL 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à profissão da mãe, 54,3% declaram ser do lar, 8,7% costureira, 7,6% doméstica 

e 9,8% não declararam a profissão, conforme Figura 76.  

Figura 76 - Distribuição da frequência por profissão da mãe da EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 42,4% declararam receber, 

18,5% declararam que não fazem parte do referido programa e 39,1% não declararam (Figura 

77). 

Figura 77 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMJL (2011/2013/2015). 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", obseervou-se que 62,0% 

responderam não e 38,0% responderam que sim (Figura 78).  

Figura 78 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 95,7% foram aprovados e 

4,3% foram reprovados (Figuras 79).   
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Figura 79 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior da EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item de necessidades educacionais especiais, 47,8% responderam não ter, 2,2% 

responderam que possuem e 50% não declararam (Figura 80). 

Figura 80 - Distribuição por NEE dos alunos da EMJL (2011/2013/2015). 

  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.6.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Juvenal Lamartine 

 

A EM Juvenal Lamartine localizada no bairro do Alecrim apresentou um total de 92 

alunos matriculados no 9º Ano, sendo estes assim distribuídos: 29 alunos em 2011; 28 

estudantes em 2013; e 35 alunos em 2015. A escola ocupa a 8ª posição em número de alunos 

concluintes das oito escolas municipais analisadas, corresponde a 5,4% do total de alunos da 

investigação. Houve acréscimo no número das matrículas dos alunos dessa escola na ordem de 

20,7% nos anos de 2013 a 2015 e comparados os anos de 2011 e 2015 de 17,4%. 
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Essa população, ao ser espacializada, apresentou um número importante de alunos 

procedentes das Regiões Administrativas Norte e Oeste de Natal. Destaca-se que é no bairro de 

Nossa Senhora da Apresentação onde se encontra o maior contingente populacional de alunos 

da EM Juvenal Lamartine (32,6%), pois 67,4% dos alunos de 9º Ano eram procedentes de 

outros bairros da cidade. A população escolar da EM Juvenal Lamartine encontra-se 

concentrada basicamente nos bairros do Alecrim, de Lagoa Nova, ao sul e do bairro de Nossa 

Senhora da Apresentação ao noroeste da escola, na Região Administrativa Norte da cidade. 

Ainda, em relação à procedência dos alunos, apresentou também alunos oriundos dos bairros 

Nordeste e das Quintas, ao oeste, Cidade Alta e Praia do Meio, ao norte e os bairros do Planalto, 

Cidade Nova, Cidade da Esperança e Lagoa Nova, ao sul, além de alunos do município de São 

Gonçalo do Amarante. Na Figura 81 é possível observar a distribuição espacial da EM Juvenal 

Lamartine. 
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Figura 81- Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º Ano da EMJL (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth.
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5.7 ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBÁ 

 

A Escola Municipal Ferreira Itajubá tem uma área total de 7.689m² com área construída 

de 2.600m², está situada na rua dos Pegas, S/N, bairro das Quintas, na Zona Oeste de Natal 

/RN. Foi criada pelos Decreto Nº 799 -19/04/66 e Portaria nº 936/1980.  

A escola oferece estrutura funcional com desenvolvimento de atividades na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA. Conforme informações do Boletim Estatístico e 

Censo Escolar da Secretaria Municipal de Educação (2015), a EM Ferreira Itajubá teve um total 

de 720 alunos matriculados, 314 do 1º ao 5º, Anos Iniciais, e 406 do 6º ao 9º, Anos Finais. A 

estrutura física da instituição escolar comporta: 13 (treze) salas de aula; 1 (uma) direção; 1 

(uma) coordenação pedagógica; 1 (uma) sala de professores; 1 (uma) secretaria; 1 (um) 

arquivo); 3 (três) banheiros para os alunos; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) despensa; 3 (três) 

banheiros administrativos; 1 (uma) biblioteca; 2 (duas) salas multifuncional/multiuso; 1 (um) 

laboratório de informática; 1 (uma) quadra de esporte; 1 (uma) área de recreio/refeitório; 1 

(uma) guarita e 1 (uma) casa de lixo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). 

Com relação ao bairro Quintas, onde a escola se localiza, diz-se que era o antigo 

caminho de Natal para Macaíba, região de sítios e fazendas, lugar de granjeiros. A margem do 

Rio Potengi e cortado pelo Riacho das Quintas (Rio das Lavadeiras). Seus limites 

“confundidos” com o velho e bom Alecrim. Segundo Cascudo (1968), ali era lugar de festas 

compridas e gostosas como cana-de-açúcar. Foi criado oficialmente no fim da década de 1940, 

durante administração do Prefeito Sylvio Pedroza. “Por mais de 20 anos, Quintas foi o limite 

da cidade ao norte, onde havia a ‘corrente’, local de parada obrigatória de veículos para inspeção 

dos guardas da fiscalização estadual” (CASTRO, 2007, p. 983). Era popularmente conhecida 

como “Quintas profundas” (NATAL, 2015). 

 

5.7.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM Ferreira Itajubá obteve valores de IDEB superior à meta nos anos de 2011 e 2013, 

respectivamente, 3,7 e 4,1. Apresentou um importante decréscimo em 2015, cujo valor ficou 

em 2,6, queda de 36,6% (Figura 82). 
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Figura 82 - Evolução do IDEB na EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

Quanto a distorção idade-série, a EM Ferreira Itajubá apresentou um cenário de aumento 

das taxas de distorção nos 7º Ano (de 37,9% para 53,2%) e 9º Ano (15,1% para 45,1%). Já nos 

6º Ano e 8º Ano tem-se uma significativa diminuição desses valores. Há de se destacar que é 

no 9º Ano que se verifica o maior aumento da DIS, o que corresponde a 198,7% ao longo desse 

período, fato que pode ter contribuído para a queda do IDEB desta escola em 2017 (Figura 83). 

Figura 83 - Distorção idade-série na EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016). 
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5.7.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial 

 

Na EM Ferreira Itajubá foram analisados 209 alunos de 9º Ano do Ensino Fundamental, 

referentes aos anos 2011, 2013 e 2015. A caracterização da análise foi estruturada com base nas 

respostas obtidas da Ficha Individual do Aluno (ANEXO I). Dentre os alunos pesquisados nesta 

escola, 56,5% são do sexo feminino e 43,5% do masculino. 

