
OBJETIVO
MELHORAR A SAÚDE

MATERNA

UNIVERSALIZAR
A EDUCAÇÃO

PRIMÁRIA
META 3: GARANTIR QUE, ATÉ 2015, 
AS CRIANÇAS DE TODOS OS PAÍSES, 
DE AMBOS OS SEXOS, TERMINEM 
UM CICLO COMPLETO DE ENSINO

2
OBJETIVO DE
DESENVOLVIMENTO
DO MILÊNIO



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO • BRASIL54 55

A Constituição Federal de 1988 estabe-
lece como escolaridade mínima obri-
gatória o ensino fundamental, que
atualmente corresponde a oito anos de
estudos. Desse modo, o acesso à escola
e a conclusão desse ciclo de escola-
rização constituem direitos de todo
cidadão brasileiro e, conseqüentemen-
te, dever do Estado em provê-lo gra-
tuitamente, inclusive àqueles que não
tiveram a oportunidade de fazê-lo na
idade adequada. Por essa razão, am-
pliou-se a meta contida no segundo
Objetivo de Desenvolvimento do Mi-
lênio, que se refere à conclusão da edu-
cação primária, equivalente a quatro
anos de estudos, para a conclusão do
ensino fundamental.

Após a promulgação da Carta, um dos
principais avanços da sociedade bra-
sileira no campo educacional foi a quase
universalização do acesso ao ensino
fundamental ao longo dos anos 90. No
entanto, o progresso alcançado no to-
cante à oferta de vagas sobrepôs novos
desafios. Ainda hoje temos crianças e
jovens fora da escola,e entre os matricu-
lados há aqueles que não aprendem ou
progridem lentamente, repetem o ano e
acabam abandonando os estudos. Os
fatores que contribuem para essa situa-
ção estão relacionados à qualidade do
ensino, à gestão das escolas e dos sis-
temas de ensino, às condições de acesso
e permanência e às desigualdades so-
ciais, exigindo atualmente um conjunto
de políticas e ações no intuito de enfren-
tar o desafio de universalizar o ensino
fundamental.

O desafio é ampliar 
o acesso a toda 
a educação básica
De acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) realiza-
da em 2003, 97,2% da população na
faixa etária de 7 a 14 anos freqüentava a
escola. No entanto, parte desse total se
encontrava matriculada em outros ní-
veis de ensino – pré-escola e ensino mé-
dio –,razão pela qual apenas 93,8% cur-
savam o ensino fundamental. Mesmo
assim, em comparação com 1992, essa

taxa subiu 12,4 pontos percentuais,con-
forme se observa na tabela 1.

Quando se levam em conta, para efeito
da análise da freqüência escolar da po-
pulação de 7 a 14 anos, as desigualda-
des socioeconômicas, regionais e fami-
liares, a situação do domicílio e a ques-
tão racial, não se observam variações
expressivas em relação a esse indicador.
No Nordeste, região menos desenvol-
vida do país, a taxa média de freqüência
líquida no ensino fundamental foi de
91,6% em 2003, enquanto no Sul e
Sudeste, regiões mais desenvolvidas, era
de pouco mais de 95%. Os diferenciais
entre a população branca e a negra, por
sua vez, situaram-se em níveis um pou-
co menores (cerca de 2,3 pontos per-
centuais). Quanto ao aspecto gênero,
percebe-se que as mulheres se encon-
tram em situação ligeiramente superior
à dos homens.

A análise pelos níveis de rendimento
mensal familiar per capita dos estudan-
tes identificou correspondência com o
recorte regional, tendo em vista que a
taxa de freqüência do ensino fundamen-
tal variou de 91,1%, para os 20% mais
pobres, a 95,8%, para os 20% mais ricos

APÓS A EXPANSÃO
DO ENSINO

FUNDAMENTAL,
É PRECISO INVESTIR

NA QUALIDADE

(ver gráfico 1). Por fim, há que ressaltar
a equalização ocorrida entre a área rural
e a urbana, no tocante a esse indicador.
Se em 1992 apenas 66,5% das crianças
de 7 a 14 anos da área rural freqüen-
tavam o ensino fundamental,em 2003 já
correspondiam a 91,7% do total.

Embora apenas o ensino fundamental
tenha caráter obrigatório, a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), de 1996, instituiu o conceito de
educação básica, que inclui, além do
ensino fundamental,a educação infantil
(direcionada às crianças até 6 anos de
idade) e o ensino médio (adequado à
faixa de 15 a 17 anos), bem como a pro-
gressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade a este nível de ensino.

