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3. Educação 
 
Um adequado grau de instrução da população é requisito essencial para o 
desenvolvimento do país, para garantir o exercício da cidadania e promover a 
igualdade de oportunidades na sociedade. O desafio de ampliar a escolaridade e a 
qualidade da educação no Brasil ainda se coloca de forma marcante, sobretudo em 
virtude da persistência de problemas de ensino-aprendizagem.  
O acesso ao ensino fundamental está praticamente universalizado, mas mesmo 
assim a escolaridade média do brasileiro, que chegou a 6,8 anos de estudo em 
2004, permanece abaixo da escolaridade obrigatória no país. 
Deve ser destacado ainda que vários indicadores revelam a permanência de fortes 
desigualdades educacionais entre regiões do país, entre o campo e a cidade bem 
como entre brancos e negros. A prioridade atribuída ao ensino fundamental, 
contudo, levou à substancial redução da desigualdade no acesso ao nível 
fundamental de ensino.  
A baixa da qualidade da educação básica permanece como um dos mais graves 
problemas do campo educacional no Brasil, mas a ela se somam o analfabetismo, 
que atinge 11,2% da população brasileira e o acesso restrito aos níveis de ensino 
não obrigatórios: infantil, médio e, sobretudo, superior, onde apenas 10,8% da 
população de 18 a 24 anos chega a este nível de ensino. É com o enfrentamento 
desse conjunto de problemas que será possível modificar a situação atual de baixa 
escolaridade média da população brasileira. 
 
3.1. Analfabetismo 
 
Durante a década de 90, especificamente no período 1992-98, a taxa de 
analfabetismo apresentou uma média anual de redução de cerca de 1 ponto 
percentual. A partir de 1999, cai o ritmo anual de queda do analfabetismo, 
mantendo-se praticamente inalterada a taxa registrada em 2003 e 2004 (pouco 
acima dos 11%). Esta estabilização na taxa de analfabetismo ocorre em um nível 
ainda relativamente elevado, sobretudo quando comparada a de outros países da 
América Latina, como a Argentina (2,8%, em 2001) e o Chile (4,3%, em 2002). 
No Brasil, o analfabetismo é um problema que ainda atinge cerca de 14,6 milhões de 
pessoas, o que corresponde a uma taxa de 11,2%, em 2004. Mas esse elevado 
nível de analfabetismo do país é fruto de uma situação bastante desigual e 
diferenciada (ver tabela 1). 
Tomando como referência o ano de 2004, evidencia-se que a incidência do 
analfabetismo na área rural atinge 26,2% da população entre de 15 anos ou mais, 
cuja proporção é cerca de 5 vezes a da área urbana metropolitana. Se observarmos 
a situação do analfabetismo na área rural de diferentes Unidades da Federação, são 
os estados da região nordeste os que apresentam as maiores proporções de 
analfabetos na área rural, comparativamente aos outros estados do país. 
Conseqüentemente, é também a região nordeste a que apresenta a taxa mais 
elevada de analfabetismo, cuja proporção é mais de três vezes a do Sul. 