No tocante à cor/raça dos estudantes analisados, 43,5% se declararam pardos, 45,5% 

brancos e 11,0% não declararam (Figura 84).  

Figura 84 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à naturalidade, identificou-se 87,6% nascidos em Natal/RN, 1,4% em 

Parnamirim/RN e 1,0% nas cidades de Ceará-Mirim e Macaíba /RN.  

No que se refere à religião, 88,5% não declararam a religião dos alunos, 7,2% se 

declaram católicos e 4,3% evangélicos. 

Do total de 209 alunos analisados, as Figuras 85 e 86 apresentam as frequências, 

relacionadas à profissão dos pais e das mães desses alunos. Assim, no que diz respeito à 

profissão do pai, de acordo com as categorias presentes, observou-se:  10,5% como autônomo, 

6,7% se declararam como comerciante, 5,3% como pedreiro, 1,9% como ajudante de pedreiro 

e 16,7% não declararam a profissão (Figura 85).  
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Figura 85 - Distribuição da frequência por profissão do pai, EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Para a profissão da mãe, identificou-se 51,7% do lar, 7,2% domésticas, 4,3% auxiliares 

de serviços gerais, 3,3% costureiras, vendedoras e professoras, 4,3% não declararam a profissão 

(Figura 87).  

Figura 86 - Distribuição da frequência por profissão da mãe, EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 44,0% declararam receber, 

32,1% declararam não ter, 19,1% não declararam e 4,8% de dados ignorados (sem informação) 

(Figura 87). 
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Figura 87 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sore o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 77,5% responderam “não”, 

21,5% responderam que “sim” e 1% não declararam/sem informação (Figura 88). 

Figura 88 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 93,3% foram aprovados, 

5,7% reprovados e 1,0% de abandono (Figura 89). 
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Figura 89 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior da EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item Necessidades Educacionais Especiais, 82,3% responderam não ter, 3,4% 

responderam possuir, 13,4% não declararam e 0,4% sem informação (Figura 90). 

Figura 90 - Distribuição por NEE dos alunos da EMFI (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.7.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Ferreira Itajubá 

 

A EM Ferreira Itajubá, que está localizada no bairro Quintas, apresentou um total de 

209 alunos matriculados no 9º Ano, distribuídos em: 2011 com 58 alunos; 2013 com 80 

estudantes; e 2015 com 71 alunos. A escola ocupa a 3ª colocação em número de alunos 

concluintes das oito escolas municipais analisadas, o que corresponde a 12,6% do total de 

alunos destas escolas. Destaca-se um acréscimo do número de matrículas dos alunos dessa 
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escola na ordem de 38%, nos anos de 2011 a 2015 e de uma queda de 11,3% comparados os 

anos de 2013 e 2015.  

Ao ser espacializada, essa população expôs um número importante de alunos que 

pertencem ao bairro onde a escola se situa. Nessa perspectiva, observou-se que a população 

escolar da EM Ferreira Itajubá encontra-se fortemente concentrada no bairro Quintas seguido 

pelo bairro do Alecrim, a leste. É nas Quintas que se encontra o maior contingente da população 

escolar de alunos do 9º Ano, na ordem de 92,3%. Ainda em relação à procedência dos alunos, 

verificou-se também alunos oriundos dos bairros de Nossa Sra. da Apresentação, Lagoa Azul e 

Pajuçara (ao norte), de Felipe Camarão e Dix-Sept Rosado (ao sul) e do bairro Nordeste (a 

oeste), conforme Figura 91. 
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Figura 91 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º Ano, EMFI (2011/2013/2015)

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011 – 2016) e uso da ferramenta tecnológica Google Maps e Google Earth. 
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5.8 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUÍS MARANHÃO FILHO 

 

Criada pelo Decreto Nº 3.825/1988, a EM Professor Luís Maranhão Filho está 

localizada na Avenida Central, S/N do bairro de Cidade Nova, na Zona Oeste da Natal /RN. 

De acordo com as informações do Boletim Estatístico e Censo Escolar, a EM Professor 

Luís Maranhão Filho teve um total de 767 alunos matriculados, dos quais 126 dos Anos Iniciais 

e 641 dos Anos Finais (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2015). A escola 

oferece uma estrutura funcional na qual são desenvolvidas atividades de Ensino Fundamental 

do 6° ao 9º, nos turnos matutino e vespertino, e EJA no turno noturno. Dispõe de uma estrutura 

física com: 15 (quinze) salas de aula; 1 (uma) direção; 1 (uma) sala compartilhada da 

coordenação pedagógica e dos professores; 1 (uma) secretaria; 1 (um) arquivo; 1 (um) depósito; 

4 (quatro) banheiros para os alunos; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) despensa; 3 (três) banheiros 

administrativos; 1 (uma) biblioteca; 1 (um) laboratório de informática; 3 (três) salas 

multifuncional/multiuso; 1 (uma) área de recreio/refeitório; 1 (uma) guarita; 1 (uma) casa de 

gás e  1 (uma) casa de lixo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2017). 

Em fins da década de 1960 surgiram os primeiros moradores do atual bairro Cidade 

Nova. Gente humilde, que chegava à capital do estado e procurava áreas mais distantes do 

centro para construir seus casebres e, assim, poder dá um teto para a sua família. Com a 

construção da Cidade da Esperança, esta região passa a ter uma aceleração do seu processo de 

ocupação. Souza (2008) afirma que devido à baixa renda de parte dos moradores floresceu no 

bairro a indústria do lixo. Vários moradores, homens, mulheres e crianças viviam entre os 

animais no antigo lixão de Cidade Nova. Hoje, o bairro Cidade Nova não convive mais com o 

lixão, nesse lugar nasceu uma cooperativa de catadores de recicláveis e o horroroso lugar, onde 

seres humanos disputavam comida com animais, faz parte do baú da história (NATAL, 2015). 