É importante destacar que são justa-
mente esses níveis de ensino não-obri-
gatórios que concentram as maiores
desigualdades de acesso. Por exemplo,
conforme mostra a tabela 1, a freqüên-
cia escolar dos jovens de 15 a 17 anos
evidencia grandes desequilíbrios inter-
regionais e inter-raciais. Entre a zona
urbana e a rural,as disparidades se reve-
laram ainda mais acentuadas. É alta
também a defasagem escolar. Embora

Fonte: IBGE, Pnad 2003

7 a 14 anos 15 a 17 anos

GRÁFICO 1 • Taxa de freqüência líquida das pessoas de 7 a 17 anos de idade, por grupos de idade,
segundo os quintos de rendimento familiar mensal per capita – Brasil,  2003 (em %)

91,1

1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto

18,9
28,2

39.9

54,5

74,3

92,8 94,4 95,0 95,8

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003

* Exclusive a população rural dos estados de RO, AC, AM, RR, PA e AP. ** Exclusive a população rural

TABELA 1 • Taxa de freqüência escolar líquida das pessoas 
de 7 a 17 anos por grupos de idade e nível de ensino
freqüentado, segundo sexo, cor/raça e situação do
domicílio – Brasil e Grandes Regiões, 1992 e 2003 (em %)

1992 2003 1992 2003

Brasil* 81,4 93,8 18,2 43,1
Norte** 82,5 92,6 11,7 31,7
Nordeste 69,7 91,6 9,5 25,5
Sudeste 88,0 95,2 24,3 55,5
Sul 86,9 95,6 23,1 52,7
Centro-Oeste 85,9 93,8 17,5 44,2

Sexo
Homem 79,9 93,4 15,1 38,1
Mulher 82,7 94,2 21,3 48,2

Cor/raça
Branca 87,5 95,0 27,1 54,9
Preta e parda 75,3 92,7 9,2 31,9

Situação do domicílio
Urbana 86,2 94,3 22,3 47,5
Rural 66,5 91,7 5,3 21,7

Características Fundamental Médio
selecionadas 7 a 14 anos 15 a 17 anos

De 1992 a 2003,
a taxa de freqüência
líquida no ensino
fundamental subiu
mais de 12 pontos
percentuais
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tanto, que a taxa média brasileira re-
gistrada em 2003 é bastante superior aos
70,8% referentes a 1991.

Outro indicador que permite analisar,
simultaneamente, o acesso e a progres-
são dos alunos é o índice de adequação
idade-anos de escolaridade.Considera-
se como adequação mínima, por exem-
plo, uma criança de 9 anos de idade que
tenha completado, pelo menos, uma
série do ensino fundamental, e assim
sucessivamente, de modo que aos 16
anos consiga concluir esse nível de en-
sino. Segundo esse cálculo, cerca de
70% dos estudantes brasileiros matricu-
lados no ensino fundamental estariam
em situação adequada. No entanto, os
dados apresentados nos gráficos 2 e 3
também evidenciam que a inadequação
cresce à medida que aumenta a idade
dos alunos, bem como na comparação
entre as regiões brasileiras. O Nordeste
é a região que se encontra em pior situa-
ção,uma vez que pouco mais da metade
dos estudantes atingiu o padrão de-
sejado. Já o Sul e o Sudeste apresentam
taxa de adequação superior a 80%.

Os resultados do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (Saeb),
correspondentes a 2003, revelam que
ainda é grande o contingente de alunos
do ensino fundamental com desempe-
nho inadequado. Isso é particularmen-
te grave no âmbito das redes públicas
de ensino. De acordo com o relatório
do Saeb, cerca de 60% dos alunos
oriundos dessas escolas, matriculados
na 4ª série, situavam-se nos estágios
“crítico” ou “muito crítico” em Língua
Portuguesa, o que evidencia sérias defi-
ciências em leitura e interpretação de
textos simples (ver gráfico 4).Apesar de
o desempenho de alunos da 8ª série,
nessa mesma disciplina, ter sido subs-
tancialmente melhor, verifica-se que
aumenta a disparidade entre os resul-
tados das redes pública e privada. O
mesmo quadro de desigualdades pode
ser observado em Matemática, com o
agravante de que é crescente, entre a 4ª
e a 8ª série, a proporção de estudantes
nos estágios "crítico" e "muito crítico".

Analfabetismo entre
jovens é mais acentuado
no Nordeste 
A taxa de alfabetização dos jovens de 15
a 24 anos de idade é mais um indicador
que reflete, na média nacional, o quase
cumprimento do segundo Objetivo de
Desenvolvimento do Milênio.Em 2003,
a taxa se aproximou dos 97%, um avan-
ço significativo em relação aos 91,3%
registrados em 1992. Tal índice, porém,
encobre desigualdades regionais. En-
quanto nas regiões mais desenvolvidas
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82% desses jovens estivessem freqüen-
tando a escola em 2003, somente 43%
cursavam o ensino médio, ou seja, o ní-
vel de ensino adequado à idade. Tal ten-
dência se verifica em todas as grandes
regiões brasileiras, em especial no Nor-
deste,onde pouco mais de 25% dos estu-
dantes  dessa faixa etária estavam matri-
culados no ensino médio.