43 

A variação das taxas de analfabetismo entre as Unidades da Federação mostra que 
estados em regiões menos desenvolvidas apresentam os piores indicadores, fato 
revelador da existência de um sistema educacional reprodutor das históricas 
diferenças sócio-econômicas no país. Estados como Alagoas e Piauí ainda 
apresentam taxas de analfabetismo próximas de 30%, muito acima da média 
nacional (ver mapa 1). 
Mesmo a menor taxa encontrada na região nordeste (19,4% em Sergipe) ainda é 
cerca de quase quatro vezes maior que os menores índices alcançados no restante 
do país (em torno de 5% no Distrito Federal, no Espírito Santo e em Santa Catarina). 
A desigualdade educacional entre brancos e negros continua elevada. O 
analfabetismo entre os negros (16,0%) é mais de duas vezes superior ao verificado 
entre os brancos (7,1%).  
Quando se consideram os diferentes grupos de população (ver tabela 2), confirma-
se a tendência histórica de que o analfabetismo entre os mais jovens se situe num 
nível bem menor, registrando 3,0% na faixa etária de 15 a 24 anos e 19,3% para o 
grupo de idade dos mais de 40 anos. Tais diferenças nas taxas por faixa etária 
podem ser atribuídas, por um lado, à expansão do atendimento escolar nas últimas 
décadas, assegurando escola para todos na idade adequada, o que possibilitou uma 
acentuada redução na taxa de analfabetismo entre os jovens. Por outro, a presença 
de um maior número de analfabetos entre os brasileiros com 40 anos ou mais é o 
resultado de um acesso restrito dessas gerações à educação formal no passado. 
Mas é, também, um indicador de que os programas de alfabetização implementados 
nas últimas décadas não foram capazes de superar essa dívida educacional. 
 
3.2. Escolaridade média 
 
A escolaridade média da população vem crescendo lentamente (6,8 anos, em 2004, 
contra 6,4 anos, em 2001) e ainda não conseguiu chegar ao nível de escolaridade 
obrigatória no país, exceção feita aos residentes da área urbana metropolitana, que 
já em 2003 apresentavam uma média de 8 anos de estudo. No outro extremo estão 
os residentes da área rural, com a menor média de anos de estudo (4 anos), 
correspondente apenas à 1ª etapa do ensino fundamental, confirmando a grande 
desigualdade educacional entre o campo e a cidade (ver tabela 3). 
O ritmo lento de avanço na média de anos de estudo da população brasileira é 
influenciado, em larga medida, pela persistência de taxas ainda elevadas tanto de 
reprovação como de evasão escolar. Em que pese a quase universalização do 
acesso à escola por parte de crianças de 7 a 14 anos, 43% não conseguem concluir 
a 8ª série do ensino fundamental na idade adequada, o que contribui para manter 
baixa a média de anos de estudo da população. 
Quando se analisa a escolaridade média dos diferentes grupos de idade (ver tabela 4), 
observa-se que apenas os jovens de 18 a 24 anos apresentam uma média pouco 
acima do equivalente ao ensino fundamental completo, com 8,6 anos de estudo. O nível 
de escolaridade da população com mais de 40 anos, embora crescente no período 
2001-2004, ainda está abaixo da média do país (são 5,5 contra 6,8 anos de estudo).  
Também entre as Unidades Federadas (ver mapa 2), existem pronunciadas 
disparidades, por exemplo: no Distrito Federal, a população já alcançou a 
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escolaridade média de 8,8 anos, enquanto que na maioria dos estados do Nordeste 
esse índice não chega a 6 anos de estudos. 
3.3. Acesso aos diferentes níveis de ensino 
 
3.3.1. Ensino Fundamental 
 
A prioridade atribuida ao ensino fundamental na década passada levou a que a 
proporção de crianças e adolescentes na faixa de 7 a 14 anos que freqüentam 
escola se ampliasse gradativamente e se estabilizasse em torno de 97%, a partir 
2002 (ver tabela 5). Esse processo de universalização do acesso ao ensino 
fundamental praticamente eliminou as disparidades, seja entre as diferentes regiões 
do país, ou por raça e sexo das crianças (ver tabela 10). No entanto, ainda temos 
cerca de 3% fora da escola e isto, em parte, pode ser atribuído a um processo lento 
de inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares. Mas não somente 
estas constituem o contingente fora da escola, também se convive com crianças de 
famílias pobres envolvidas com a mendicância, moradores de rua, absorvidas na 
economia familiar e aliciadas pelo crime organizado, inclusive na prostituição infantil. 
 