 

5.8.1 Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) – Metas e Resultados e a 

Distorção Idade-Série (DIS) 

 

A EM Professor Luís Maranhão Filho obteve no ano de 2011 um IDEB observado de 

2,8 (2011), apresentando uma considerável evolução em 2015 com 3,4 um aumento de 78,9% 

em relação ao ano de 2013. Apesar desse aumento percentual, o desempenho da escola 

permaneceu ainda abaixo da meta, que deveria ser alcançada na ordem de 4,6, apresentando 

uma diferença de menos de 1,2 pontos entre a meta e o observado (Figura 92).   
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Figura 92 - Evolução do IDEB na EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no INEP/MEC (2016). 

A distorção idade-série (DIS) apresentou um cenário de aumento na EM Professor Luís 

Maranhão Filho; no 6º Ano passou de 49,1% para 64,7%; no 7º Ano, de 53% para 65%; e no 

9º Ano de 41,7% para 45,8%. Já o 8º Ano, ao contrário, expôs queda de 59,3% para 44,3% 

(Figura 93). 

Figura 93 - Distorção idade-série na EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar 

(2016). 
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5.8.2 Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e da distribuição espacial da 

população escolar 

 

Na Escola Municipal Professor Luís Maranhão Filho, 175 alunos do 9º Ano do Ensino 

Fundamental foram analisados nos anos de 2011, 2013 e 2015. A caracterização da análise foi 

estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do Aluno (ANEXO I). Dentre 

os alunos pesquisados, 60,6% são do sexo feminino e 39,4% do masculino. 

No que diz respeito à cor/raça dos estudantes, 29,1% se declararam pardos, 36,6% 

brancos e 34,3% não declararam (Figura 94).   

Figura 94 - Distribuição por cor/raça dos alunos da EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à naturalidade, 85,1% são nascidos em Natal/RN, 1,1% é de Brejinho/RN e 

0,6% se declararam de João Câmara, Macau e Pedro Velho/RN.  

Quanto à religião: 97,7% dos alunos não declararam a religião; 1,1% disser ser 

evangélicos; 0,6% se declaram católicos; e 0,6% de outra religião. 

Do total de 175 alunos analisados, as Figuras 95 e 96 apresentam as frequências, 

relacionadas à profissão dos pais e das mães desses alunos. Assim, no que diz respeito à 

profissão do pai, de acordo com as categorias presentes, observou-se:  10,3% como pedreiro, 

4,0% como ajudante de pedreiro, 2,9% como vendedor, 2,3% motorista, 1,7% com as profissões 

de capoteiro e agricultor e 51,4% não declarou a profissão (Figura 95). 
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Figura 95 - Distribuição da frequência por profissão dos pais dos alunos da EMPLMF 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à profissão da mãe, 30,9% declararam do lar, 9,7% domésticas, 2,9% diaristas 

e 40,0% não declararam a profissão (Figura 96).  

Figura 96 - Distribuição da frequência por profissão das mães dos alunos da EMPLMF 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família, 39,4% declararam sim, 

8,6% declararam que não fazem parte e 52,0% não declararam (Figura 97). 
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Figura 97 - Distribuição do Programa Bolsa Família da EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Sobre o quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 77,7% responderam não e 

22,3% responderam que “sim” (Figura 98). 

Figura 98 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) da EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao Rendimento Escolar do ano anterior, 85,1% foram aprovados, 

13,7% reprovados, 0,6% abandonaram e 0,6% não declararam (Figura 99).  
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Figura 99 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior da EMPLMF 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item necessidades educacionais especiais, 49,1% responderam não ter, 4,0% 

responderam possuir e 46,9% não declararam (Figura 100). 

Figura 100 - Distribuição por NEE dos alunos da EMPLMF (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

 

5.8.3 Distribuição espacial da população escolar da EM Professor Luís Maranhão Filho 

 

A EM Professor Luís Maranhão Filho, que se localiza no bairro de Cidade Nova, 

apresentou um total de 175 alunos matriculados no 9º Ano, distribuídos em: 54 alunos no ano 

de 2011; 58 no ano de 2013; 63 no ano de 2015. A escola ocupa a 5ª posição em número de 

alunos concluintes dentre as oito escolas municipais elencadas no estudo, o que corresponde a 

10,4% do total de alunos da pesquisa. Ressalta-se que a escola apresentou um acréscimo no 



151 

 

 

número de matrículas, na ordem de 16,7%, nos anos de 2011 e 2015, e de 8,6% no período de 

2013 a 2015.  

Essa população ao ser espacializada expôs que os alunos, notadamente, residem no 

próprio bairro onde está situada a escola. Identificou-se, assim, que 81,7% dos alunos de 9º 

Ano, no período pesquisado, eram residentes no bairro de Cidade Nova. Enquanto que os outros 

18,3% dos alunos residiam em bairros adjacentes como Nossa Sra. do Nazaré, Dix-Sept 

Rosado, Lagoa Nova e Nordeste. 

Portanto, observa-se que a população escolar da EM Professor Luís Maranhão Filho 

encontra-se concentrada basicamente nos bairros de Cidade Nova, Felipe Camarão (a oeste), 

Planalto (ao sul) e Nossa Sra. do Nazaré, Dix-Sept Rosado, Lagoa Nova e Nordeste (ao norte), 

conforme a Figura 101. 
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Figura 101 - Localização da escola e distribuição espacial dos alunos de 9º Ano da EMPLMF (2011/2013/2015). 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do aluno (2011-2016) e uso das ferramentas tecnológicas Google Maps e Google Earth. 
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6 A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO ESCOLAR E ASPECTOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS DAS OITO ESCOLAS MUNICIPAIS (CONCLUSÕES) 

 

Este capítulo faz uma análise geral dos dados sociodemográficos e da distribuição 

espacial das oito escolas municipais analisadas. Tem-se aqui uma apresentação de natureza 

descritiva das variáveis definidas ao apontar o perfil sociodemográfico e a distribuição espacial 

da população escolar dos alunos de 9º Ano. Observa as peculiaridades de cada espacialização 

e expõe valores do IDEB e do Indicador de Nível Socioeconômico (INSE).  