Também se observam desigualdades de
gênero, cor/raça e renda. No aspecto gê-
nero, as mulheres prevaleceram, apre-
sentando taxa de freqüência líquida de
aproximadamente 48%, contra 38% dos
estudantes do sexo masculino.Como no
Brasil as desigualdades de cor/raça e
renda estão estreitamente correlaciona-
das, verificou-se uma diferença de mais
de 20 pontos percentuais entre as taxas
de freqüência líquida de brancos e pre-
tos/pardos e de mais de 50 pontos per-
centuais entre os 20% mais pobres e os
20% mais ricos (ver gráfico 1).

Progressão e conclusão
do ensino fundamental
revelam desigualdades
É importante ressaltar que, não obstante
a maioria das crianças de 7 a 14 anos de
idade estar freqüentando seu nível ade-
quado de ensino, a meta 3 enfatiza que
todas devem, até 2015, completar o en-
sino fundamental, não sendo suficiente
apenas freqüentá-lo. Desse modo, ga-
nham relevância as questões relaciona-
das à defasagem e evasão escolares dos
estudantes brasileiros, com sérias impli-

cações sobre o tempo médio esperado
de conclusão do ensino fundamental e
a respectiva taxa de conclusão.

Apesar de a taxa de freqüência líquida
média no ensino fundamental ter atin-
gido 93,8%, à medida que se obtêm
progressos nesse nível crescem a dis-
torção idade-série e a evasão escolar, de
modo que pouco mais da metade dos
que ingressam na 1ª série do ensino
fundamental consegue concluir a 8ª sé-
rie.Mesmo nas regiões economicamen-
te mais desenvolvidas do país, Sul e Su-
deste, apenas 70% dos alunos chegam
ao fim desse nível de ensino. Em situa-
ção ainda mais desvantajosa estão as
regiões Norte e Nordeste, onde somen-
te 40% concluem o ensino fundamental
(ver tabela 2).

A análise combinada dos dados sobre
freqüência escolar e expectativa de con-
clusão do ensino fundamental sugere
que hoje a universalização da escolari-
dade obrigatória, no Brasil, tem como
principal obstáculo as condições intra
e extra-escolares que afetam o desem-
penho e a trajetória dos alunos. Para
parcela considerável dos 57% dos alu-
nos que conseguem concluir o ensino
fundamental, o percurso se torna mais
longo do que aquele inicialmente apre-
sentado como possível e desejável. O
tempo médio de conclusão dos oito
anos  aumenta para dez anos, com evi-
dentes desigualdades regionais: en-
quanto no Sudeste a distorção é de um
ano, no Nordeste chega a três. De todo
modo, esses índices revelam grandes
avanços em relação a 1991, quando
apenas 37,6% dos estudantes concluí-
ram o ensino fundamental, levando em
média 11,7 anos.

Já a proporção de alunos que chegam à
5ª série do ensino fundamental é bem
mais expressiva.Em 2003,eles somaram
cerca de 83% do total de matrículas (ver
tabela 3). Também nesse caso as disto-
rções regionais se mostram acentuadas:
no Nordeste, apenas 70% dos alunos
alcançaram a 5ª série,contra 92% no Sul
e no Sudeste. Deve-se ressaltar, no en-

Fonte: MEC/Inep

TABELA 2 • Taxa média esperada e tempo médio para conclusão 
da 8ª série do ensino fundamental – Brasil e Grandes
Regiões, 2003

Taxa média esperada Tempo médio esperado
de conclusão (em %) para conclusão (em anos)

Brasil 57,1 9,9
Norte 42,3 10,7
Nordeste 40,6 11,0
Sudeste 72,9 9,0
Sul 70,4 9,4
Centro-Oeste 47,6 10,1

Fonte: MEC/Inep

TABELA 3 • 
Proporção dos alunos que
atingem a 5ª série do ensino
fundamental – Brasil e Grandes
Regiões, 2003 (em %)

Brasil 82,7
Norte 74,9
Nordeste 70,2
Sudeste 91,4
Sul 91,7
Centro-Oeste 81,1

Fonte: MEC/Inep, a partir de dados da Pnad/IBGE 2003

GRÁFICO 2 • Índice de adequação idade-anos de escolaridade
por idade – Brasil, 2003 
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Fonte: MEC/Inep, a partir de dados da Pnad/IBGE 2003

GRÁFICO 3 • Índice de adequação idade-anos de escolaridade 
da população de 9 a 16 anos – Brasil e Grandes
Regiões, 2003 
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luiu em direção às seguintes diretrizes
gerais: (a) vinculação de recursos, asse-
gurando fontes estáveis e fluxo regular;
(b) implantação de mecanismos redis-
tributivos,proporcionando maior eqüi-
dade entre os sistemas estaduais e muni-
cipais de ensino; (c) gestão por meio de
fundos contábeis e contas específicas,
permitindo maior transparência e con-
trole dos gastos públicos; (d) fixação de
valor mínimo nacional a ser investido por
aluno anualmente, promovendo maior
igualdade de oportunidades educacio-
nais às crianças e aos jovens; (e) aloca-
ção de recursos proporcional ao núme-
ro de matrículas escolares; (f) transfe-
rência de recursos diretamente às es-
colas,com fortalecimento da autonomia
da unidade escolar; e (g) controle social
na aplicação dos recursos por meio de
Conselhos, fortalecendo os mecanis-
mos de gestão democrática e partici-
pativa no âmbito da escola e dos sis-
temas de ensino.

