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Assim como não posso ser professor 

sem me achar capacitado para ensinar certo e 

bem os conteúdos de minha disciplina, não 

posso por outro lado, reduzir minha prática 

docente ao puro ensino daqueles conteúdos. 

Esse é um momento apenas de minha 

atividade pedagógica. Tão importante quanto 

ele, o ensino dos conteúdos, é o meu 

testemunho ético ao ensiná-los. É a decência 

com que eu faço. É a preparação científica 

revelada sem arrogância, pelo contrário, com 

humildade. E o respeito jamais negado ao 

educando, a seu saber de experiência feito que 

busco superar com ele. Tão importante quanto 

o ensino dos conteúdos é a minha coerência 

entre o que o que digo, o que escrevo e o que 

faço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

No dia quatorze (14) de junho de 2018, ocorreu o primeiro Comitê de Integração 

Fronteiriça entre as cidades de São Borja e Santo Tomé. Reuniram-se, nesta 

oportunidade, sociedade, representantes políticos, diversas instituições públicas e 

privadas, bem como os ilustres cônsules do Brasil e da Argentina e dos representantes 

dos Ministérios de Relações Exteriores brasileiro e argentino. 

O Comitê de Integração Fronteiriça, possui como um de seus principais 

objetivos a busca de soluções comuns para as dificuldades encontradas pelos cidadãos 

de ambas as cidades. Procura também, atingir um maior intercâmbio das autoridades 

locais, estaduais e federais do Brasil e Argentina. 

Os trabalhos se desenvolveram ao longo do dia, divididos em quatro (4) 

comissões, em que se levantaram problemas comuns e apontaram-se propostas, cada 

uma em sua área de competência. As comissões estavam dispostas da seguinte maneira: 

Comissão de Facilitação Fronteiriça; Comissão de Infraestrutura, Comércio e Turismo; 

Comissão de Cultura, Educação e Universidades; Comissão de Saúde e Meio Ambiente. 

As atas dos trabalhos podem ser consultadas nos anexos deste relatório. Porém, 

este relatório, se deteve na comissão de Educação, que primeiramente estava reunida na 

comissão de Cultura, Educação e Universidades, e que posteriormente foi dividida em 

temáticas de Cultura, Universidades e Educação, visto o grande número de participantes 

nas discussões. Nos próximos itens se desenvolverá melhor alguns dados que colaboram 

com a necessidade de enfrentamento de algumas questões discutidas no Comitê de 

Integração Fronteiriça São Borja/Santo Tomé. 

 

Apresentação do Recorte Espacial - Área de Estudo 

 

Localização da área de estudo 

 

O recorte de estudo, se refere à cidade de São Borja- RS, que fica localizada em 

região de fronteira (ver figura 01), intitulada Fronteira - oeste do Estado do Rio Grande 

do Sul.  A municipalidade faz divisa com a cidade de Santo Tomé que integra a 



Província de Corrientes na Argentina, sendo consideradas cidades gêmeas
1
 (SILVA, 

2016).  

Figura 01: Mapa localização São Borja-RS e Santo Tomé  

 

Fonte: PINTO, Muriel (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
Segundo o Ministério da Integração Nacional (2005), as cidades-gêmeas são núcleos urbanos 

relativamente interdependentes localizados de um lado e de outro dos limites transfronteiriços que 

apresentam vetores, tanto, convergentes, derivados do elevado potencial de integração transnacional, 

quanto divergentes, oriundos das novas ameaças e dos contenciosos característicos das fronteiras, motivo 

pelo qual se justifica a definição estratégica de políticas públicas focalizadas. 



Figura 02: Mapa localização de São Borja – RS  

 

Fonte: IBGE – 2010 

 

As informações e dados aqui apresentados são baseados no banco de dados do 

IBGE 

 

População 

 

População estimada [2018]: 60.557 pessoas   

 

População no último censo [2010]: 61.671 pessoas   

 

Densidade demográfica [2010]: 17,05 hab/km²   

 

São Borja 



São Borja é um município localizado a oeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(extremo sul do Brasil). A cidade fica aproximadamente à 595 Km da capital do Estado 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tem seu território limitado ao Norte com as 

cidades de Garruchos e Santo Antônio das Missões. Ao Sul os limites se dão com as 

cidades de Maçambará e Itaqui. A Leste com as cidades de Itacurubi e Unistalda. Estes 

municípios correspondentes ao território Brasileiro (SÃO BORJA, 2009). 

Ao Oeste, a cidade de São Borja faz fronteira com a cidade de Santo Tomé 

localizada na província de Corrientes da República Argentina. A divisa entre a cidade 

de São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) é demarcada pelo Rio Uruguai (SÃO 

BORJA, 2009). 

Segundo fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2018), 

São Borja possui uma população estimada de 60.557 pessoas. No ano de 2017, 

estimava-se que existiam 7293 matriculas no ensino fundamental, com 537 docentes 

atuando até 2015, distribuídos no total de 35 escolas. Já no ensino médio, em 2015, 228 

docentes eram responsáveis por 2118 discentes matriculados até 2017. 

