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EDUCAÇÃO 

Durante o ano de 2005 a educação brasileira foi marcada por uma nova trajetória no 
comportamento das matrículas no ensino médio, que em alguns estados vêm mostrando 
queda e acarretando também diminuição do alunado nesse nível em todo o país. 
Destaca-se também a tendência de desaceleração do crescimento das matrículas nos 
cursos de graduação em geral e, em particular, nas instituições de ensino privadas 
localizadas nas regiões Sul e Sudeste. No campo dos marcos legais, são destaques do 
momento a aprovação do Fundo da Educação Básica (Fundeb) na Câmara dos Depu-
tados, com alterações ao projeto original do Poder Executivo, e a promulgação da lei 
que amplia a duração do ensino fundamental para nove anos, iniciando-se aos seis 
anos de idade.  

Neste número, além desses aspectos conjunturais, são analisadas ações do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) no ano de 2005 que, no acompanhamento das políticas 
e programas, mereceram destaque, na educação básica e na superior. Como é tradição 
nos números pares deste boletim, os dados sobre financiamento e gasto do governo 
federal na área educacional são também mostrados e analisados.   

1 Conjuntura 

1.1 Ensino médio: em 2005, redução do número de matrículas 

Durante a década de 1990, as matrículas no ensino médio mais que dobraram, como 
mostram a tabela 1 e o gráfico 1. Essa expansão de vagas se deu, sobretudo, na rede 
pública que, em 1998, já era responsável por 82,4% das matrículas, comparativamente 
à participação de 56% no início da década de 1970. Isso foi possível graças, princi-
palmente, às soluções encontradas pelos sistemas educacionais de compartilhamento 
com as instalações de ensino fundamental, de forma que o aumento da demanda por 
ensino médio foi sendo atendida nos espaços ociosos das escolas, particularmente no 
turno da noite. 

TABELA 1 

Evolução das matrículas do ensino médio – 1991-2005 
Ano Matrículas Variação anual 
1991 3.772.698 0,0% 
1992 4.104.643 8,8% 
1993 4.478.631 9,1% 
1994 4.932.552 10,1% 
1995 5.374.831 9,0% 
1996 5.739.077 6,8% 
1997 6.405.057 11,6% 
1998 6.968.531 8,8% 
1999 7.769.199 11,5% 
2000 8.192.199 5,4% 
2001 8.398.008 2,5% 
2002 8.710.584 3,7% 
2003 9.072.942 4,2% 
2004 9.169.357 1,1% 
2005 9.032.320 -1,5% 

Fonte: Inep/MEC. 
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GRÁFICO 1 

Evolução das matrículas do ensino médio – 1991-2005 
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Matrícula no ensino médio  
Fonte: Inep/MEC. 
Elaboração: Disoc/Ipea. 

Essa forte expansão nas matrículas, na década passada, pode ser em larga medida 
atribuída ao crescimento da demanda decorrente de iniciativas que promoveram a 
correção do fluxo dos alunos do ensino fundamental, como os programas de aceleração 
da aprendizagem e progressão continuada de estudos. Porém, mesmo com a taxa de 
distorção idade–série mantendo sua tendência de redução, observa-se que a partir  
de 2000 tem início uma desaceleração no ritmo de expansão das matrículas, até que 
se registra, em 2005, queda de 1,5% no total de matriculados, o correspondente a 
137 mil estudantes a menos, em comparação com 2004.  

A Pnad de 2004 também revela inflexão na tendência de crescimento de indicador 
correlato. A proporção de jovens de 15 a 17 anos que freqüentam a escola, em todos 
os níveis, caiu pela primeira vez em duas décadas. Apesar de a taxa líquida de 
matrícula no ensino médio (percentual de jovens de 15 a 17 anos que freqüentam esse 
nível de ensino) ter aumentado de 43,1% para 45,1%, a redução da taxa de escolarização 
detectada pela Pnad suscita preocupações. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Texeira (Inep), essa queda nas matrículas pode estar associada a um efeito combinado 
de mudanças nas taxas de transição. Avaliando uma série de taxas de transição para o 
Brasil como um todo, a trajetória revela uma forte elevação das taxas de promoção até 
o ano de 1998. Paralelamente, há uma queda da evasão escolar no mesmo período. 
Assim, essa dinâmica teria gerado uma onda que elevou o número de matrículas no 
ensino fundamental e seguidamente no ensino médio nos últimos anos.   

Sob a ótica regional, esse fenômeno foi ainda mais acentuado em alguns estados, 
como São Paulo e Distrito Federal, justamente os que tiveram taxas mais elevadas de 
promoção e forte redução da evasão escolar, com um crescimento da matrícula superior 
à média nacional. Entretanto, o Inep também identificou que, desde 1998, essas taxas 
de transição para a educação básica vêm apresentando tendência de reversão, com 
queda da promoção e elevação da evasão e, conseqüentemente, redução do número 
de concluintes da 8a série. Como decorrência dessas mudanças, é possível explicar o 
efeito registrado de diminuição das matrículas no ensino médio, principalmente para 
aqueles estados que estavam com taxas de transição mais elevadas, como São Paulo 
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e Distrito Federal. Nesses, em 2004, eram significativas as proporções de jovens de 15 
a 17 anos matriculados no ensino médio: 66,5% e 50,3%, respectivamente. 