Um dos principais obstáculos à univer-
salização do acesso e à melhoria da
qualidade do ensino fundamental no
país tem sido, historicamente, as acen-
tuadas desigualdades socioeconômi-
cas regionais, associadas às diferentes
capacidades de Estados e municípios
de financiar a educação. Para enfrentar
esse problema estrutural e criar condi-
ções para o desenvolvimento eqüita-
tivo da educação pública, o Estado bra-
sileiro instituiu, em 1996, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério (Fundef). De lá para cá,
os recursos passaram a ser redistribuí-
dos, no âmbito de cada unidade da Fe-
deração, entre o Estado e seus municí-
pios. O governo federal, por sua vez,
vem complementando os recursos do
Fundef sempre que o valor por aluno,
no âmbito estadual, fica abaixo do mí-
nimo fixado nacionalmente.

A criação do Fundef proporcionou
avanços importantes para o ensino
fundamental, particularmente no to-
cante à universalização do acesso. To-
davia, esse mecanismo de financiamen-

to não contemplou a educação infantil
(creche e pré-escola) e o ensino médio,
níveis que integram, juntamente com o
ensino fundamental, a educação bási-
ca. Desse modo, o governo do presi-
dente Lula enviou ao Congresso Na-
cional a proposta de criação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb),
sob a forma de emenda à Constituição.
O novo fundo, que depende de apro-
vação do Parlamento, estenderá à pré-
escola e ao ensino médio os benefícios
desse tipo de mecanismo redistribu-
tivo, em especial a vinculação de re-
cursos para remuneração do magis-
tério. A educação de jovens e adultos,
destinada aos que não tiveram opor-
tunidade de acesso ao ensino funda-
mental e ao médio na idade adequada,
também passará a ser abrangida pelo
novo sistema de financiamento, contri-
buindo, desse modo, para o alcance da
meta de universalização do ensino fun-
damental no Brasil.
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somente 1% dessa faixa etária não estava
alfabetizada,no Nordeste eram quase 8%,
conforme se pode constatar na tabela 4.
Tal discrepância se repete na comparação
da área urbana com a rural. Mesmo sem
considerar a população rural da Região
Norte,verifica-se diferença de 7,2 pontos
percentuais entre jovens residentes em
cada uma das áreas. E, assim como em
relação à freqüência escolar, a taxa de
alfabetização entre as mulheres nessa
faixa etária já é superior à do sexo mas-
culino em cerca de 2 pontos percentuais.

Todavia, quando se utiliza o conceito de
analfabetismo funcional,que,segundo a
Unesco, se refere às pessoas com menos
de quatro anos completos de estudo,
verifica-se que cerca de 10% da popula-
ção brasileira de 15 a 24 anos de idade se
encontrava nessa condição.

Examinados todos esses índices e diante
da complexidade dos fatores que inter-
ferem no desempenho do sistema edu-
cacional brasileiro, conclui-se que ainda
há muito por fazer. O desafio de asse-
gurar a conclusão da escolaridade obri-
gatória a toda a população brasileira –
tanto às crianças e jovens de 7 a 14 anos

quanto àqueles que a ela não tiveram
acesso na idade adequada – pressupõe a
implementação de políticas, programas
e ações que concorram para minimizar
os efeitos negativos gerados a partir de
um contexto social permeado por ex-
pressivas iniqüidades regionais e de na-
tureza econômica, cultural e racial.

PROGRAMAS 
E POLÍTICAS

A garantia constitucional do direito ao
ensino fundamental obrigatório e gra-
tuito exige uma forte presença do Estado
na oferta dos serviços de educação. Essa
oferta deve, entre outras coisas, pro-
mover a igualdade de condições para o
acesso e permanência nos estabeleci-
mentos escolares oficiais. A LDB esta-
belece ainda que cabe à União, em cola-
boração com Estados, Distrito Federal e
municípios, definir um padrão mínimo
de oportunidades educacionais para o
ensino fundamental,efetuando para isso
cálculo do custo mínimo por aluno ca-
paz de proporcionar ensino de quali-
dade e corrigir distorções.