 

VISÃO GERAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO BORJA (IBGE) 

 

Taxa de 

escolarização de 6 a 14 

anos de idade [2010] 

 97,5 %   

   

IDEB – Anos iniciais do 

ensino fundamental [2015] 

 

 5.4   

   

IDEB – Anos finais do 

ensino fundamental [2015] 

 3.7   

   

Matrículas no ensino 

fundamental[2017] 

 7.293 matrículas   

   

Matrículas no 

ensino médio [2017] 

 

 2.118 matrículas   

   

Docentes no ensino 

fundamental [2015] 

 

 537 docentes   

   

Docentes no ensino médio  228 docentes   



[2017] 
 

   

Número de 

estabelecimentos de ensino 

fundamental [2017] 

 35 escolas   

   

Número de 

estabelecimentos de ensino 

médio [2017] 

 

 12 escolas   

Fonte: IBGE (2018) 

 

Após apresentar esses dados iniciais da atual situação da educação básica da 

cidade de São Borja, agora partiremos para questões de relevância para a educação 

básica de São Borja. 

 

FAIXA DE FRONTEIRA E EDUCAÇÃO 

 

Inicialmente vamos partir para o Ensino em regiões de fronteira. A partir das 

ideias de Amaral (2016) podemos identificar algumas questões que podem ser aplicadas 

na nossa região, ou seja, primeiramente criar estratégias para construir políticas 

educacionais para as regiões aqui mencionadas. O que pode ser realizado são políticas 

municipais e estaduais que se articulem, ou seja, uma articulação entre cidades gêmeas. 

Amaral (2016) salienta que é um grande desafio construir políticas educacionais 

para o interior do país, para lugares muitos distantes dos grandes centros, e ainda mais, 

para locais de fronteiras, que possui uma lógica de políticas não somente nacional, mas 

sim lógicas de política binacional. Isso é devido a existência de diferentes povos, mas 

que são unidos geograficamente, se assim podemos dizer. Sobre isso, Amaral (2016) 

ressalta alguns questionamentos. 

 

Como criar capacidade para acolhimento de estudantes estrangeiros pelas 

instituições nacionais? Como interagir com os países vizinhos em ações 

conjuntas para a faixa de fronteira, que se configura como faixa de transição 

entre um e outro país? Como cooperar para fortalecer a educação na 

fronteira? São os conceitos de integração e regionalização as chaves para a 

análise? (AMARAL, 2016, p.16) 

 

Muito pouco se sabe sobre o contexto educacional fronteiriço, como afirma 

Amaral. Isso demonstra o grande desafio que a sociedade escolar e os agentes políticos 



vão enfrentar. Nossa realidade, cidades gêmeas aqui citadas, São Borja (BR) e Santo 

Tomé. 

Buscando dados no INEP (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) 

FAIXA DE FRONTEIRA 

Escolas Municipais e 

Estaduais 

13.641  

Universidades Federais 45  

Institutos Federais de 

Educação Profissional e 

Tecnológica. 

51  

Estudantes estrangeiros 15.180 Naturalizados ou não 

Docentes estrangeiros 223   
Fonte INEP- AMARAL (2016) adaptado pelos autores  

 

A partir dos dados apresentado por Amaral (2016) pode ser entendido a tal 

complexidade de regiões de faixa de Fronteira, essas faixas brasileiras com os outros 

países da América do Sul existem 13.641 escolas municipais e estaduais de educação 

básica. Sendo que nesta faixa existem 45 Universidade Federais e 51 Institutos Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica. Sendo que nas instituições de educação 

superior e básica, públicas e privadas da faixa de fronteira existem 15.180 estudantes 

estrangeiros, naturalizados ou não, e um corpo docente de aproximadamente 223 

estrangeiros. A partir desses dados podemos identificar que existe uma complexidade 

nessa faixa de região, e abre caminho para pensar políticas educacionais mais 

direcionadas geograficamente, podendo partir do munícipio de São Borja juntamente 

com a municipalidade de Santo Tomé - ARG. Após apresentar esses breves dados, 

vamos apresentar algumas ações que podem ser retomadas, pelo motivo que a sociedade 

escolar e a comunidade fronteiriça São Borja/Santo reivindicou através do Comitê de 

Integração Fronteiriço. 

 

PROJETO ESCOLA INTERCULTURAL BILÍNGUE DE FRONTEIRA 

(PEIBF) 

 

 No ano de 2005, foi criado pelo governo brasileiro o Projeto Escola 

Intercultural Bilíngue de Fronteira (PEIBF), que buscava promover o intercâmbio entre 

professores dos países do Mercosul. Segundo o Ministério da Educação (MEC) este 

Projeto foi criado em 2005 por uma ação bilateral Brasil-Argentina. 