De fato, para procurar entender o que está ocorrendo é preciso analisar o movi-
mento diferenciado nas várias Unidades da Federação. Doze estados registraram queda 
nas matrículas em 2005, mas, em nove deles, as possíveis causas foram consideradas 
pelo presidente do Inep54 como sendo boas, na medida em que resultariam da correção 
de fluxo e transição demográfica. Um exemplo disso foi o que ocorreu no Rio de Janeiro, 
onde 22 mil alunos com defasagem de pelo menos três anos foram incluídos no 
programa de aceleração escolar da Secretaria de Educação e puderam terminar o ensino 
médio em um período de onze meses, reduzindo, dessa forma, a demanda por vagas 
nesse nível de ensino.55 

Mas um sinal de alerta aparece em três estados, justamente os que possuem mai-
or proporção de alunos em idade adequada no ensino médio: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo. Nesses, a diminuição das matrículas alcançou também 
alunos de 15 a 17 anos. São Paulo foi o estado que, em números absolutos, teve o 
maior peso no resultado geral do país, em 2005: redução de 132 mil matrículas, que 
representa queda de 6,5% em relação a 2004. Desses, quase um ponto percentual é 
referente a alunos de 15 a 17 anos. Em Santa Catarina a retração foi de 4,3%, dos 
quais dois pontos percentuais são dessa faixa etária e no Rio Grande do Sul a partici-
pação foi de mais de um ponto percentual na diminuição registrada de 3,2%. 

O que estaria ocorrendo? Será que vários dos jovens dessa faixa etária não estariam 
mais chegando ao ensino médio ou estariam abandonando a escola? As respostas para 
essas questões ainda demandam uma investigação mais profunda e demorada. Contudo, 
algumas explicações têm sido dadas por especialistas. 

Já em 2004, o então presidente do Inep56 interpretou o pequeno aumento ocorrido 
nas matrículas do ensino médio (apenas 1%) como um sinal de movimento dos 
estudantes para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), como forma de conseguir o 
certificado de conclusão mais rápido. Maria Clara Di Piero, coordenadora da Ação 
Educativa, argumenta que o aumento para a EJA pode também ser explicado por ser 
uma alternativa de ensino mais barata para os estados: “Os governos estaduais podem 
estar empurrando esses alunos para a EJA. Eles só precisam, por exemplo, de apenas 
um orientador, em vez de um professor para cada série.”57 

Pane no Ensino Noturno é o título de um artigo publicado no jornal Correio 
Braziliense, na mesma época em que é ressaltado que os alunos estão abandonando o 
ensino regular noturno e procurando a EJA. No artigo são analisadas as informações 
do Censo Escolar de 2002, o qual revelou que do total de alunos que abandonaram 
o ensino médio, 69,1% cursavam aulas no período noturno.58 

                                                 
54. Comentário de Reynaldo Fernandes, citado em artigo da Folha de S. Paulo – Ensino médio perde alunos de 15 a 17 
anos, 02/2006. 

55. Ensino médio: redução no número de matrículas – Folha Dirigida, RJ, 21/12/05 

56. Eliezer Pacheco. 

57. Aluno acelera troca da escola por trabalho – Folha de S. Paulo, 07/10/04 

58. Pane no ensino noturno – Correio Braziliense, 11/10/04 
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Segundo Jacques Schwartzman, secretário adjunto de C&T e Ensino Superior 
de Minas Gerais, é preciso conhecer os dados definitivos e detalhados do Censo Escolar 
de 2005 para se tirar qualquer conclusão mais fundamentada. Mas ele arrisca sugerir 
hipótese de que muitos jovens que estão fora da escola têm que trabalhar e não conse-
guem, ou não se interessam em freqüentar o ensino médio à noite. Isso, talvez, pela 
irrelevância para eles de cursos médios que têm como preocupação principal a prepa-
ração para o vestibular: 

O não crescimento das matrículas do ensino médio, após seguidos anos de rápida evolução 
positiva, estaria evidenciando que se chegou ao limite da inclusão possível e a partir de agora 
serão necessárias políticas sociais específicas para este segmento da população visando sua 
inclusão na sociedade moderna.59  

Em suma, há fortes indícios de que fatores relacionados à demanda estariam 
contribuindo para a ocorrência da redução de matrículas no ensino médio regular. 
Também é notório o fato de que o ensino médio expandiu-se de forma desordenada, 
mediante a ocupação de espaços ociosos nas escolas de ensino fundamental. Não bastasse 
isso, compartilha e também é herdeiro de todos os demais problemas de qualidade do 
ensino fundamental. Quase a totalidade das matrículas do ensino médio se concentra 
nas áreas urbanas e quase metade é em cursos noturnos. Há que se indagar se essa 
marcante presença do noturno é uma decorrência da demanda (alunos que trabalham 
durante o dia) ou da oferta (horário ocioso de escolas com ensino fundamental). Seja 
como for, para enfrentar os atuais problemas desse nível de ensino, a garantia de fonte 
de financiamento estável é um requisito fundamental, a qual se encontra hoje na 
agenda com a aprovação do Fundeb. 