3.3.2. Educação Infantil 
 
Na faixa de 0 a 6 anos a proporção dos que são atendidos pela educação infantil é 
crescente, mas o atendimento permanece relativamente baixo. Para as crianças de 
0 a 3 anos é significativo observar que, em 2004, apenas 13,7% freqüentavam 
creches. No período 2001/2004, o crescimento do atendimento de crianças em 
creche foi de 3,1 pontos percentuais, número que reflete um ritmo ainda insuficiente 
para garantir o alcance da Meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que propõe 
quase quadruplicar, em sete anos, o nível registrado em 2004, para chegar a 50% 
da população infantil em 2011. 
Além disso, é importante salientar que apenas 8,5% das crianças de 0 a 3 anos, 
oriundas de famílias com até ½ salário mínimo per capita, freqüentavam creches em 
2004, representando cerca de um quarto da taxa de freqüência observada entre as 
de famílias com renda per capita superior a 3 salários mínimos (ver tabela 6). 
Já para a faixa etária de 4 a 6 anos, a proporção dos que freqüentam escola 
alcançou a 71,3%, superando a meta de 60% estabelecida pelo PNE para 2006. Por 
isso, estima-se que será alcançada a meta de 80% para 2011. A freqüência à escola 
por crianças neste grupo de idade também apresenta, em 2004, valores bem 
diferenciados e crescentes por faixas de renda das famílias. Contudo, 
diferentemente do que se observa entre as de 0 a 3 anos, na faixa de 4 a 6 anos 
chega a 63,1% a proporção de crianças de famílias pobres (até ½ salário mínimo per 
capita) freqüentando escola no ano em análise, o que ressalta a importância da atual 
oferta de pré-escola realizada pela rede pública de ensino. 
Se 71,3% de crianças de 4 a 6 anos freqüentam escola, uma parcela menor (61,5%) 
está na pré-escola (ver tabela 7), pois muitas crianças de 6 anos estão adiantadas e 
já matriculadas na 1ª série do ensino fundamental. 
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3.3.3. Ensino Médio 
 
Na faixa de idade de 15 a 17 anos, em 2004, foi registrada uma pequena redução na 
proporção de jovens que freqüentam a escola (de 82,4%, em 2003 para 82,2% em 
2004), revertendo uma tendência histórica de ampliação da freqüência escolar neste 
grupo de idade. Além disso, dos 82,2% que estavam na escola, em 2004, apenas 
45,1% se encontravam matriculados no ensino médio, nível adequado à faixa etária 
considerada (ver tabela 7). Contudo, é importante salientar que esse resultado 
sinaliza um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior (era 
43,1%, em 2003), o que reflete a tendência de redução da distorção idade-série, 
ampliando a oportunidade de mais jovens cursarem o ensino médio na idade 
adequada. 
São expressivas as desigualdades na proporção de jovens que freqüentam o ensino 
médio por região, raça ou sexo, revelando igualmente uma diferença de 
escolarização entre homens e mulheres do grupo de 15 a 17 anos que não era 
significativa entre os estudantes com idade até 14 anos (ver tabela 8). Nesse caso, 
observa-se que metade das moças de 15 a 17 anos já está no ensino médio, 
enquanto apenas 40,1% dos rapazes alcançaram este nível de ensino. Mas a 
distância mais expressiva é a que separa os jovens da área rural e urbana, onde 
menos da metade dos residentes no campo tem acesso ao ensino médio, 
comparativamente aos demais. Os jovens negros também freqüentam muito menos 
o ensino médio (34,3%) do que os brancos (56,5%). Dessa forma, vemos que 
maiores desigualdades começam a se revelar conforme se ampliam os níveis de 
escolarização. 
A situação dos jovens de 15 a 17 anos da região nordeste expõe um forte atraso 
escolar, já que apenas 27,9% freqüentam o ensino médio, índice muito abaixo da 
média nacional. O pior indicador é o apresentado por Alagoas, onde somente 20,5% 
dos jovens em idade adequada estão no ensino médio, enquanto no outro extremo, 
em São Paulo, a proporção alcança 66,5% dos jovens da mesma faixa etária (ver 
mapa 3). 
 