O provimento de recursos públicos para
o atendimento prioritário ao ensino
fundamental está assegurado na Cons-
tituição mediante a vinculação de um
mínimo de 60% dos recursos destinados
obrigatoriamente à educação pelos go-
vernos estaduais, do Distrito Federal e
dos municípios. A União, por sua vez,
exerce importante função redistributiva
e supletiva ao prestar-lhes assistência
técnica e financeira para o desenvolvi-
mento de seus sistemas de ensino, que
devem ser organizados em regime de
colaboração em cada unidade federada.

Complementação
financeira da União 
para o ensino púbico
será ampliada
Nos últimos 15 anos, o país vem pro-

movendo a reestruturação do sistema
de financiamento da educação pública.
O novo modelo de financiamento evo-Fonte: MEC/Inep

GRÁFICO 4 • Percentual de alunos, por rede de ensino, com
desempenho "crítico" e "muito crítico" em Língua
Portuguesa e Matemática na 4ª e na 8ª série do
ensino fundamental - Brasil, 2003
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TABELA 4 • Taxa de alfabetização das pessoas de 15 a 24 anos 
de idade, segundo sexo, cor/raça e situação do
domicílio – Brasil e Grandes Regiões, 2003 (em %)

Total* 96,6
Norte** 97,2
Nordeste 92,1
Sudeste 98,8
Sul 98,8
Centro-Oeste 98,5

Sexo
Homem 95,6
Mulher 97,7

Cor/raça
Branca 98,4
Preta e parda 94,9

Situação do domicílio
Urbana 97,7
Rural 90,5

Fonte: IBGE, Pnad 2003

* Exclusive a população rural dos estados de AC, AM, AP, PA , RO, RR   **Exclusive a população rural

O novo fundo de
financiamento 
da educação
abrangerá 
da pré-escola 
ao ensino médio



61

minado Bolsa-Família. Em 2004, fo-
ram beneficiadas cerca de 6,6 milhões
de famílias com filhos de 6 a 15 anos.
Para ter direito a essa bolsa, é exigida
como contrapartida a freqüência esco-
lar mínima de 85%.

No intuito de oferecer maior controle
sobre os gastos realizados no âmbito
do Bolsa-Família e também sobre a
alocação de recursos do atual Fundef e
do futuro Fundeb, começa a ser im-
plantado nas escolas públicas bra-
sileiras, a partir de 2005, um sistema
eletrônico de acompanhamento da
freqüência escolar dos estudantes. Pre-
vê-se que, em 2006, o sistema já esteja
funcionando em todo o país.

No caso de demandas específicas de de-
terminados segmentos sociais, o MEC
implementa ações orientadas para o su-
primento das carências em articulação
com os movimentos que representam es-
ses grupos sociais.Entre essas ações estão:

Educação de jovens e adultos –
O Programa Brasil Alfabetizado e Edu-
cação de Jovens e Adultos desenvolve
ações que visam incorporar jovens e
adultos ao processo inicial de alfa-
betização e garantir o acesso e a con-
tinuidade à educação de qualidade,
em parceria com os sistemas estaduais
e municipais de ensino, instituições
de ensino superior e organizações
não-governamentais. Em 2004, fo-
ram atendidas cerca de 1,7 milhão de
pessoas em cursos de alfabetização e
1,95 milhão em Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Em 2005, o MEC de-
cidiu complementar todos os esforços
municipais e estaduais existentes de
EJA, universalizando o apoio finan-
ceiro, com valores diferenciados. Esse
fato teve impactos diretos na cober-
tura do programa, que passou de
2.088 municípios em 2004 para 4.175
em 2005, alcançando 3,3 milhões de
jovens e adultos em EJA.Ao recolocar
a educação de jovens e adultos na
pauta da política educacional, dá-se
mais um passo em direção à redução
das desigualdades sociais.

Iniciativas para correção de fluxo
escolar –A correção do fluxo escolar
por meio de ações de aceleração da
aprendizagem vem sendo proposta
como forma de assegurar o atendi-
mento aos alunos de 1ª a 8ª série que
apresentam defasagem idade-série
de dois ou mais anos. O MEC trans-
fere a Estados e municípios recursos
destinados à capacitação de profes-
sores e confecção de material didá-
tico específico para programas de
aceleração.

Educação para a população do
campo – Em parceria com o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, o
MEC tem envidado esforços em prol
da consolidação de uma política
educacional para a população do
campo, ao promover a alfabetização
e educação continuada de jovens e
adultos,ao fortalecer o ensino funda-
mental, ao investir em formação ini-
cial e continuada de professores para
as diversas modalidades da educação
básica, atendendo a suas especifi-
cidades, e ao oferecer educação pro-
fissional de nível médio. Por inter-
médio de escolas agrícolas munici-
pais e dos Centros Federais de Edu-
cação Tecnológica (Cefet) situados
próximos a assentamentos de refor-
ma agrária, o ministério vem am-
pliando a oferta de educação,além de
financiar a construção de novas es
colas no campo.No tocante ao finan-
ciamento dos sistemas de ensino,
houve redefinição do valor per capita
do Fundef, com um valor adicional
para a educação em áreas rurais,
abrangendo inclusive os assentamen-
tos de reforma agrária.