1.2  Fundeb é aprovado na Câmara de Deputados  

Encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, em junho de 2005, a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 415/2005) que institui o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb) 
teve sua tramitação na Câmara de Deputados marcada por debates em torno de questões 
polêmicas, conforme previsto em edição anterior deste boletim. Houve uma importante 
mobilização da sociedade civil, destacando-se a atuação da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, que congrega várias entidades, incluindo a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação (CNTE), a Ação Educativa, que sedia a Secretaria Executiva 
da Campanha, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), o 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib), além de outras entidades 
que atuam na área de educação e de direitos sociais. No âmbito do Congresso, a mobili-
zação para os debates foi assumida pela Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente, pela Comissão de Legislação Participativa, pela Frente Parlamentar 
pelos Direitos das Mulheres, além da Comissão de Educação. Audiências públicas e 
videoconferências promovidas pela Comissão Especial criada para analisar a PEC 
permitiram o debate com representantes dos sistemas de ensino e de entidades e com 
os órgãos do Poder Executivo, como os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da 
Educação e do Desenvolvimento Social.    

                                                 
59. Por que caem as matrículas, J. Schwartzman – Jornal da Ciência, 17/03/06 
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Como resultado das várias negociações ocorridas nessa tramitação, a PEC apro-
vada na Câmara dos Deputados, durante a convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, apresenta importantes alterações em relação ao projeto do Executivo. A in-
clusão das matrículas da creche no Fundo, tornando-o de fato abrangente a toda a 
educação básica, é uma dessas alterações. Para tanto, foram ampliados os recursos da 
complementação da União ao Fundo em R$ 200 milhões. De fato, um dos temas 
mais espinhosos do debate foi o da participação da União no Fundeb. A reivindicação 
de que a complementação da União fosse maior que a prevista no projeto e determi-
nada em termos percentuais, e não em valores nominais, foi em parte atendida, com: 
uma pequena elevação dos valores nominais até o quarto ano de implementação do 
Fundo e a definição de que a complementação da União será de, no mínimo, 10% do 
total de recursos dos Fundos a partir do quinto ano de vigência. 

QUADRO 1 

Parâmetros relevantes do atual Fundef e da proposta do Fundeb aprovada na  
Câmara de Deputados 
Parâmetros Fundef Fundeb 

Período de vigência 10 anos (até 2006) 14 anos (a partir da promulgação até 31/12/2019) 

Abrangência (etapas e mo-
dalidades) 

Ensino Fundamental Creches, pré-escola, ensino fundamental e médio 

Beneficiários 31 milhões de alunos Cerca de 50 milhões de alunos (a partir do 4o ano de vigência) 

Subvinculação nos estados e municí-
pios: 15% de contribuição de estados 
e municípios: FPE; FPM; ICMS; IPI 
exp e Desoneração de Exportações 
(LC 87/96) 

Subvinculação estado: 16,25% no 1o 
ano; 17,50% no 2o ano; 18,75% no 3o 
ano; 20% a partir do 4o ano sobre: FPE; 
FPM; ICMS; IPI exp e Desoneração de 
Exportações (LC 87/96) 

Subvinculação município: 5% no 1o ano; 
10% no 2o ano; 15% no 3o ano; 20% a 
partir do 4o ano sobre: ITCMD; IPVA; IT: 
e IR (municipal e estadual)  

Fontes de recursos 

Complementação do governo federal 
(não existe parâmetro na CF que as-
segure o montante de recursos) 

Complementação do governo federal (existe parâmetro na proposta que assegure o 
montante de recursos). GF se comprometeu a aplicar de R$ 2 bilhões no 1o ano até 
chegar a R$ 4,5 bilhões no 4o ano. No 5o ano em diante, aplicar no mínimo 10% do 
total do Fundo. Limita em 30% o valor dos recursos da vinculação federal para a 
complementação 

Critérios de distribuição dos 
recursos subvinculados –  
beneficiários (alunos 
matriculados) 

No de alunos do ensino fundamental re-
gular e especial, de acordo com dados 
do Censo Escolar do ano anterior 

No de alunos da creche, pré-escolar, fundamental e médio, de acordo com dados do 
Censo Escolar do ano anterior. Escala de inclusão: (i) alunos do ensino fundamental 
regular e especial, 100% a partir do 1o ano; e (ii) alunos da creche pré-escolar, ensi-
no médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA): 25% no 1o ano; 50% no 2o ano; 
75% no 3o ano e 100% a partir do 4o ano 