Sendo que o objetivo principal do Projeto Escola Intercultural Bilíngue de 

Fronteira é a integração de estudantes e professores brasileiros com os alunos e 

professores dos países vizinhos. Portanto Cañete (2011) salienta que além disso o 

PEIBF também busca redefinir a identidade de cidadão de fronteira por meio de um 

programa que tenta promover as duas línguas em contato, sem dar maior peso a alguma 

delas, e também ao mesmo tempo em que visa favorecer seus objetivos comerciais e 

políticos das regiões de fronteira. A integração é o foco geral e a quebra de fronteira, 

claro que ampliação das oportunidades vai além do aprendizado da segunda língua.  

Em meados de 2012, o PEIBF adquiriu outra nomenclatura ou denominação 

oriunda por meio da Portaria 798 (BRASIL, 2012), o Ministério da Educação institui o 

Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF). Que busca contribuir com a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações 

que visem à integração regional por meio da educação intercultural das escolas públicas 

de fronteira, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, 

processos e conteúdos educativos. 

Portanto já existe uma portaria que sustenta uma das demandas solicitadas, 

conforme Ata de Educação, anexo A1. E também já temos uma experiência desse 

projeto nessa faixa de região, documentada a parti do estudo de Lorenzetti e Torquato 

em 2016. Esses pesquisadores analisaram o PEIF nessa região fronteiriça de São Borja 

(BR) e São Tome (AR). Os autores afirmam que o PEIF tem carências desde sua 

origem. Eles apontam que a maioria das questões que ficaram para se resolver durante o 

andamento do Programa permaneceram iguais ou apareceram novas questões. Surgiu 

uma ampliação do programa, mas algumas questões não foram resolvidas, tais como 

remuneração equitativa dos professores e a questão do financiamento. Claro que essas 

questões podem ser resolvidas via uma política educacional municipal e estadual que 

venha ajudar a custear esse programa, uma vez que o programa foi extinto nessa região. 

Mais adiante apresentaremos quais escolas participaram tanto de São Borja – BR e 

Santo Tomé - ARG 

Outro estudo realizado nesse mesmo programa, mas em outra região fronteiriça 

também apresentou essas questões de financiamento do programa, caso das cidades 

gêmeas Chuí (Brasil) - Chuy (Uruguai). Segundo Cañete (2011) os recursos materiais 

para a manutenção do PEIBF ou o atual PEIF são provenientes da própria escola, e que 

não há recurso financeiro para cobrir os gastos em sala de aula para o projeto, portanto o 



MEC fala em repasse junto com o PDDE (Programa Dinheiro Direto nas Escolas)
2
, esse 

repasse se trata do maior recurso do ano, para outras questões, como exemplo melhoria 

na infraestrutura física e pedagógica com o intuito de elevar os índices de desempenho 

na educação básica, junto com esse repasse viria uma ajuda financeira para manutenção 

do PEIF, mas isso não se concretizou (CAÑETE, 2011). Cañete diz que, os Professores 

uruguaios recebem o bônus por participarem do programa, já do lado Brasileiro isso não 

acontece. Outras questões devem ser superadas como questões do intercâmbio docente, 

uma vez que o intercâmbio discente implica em questões burocráticas e de confronto 

com leis, tanto do Brasil, Argentina e Uruguai. As questões também do sistema de 

ensino diferentes, ou seja, estruturas diferentes, devem ser superadas, talvez ter um dia 

letivo na semana para ambas as escolas. 

 

AS ESCOLAS ENVOLVIDAS NO PEIF EM SÃO BORJA E SANTO 

TOMÉ 

 

Os pesquisadores estiveram em São Borja e Santo Tomé em setembro de 2014 e 

novembro de 2015, e na época duas escolas argentinas Nº 484 e Nº 554 foram 

constituídas como parceiras, respectivamente, da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Aparício Mariense e da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) República Argentina, EMEF Vicente Goulart e a EMEF Ubaldo Sorrilha, as 

escolas EMEF Vicente Goulart e a Nº 554 foram incorporadas no decorrer do programa, 

ambas as escolas com perfil sócio econômico “pobre”(LORENZETTI, TORQUATO, 

2016). Enfim o que fica é que já existe um programa que vem a suprimir uma demanda 

solicitada pela sociedade escolar, o que falto é um financiamento, uma vez que o 

programa foi extinto na cidade de São Borja por falta de recurso e questões burocráticas 

de translado entre Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Ver mais em http://portal.mec.gov.br/financiamento-estadual/dinheiro-direto-na-escola 



DECRETO 8636 -MATERIAIS DIDÁTICOS FRONTEIRIÇOS  

 

 

Em 13 de janeiro de 2016, o Decreto 8636 da Presidência da República 

(BRASIL, 2016), promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 

República Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, firmado em Puerto 

Iguazú, em 30 de novembro de 2005. O Artigo VII deste referido Decreto institui 

algumas áreas de cooperação, tais como expresso no item 2 do Artigo: 

As Partes promoverão a cooperação em matéria educativa entre as localidades 

fronteiriças vinculadas, incluindo intercâmbio de docentes, alunos e materiais 

educativos. O ensino das matérias de História e Geografia será realizado com uma 

perspectiva regional e integradora. Ao ensinar Geografia se procurará enfatizar os 

aspectos comuns, ao invés dos limites políticos e administrativos. No ensino de História 

se buscará ressaltar os fatos positivos que historicamente uniram os povos através das 

fronteiras, promovendo nos alunos uma visão de vizinho como parte de uma mesma 

comunidade. (BRASIL, 2012). 