3.3.4. Ensino Superior 
 
Ao olharmos a situação dos jovens de 18 a 24 anos, com idade adequada para o 
ensino superior, vemos que o indicador de acesso é muito baixo, apenas 10,8% 
chega a esse nível de ensino. Já a proporção desses jovens que freqüentam a 
escola, que estava estabilizada em 34% no período 1999-2003, caiu para 32,4% em 
2004 (ver tabela 5). Uma possível explicação para essa queda na freqüência à 
escola é o abandono no ensino médio que, em 2004, alcançou 15% dos alunos 
(índice mais elevado desde 1996), uma vez que a proporção dos que freqüentam o 
ensino superior manteve-se inalterada entre 2003 e 2004. 
São marcantes as disparidades no acesso de jovens de 18 a 24 anos ao ensino 
superior, por região, localização do domicílio, raça/cor e sexo (ver tabela 9). A maior 
diferença é devida à localização do domicílio. A freqüência ao ensino superior de 
jovens residentes em áreas rurais é oito vezes menor que a dos habitantes das 
regiões urbanas metropolitanas. Também são desiguais as taxas de escolarização 
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de brancos e negros, bem mais baixas entre estes últimos (ainda que em proporção 
bem menor que em relação à situação do domicílio). No entanto, deve-se ressaltar 
que foi identificada uma queda na diferença entre esses dois grupos étnicos. Por sua 
vez, a questão regional guarda certa semelhança com a desigualdade verificada no 
campo racial, mas, ao contrário do que foi observado sob aquele enfoque, houve 
aumento da diferença entre as regiões que apresentam os maiores e os menores 
índices de acesso ao ensino superior. Apesar de significativa, a desigualdade de 
gênero (favorável às mulheres) foi a menor entre as quatro dimensões selecionadas. 
 
3.4. Qualidade da educação básica 
 
Os resultados da avaliação realizada, em 2003, pelo Saeb (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica) revelaram um grande contingente de alunos da 
educação básica (fundamental e médio) com desempenho inadequado, apesar de ter 
havido pequena melhoria em relação à avaliação efetuada em 2001 (ver gráfico 1).  
De acordo com o último relatório disponível (2003), 55,4% dos alunos da 4ª série se 
situam nos estágios “crítico” e no “muito crítico” em língua portuguesa, o que mostra 
que não estão sendo alfabetizados adequadamente, pois apresentam sérias 
deficiências em leitura e interpretação de textos simples. Nas demais séries avaliadas 
(8ª do ensino fundamental e 3ª do médio), o desempenho dos alunos foi um pouco 
melhor. Mesmo assim, o percentual de estudantes que não desenvolveram habilidades 
de leitura compatíveis com a conclusão do ensino fundamental é de 26,8%, ao passo 
que, na última série do ensino médio, chega a 38,6%. O desempenho em matemática 
é, em geral, até mais preocupante. Na 4ª série do ensino fundamental, 51,6% dos 
estudantes encontra-se no estágio “crítico” ou no “muito crítico”. À medida que aumenta 
o nível de escolarização, crescem os índices nesses estágios: 57,1% dos alunos da 8ª 
série do ensino fundamental e 68,8% da 3ª série do ensino médio não têm as 
habilidades esperadas nessa disciplina. 
Variados fatores, internos e externos à escola, condicionam a precária qualidade do 
ensino no país: infra-estrutura física deficiente; professores mal-remunerados e, por 
vezes, desestimulados e pouco qualificados para a intervenção pedagógica junto a 
grupos e contextos sociais desfavorecidos; necessidade da criança de ingressar no 
mercado de trabalho para complementar a renda familiar; falta de suporte educacional 
dos pais e de acesso aos meios de comunicação e veiculação do conhecimento. 
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3.5. Anexo de Gráficos, Tabelas e Mapas 
 