Critérios de distribuição dos 
recursos subvinculados –  
valor beneficio (mínimo  
nacional por aluno/ano) 

Fixado anualmente com diferenciação 
de séries (quatro iniciais e finais), 
rural/urbano e educação especial 

Fixado anualmente com diferenciações previstas para: creche, pré-escola; ensino 
fundamental de acordo com as séries Iniciais e finais, urbanas e rurais; ensino médio 
rural e urbano; ensino médio profissionalizante; EJA; educação especial; educação 
Indígena e de quilombolas 

Critério para utilização dos 
recursos subvinculados 

Mínimo de 60% para remuneração dos 
profissionais do magistério. O restante 
para Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (MDE) Fundamental 

Mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do magistério da educação bá-
sica em efetivo exercício. O restante para MDE de creche, pré-escola, ensino funda-
mental e médio. Não diz nada a respeito da remuneração dos demais profissionais 
da educação 

Fonte: Lei no 9.424 de 24/12/1996 e PEC/415 (Fundeb). 
Elaboração: Disoc/Ipea, adaptada do site www.mec.gov.br. 

Vários aspectos importantes foram remetidos para a legislação que regulamentará 
o Fundeb. É o caso, por exemplo, do piso salarial nacional do magistério e dos fatores 
de diferenciação entre os níveis e modalidades de ensino. Na fixação desses fatores, os 
interesses conflitantes das instâncias estaduais e municipais, em razão de suas compe-
tências diferenciadas relativas aos níveis, certamente se farão presentes. A reivindica-
ção de vários setores de que se leve em conta o custo aluno–qualidade para cada 
nível/modalidade também foi encaminhada para definição posterior, tendo sido estabe-
lecido que a União, estados, Distrito Federal e municípios “ajustarão progressivamente, 
em um prazo de 5 (cinco) anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um 
padrão mínimo de qualidade de ensino definido nacionalmente”. 
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Um aspecto do Fundeb que gerava receio especialmente entre as instâncias esta-
duais e municipais de educação era que a inclusão das matrículas de toda a educação 
básica no novo fundo redundasse em uma diminuição do valor mínimo do ensino 
fundamental praticado no Fundef. Esse aspecto foi tratado com a explicitação de que 
tal valor não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano ante-
rior ao da vigência da Emenda Constitucional. 

Encaminhada para apreciação no Senado, a PEC do Fundeb poderia ter ali uma 
tramitação rápida, em razão dos acordos partidários firmados, os quais levaram a  
uma aprovação quase por unanimidade na Câmara. Entretanto, como as casas apre-
sentam diferentes composições partidárias e como os interesses eleitorais se tornam 
mais acirrados no momento atual, essa perspectiva pode ser frustrada. Para entrar em 
vigor, o novo Fundo deve ser imediatamente regulamentado. O MEC está revendo 
sua proposta inicial de regulamentação, adequando-a ao que foi aprovado na Câmara. 
Cogita-se a edição de uma medida provisória para implantar o Fundeb. 

1.3 Desacelera crescimento do ensino de graduação na rede privada 

Os primeiros dados do Censo da Educação Superior 2004, divulgados pelo Inep 
ao final de 2005, indicam tendência de desaceleração do crescimento das matrículas 
nos cursos de graduação em geral e, em particular, nas instituições de ensino privadas 
localizadas nas regiões Sul e Sudeste, que respondem por 75% do total de matrículas 
desse setor.  

A taxa de crescimento das matrículas nas instituições de ensino privadas de todo 
o país cresceu, em 2004, apenas 8,5%, índice bastante inferior aos registrados no 
período 1999/2003, nunca inferiores a 13%. No entanto, essa redução refletiu a desace-
leração do crescimento justamente nas regiões em que o setor privado já era prepon-
derante, ou seja, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

De outro modo, nas regiões Norte e Nordeste, onde ainda são predominantes as 
matrículas em instituições de ensino públicas, as taxas de crescimento do setor privado 
corresponderam a aproximadamente o dobro da média nacional no âmbito dessa 
categoria institucional. 

Essa redução da taxa de crescimento das matrículas está relacionada a outros dois 
indicadores: a oferta de vagas e o número de ingressantes (novas matrículas). Apesar 
de a oferta de vagas nas IES privadas ter sido ampliada em cerca de 17%, em 2004, o 
ingresso de novos estudantes cresceu apenas 2%, sendo que nas regiões Centro-Oeste 
e Sul foram registradas taxas negativas, em relação a 2003. Em decorrência do fato de 
essa ampliação da oferta não ter sido acompanhada de equivalente aumento da 
demanda, o preenchimento das vagas limitou-se à metade do que foi ofertado. Na região 
Sudeste, que responde por 57% das matrículas nas IES privadas, o índice de ocupação 
das vagas ofertadas foi ainda menor (48%). 