Percebemos que o referido Decreto apresenta várias demandas para Brasil e 

Argentina no que tange ao ensino. Além do intercâmbio de docentes, alunos e material 

educativo o texto aponta para questões curriculares de História e Geografia. Esse 

decreto é de suma importância para ser trabalhado a fim de construir uma mudança dos 

paradigmas existentes de não existência de integração, um dos meios seria articular o 

PEIF com o Decreto 8636. 

   

 

Plano Nacional de Educação Brasileiro e as reinvindicações da comunidade 

fronteiriça São Borja/Santo Tome 

 

Conforme o observatório do PNE, o Plano Nacional de Educação “estabelece 

diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da Educação” brasileira a fim 

de atingir pontos cruciais para a melhoria do ensino (BRASIL, 2013, s/p). O Plano 

Nacional de Educação foi elaborado por meio do debate e apontamentos “estratégicos 

pela sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na interação com o 

Congresso Nacional” (BRASIL, 2014, p. 9). 



Porém, passados oito anos da criação do Plano Nacional de Educação, muitas 

questões ainda se mostram longe de serem atingidas. Este relatório aponta algumas 

questões que vão ao encontro da reinvindicação feita pela comunidade de São Borja, 

como algo comum a cidade vizinha de Santo Tome. Acredita-se que buscando 

estratégias conjuntas, será possível construir melhorias para a sociedade local. 

A seguir, pode ser visto a primeira reinvindicação da comissão de Educação do 

“I Comitê de Integração Fronteiriça São Borja/Santo Tomé.  

 

Em este I encuentro del Comite se trataron los temas: 

I – Em esta Comisión se acordó insistir em que a través de las leyes vigentes 

se respeten las remuneraciones de manera permanente de los professores em 

los dos países, um proyecto para solventar la tarea docente y acciones 

educativas a través de Convenios Municipales, Estaduales y Federales. (ATA 

DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2018). 

 

A meta número 17 do PNE afirma a valorização do professor: “Meta 17: 

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente” (BRASIL, 2014, p. 12). 

Os dados coletados no observatório do PNE indicam que no  

 

 

A capacitação dos profissionais da área da educação também foram motivos de 

reinvindicação da comissão de educação no I Comitê de Integração Fronteiriço São 

Borja/Santo Tomé, onde para além de terem formações específicas nas áreas de suas 

competências como prevê o PNE, também se adquiram capacitação em ambas as 

línguas, português e espanhol, a fim de conseguirem um melhor intercambio de 

docentes entre as duas cidades. 

 

II – Asimismo se conincidió em la necesidad de capacitar professores 

especializados em las dos lenguas para el dictado de clases. (ATA DA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2018). 

 

E finalmente a terceira reinvindicação diz respeito ao material didático que 

valorize a cultura local, preservando suas características regionais e incentive maior 

articulação com os povos vizinhos. 

 



III – Finalmente, se solicitó que los gobiernos de ambas ciudades arbitren los 

recursos para la publicación de libros didácticos, poéticos, etc., que 

investiguen sobre la história, la geografia, las artes y la literatura de Santo 

Tomé y san Borja. (ATA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 2018). 

 

 

 

ESFERA FEDERAL 

 

A Lei nº 11.892, datada em 29 de dezembro de 2008, institui o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha– IFFar, que surge da integração do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul, de sua Unidade 

Descentralizada de Júlio de Castilhos, da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete e do 

acréscimo da Unidade Descentralizada de Ensino de Santo Augusto que anteriormente 

pertencia ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves. 