 

6.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

Quanto aos aspectos sociodemográficos, foram analisados 1.690 alunos, referentes aos 

anos 2011/2013/2015 do 9º ano do Ensino Fundamental nas oito Escolas Municipais. A 

caracterização da análise foi estruturada com base nas respostas obtidas da Ficha Individual do 

aluno (ANEXO I). Do total de alunos pesquisados a maioria se constitui do sexo feminino 

54,6%, com 45,4% do sexo masculino. A EM Professor Luís Maranhão Filho apresentou o 

menor percentual de alunos (39,4%) e maior de alunas (60,6%) enquanto que, ao contrário, a 

EM Professor Waldson José Bastos Pinheiro ficou com 53,2% de alunos e 46,8% de alunas.  

No conjunto das oito escolas analisadas, observou-se quanto a cor/raça dos estudantes: 

33% pardos, 28,1% brancos, 0,1% negros e 38,8% não declararam (Figura 102). 

Figura 102 - Distribuição por cor/raça dos alunos das oito escolas municipais 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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A EM Ferreira Itajubá apresentou o maior número de alunos brancos (45,5%) e a EM 

Professor Oto de Brito Guerra o maior número de alunos pardos (59,7%). As escolas EM 

Professor Antônio Severiano e EM Oto de Brito Guerra foram as únicas que apresentaram 

alunos da cor/raça negra, respectivamente 0,6% e 0,5%. Já a EM 4º Centenário foi a que obteve 

os menores percentuais de brancos e pardos, respectivamente 8% e 8,6%; isto ocorreu em 

função de 83,4% dos alunos não terem declaro cor/raça. 

Quanto à naturalidade dos alunos, 80% nasceram em Natal/RN, 0,9% em Macaíba, 0,6% 

em Parnamirim, 0,4% em São Gonçalo do Amarante e 17,8% em outra cidade (Figura 103).  

Figura 103 - Distribuição por Naturalidade dos alunos das oito escolas municipais 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto à religião dos alunos: 96,4% não declararam; 1,8% são católicos ou evangélicos.  

Em relação à profissão do pai, de acordo com as categorias presentes, observou-se: 8,1% 

pedreiros; 2,6% ajudantes de pedreiro; 5,4% profissionais liberais; 4,1% estatutários; 43,7% 

declararam outras profissões; e 35,7% não declararam a profissão (Figura 104). 
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Figura 104 - Distribuição por profissão do pai das oito escolas municipais (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Quanto a profissão da mãe dos alunos pesquisados, identificou-se: 39,4% do lar; 7% 

domésticas; 4,7% estatutárias; 2,6% auxiliares de serviços gerais; 1,8% diaristas; 18,2% 

declararam outra profissão; e 25,6% não declararam a profissão (Figura 105). 

Figura 105 - Distribuição por profissão da mãe das oito escolas municipais (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao benefício do Programa Bolsa Família: 33,4% declararam receber; 

29,4% declararam que não fazem parte do programa; 36,6% não declararam; e 0,6% sem 

informação (Figura 106). 
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Figura 106 - Distribuição do Programa Bolsa Família das oito escolas municipais 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No quesito "estudou em outra escola do 6º ao 8º Ano", 72,1% responderam que não, 

27,7% responderam que sim e 0,2% sem informação (Figura 107). 

Figura 107 - Aluno estudou em outra escola (6º ao 8º Ano) das oito escolas municipais 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No que diz respeito ao rendimento escolar do ano anterior, 92,9% foram aprovados e 

6,2% reprovados, 0,4% abandonaram e 0,5% distribuídos entre transferidos, evadidos e que não 

responderam (Figura 108). 
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Figura 108 - Distribuição do resultado do aluno no ano anterior das oito escolas municipais 

(2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

No item necessidades educacionais especiais; 81,7% responderam não ter; 2,1% 

responderam possuir; 16,1% não declararam; e 0,1% sem informação (Figura 109). 

Figura 109 - Distribuição por NEE dos alunos das oito escolas municipais (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Os aspectos gerais segundo as variáveis sociodemográficas e de aprendizagem das oito 

escolas municipais analisadas são apresentados no Quadro 6.
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Quadro 6 - Aspectos gerais das oito escolas municipais segundo variáveis sociodemográficas e de aprendizagem (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 
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6.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO ESCOLAR DAS OITO ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

 

Tratar do tema da espacialização da população escolar e do perfil sociodemográfico dos 

alunos da rede pública de ensino da cidade do Natal, ao nível da análise dos dados primários, 

constituiu-se em uma tarefa desafiadora uma vez que, de maneira geral, nenhuma análise da 

educação e das políticas educacionais, mesmo sob a perspectiva da demografia da educação, 

deve desconsiderar três características fundamentais do sistema educacional: i) O aspecto 

acentuadamente descentralizado da Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, na 

faixa etária dos 0 aos 6 anos de idade, o Ensino Fundamental, dos 7 aos 14 anos e o Ensino 

Médio, correspondente à faixa etária dos 15 aos 17 anos de idade; ii) A diversidade das redes 

estaduais e municipais de ensino, que reflete, de um lado, as diferenças socioeconômicas 

regionais e intrarregionais e, de outro, o alto nível de autonomia que a legislação educacional 

concede aos Estados e aos Municípios na organização dos seus sistemas de ensino; iii) O papel 

do governo federal na educação básica, que é redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante 

assistência técnica e financeira aos Estados e municípios (INEP, 2000). 

Nesse sentido, o INEP e o IBGE têm produzido um elevado número de indicadores 

educacionais a partir de levantamentos estatísticos, possibilitando, desta forma, uma visão 

ampla da realidade educacional, tanto a nível de Brasil como dos municípios. Com sua 

utilização, torna-se possível o acompanhamento, planejamento e desenvolvimento de políticas 

mais eficazes para melhorar as condições de ensino no país (INEP, 2002). 