Esses dados apontam para uma iminente exaustão da expansão do setor privado, 
a qual já poderia ser antevista desde 2000, momento em que aumentava para 31% o 
percentual de vagas não preenchidas. Desde então, os índices correspondentes a esse 
indicador vêm sendo continuamente ampliados. 
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1.4 Ensino fundamental de nove anos agora é lei 

Prevista no Plano Nacional de Educação, a ampliação da duração do ensino funda-
mental para nove anos tornou-se lei (Lei no 11.274/2006). Os sistemas de ensino 
terão o prazo de cinco anos para implementá-la. O MEC vinha discutindo as questões 
legais e pedagógicas envolvidas nessa ampliação desde 2003 e apoiando os estados e 
municípios na introdução desse novo formato da educação compulsória. Em agosto 
de 2005, o Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Câmara de Educação 
Básica, aprovou a Resolução no 3, que define as normas nacionais para a ampliação. 
Os anos iniciais vão dos 6 aos 10 anos de idade, com duração de cinco anos; os anos 
finais, dos 11 aos 14, com duração de quatro anos.  

Os dados preliminares do Censo Escolar de 2005 indicam que 8,1 milhões de 
alunos estudam em escolas com ensino fundamental de nove anos, as quais perfazem 
25 mil instituições. O maior número de matrículas está na rede municipal. Observa-se 
significativa evolução na adoção desse novo formato do ensino fundamental, desde 
2003. O Censo Escolar de 2005 também mostra que há 2,9 milhões de crianças de 6 
anos matriculadas na educação básica, estando 2,16 milhões na educação infantil. 
Cursando o ensino fundamental de nove anos, encontram-se pouco mais de 400 mil 
alunos de 6 anos.  

A inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental foi objeto de divergências 
entre especialistas de educação. Para alguns, o que deveria ser garantido seria o acesso 
de todas as crianças dessa idade na educação infantil. A preocupação expressa por 
muitos deles diz respeito aos riscos de utilização de práticas vigentes no ensino 
fundamental, consideradas inadequadas em especial para as crianças mais novas. A 
cultura da repetência instalada em muitas escolas de ensino fundamental e o pre-
conceito contra as crianças dos estratos mais desfavorecidos poderiam redundar na 
antecipação da experiência de fracasso escolar. Do outro lado, muitos defenderam a 
inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental, obrigatório, porque constitui 
garantia de acesso daquelas que estão fora do sistema educacional. Com essa medida, 
o Brasil está ampliando a escolaridade obrigatória e aproximando-se do que fazem os 
outros países, inclusive da América Latina. 

Um aspecto que gerou polêmica foi a idade mínima a ser exigida para a matrícu-
la, ou seja, em que mês do ano a criança deveria ter completado os seis anos. No Pa-
recer no 6, de junho de 2005, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu que ela 
deve ter 6 anos completos ou venha completá-los no início do ano letivo. Essa deter-
minação evita que alunos de cinco anos no início do ano letivo sejam incluídos no 
ensino fundamental.   

Com a nova lei, os sistemas de ensino terão que adequar suas normas. Haverá, 
agora, um período de adaptações, em que as redes de ensino e as escolas deverão fazer 
ajustes em seus programas, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil. 
Esse momento coincide com o destaque dado pela imprensa a divergências entre es-
pecialistas sobre que métodos de alfabetização são mais efetivos. A polêmica envolve 
especialmente os defensores do método fônico (que focaliza a correspondência entre 
os sons da fala e sua representação escrita), como João Batista Araujo e Oliveira e 
Fernando Capovilla, e, do outro lado, especialistas, como Telma Weisz, que elaboraram 
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN), publicados 
pelo MEC em 1997, com fundamentação em princípios do construtivismo.  
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O Ministro da Educação, Fernando Haddad, manifestou-se favorável a uma 
discussão mais aprofundada da questão. Perguntados se o ministério deve propor a 
revisão do processo de alfabetização no Brasil, os especialistas discordaram em suas 
respostas. Para Araujo e Oliveira essa revisão deve ser feita porque se tem observado 
uma confusão entre o “processo de alfabetização (dominar o código alfabético) com o 
objetivo (que é compreender textos, ler o mundo)”. E completa “ler e compreender 
envolvem competências cognitivas diferentes, são conceitos logicamente independentes 
e requerem materiais e métodos de ensino específicos aos seus objetivos”.60 Defende 
que para aprender a dominar o código alfabético, há métodos que são melhores, como 
o método fônico, e materiais mais econômicos e eficientes, como as cartilhas.  