Segundo a Lei de sua criação, o IFFAR é uma instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Sendo, uma instituição 

de natureza jurídica de autarquia, que lhe confere autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Expandiu-se, em 2010, com a criação do Câmpus Panambi, Câmpus Santa Rosa 

e Câmpus São Borja. Em 2012, com a transformação do Núcleo Avançado de Jaguari 

em Câmpus, em 2013, com a criação do Câmpus Santo Ângelo e com a implantação do 

Câmpus Avançado de Uruguaiana. No ano de 2014, foi incorporado ao IFFar, o Colégio 

Agrícola de Frederico Westphalen, que passou a chamar Câmpus Frederico Westphalen 

e foram instituídos seis Centros de Referência nas cidades de São Gabriel, Santa Cruz 

do Sul, Não-Me-Toque, Quaraí, Carazinho e Santiago. Assim, o IFFAR constitui-se por 

dez Câmpus e um Câmpus Avançado, em que ofertam cursos de formação inicial e 

continuada, cursos técnicos de nível médio, cursos superiores e cursos de pós-

graduação, além de outros Programas Educacionais fomentados pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Além desses câmpus, o IFFAR atua em 

35 cidades do Estado, com 37 polos que ofertam cursos técnicos na modalidade de 

ensino a distância. A sede do IFFAR, a Reitoria, está localizada na cidade de Santa 

Maria, a fim de garantir condições adequadas para a gestão institucional, facilitando a 

comunicação e integração entre os câmpus. 



Deste modo, a instituição educacional, busca perseguir este propósito, visando 

constituir-se em referência na oferta de educação profissional e tecnológica, 

comprometida com as realidades locais. O Câmpus São Borja foi criado a partir do 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – Fase II, e 

vem preencher um vazio regional de ensino básico,técnico e superior, que contribuirá 

com o desenvolvimento local e no estancamento do êxodo dos jovens da região que 

partem em busca de oportunidades de profissionalização em outras regiões do estado e 

do país. 

O Instituto Federal Farroupilha está inserido em regiões que historicamente não 

tiveram o incentivo de ações do Governo Federal. Através da criação dos Institutos 

Federais, em 2008, estas regiões passaram a ter como foco ações de interiorização do 

ensino técnico, atendendo a uma demanda reprimida por muitas décadas. Uma destas 

regiões é a Região das Missões, atendida, hoje, por dois campus do IFFAR, um no 

município de São Borja e outro em Santo Ângelo. Diante deste cenário é imprescindível 

que se faça o monitoramento e a avaliação das ações do IFFAR a fim de verificar os 

impactos desta ação governamental no desenvolvimento da região. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, câmpus São 

Borja foi implantando no ano de 2010, com instalações locadas no Colégio Sagrado 

Coração de Jesus, onde ofertava os cursos Técnico em Informática e hospedagem na 

modalidade concomitante e subsequente, na época não tinha-se muito infraestrutura, 

porém os docentes e discentes estavam integrados desde o início. 

O primeiro Diretor Geral Pró-tempore do câmpus São Borja, foi o Prof. Esp. 

Carlos Eugênio Rodrigues Balsemão, tendo sido substituído pelo Prof. Me. Alexander 

da Silva Machado, que foi eleito através de uma consulta popular no educandário. O 

diretor Alexander da Silva Machado ocupa o cargo “Pró-tempore”, essa nomenclatura 

significa um cargo ou função temporária. No ano de 2016, acontece a primeira eleição 

democrática para eleger um novo diretor. Sendo eleita a direção da instituição a Profª. 

Ms. Carla Tatiana Zappe. Sua gestão teve início no ano de 2017 e transcorre até o ano 

de 2020, podendo está candidatar-se mais uma vez ao cargo. 

Atualmente o educandário localiza-se em prédio próprio, situado à rua Otaviano 

Mendes, nº 355 no bairro Bettim, funcionando nos turnos manhã, tarde e noite, oferta 

cursos de Ensino Médio Profissionalizante nas modalidades Integrado e Subsequente, e 

também cursos superiores modalidade licenciatura, bacharelado e tecnológicos e de 

especialização, atualmente a instituição tem 32 turmas com um número aproximado de 



1.300 alunos de diversas faixas etárias (dados fornecidos pelo Setor de Registros 

Acadêmicos no ano de 2017, para o ano de 2018, não foram fechados os dados até o 

presente momento). 

Atualmente esta instituição de ensino, oferta os seguintes cursos na cidade de 

São Borja:  Técnico em Cozinha - PROEJA, Técnico em Eventos Integrado ao Ensino 

Médio, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Física, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em 

Gastronomia, Bacharelado em Sistema de Informação. 

Relação de alunos matriculados por modalidade: 

·         Integrado: 360 alunos 

·         Subsequente: 80 alunos 

·         Proeja :82 alunos 

·         Licenciaturas: 187 alunos 

·         Tecnologo: 148 alunos 

          Bacharelado: 108 alunos 

·         Outros (EAD, cursos de extensão): 370 alunos 

  

 

Educação básica em São Borja: uma análise através do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o Índice da Educação Básica (IDEB) é calculado a partir dos dados 

sobre aprovação obtidos no Censo Escolar e das médias de desempenho obtidas 

no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O índice varia de 0 a 10, sendo 

que a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas 

dimensões, assim dificultando possíveis distorções no resultado: 

 Se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor 

qualidade no Saeb ou na Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a 

necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a 

aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará 

igualmente a necessidade de melhoria do sistema (INEP, 2018, p. 1). 