A distribuição espacial da população escolar por regiões administrativas não apresentou 

grandes disparidades, com 30,7% dos alunos de 9º Ano localizados na Região Administrativa 

Leste, a Região Administrativa Norte em segundo lugar com 25,4% e as Regiões 

Administrativas Oeste e Sul com, respectivamente, 23% e 20,9%. A EM 4º Centenário é a que 

apresentou a maior população escolar, com 427 alunos ou 25,3%, enquanto que a EM Juvenal 

Lamartine expôs a menor população, com 5,4% ou 92 alunos (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Distribuição da população escolar de 9º Ano das oito escolas municipais por ano e 

período (2011/2013/2015) 

Escola Municipal / Região 

Administrativa 

Anos Período Percentual 

2011 2013 2015 (2011/2013/2015) 
% 

Escola 

% 

RA 

1) E. M. Prof. Waldson José 

Bastos Pinheiro 
47 65 55 167 9,7 

25,4 
2) E. M. Prof.ª Francisca de 

Oliveira 
76 119 71 266 15,7 

3) E. M. Prof. Antônio 

Severiano 
64 60 34 158 9,3 

20,9 
4) E. M. Prof. Otto de Brito 

Guerra 
83 46 67 196 11,6 

5) E. M. 4º Centenário  127 146 154 427 25,3 

30,7 

6) E. M. Juvenal Lamartine 29 28 35 92 5,4 

7) E. M. Ferreira Itajubá 58 80 71 209 12,6 

23 
8) E. M. Prof. Luís Maranhão 

Filho 
54 58 63 175 10,4 

Total  538 602 550 1.690 100 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016). 

Em relação à queda do número de alunos verificada em metade das escolas, pode ter 

como hipótese: i) questões demográficas referentes à migração ou à inércia demográfica – 

visualizada anteriormente nas pirâmides etárias de Natal 2000/2010; ii) o efeito da mortalidade 

de crianças e adolescentes decorrente da violência na qual a população que vive nas periferias 

da cidade está exposta; por fim, iii) estaria associada ao abandono à escola em decorrência de 

muitos adolescentes procurarem empregos, formal ou não, para que possam ajudar 

financeiramente suas famílias.  

A Figura 110 expõe claramente a distribuição espacial dos alunos das oito escolas 

analisadas nos anos de 2011, 2013 e 2015. 
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Figura 110 - Localização das oito escolas municipais e da população escolar de 9º Ano (2011/2013/2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Processo Individual do Aluno (2011-2016) e uso das ferramentas tecnológicas Google Maps e Google Earth. 
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No tocante à análise da distribuição espacial dos alunos das oito escolas (Figura 110), 

foi possível pontuar as seguintes questões:  

 Parcela significativa da população escolar da Rede Municipal de Ensino é 

formada por alunos que residem em municípios limítrofes de Natal/RN;  

 A EM 4º Centenário, localizada em área central da cidade, possui a maior 

população e dispersão populacional, tem alunos de praticamente todos os 

bairros de Natal/RN, bem como dos municípios de Extremoz, Macaíba, São 

Gonçalo do Amarante e Parnamirim. É também a escola que apresenta os 

melhores indicadores de educação da rede, constituindo-se, portanto, em uma 

escola de centro;  

 A EM Prof. Waldson José Bastos Pinheiro localizada nas Região 

Administrativa Norte (IDEB 2,4 em 2013, passou para 2,8 em 2015) e a EM 

Prof. Oto de Brito Guerra na Região Administrativa Sul (2,6 em 2013 para um 

IDEB de 2,9 em 2015) apresentaram pequenas melhorias em seus indicadores 

em 2015, estas exibiam as piores notas de IDEB dentre as escolas em análise. 

A EMPWJBP por se encontrar na periferia da cidade e a EMPOBG por atender 

a alunos residentes na Região Administrativa Oeste, também periferia;   

 A EM Prof. Luís Maranhão Filho teve um expressivo aumento do IDEB, 

passou de 1,9 (2013) para 3,4 (2015); 

 A EM Ferreira Itajubá apresentou uma queda de 4,1 (2013) para 2,6 (2015), 

provavelmente em função do elevado número de alunos com DIS que era de 

15,1 em 2011 e passou para 45,1 em 2015; 

 A população escolar, de uma forma geral, concentra-se no entorno de cada uma 

das escolas. Em destaque estão as escolas EM Ferreira Itajubá, EM Prof. Luís 

Maranhão Filho e EM Profa. Francisca de Oliveira, havendo uma parcela 

significativa de alunos residentes em outros bairros da cidade e dos municípios 

de Extremoz, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim; 

 A EM Prof. Antônio Severiano, que apresentou o segundo melhor IDEB, 

possui a maior parte dos seus alunos matriculados no 9º Ano residentes no 

município de Parnamirim (74,7%), é, nesse sentido uma escola de fronteira;  

 A EM Juvenal Lamartine apresentou a menor população escolar dentre as oito 

escolas municipais da análise e uma importante parcela de seus alunos residem 
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na Região Administrativa Norte (bairro de Nossa Sra. da Apresentação) e da 

Região Administrativa Sul (Lagoa Nova).   

Por fim, em termos metodológicos, ressalta-se que a utilização das ferramentas 

tecnológicas Google Maps e o Google Earth permitiu sistematizar as informações 

geográficas, propiciando assim o georreferenciamento e facilitando desta forma a análise 

dos dados. Desse modo, permitiu também a espacialização da população e contribuiu 

como instrumento de facilitação da análise da distribuição espacial da população e a 

compreensão desta temática aos gestores educacionais. A Figura 23 mostra a localização 

e distribuição Espacial das oito escolas municipais e da população escolar dos 9º anos 

(2011/2013/2015). 

 

6.3 SOBRE O IDEB E O INDICADOR DE NÍVEL SOCIOECONÔMICO (INSE) 

DAS OITO ESCOLAS MUNICIPAIS – CONCLUINDO 

 

Um dado importante a ser considerado na análise dos resultados do desempenho 

da escola é o Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas (INSE), criado no segundo 

semestre de 2014. É um indicador cuja finalidade é posicionar o conjunto dos alunos 

atendidos por cada escola em um estrato, em função da posse de bens domésticos, a renda 

e a contratação de serviços pela família dos alunos e pelo o nível de escolaridade de seus 

pais (INEP, 2014). 