Nos argumentos para sua resposta negativa sobre a necessidade de se propor a 
revisão do processo de alfabetização no Brasil, Telma Weisz chama a atenção para a 
necessidade de se definir a que processo de alfabetização se está referindo: ao processo 
por meio do qual a criança aprende a ler e a escrever ou aos procedimentos por meio 
dos quais o professor ensina. Considera que a confusão entre como se ensina e como 
se aprende está na origem da batalha entre métodos “encerrada na primeira metade 
do século passado” e que nada teria a ver com o “construtivismo – teoria do conheci-
mento que é um dos suportes teóricos dos PCNs, e não um método de alfabetização”.61 

Com base em tal teoria, Telma Weisz explica que as crianças chegam à escola com 
algum conhecimento sobre a língua escrita. Aquelas que têm contato com a leitura e a 
escrita em seu ambiente familiar, em regra sabem que, na escrita, cada pedaço (sílaba) do 
que é falado deve ser representado. Para as crianças que já têm essa “consciência fono-
lógica”, são úteis informações sobre as letras e seu valor sonoro. Entretanto, no caso 
de crianças que, em razão pouco contato com a escrita ainda não fizeram essa descoberta  

de nada adianta começar informando diretamente sobre as letras e os sons, pois isso ainda não 
faz nenhum sentido. Por isso, o trabalho mais importante da escola com essas crianças, assim 
que chegam, é levá-las a mergulhar no mundo da cultura escrita para que elas possam começar a 
pensar sobre o assunto. Quando conseguimos criar as condições adequadas, essas crianças per-
correm rapidamente a distância que as separa das outras e aprendem a ler. Mas, se a escola não é 
capaz de ajudá-las a transpor esse fosso, elas vão engrossar as estatísticas do fracasso escolar.62  

As divergências acima apontadas tocam em alguns aspectos do processo de alfa-
betização que, pela complexidade dos fenômenos envolvidos e pela importância do 
domínio da lecto-escritura no mundo contemporâneo, vem sendo tratado por diferentes 
áreas de conhecimento, como a Psicologia, a Lingüística, a Sociologia, a Antropologia, 
além da Pedagogia.63 Há uma grande quantidade de pesquisas sobre esses fenômenos, 
as quais muito podem contribuir para o processo de ensino da língua escrita. Pouco 
se conhece, entretanto, sobre as práticas que são realmente conduzidas nas salas de 
aula e até que ponto são coerentes com os conhecimentos acumulados nas várias áreas 
de conhecimento.  

                                                 
60. Alfabetização: de volta ao futuro – Tendências/Debates, Folha de S. Paulo, 18/02/2006. 

61. Não há método milagroso. Tendências/Debates – Folha de S. Paulo, 18/02/2006. 

62. Ibidem. 

63. Para uma visão mais ampla do tema, é interessante ler Alfabetização e letramento, livro da pesquisadora e professora da 
UFMG Magda Soares. Editora Contexto, 2005. 
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A respeito da pertinência do envolvimento do MEC em debates sobre a questão 
da alfabetização, deve ser levado em conta inicialmente que não lhe cabe definir métodos 
e propostas pedagógicas para nenhum nível de ensino. Segundo o artigo 9o, inciso IV, 
da LDB, é atribuição da União: 

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e 
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum.  

Para atender a esse dispositivo legal, o Conselho Nacional de Educação definiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada nível e modalidade da educação básica. 
Os sistemas estaduais e municipais de ensino complementaram essas diretrizes com 
suas normas. Respeitadas essas diretrizes e normas, cabe aos estabelecimentos de ensino 
elaborar e executar sua proposta pedagógica (LDB, art.12, inciso I). Entretanto, criar 
condições para que se conheça o que de fato ocorre nas escolas e o que isso implica 
em termos dos objetivos educacionais, bem como para que se debatam questões per-
tinentes à qualidade da educação, pode ser uma significativa contribuição do MEC 
para que sejam superados os tão insuficientes resultados educacionais em nosso país. 

2  Acompanhamento de políticas e programas  

2.1 Educação básica 

São aqui destacadas as ações iniciadas ou ampliadas em 2005, em quatro eixos de atuação 
significativos da instância federal no que tange à educação básica: desenvolvimento 
dos sistemas de ensino e gestão democrática; formação e valorização dos profissionais 
da educação; avaliação educacional; e coleta, análise e disseminação de informações.  

a) Desenvolvimento dos sistemas de ensino e gestão democrática 

Destacaram-se, em 2005, iniciativas do MEC, que visam à articulação e desenvolvimento 
dos sistemas de ensino, conduzidas pela Secretaria de Educação Básica, como o Programa 
Nacional de Capacitação dos Conselheiros Municipais de Educação (Pró-
Conselho), o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares e o 
Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (Pradime). 