 

Quanto às metas, elas são diferenciadas para cada unidade, rede e escola e são 

atualizadas bienalmente, desde 2007 até 2021, de modo que os estados, municípios e 

escolas deverão contribuir em conjunto para que o Brasil atinja a meta 6,0 em 2022 – o 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/saeb


mesmo patamar educacional da média dos países participantes da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 

Quadro 1 – IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental no município de 

São Borja/RS 

 

 

Fonte: INEP (2018). 

 

Em relação às séries iniciais do ensino fundamental, do 1ª ao 5º ano, 

considerando os biênios, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017, o município de São 

Borja atingiu a meta em dois biênios: 2007 e 2013. Sendo que no primeiro caso ficou 

um décimo à frente da meta projetada que era de 4,2 e no segundo caso ficou dois 

décimos à frente da meta que era 5,3.  

Percebe-se que as médias obtidas pelo munícipio, nos biênios em que elas não 

foram superiores a meta, chegaram bem próximas aos índices projetados, com exceção 

de 2015, quando o IDEB obtido ficou cinco décimos abaixo da meta projetada. 

Considerando a média nacional, o município de São Borja obteve o IDEB 

superior em 2005, 2007, 2013. Já considerando as metas em nível nacional, São Borja 

atingiu-as apenas em 2013 e 2015. 

Quadro 2 – Média nacional do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Fonte: INEP (2018) 

 



Quadro 3 – IDEB das séries finais do Ensino Fundamental no município de São 

Borja/RS 

 

 

Fonte: INEP (2018) 

 

Já em relação às séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, São Borja 

atingiu as metas projetadas para o município em dois biênios consecutivos: 2007 e 

2009, ficando com IDEB 3,5 em 2007 frente a meta estabelecida de 3,3 e com IDEB 3,6 

em 2009, frente a meta que era de 3,4. 

O biênio em que São Borja ficou mais distante da meta projetada foi em 2015, 

quando o IDEB observado foi de 3,7 enquanto que a meta era de 4,5 pontos. 

Considerando as médias nacionais obtidas nas séries finais do ensino 

fundamental, São Borja obteve IDEB inferior em todos os biênios.  Ao considerar as 

metas projetadas em nível nacional, apenas em 2005 conseguiu obter uma média igual à 

meta estabelecida para o biênio que era de 3,5, nos demais biênios ficou todas com 

IDEB inferior a média nacional.  

Quadro 4- Média nacional do IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

Fonte: INEP (2018) 

 

A partir dos dados analisados, pode-se observar que a maior dificuldade em 

relação ao Ensino Fundamental no município de São Borja são os anos finais, isto é, do 

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/


6º ao 9º ano. Nesses anos, São Borja atingiu a meta projetada para o município em dois 

biênios, 2007 e 2009, e, em 2015, obtendo a maior diferença em relação a meta 

projetada, ficando 1 ponto e três décimos abaixo do esperado. 

Em relação à média do IDEB obtido em nível nacional nos anos finais do Ensino 

Fundamental, São Borja ficou com IDEB inferior em praticamente todos os biênios, 

com exceção apenas de 2005, no qual igualou ao IDEB nacional.  

Porém, deve ser ressaltado que esse desempenho menos favorável nos anos 

finais do Ensino Fundamental reflete uma tendência nacional. Isso porque as metas do 

IDEB nacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental foram atingidas em 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015 e 2017, ou seja, em todos os biênios enquanto as metas do 

IDEB nacional dos anos finais foram atingidas em apenas três biênios: 2007, 2009 e 

2011. 

Sendo assim, refletindo uma tendência nacional, é visível a maior dificuldade de 

aproveitamento nos anos finais do Ensino Fundamental em São Borja, isto é, do 6ª ao 

9ºano. Portanto, esse período demanda de mais atenção por parte autoridades 

educacionais do município com a criação de políticas públicas voltadas para período do 

Ensino Fundamental. 

 

RECURSOS PARA EDUCAÇÃO 

 

Os orçamentos municipais são compostos por recursos transferidos pela União, 

Estados e dos recursos próprios arrecadados pelos Municípios. Compõe ainda o 

orçamento, aqueles recursos pleiteados através de projetos e que são específicos para 

determinadas obras ou atividades de manutenção do ensino educacional.  

A partir de 2006, o governo federal criou o Fundeb, para melhora no atingimento 

das metas educacionais, que foi instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 

dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro 

do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos nº 

6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007, respectivamente. 

São destinatários dos recursos do Fundeb os estados, Distrito Federal e 

municípios que oferecem atendimento na educação básica. Na distribuição desses 

recursos, são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas 

no último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 



Educacionais (Inep/MEC). Abaixo, será demonstrada a evolução dos recursos gastos 

com o Fundeb, desde sua criação. 

 

Quadro 5 - Evolução dos gastos com Educação no município de São Borja/RS 

 
RECURSOS 

GASTOS 2005 2007 

200

9 2011 2013 2015 2017 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL - 

Demais recursos 

10.68

2.794,14 

6.852.0

86,71 

6.30

7.746,74 7.135.779,90 

12.23

9.981,11 

8.992.