As escolas EM Waldson José Bastos Pinheiro (1) e EM Prof. Oto de Brito Guerra 

(4) apresentaram um mesmo comportamento no que se refere à evolução do IDEB – 

estacionado nos anos de 2011 e 2013 e com um pequeno acréscimo em 2015, conforme 

Figura 22 e Figura 52. São igualmente escolas que atendem alunos da periferia da cidade 

e que apresentam Distorção Idade-Série (DIS), total de 48,6% (EM Waldson José Bastos 

Pinheiro) e de 64,2% (EM Prof. Oto de Brito Guerra). Sendo no 9º Ano, 42,2% e 47,1%, 

respectivamente. Elas são classificadas pelo MEC como escolas de Indicador de Nível 

Socioeconômico (INSE) considerado médio.   

Portanto, seria o razoável, em função dos IDEB Observados pela escola, rever 

uma nova meta a ser alcançada pelas escolas supracitadas, uma vez que ambas 

apresentaram, praticamente, o mesmo IDEB nos anos de 2011 e 2013 (2,6) e, 

independente do que as mesmas haviam apresentado em anos anteriores como resultado, 

continuaram apontadas como Metas ao IDEB 2015 de 4,3 (EM Waldson José Bastos 
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Pinheiro) e 4,2 (EM Prof. Oto de Brito Guerra).Ou seja, esperava-se um aumento de 

61,5% no IDEB, no mínimo, para poder atingir as respectivas Metas. 

O mesmo caso é observado em relação à EM Juvenal Lamartine e à EM Ferreira 

Itajubá em relação ao comportamento dos resultados do IDEB. A EM Juvenal Lamartine 

passou de um IDEB de 4,7 em 2013, para o valor de 3,0 em 2015. A EM Ferreira Itajubá 

passou de 4,1 em 2013, para 2,6 em 2015. De igual modo, para as mesmas deveriam ser 

recalculadas as suas Metas IDEB em função das quedas abruptas do IDEB Observado. 

Vale salientar que na EM Ferreira Itajubá a Distorção Idade-Série apresentou um aumento 

significativo, passando de 15,1% em 2011 para 45,4% em 2015, contribuindo 

negativamente para o resultado do IDEB. Em relação à EM Juvenal Lamartine, a mesma 

apresentou uma pequena queda da Distorção Idade-Série, saiu de 62,1% em 2011 para 

54,3% em 2015 – uma DIS ainda bastante elevada que pode, a exemplo da EM Ferreira 

Itajubá, ter contribuído para o resultado do seu desempenho no IDEB. 

No tocante à classificação de INSE das oito escolas municipais pesquisadas para 

os anos de 2011 e 2013, foram consideradas com nível Médio Alto a EM Professora 

Antônio Severiano que alcançou 53,7 e a EM 4º Centenário que atingiu 51,0. As outras 

escolas tiveram INSE considerado Médio, alcançaram, em ordem decrescente: EM 

Ferreira Itajubá 49,8; EM Professora Francisca de Oliveira 48,4; EM Professor Waldson 

José Bastos Pinheiro 47,8; EM Juvenal Lamartine 47,7; EM Professor Luís Maranhão 

Filho 46,6; EM Professor Oto de Brito Guerra 45,9 (INEP, 2011 e 2013). 

Pode-se concluir que o desempenho das escolas depende em certa medida das 

condições socioeconômicas, principalmente quando se constata que as escolas que 

apresentaram maiores valores de IDEB possuem INSE Médio Alto, ao contrário das que 

apresentaram menores valores de IDEB e possuem menores INSE.  

Tomadas no seu conjunto as oito escolas municipais, tem-se aquelas que 

apresentaram IDEB maior que a meta, conforme visto no Quadro 2: 

 Em 2011: EM Professora Francisca de Oliveira (4,1), EM 4º Centenário (4,5) 

e EM Ferreira Itajubá (3,7); 

 Em 2013: EM 4º Centenário (5,2), EM Juvenal Lamartine (4,1) e EM Ferreira 

Itajubá (4,1); 

 Em 2015: apenas a EM 4º Centenário (5,1) apresentou IDEB maior que a meta. 
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Perspectivas futuras a serem exploradas 

 

No transcorrer da pesquisa alguns elementos foram incorporados em função do 

manuseio das ferramentas tecnológicas. Abriu, desta forma, algumas possibilidades ou 

ideias para futuros trabalhos, dentre as quais: 

 Investigar a distância da residência do aluno em relação à escola e o seu 

rendimento e desempenho escolar;  

 Realizar uma investigação comparativa da distribuição espacial da população 

escolar e do perfil sociodemográfico entre as escolas públicas e privadas com 

a mesma oferta de ensino; 

 Investigar o caminho percorrido pelo aluno e traçar os pontos médios de 

distância da totalidade dos alunos à escola para verificar possíveis relações de 

pertinência da localização da escola e da população escolar atendida.  

Assim buscar-se-ia responder questões relativas à escola em função de sua 

localização geográfica e ao pleno atendimento à população escolar onde a mesma está 

inserida.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao término de todos os apontamentos da pesquisa, percebe-se que na verdade, 

apesar de se reunir um conjunto de informações traduzidas em gráficos, tabelas, quadros 

e mapas (figuras), há uma primeira sensação de um trabalho concluído, mas que não se 

encerra em si. Pois, outras ideias floresceram, porém não puderam ser incorporadas e de 

outras que certamente serão despertadas em função de novos olhares, permitindo dessa 

forma, novas explorações da temática apresentada. 

Dessa forma, os achados revelados neste trabalhado principalmente sobre a 

distribuição da população escolar com base em dados primários, isto é, com as 

informações fornecidas pela própria escola, podem motivar outros pesquisadores a 

enveredar por essa temática demográfica (populacional), estatística e geográfica 

(espacial).  

As áreas do conhecimento nesta pesquisa foram a Geografia, a Educação e a 

Estatística, que, conforme explicitado no início deste estudo, as duas primeiras fazem 

parte da formação do investigador. Portanto, pode parecer uma pesquisa eminentemente 

geográfica, educacional ou populacional, mas estas são reunidas sob a perspectiva do 

olhar demográfico. Uma vez que, a investigação ao se debruçar sobre a distribuição 

espacial das escolas e da população escolar na rede pública de ensino de Natal/RN, a 

partir de dados fornecidos pelas escolas, buscou reunir diversos elementos envolvidos 

nessa questão, subsidiando uma melhor análise do tema, como por exemplo, o contexto 

(sócio)demográfico da cidade do Natal e o perfil (sócio)demográfico do aluno.  