O Pró-Conselho, iniciado no final de 2003, constitui uma importante iniciativa 
do MEC para a implementação dos sistemas municipais de ensino, previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Considerando que na organização desses 
sistemas é fundamental a criação de uma instância própria de decisão em que seja 
assegurada a participação da sociedade na gestão e no controle social da política educa-
cional – o Conselho Municipal de Educação (CME) –, o MEC criou o programa 
para fortalecer os conselhos existentes e estimular a criação desse colegiado nos 
municípios que não o possuem. São três os eixos de atuação do programa: capacitação 
de conselheiros, criação e manutenção de Sistema de Informações sobre os Conselhos 
Municipais (Sicme) e atualização permanente sobre a legislação educacional, por 
meio da disponibilização da Revista Documenta, publicada pelo Conselho Nacional 
de Educação. Visa-se, assim, contribuir para que os CMEs desempenhem as funções 
normativa, consultiva, mobilizadora e fiscalizadora, necessárias à gestão democrática 
dos sistemas de ensino e à consolidação da autonomia dos municípios, em consonância 
com os preceitos constitucionais. 
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Utilizando as informações do Sicme, implantado desde 2003, foi possível analisar 
e publicar, no primeiro semestre de 2005, o Perfil dos Conselhos Municipais de Educação. 
Atualmente encontram-se cadastrados nesse sistema 2.143 municípios. Foram capaci-
tados, em 2005, 2.489 conselheiros de 1.143 municípios. As ações do programa são 
desenvolvidas em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 
(Uncme) e com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 

Ainda com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino e fomentar a gestão demo-
crática na área educacional, a Secretaria de Educação Básica (SEB) deu início em 2005 ao 
Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Foi elaborado e publicado 
material didático próprio (livros), para a capacitação de conselheiros escolares, e 
conduzidos encontros de formação de técnicos de secretarias estaduais e municipais 
em nove estados das regiões Norte e Nordeste e no Paraná. Com essa estratégia, foram 
capacitados 2.516 técnicos. Utilizando metodologia de ensino a distância, foram formados 
outros 3.599 técnicos. A capacitação de conselheiros escolares foi implementada em 28 
municípios, com a distribuição de 3.024 conjuntos de material didático. O programa 
mantém também um sítio na internet, em que são divulgadas experiências exitosas de 
conselhos escolares. 

Outra ação da SEB que visa ao desenvolvimento dos sistemas de ensino é o 
Pradime, o qual se baseia, em parte, na experiência do Programa de Apoio aos Secre-
tários Municipais de Educação (Prasem), executado nos anos de 1997, 1999 e 2001, 
como ação do Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola). Com novos conteú-
dos e desenvolvido em parceria com a Undime, o programa visa promover a forma-
ção continuada dos dirigentes municipais, dando-lhes acesso a conhecimentos, 
instrumentos de gestão e oportunidades de reflexão sobre o papel estratégico que exer-
cem na liderança de processos voltados ao planejamento, à execução e à avaliação de 
políticas educacionais.  O Pradime é uma das ações da SEB destinadas às regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste. Em 2005, primeiro ano do programa em sua nova ver-
são, foram atendidos oito estados dessas regiões, além do Distrito Federal.   

b) Formação e valorização dos profissionais da educação 

Quanto à formação de docentes, no ano de 2005 tiveram prosseguimento as ações da 
Rede Nacional de Formação Continuada da Educação Básica, composta por universi-
dades que constituem Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Com apoio 
financeiro do MEC, esses centros elaboraram programas voltados para a formação 
continuada de professores e gestores. Coube ao MEC publicar, em 2005, um catálogo 
com informações sobre os cursos produzidos pelos centros, visando à divulgação desses 
programas. Com base nessas informações, os sistemas de ensino articulam-se com os 
centros para a execução dos programas, arcando com os custos inclusive de reprodução 
do material pedagógico. Segundo dados do MEC, em 2005, participaram de programas 
da Rede aproximadamente 36 mil profissionais da educação, em 11 estados.  

Um programa específico para formação continuada de professores das primeiras 
séries do ensino fundamental, o Pró-Letramento, teve início em 2005, com a produção 
de material didático próprio. Abrange cursos de Alfabetização/Linguagem e Matemática e 
utiliza metodologia de ensino a distância com tutoria, sendo os tutores profissionais 
dos sistemas de ensino. Em 2005 foram capacitados 1 mil tutores de três estados 
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(Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia), os quais atuarão junto a professores de 360 
municípios.  

Na área da educação infantil, o MEC iniciou a implantação experimental do 
Pró-Infantil, que visa oferecer a formação inicial de nível médio na modalidade normal 
aos professores não habilitados de creches e pré-escolas. Essa iniciativa do ministério é 
de grande relevância para a educação infantil, considerando-se que é essa etapa da educação 
básica que apresenta maiores percentuais de professores não habilitados. O Proinfantil u-
tiliza o formato metodológico e organizacional empregado no Proformação, que vem 
formando professores leigos do ensino fundamental desde o final dos anos 1990. 
Trata-se de metodologia que combina ensino presencial com ensino a distância, com 
tutoria, executada por agências formadoras no âmbito das secretarias estaduais de 
educação, capacitadas e acompanhadas pelo MEC. Em 2005, a aplicação-piloto do 
programa foi realizada nos estados de Goiás, Ceará, Sergipe e Rondônia, tendo sido 
capacitados 419 profissionais das agências formadoras e tutores. A formação dos 
professores, que tem a duração de dois anos, foi iniciada em 2005 com 1.410 cursistas. 