TABELA 1 
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

Nordeste 24,3 23,4 23,2 22,4 -1,9 
Sul 7,1 6,7 6,4 6,3 -0,8 
Rural 28,7 27,7 27,2 26,2 -2,5 
Urbano Metropolitano 5,6 5,4 5,2 5,2 -0,4 
Negros 18,2 17,2 16,8 16,0 -2,2 
Brancos 7,7 7,5 7,1 7,1 -0,6 
Brasil 12,4 11,8 11,5 11,2 -1,2 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
TABELA 2 
Taxa de Analfabetismo, segundo grupos de idade 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

10 a 14 anos 4,2 3,8 3,5 3,6 -0,6 
15 a 24 anos 4,2 3,7 3,4 3,0 -1,2 
25 a 39 anos 8,2 7,7 7,5 7,0 -1,2 
40 anos ou mais 21,2 20,4 19,9 19,3 -1,9 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
TABELA 3 
Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em anos 

Nordeste 4,9 5,1 5,3 5,5 0,6 
Sul 6,8 7,0 7,2 7,3 0,5 
Rural 3,4 3,6 3,8 4,0 0,6 
Urbano Metropolitano 7,7 7,9 8,0 8,1 0,4 
Negros 5,2 5,5 5,7 5,9 0,7 
Brancos 7,3 7,4 7,6 7,7 0,4 
Brasil 6,4 6,5 6,7 6,8 0,4 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
TABELA 4 
Média de anos de estudo, segundo grupos de idade 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em anos 

14 anos 5,3 5,5 5,6 5,7 0,4 
15 a 17 anos 6,5 6,7 6,9 7,1 0,6 
18 a 24 anos 7,9 8,1 8,4 8,6 0,7 
25 a 39 anos 7,2 7,4 7,6 7,8 0,6 
40 anos ou mais 5,0 5,2 5,3 5,5 0,5 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
TABELA 5 
Proporção de crianças e jovens que freqüentam a escola, segundo grupos de idade 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

0 a 3 anos 10,6 11,7 11,7 13,7 3,1 
4 a 6 anos 65,6 67,0 68,4 71,3 5,7 
7 a 14 anos 96,5 96,9 97,2 97,2 0,7 
15 a 17 anos 81,1 81,5 82,4 82,2 1,1 
18 a 24 anos 34,0 33,9 34,0 32,4 -1,6 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
TABELA 6 
Proporção de crianças de 0 a 6 anos que freqüentam a escola, por faixas de renda domiciliar per capita - 2004 

 Até 1/2 sm De 1/2 a 2 sm De 2 a 3 sm A partir de 3 sm Total 
população de 0 a 3  8,5 15,5 25,7 35,3 13,7 
população de 4 a 6  63,1 74,6 88,5 92,2 71,3 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 
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TABELA 7 
Taxa de Escolarização Líquida*, segundo grupos de idade 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

0 a 3 anos - creche 10,6 11,7 11,7 13,7 3,1 
4 a 6 anos - pré-escola 57,1 58,4 59,9 61,5 4,4 
7 a 14 anos - ensino fundamental 93,1 93,7 93,8 93,9 0,8 
15 a 17 anos - ensino médio 36,9 40,0 43,1 45,1 8,2 
18 a 24 anos - ensino superior 9,0 9,9 10,8 10,8 1,8 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 
* proporção da população que freqüenta o nível de ensino adequado à idade 
 
TABELA 8 
Taxa de Escolarização Líquida* de jovens de 15 a 17 anos 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

Nordeste 20,5 22,7 25,5 27,9 7,4 
Sudeste 48,0 52,5 55,5 58,0 10,0 
Urbano Metropolitano 47,0 49,7 52,2 54,4 7,4 
Rural 17,0 18,5 21,7 23,3 6,3 
Feminino 41,4 44,6 48,2 50,2 8,8 
Masculino 32,5 35,6 38,1 40,1 7,6 
Brancos 49,6 52,4 54,9 56,5 6,9 
Negros 24,4 28,2 31,9 34,4 10,0 
Brasil 36,9 40,0 43,1 45,1 8,2 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 
* Proporção de jovens de 15 a 17 anos que freqüentam o ensino médio 