São as escolas que ao realizarem as matrículas dos alunos novatos, ou mesmo 

renovações dos já matriculados, reúnem e atualizam anualmente um conjunto de 

informações importantes do aluno e de sua família. Possibilita, quando essas informações 

são sistematizadas, um acesso preciso de dados referentes aos aspectos socioeconômicos, 

sociodemográficos e socioculturais. 

Conclui-se que as condições socioeconômicas das regiões administrativas (e dos 

bairros) interferem no desempenho da escola, principalmente quando se constata que 

aquelas escolas que apresentaram os maiores IDEB possuem, de igual forma, INSE médio 

alto e, ao contrário, as escolas que apresentaram os menores IDEB possuem os menores 

INSE.  



167 

 

 

Assim, de posse do conjunto desvendado pelo perfil (sócio)demográfico e 

educacional dos alunos de 9º Ano, bem como da criação dos mapas da distribuição 

espacial da população escolar de cada escola e do conjunto das oito escolas municipais 

pesquisadas na Rede Municipal de Ensino de Natal, mesmo reconhecendo o caráter 

inacabado desta pesquisa, espera-se que essas informações e que as descobertas reveladas 

pela pesquisa possam colaborar na perspectiva da construção de novos conhecimentos e 

do aprofundamento das realidades das escolas públicas, municipais e também estaduais, 

contribuindo, desta forma, para futuras tomadas de decisões.  
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ANEXO I – Ficha Individual 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR 

SETOR DE NORMAS E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 
 

FICHA INDIVIDUAL 
 

 

   ESTABELECIMENTO: ____________________________________________   

   ENDEREÇO: _________________________________ CIDADE: ______________  

 

ALUNO: ___________________________________________________SEXO: ________________ 

NASCIDO: _____________ CIDADE: ___________ UF: ______ NACIONALIDADE: __________  

FILIAÇÃO: _______________________________________________________________________  

ND: RUA _________________________________________________________________________ 

          BAIRRO _____________________________________________________________________ 
 

 

Ano 
 

Dias Letivos 
 

Ano de Escolaridade ou 

Nível  
Turno 

 
Turma 

     

 

 

 

 

 

 
 

BASE NACIONAL COMUM 
PARTE 

DIVERSIFICADA 

T
o
ta

l 
d
as

 F
al

ta
s 

L
ín

g
u
a 

P
o
rt

u
g
u
es

a 

M
at

em
át

ic
a 

C
iê

n
ci

as
 

H
is

tó
ri

a 

G
eo

g
ra

fi
a 

A
rt

e 

E
d
u
ca

çã
o
 

F
ís

ic
a 

E
n
si

n
o
 

R
el

ig
io

so
 

In
g
lê

s 

 

 

FALTAS 
 

1º Bimestre - - - - - - - - - - - 

2º Bimestre - - - - - - - - - - - 

3º Bimestre            

4º Bimestre            

TOTAL            
 

AULAS DADAS 

 

1º Bimestre           

T
o

ta
l 

an
u
al

 d
as

 a
u
la

s 

d
ad

as
 

%
 f

re
q
u

ên
ci

a 
an

u
al

 

2º Bimestre           

3º Bimestre           

4º Bimestre           

TOTAL            - 

 



174 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL COMUM 

PARTE 

DIVERSIFIC
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ín

g
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a 
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as
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tó
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E
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u
ca

çã
o

 

F
ís

ic
a 

E
n
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n
o
 

R
el

ig
io

so
 

In
g
lê

s 

  

1º 

Bimestre 
 

 
         

2º 

Bimestre 
 

 
         

3º 

Bimestre 

 

 
         

4º 

Bimestre 

 

 
         

Total de 

pontos 
          

Média 

Anual 
          

 

Média 

Anual x2 

          

Exame 

Final x1 

          

Total de 

Pontos : 3 

          

MÉDIA 

FINAL 

          

 
 

Resultado do ALUNO: 

 

              AP – Aprovado                                                    ABAND - Abandono 

 

              REP - Reprovado 

 

              RF – Reprovado por Frequência                         TRANSF - Transferido 

OBSERVAÇÕES:    
 

 
NATAL/RN, _______ /________ /________ . 

 

 _____________________________                             ______________________________ 

 

 

 

 

X 
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ANEXO II – Histórico Escolar 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 HISTÓRICO 

  ESCOLAR 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

       LEI Nº 9394/96 

                                                                                                       ID: 123820264565 

 

ESTABELECIMENTO 

 

DECRETO DE CRIAÇÃO N°  

 

DATA 

 

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 

- 

DATA 

- 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

 

CIDADE 

 

UF 

 

 
 

 

NOME                                                                                                          SEXO                      

 

FILIAÇÃO ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

      

NACIONALIDADE 

 

 

NATURALIDADE ESTADO DATA DE NASCIMENTO 

DADOS DO REGISTRO DE NASCIMENTO/CASAMENTO 

 

N° DO REGISTRO Nº DO 

LIVRO 

FOLHAS 

 

CARTÓRIO 

 

 

CIDADE 

 

 

ESTADO DATA 

CÉDULA DE IDENTIDADE 

 

Nº ESTADO ORGÃO EXPEDIDOR 

 

 
 

 

CERTIFICAMOS QUE _______________________________________________________________ 

CONCLUIU ____________________________________________ DO ENSINO FUNDAMENTAL, 

NO ANO DE _________ NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI Nº 9394/96 E NO DISPOSTO NO 

REGIMENTO ESCOLAR, TENDO OBTIDO OS RESULTADOS COSNTANTES NESTE 

HISTÓRICO ESCOLAR. 

 

  

          

           

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 

                     

                

CERTIFICADO 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da Escola 
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ANO ESTABELECIMENTO CIDADE/ESTADO 
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ANEXO III – Planilhas para Coleta de Dados 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – PLANILHA DE VARIÁVEIS 

ESCOLA MUNICIPAL________________ZONA ADMINISTRATIVA: _____________ BAIRRO:__________________ 

 

PLANILHA (EXCEL) PARA COLETA DE DADOS 

 

Legenda: 

Dados da Escola – NOMe: Nome; ENDe: Endereço 

Dados do Aluno – NOMa: Nome do aluno; ENDa: Endereço; SEXa: Sexo; CORa: Cor Raça; DAN: Data de Nascimento; IDAa: Idade;     NATa: Naturalidade; NEEa: Portador 

de Necessidades Educacionais Especiais. 