Promoção da diversidade na
educação – Em 2004, o governo fe-
deral redesenhou as ações destina-
das a enfrentar a desigualdade edu-
cacional de negros, indígenas e alu-
nos com necessidades educacionais
especiais ao estabelecer os seguintes
objetivos: combater as desigual-
dades raciais e étnicas de acesso e
continuidade da escolarização no
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O valor a ser fixado anualmente levará em
consideração os custos diferenciados por
aluno, correspondentes aos diversos ní-
veis e modalidades que compõem a edu-
cação básica. Nesse sentido, o Ministé-
rio da Educação estima que a complemen-
tação financeira da União ao Fundeb,
que atualmente gira em torno de R$ 570
milhões no Fundef, será ampliada para
cerca de R$ 4,3 bilhões até 2009.

Além do acesso, 
é preciso garantir a
permanência e a
progressão na escola
Em 2001, o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) estabeleceu como meta a uni-
versalização do ensino fundamental em
um prazo de cinco anos. Considerando-
se que tal meta não se restringe à matrí-
cula, mediante a oferta de vagas em nú-
mero equivalente ao da população-alvo,
mas também à conclusão, com qualida-
de, dessa etapa da escolarização, esse de-
safio implica atingir os seguintes objeti-
vos: possibilitar o acesso ao ensino fun-
damental a todas as crianças na idade
própria; garantir que os alunos progri-
dam no sistema e concluam o ensino fun-
damental dentro do tempo esperado de
oito anos; e assegurar aos jovens e adul-
tos que não tiveram acesso na idade re-
comendada, ou que foram excluídos do
sistema,a oportunidade de concluir o en-
sino fundamental.Para isso,um conjun-
to de medidas vem sendo implementado.

Uma das condições necessárias para
atingir a universalização do ensino fun-
damental consiste em elevar a escolari-
zação dos segmentos mais pobres e mar-
ginalizados da população.Nesse caso,os
sistemas de ensino deverão desempe-
nhar papel importante, no sentido de
não reforçar as desigualdades sociais que
os alunos trazem consigo, implemen-
tando políticas afirmativas que ampliem
as oportunidades educacionais e suas
chances de sucesso escolar e, ainda,
atraindo aqueles que não tiveram acesso
à escola na idade própria ou que dela
foram excluídos. Com o objetivo de
oferecer maiores oportunidades de per-
manência na escola e, conseqüentemen-

te, de êxito, diversas unidades federadas
e municípios brasileiros já ampliaram a
duração da escolaridade obrigatória,dos
oito anos atuais, para nove anos. Nesse
sentido, o governo federal enviou ao
Congresso Nacional anteprojeto de lei
que altera a LDB, ampliando a duração
do ensino fundamental para nove anos,
de acordo com uma das metas do PNE.

O Ministério da Educação (MEC),com
o mesmo intuito, também vem execu-
tando ações supletivas de assistência ao
educando das escolas públicas, entre as
quais se destacam:

Aquisição e distribuição do livro
didático – Como principal ação no
campo didático-pedagógico, o Pro-
grama Nacional do Livro Didático
respondeu pela oferta gratuita aos
estudantes do ensino fundamental
de mais de 110 milhões de livros para
o ano letivo de 2005. No atual go-
verno, esse programa começou a ser
estendido ao ensino médio, inician-
do-se pelas regiões Norte e Nordeste,
com a distribuição de 2,7 milhões de
livros em 2005.

Apoio financeiro à alimentação
escolar – O programa universal de
alimentação escolar para a rede pú-
blica atende cerca de 38 milhões de
alunos do ensino fundamental, pré-
escolas e creches, o que contribui so-
bremaneira para a permanência das
crianças na escola.

Subsídio ao transporte escolar –
O governo federal repassa automatica-
mente aos Estados e municípios recur-
sos para custeio, manutenção e con-
tratação de serviços de transporte es-
colar,de acordo com o número de alu-
nos das redes de ensino residentes em
área rural.Em 2004,foram beneficiados
cerca de 3,2 milhões de estudantes.

Além das ações destacadas, o Ministé-
rio do Desenvolvimento Social imple-
menta a concessão de auxílio financei-
ro às famílias pobres por meio do pro-
grama de transferência de renda deno-

Cabe aos sistemas 
de ensino ampliar 
as oportunidades

educacionais 
dos segmentos 

menos favorecidos 
da população

Cerca de 6,6 milhões
de famílias com filhos
de 6 a 15 anos 
foram beneficiadas
pelo Bolsa-Família 
em 2004
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pedagogia de instituições de ensino
superior privadas.