 
TABELA 9 
Taxa de Escolarização Líquida* de jovens de 18 a 24 anos 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais 

Nordeste 5,1 5,1 5,7 5,8 0,7 
Sul 12,8 13,8 16,1 15,5 2,7 
Urbano Metropolitano 12,5 13,7 14,6 14,6 2,1 
Rural 1,4 1,6 1,5 1,8 0,4 
Feminino 10,1 11,5 12,2 12,2 2,1 
Masculino 7,9 8,4 9,4 9,4 1,5 
Brancos 14,3 15,7 16,8 16,4 2,1 
Negros 3,2 3,8 4,4 5,1 1,9 
Brasil 9,0 9,9 10,8 10,8 1,8 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 
* Proporção de jovens de 18 a 24 anos que freqüentam o ensino superior 
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TABELA 10 
Proporção de crianças e jovens de 7 a 14 anos que freqüentam a escola,  
segundo categorias selecionadas 

 2001 2002 2003 2004 Var 2001-2004 
em pontos percentuais

Região      
Norte 95,2 95,1 95,8 95,8 0,6 
Nordeste 95,2 95,8 96,0 96,1 0,9 
Sudeste 97,4 97,8 98,1 98,1 0,7 
Sul 97,0 97,9 98,0 97,8 0,8 
Centro-Oeste 97,1 97,1 97,0 97,2 0,1 
      
Situação E Área Censitária      
Urbano Metropolitano 97,2 97,7 97,7 97,9 0,7 
Urbano Não-Metropolitano 96,7 97,2 97,5 97,2 0,5 
Rural 94,7 95,2 95,5 95,9 1,2 
      
Sexo      
Masculino 96,3 96,6 96,9 96,9 0,6 
Feminino 96,7 97,3 97,5 97,4 0,7 
      
Cor Ou Raça      
Branca 97,6 97,7 98,1 98,1 0,5 
Negra 95,4 96,2 96,4 96,3 0,9 
Brasil 96,5 96,9 97,2 97,2 0,7 
Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 

 
 
TABELA 11 
Proporção de crianças e jovens de 15 a 17 anos que freqüentam a escola,  
segundo categorias selecionadas 

 2001 2002 2003 2004 
Var 2001-2004 

em pontos percentuais 
Região      
Norte 80,1 81,9 81,2 81,8 1,7 

Nordeste 79,3 80,0 80,0 78,9 -0,4 
Sudeste 83,6 83,8 84,6 85,4 1,8 

Sul 78,9 78,8 81,6 81,7 2,8 
Centro-Oeste 80,2 80,3 82,9 79,9 -0,3 

Situação e Área Censitária      
Urbano Metropolitano 87,1 86,4 87,0 87,7 0,6 

Urbano Não-Metropolitano 81,1 81,7 82,7 82,4 1,3 
Rural 71,1 72,9 73,8 72,2 1,1 
Sexo      

Masculino 82,1 81,3 82,0 81,6 -0,5 
Feminino 80,1 81,7 82,8 82,8 2,7 

Cor ou Raça      
Branca 84,1 84,4 85,6 85,4 1,3 
Negra 78,1 78,6 79,2 79,2 1,1 
Brasil 81,1 81,5 82,4 82,2 1,1 

Fonte: Pnad/IBGE microdados 2001 a 2004, elaboração Disoc - Ipea 
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Gráfico 1  
Percentual de alunos nos estágios muito crítico e  crítico em Língua Portuguesa e Matemática -

SAEB 2001 e 2003
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Gráfico 2 
Percentual de alunos no estágio adequado em Língua Portuguesa e Matemática - SAEB 2001 
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