428,08 

6.557

.612,12 

MANUTENÇÃ

O DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA - Recurso do 

Fundeb  0,00 

7.563.3

81,91 

11.0

57.812,43 15.005.356,32 

18.19

0.946,76 

20.362

.819,69 

23.31

1.947,45 

 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dados organizados pelo autor (2018). 

 

Gráfico 1 – Gastos anuais do Munícipio de São Borja – RS 

 

 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dados organizados pelo autor (2018). 

 

 

 

 

Com relação aos gastos com Educação, percebe-se uma evolução significativa 

principalmente em relação ao uso do recurso do Fundeb, desde o ano de sua 



implantação 2007 até 2017, isso se deve ao aumento do número de alunos matriculados 

na rede de ensino do Município de São Borja. As demais escolas do município possuem 

uma dependência administrativa a nível estadual (8 escolas), federal (1 escola) e privada 

não consta nenhuma escola sem o IDEB, segundo o site do INEP. 

Outra regra que o Município precisa estabelecer e cumprir com relação aos 

gastos na Educação se refere ao percentual de aplicação de despesas efetuadas na 

educação, que deve ser de no mínimo 25%, do total do Orçamento Municipal. Abaixo 

será relacionado os percentuais atingidos pelo Município, desde o início das metas 

estabelecidas pelo IDEB. 

 

Quadro 6 - Aplicação mínima 25% dos recursos 

do Orçamento Municipal em Educação 

 

Ano Percentual aplicado 

2005 31,71 

2006 28,39 

2007 28,39 

2008 27,21 

2009 28,79 

2010 28,32 

2011 28,32 

2012 31,81 

2013 31,91 

2014 33,51 

2015 34,09 

2016 33,21 

2017 31,99 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dados organizados pelo autor 

(2018). 

 

Ao analisar o quadro acima, verifica-se que o Município de São Borja, sempre 

aplicou além do mínimo exigido pela legislação e que nos últimos anos o percentual se 

acentuou, ultrapassando os 30%. Isso significa que o ensino municipal conta com o 

percentual mínimo para atender as suas atividades, mas utiliza um percentual maior para 

atender as demandas apresentadas pela educação escolar municipal. Mas os IDEB 

apresentados não correspondem a um resultado satisfatório dos censos escolares e de 

desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica, uma vez que as metas, por 



exemplo, apresentadas em 2007, ficaram abaixo da média nacional, nas séries iniciais 

finais do ensino fundamental, como mostram os quadros abaixo: 

Quadro 7 – Comparativo do IDEB das séries iniciais do município de São Borja com as médias 

nacionais  

PERÍODO 
META 

NACIONAL 

IDEB 

OBSERVADO NÍVEL 

NACIONAL 

IDEB OBSERVADO EM SÃO 

BORJA 

2007 3,9 4,2 4,3 

2009 4,2 4,6 4,5 

2011 4,6 5,0 4,5 

2013 4,9 5,2 5,5 

2015 5,2 5,5 5,4 

2017 5,5 5,8 5,3 

  

  Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dados organizados pelo autor (2018). 

 

 

Quadro 8 - Comparativo do IDEB das séries finais do município de São Borja com as médias nacionais 

 

PERÍODO 
META 

NACIONAL 

IDEB OBSERVADO NÍVEL 

NACIONAL 

IDEB OBSERVADO 

EM SÃO BORJA 

2007 3,5 3,8 3,5 

2009 3,7 4,0 3,6 

2011 3,9 4,1 3,6 

2013 4,4 4,2 3,6 

2015 4,7 4,5 3,7 

2017 4,9 4,8 42 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Dados organizados pelo autor (2018). 

 

 

Gráfico 2 – Média do IDEB Anos Iniciais no município de São Borja comparado 

as médias nacionais 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 – Média do IDEB anos finais no município de São Borja comparado 

as médias nacionais 

 

 

 

 

 



PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas 

estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação 

das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito 

especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos 

imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos 

profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam 

atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. 

 

Meta 2 - Ensino Fundamental 

 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

Quadro 9 - Indicadores da Educação Básica do município de São Borja/RS 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 44 16.840 646 769 

2008 44 16.175 625 708 

2009 44 16.055 644 691 

2010 52 16.003 677 729 

2011 52 15.704 675 756 

2012 52 15.246 765 757 

2013 52 15.058 753 767 

2014 52 14.509 743 761 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação. Indicadores da Educação Básica da localidade 

Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

 

 

 

 



Quadro 10 - Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental do 

município de São Borja/RS 

 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 16,7 

2007 16,8 

2008 15,3 

2009 14,5 

2010 14,3 

2011 14,5 

2012 14,5 

2013 13,8 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI  

 

 

 

Quadro 11- Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais de todas as Redes  

 