Outra ação importante para melhorar
a qualidade do ensino é a incorpora-
ção de novas tecnologias de informa-
ção e comunicação como ferramentas
de enriquecimento pedagógico no en-
sino fundamental público. O Progra-
ma Nacional de Informática na Edu-
cação, do MEC, vem instalando Nú-
cleos de Tecnologia Educacional nos
Estados para formação e capacitação
de alunos, professores e gestores de
escolas no uso de novas tecnologias,
bem como laboratórios de informática
nas escolas públicas.

Os desafios da universalização do en-
sino fundamental recaíram também
sobre os gestores dos sistemas de en-
sino estaduais e municipais e sobre os
gestores escolares, a partir da descen-
tralização da educação, no fim da dé-
cada de 1980, quando foi preciso re-
definir funções e competências para a
administração dos sistemas de ensino
e das escolas. No exercício de sua
função supletiva de assistência técnica,
o MEC estruturou o Sistema de Apoio
à Gestão da Educação Básica – com
programas voltados para o fomento e
apoio à criação de conselhos muni-
cipais de educação e conselhos esco-
lares – para o fortalecimento dos diri-
gentes municipais de educação no
exercício da sua função e para a qua-
lificação técnica das equipes das se-
cretarias municipais da Educação e de
diretores de escolas. Todas essas ini-
ciativas buscam se articular para a me-
lhoria da qualidade da gestão dos sis-
temas públicos de ensino.

Além dos fatores associados à forma-
ção, experiência e remuneração dos
professores e à gestão escolar, existem
outros cujo efeito é reconhecidamente
significativo para a qualidade da edu-
cação. Prédios e instalações com pa-
drão de conforto ambiental adequa-
do, existência de biblioteca escolar,
espaços esportivos e laboratórios,
acesso a livros didáticos, materiais de

leitura e pedagógicos, relação ade-
quada entre o número de alunos e o
professor na sala de aula e maior tem-
po efetivo de aula, por exemplo, me-
lhoram o desempenho dos alunos. A
definição de padrões mínimos para o
funcionamento das escolas é, portan-
to, parte das estratégias para elevar a
qualidade da educação.

Por fim, deve-se ressaltar que o MEC,
em cumprimento ao PNE, tem desen-
volvido estudos voltados para a defini-
ção técnica de padrões mínimos de in-
fra-estrutura para todos os níveis e
modalidades de ensino da educação
básica. Esses padrões mínimos servi-
rão de parâmetro para a aplicação de
recursos federais, visando a correção
de desequilíbrios regionais e a orien-
tação a Estados e municípios, podendo
ser instituídos a partir de um pacto
nacional. Esses padrões devem, porém,
observar as condições de cada Estado,
seja quanto a aspectos geográficos, seja
quanto a custo e disponibilidade dos
materiais, e partir das experiências já
desenvolvidas nas diferentes esferas de
governo e das atuais condições físicas
apresentadas pelas escolas, deixando a
Estados e municípios a tarefa de com-
plementar as diretrizes nacionais de
acordo com as condições disponíveis e
características locais.
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sistema educacional em todos os
níveis e modalidades de ensino; pro-
mover ações que ampliem o acesso
ao sistema educacional dos diversos
grupos étnico-raciais, especialmen-
te afro-brasileiros e indígenas; pro-
por estratégias de implementação
de políticas educacionais afirmati-
vas para a execução de uma educa-
ção de valorização e respeito à diver-
sidade cultural e racial brasileira;
elaborar Plano de Ação para a inser-
ção da disciplina História e Cultura
Africana e Afro-Brasileira; contri-
buir para a ampliação do acesso e
permanência na educação superior,
especialmente de populações afro-
brasileiras e indígenas. Além dessas,
o governo federal vem incentivando
a disseminação da educação inclusi-
va como estratégia preferencial de
atendimento aos alunos com neces-
sidades educacionais especiais.Aten-
der esses alunos em escolas regulares
é uma forma de vencer o preconceito
e a exclusão, ao mesmo tempo em
que se oferece educação especial me-
diante a capacitação dos docentes
que atuam no ensino fundamental.

Fomento da relação escola-comu-
nidade – A proposta é abrir as es-
colas públicas de 5ª a 8ª série e de en-
sino médio nos fins de semana para
a realização de atividades comple-
mentares nas áreas de educação, tra-
balho, cultura, esporte e lazer, envol-
vendo os alunos e suas comunidades.
A iniciativa visa estreitar o diálogo, a
interação e a cooperação entre co-
munidade e escola, melhorando o re-
lacionamento entre professores, alu-
nos e familiares, fortalecendo os la-
ços de solidariedade e aumentando a
relevância da escola para a comuni-
dade.Assim, espera-se reduzir a vio-
lência dentro das escolas, ampliar o
acesso a espaços de promoção da ci-
dadania e fortalecer o interesse dos
jovens pela escola. A meta para este
ano é de 1.000 escolas abertas nos
fins de semana, beneficiando aproxi-
madamente 1 milhão de pessoas, en-
tre estudantes e familiares.