Dados da Escolaridade do aluno – 6-8:Estudou do 6º ao 8º na escola; SIRa: Situação no ano anterior; ACIa: Encontra-se no Ano conforme a idade. 

Dados da Família – PRFm: Profissão da mãe; PRFp: Profissão do pai; RELf: Religião; BFAf: Beneficiário do Programa Bolsa Família;       NISf: Nº de Inscrição Social; IDCE: 

ID Censo Escolar. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDSON PINHEIRO - 9º B MATUTINO - 2011 

DADOS DA ESCOLA DADOS DO ALUNO 

 V1 V2  V3 V4  V5 V6 V7 V8 

Nome do aluno Endereço Sexo Cor/Raça Data/Nascimento Idade Naturalidade NEE 

Aluno 1 - FEMININO PARDA 02/12/1996 15 NATAL/RN NÃO 

Aluno 2 - FEMININO PARDA 12/03/1996 15 NATAL/RN NÃO  

Aluno 4 - FEMININO PARDA 29/12/1995 16 NATAL/RN NÃO 

Aluno 5 - MASCULINO PARDA 27/02/1996 15 NATAL/RN NÃO 

Aluno 6 - FEMININO PARDA 26/03/1996 15 SÃO LUIZ/MA NÃO 

Aluno 8 - MASCULINO BRANCA 06/05/1993 18 NATAL/RN NÃO 

Aluno 10 - FEMININO BRANCA 09/08/1997 14 NATAL/RN NÃO 

Aluno 11 - FEMININO PARDA 16/05/1997 14 NATAL/RN NÃO 

Aluno 12 - FEMININO BRANCA 26/04/1997 14 NATAL/RN NÃO 

Aluno 13 - FEMININO PARDA 19/08/1996 15 NATAL/RN NÃO 

Aluno 14 - FEMININO PARDA 21/03/1997 14 NATAL/RN NÃO DECLARADA 

Aluno 15 - MASCULINO PARDA 15/06/1995 16 NATAL/RN NÃO 

Aluno 16 - MASCULINO NÃO DECLARADA 06/12/1996 15 NATAL/RN NÃO DECLARADA 

Aluno 18 - MASCULINO BRANCA 01/09/1993 18 RIO JANEIRO/RJ NÃO 

Aluno 19 - MASCULINO BRANCA 26/01/1996 15 CAICÓ/RN NÃO DECLARADA 

Aluno 20 - FEMININO PARDA 07/12/1996 15 CAICÓ/RN NÃO 

Aluno 21 - MASCULINO PARDA 25/11/1995 16 JOÃO PESSOA/PB NÃO 

Aluno 22 - MASCULINO NÃO DECLARADA 11/12/1997 14 COTIA/SP NÃO 

Aluno 23 - MASCULINO PARDA 17/03/1997 14 PARELHAS/RN NÃO 

Aluno 24 - FEMININO PARDA 29/02/1996 15 NATAL/RN NÃO 

Aluno 25 - FEMININO PARDA 28/05/1994 17 NATAL/RN SIM 
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V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

ESCOLARIDADE DO ALUNO DADOS DA FAMÍLIA 

Veio de outra 

escola? 

Situação ano 

anterior 

Estudou na escola 

do 6º ao 8º? 

Encontra-se no Ano 

conforme a idade? 
Profissão da mãe Profissão do pai Religião Bolsa família 

NÃO APROVADO SIM NÃO DO LAR MILITAR NÃO DECLARADA SIM 

NÃO REPROVADO SIM NÃO DO LAR MOTORISTA NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA 

NÃO APROVADO SIM NÃO DO LAR PORTEIRO NÃO DECLARADA SIM 

NÃO APROVADO SIM NÃO NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA SIM 

NÃO APROVADO SIM NÃO DO LAR VIGILANTE NÃO DECLARADA NÃO 

SIM APROVADO NÃO NÃO DO LAR VIGILANTE NÃO DECLARADA NÃO 

SIM APROVADO NÃO SIM DO LAR OP MÁQUINA NÃO DECLARADA NÃO 

NÃO REPROVADO SIM SIM DO LAR GARÇON NÃO DECLARADA SIM 

SIM APROVADO NÃO SIM COSTUREIRA GARÇON NÃO DECLARADA SIM 

NÃO APROVADO SIM NÃO DO LAR MILITAR NÃO DECLARADA NÃO 

NÃO APROVADO SIM SIM MANICURE ELETRICISTA NÃO DECLARADA NÃO 

NÃO APROVADO SIM NÃO DOMESTICA SERRALHEIRO NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA 

SIM APROVADO NÃO NÃO COSTUREIRA FUNC PÚBLICO NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA 

NÃO APROVADO SIM NÃO AG SAÚDE MECÂNICO NÃO DECLARADA SIM 

SIM APROVADO NÃO NÃO PROFESSORA COMERCIANTE NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA 

SIM REPROVADO NÃO NÃO DOMESTICA MECÂNICO NÃO DECLARADA SIM 

NÃO APROVADO SIM NÃO DO LAR MARCINEIRO NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA 

SIM APROVADO NÃO SIM DO LAR PINTOR NÃO DECLARADA NÃO 

SIM APROVADO NÃO SIM DO LAR OLEIRO NÃO DECLARADA SIM 

SIM APROVADO NÃO NÃO NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA NÃO 

SIM APROVADO NÃO NÃO COPEIRA NÃO DECLARADA NÃO DECLARADA NÃO 

SIM APROVADO NÃO SIM DO LAR MOTORISTA NÃO DECLARADA NÃO 
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ANEXO IV – Estrutura interna básica da Secretaria Municipal de Educação de 

Natal/RN (Decreto Nº 10.601/2015, Quadro de Lotação dos Cargos Comissionados e 

Organograma) 
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