Ano Todas as Redes 

2006 16,7 

2007 16,8 

2008 15,3 

2009 14,5 

2010 14,3 

2011 14,5 

2012 14,5 

2013 13,8 

2014 12,4 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 11 - Distorção Idade-Série / Rede 

 

Ano Pública Privada 

2006 17,3 1 

2007 17,4 0,5 

2008 15,9  

2009 15,1  

2010 15 1,2 

2011 15,2 0,5 

2012 15,4 0,4 

2013 14,7 1,1 

2014 13,2  

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI  

 
 

 

Quadro 12 - Taxa de distorção idade-série - Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 28,8 

2007 31,2 

2008 31 

2009 31,1 

2010 30,9 

2011 29,8 

2012 30,8 

2013 30,2 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 13- Distorção Idade-Série / Rede 

Ano Privada Pública 

2006 2,9 29,9 

2007 5,2 32,3 

2008 0,5 32,2 

2009 2,5 32,3 

2010 3,9 32,1 

2011 2 31 

2012 2,4 32 

2013 0,7 31,4 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI  

 

 

 

 

Quadro 14 - Distorção Idade-Série 

Ano Todas as redes 

2006 28,8 

2007 31,2 

2008 31 

2009 31,1 

2010 30,9 

2011 29,8 

2012 30,8 

2013 30,2 

2014 29,8 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Quadro 15 - Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola - Taxa de 

atendimento (Censo Demográfico) 

Ano Crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola 

2010 97,5% 8.835 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

Este indicador permite verificar a taxa de atendimento das crianças de 6 a 14 

anos nos municípios, a partir dos dados do Censo Demográfico realizado em 2010.  

O indicador monitora indiretamente a meta já que considera a população de 6 a 

14 anos na escola, independentemente da etapa de ensino na qual se encontra.  

O indicador é calculado a partir dos Resultados Gerais da Amostra 

disponibilizados pelo IBGE. 

 

Estratégia 2.7 - Flexibilização pedagógica 

 

Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, 

identidade cultural e com as condições climáticas da região. Para esta estratégia, 



acompanharemos a porcentagem de escolas de Ensino Fundamental com proposta 

pedagógica de formação por alternância, ou seja, é aquela que tem um projeto político-

pedagógico que contempla os princípios da alternância formativa (aluno alterna 

períodos de aprendizagem na família com períodos na escola). 

 

 

Quadro 16 - Porcentagem de escolas de Ensino Fundamental com proposta pedagógica 

de formação por alternância 

Ano Total do indicador 

2013 2,9% 1 

2014 0% 0 

2015 0% 0 

2016 0% 0 

2017 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

Estratégia 2.10 - Atendimento em comunidades indígenas, quilombolas e do campo 

 

Esta estratégia tem como objetivo expandir a oferta de Ensino Fundamental para 

populações específicas (populações do campo, indígenas e quilombolas). Por esta razão, 

os indicadores produzidos para acompanhar esta estratégia acompanharão o número de 

matrículas no Ensino Fundamental para cada uma destas populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 17 - Matrículas de Ensino Fundamental no campo 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 1.243 1.243 0 

2008 1.188 1.188 0 

2009 1.123 1.123 0 

2010 1.062 1.062 0 

2011 1.013 1.013 0 

2012 905 905 0 

2013 883 883 0 

2014 855 855 0 

2015 807 807 0 

2016 770 770 0 

2017 737 737 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

Quadro 18 - Ensino Fundamental / Anos iniciais 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 654 654 0 

2008 584 584 0 

2009 572 572 0 

2010 538 538 0 

2011 535 535 0 

2012 515 515 0 

2013 510 510 0 

2014 478 478 0 

2015 438 438 0 

2016 392 392 0 

2017 357 357 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 19- Ensino Fundamental / Anos finais 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 589 589 0 

2008 604 604 0 

2009 551 551 0 

2010 524 524 0 

2011 478 478 0 

2012 390 390 0 

2013 373 373 0 

2014 377 377 0 

2015 369 369 0 

2016 378 378 0 

2017 380 380 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 
Quadro 20 - Matrículas do Ensino Fundamental na Educação Indígena 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017          0     0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 

 

 



Quadro 21 - Ensino Fundamental / Anos iniciais 

 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 

Quadro 22 - Ensino Fundamental / Anos finais 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 



Quadro 23 - Matrículas do Ensino Fundamental em áreas remanescentes de quilombos 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 

Quadro 24 - Ensino Fundamental / Anos iniciais 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

 

 



 

 

Quadro 25 - Ensino Fundamental / Anos finais 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 
 

 

 

Quadro 26 - Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental de Educação Indígena 

 

Ano Total 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 



Quadro 27 - Rede 

Ano Pública Privada 

2007 0 0 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

 
Quadro 28 - Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental em áreas 

remanescentes de Quilombos 

Ano Total 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 

Pela Educação 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 29 - Rede 
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