Melhora da 
qualidade do ensino
exige mudanças 
em diversos setores
O desempenho dos estudantes brasi-
leiros vem sendo aferido mediante a
realização do Saeb, que consiste na apli-
cação de testes, por meio de amostra-
gem, em alunos de 4ª e 8ª série do
ensino fundamental e do 3º ano do en-
sino médio. No intuito de oferecer aos
governos estaduais e prefeituras muni-
cipais uma avaliação das escolas das
respectivas redes, de forma que as polí-
ticas públicas possam ser planejadas e
efetuadas com maior rigor, será aplica-
do um segundo instrumento, que le-
vantará informações sobre o desem-
penho, em Matemática e Língua Portu-
guesa, de cada uma das escolas urbanas
de 4ª e 8ª série da rede pública de en-
sino. Em virtude do precário desem-
penho dos alunos nos testes do Saeb, o
MEC declarou oficialmente 2005 como
o ano da qualidade na educação básica
e elaborou um plano específico para a
melhoria da qualidade do ensino – o
Plano de Qualidade para a Educação
Básica (PQEB).

O PQEB inclui a criação do Sistema
Nacional de Formação de Professores,
que prevê a articulação das redes de
ensino com as instituições formado-
ras, especialmente as universidades
públicas; o fomento à implantação de
plano de carreira que incentive a evo-
lução funcional por meio da quali-
ficação inicial e continuada do pro-
fessor; o pacto em torno de metas a
serem atingidas pelos sistemas de en-
sino; e o uso de tecnologias de infor-
mação e comunicação nos processos
de formação docente. Foi criada ainda
a Rede de Centros de Pesquisa e De-
senvolvimento da Educação, vincu-
lada às universidades, para produção
de materiais e metodologias a serem
empregados na formação continuada
de professores, principalmente do en-
sino fundamental, e estão sendo ofer-
tadas bolsas parciais ou integrais, para
professores que lecionam nas escolas
públicas, nos cursos de licenciatura ou

Depois de declarar
oficialmente 2005

como o ano da
qualidade na

educação básica,
o MEC elaborou 

um plano específico 
para melhorar as 

condições de ensino

A definição técnica 
de padrões mínimos 
de infra-estrutura da
educação básica
servirá de parâmetro
para o governo corrigir
desequilíbrios regionais



A. Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação - FUNDEB 

B. Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização 
do Magistério - FUNDEF

C. Programas de Assistência 
ao Estudante (merenda escolar,
transporte escolar, livro didático 
e transferência de renda) 

D. Programa Brasil Alfabetizado 
e Educação de Jovens e Adultos 

E. Plano de Qualidade para 
a Educação Básica - PQEB
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INDICADOR 6 • taxa líquida de matrícula 
no ensino primário (indicador 
adaptado para taxa de freqüência 
no ensino primário e fundamental,
dados da PNAD, 1992 a 2003)

INDICADOR 7 • proporção de alunos 
que iniciam o 1º ano e atingem o 5º
(dados do INEP/MEC, 1992 a 2003)

INDICADOR 8 • taxa de alfabetização 
na faixa etária de 15 a 24 anos 
(dados da PNAD, 1992 a 2003)

A. taxa de freqüência escolar líquida 
das pessoas de 7 a 17 anos, por grupos
de idade e nível de ensino, segundo
sexo e cor/raça – Brasil e grandes
regiões, (dados da PNAD, 1992 e 2003)

B. taxa de freqüência líquida das pessoas
de 7 a 17 anos de idade, segundo os
quintos de rendimento familiar mensal
per capita (dados da PNAD, 2003)

C. taxa média esperada e tempo 
médio para conclusão da 8ª série 
do ensino fundamental 
(dados do INEP/MEC, 2003) 

D. índice de adequação idade-anos 
de escolaridade, da população de 
9 a 16 anos, por regiões geográficas
(dados da PNAD, 2003) 

E. percentual de alunos, por rede 
de ensino, com desempenho “crítico”
e “muito crítico”em Língua Portuguesa 
e Matemática (dados do Saeb, 2003)

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS

UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO PRIMÁRIA

GARANTIR QUE, ATÉ

2015, AS CRIANÇAS

DE TODOS OS PAÍSES,
DE AMBOS OS SEXOS,
TERMINEM UM

CICLO COMPLETO

DE ENSINO

META 3
(NAÇÕES UNIDAS) 

GARANTIR QUE,
ATÉ 2015, AS

CRIANÇAS DE TODAS

AS REGIÕES DO PAÍS,
INDEPENDENTEMENTE

DE COR/RAÇA E SEXO,
CONCLUAM O ENSINO

FUNDAMENTAL

META 3A
(BRASILEIRA) 