Também visando à formação de professores não habilitados – porém, nesse caso, 
os das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio que não possuem o 
curso de licenciatura –, o MEC criou o Pró-Licenciatura. O programa será executado 
por Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas pelo Ministério. Em 2005, foi 
realizada a seleção de 57 projetos de cursos, envolvendo 58 IES, agrupadas em 23 
parcerias. Esses cursos deverão ter início durante o ano de 2006, em 22 estados. 

c) Avaliação da educação básica  

Em 2005, o Inep ampliou o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com a 
criação da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) com foco em cada 
unidade escolar. A Anresc, também denominada Prova Brasil, é mais extensa e detalhada 
que a avaliação bianual, por amostragem de todas as escolas públicas e privadas, aplicada 
desde os anos 90, e que passou a denominar-se Avaliação Nacional da Educação Básica 
(Aneb). As provas da Anresc, de leitura e matemática, foram aplicadas em novembro 
de 2005 aos alunos de 4ª e 8ª séries de 43 mil escolas públicas urbanas. Busca-se, com a 
Anresc possibilitar que os resultados da avaliação subsidiem as redes e cada escola em 
particular no planejamento e implementação de suas políticas pedagógicas e de gestão.  

d) Coleta, análise e disseminação de informações 

Em colaboração com as secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, o MEC iniciou em 2005 a implementação do Projeto Presença, que 
permite o acompanhamento do acesso à escola e da permanência dos alunos no 
respectivo sistema de ensino.  

A primeira etapa, já concluída, consistiu no cadastramento de alunos, escolas e 
docentes da Educação Básica Nacional (educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio) das redes municipais, estaduais, federal e privada. As outras três etapas têm 
seu início previsto para 2006. Com a utilização de instrumento próprio do projeto, o 
Programa Gerador de Cadastro, o cadastramento foi feito diretamente pelas escolas 
que possuíam acesso à internet, ou por intermédio das secretarias de educação, se a 
escola não tinha essa tecnologia implantada.  

A segunda etapa do projeto é a implementação do Sistema Nacional de Acom-
panhamento da Freqüência Escolar (Safe), para os alunos dos ensinos fundamental e 
médio da rede pública. Essa etapa exige que os sistemas de ensino formalizem sua 
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adesão ao Projeto, comprometendo-se com seus objetivos e estratégias e compartilhando 
de seus benefícios e resultados. Será atribuído aos alunos e docentes um Número de 
Identificação Social (NIS), e à medida que o Projeto avançar, os alunos receberão o Cartão 
do Estudante com o NIS, pelo qual será feito o acompanhamento da freqüência escolar. 

O MEC fará a distribuição dos equipamentos necessários ao Safe para escolas, 
segundo critérios fundamentados nas informações do Cadastro de Alunos, Docentes e 
Escolas da Educação Básica (Cadmec). A instalação dos equipamentos é condicionada 
à comprovação da existência, na escola, de servidores experientes no uso dos equipa-
mentos e infra-estrutura física adequada. 

A terceira etapa será a implementação, em 2006, do Censo Escolar em Tempo 
Real. Com o foco no aluno e não mais no estabelecimento, o Censo permitirá que se 
trabalhe com dados precisos e atualizados, resultando em maior eficiência na alocação 
de recursos da área da educação.  

A quarta e última etapa do Projeto Presença prevê a integração do cadastro, do 
acompanhamento da freqüência e dos dados do Censo Escolar em Tempo Real com 
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Dessa forma, serão combinadas 
informações sobre acesso, permanência e avaliação em um único projeto, o que constitui, 
na visão do MEC, um salto de qualidade na educação básica. 

O Projeto Presença, ao possibilitar o acesso, em tempo real, aos dados da presença 
registrada, permitirá a identificação precoce de faltas recorrentes e uma atuação preventiva 
que objetive garantir a permanência do aluno na escola, evitando, assim, a evasão e o aban-
dono. Constitui, portanto, um instrumento para o cumprimento de uma obrigação do po-
der público, definida na Constituição de 1988 e reafirmada na LDB nos seguintes termos: 

Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 
União: I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e aos jovens 
e adultos que a ele não tiveram acesso; II – fazer-lhes a chamada pública; III – zelar, junto aos 
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola (Lei no 9.394/1996, artigo 5o, § 1o). 

Além de contribuir para garantir a permanência dos alunos na escola, o Projeto 
Presença busca cumprir os objetivos de oferecer dados precisos e atualizados para 
subsidiar a implementação e o monitoramento das políticas públicas educacionais e 
otimizar a distribuição dos recursos públicos federais, de acordo com o número de 
matrículas nas escolas de cada município. Deverá também possibilitar a integração 
com outros programas sociais, como já vem sendo feito com o Bolsa Família, com o 
acompanhamento da freqüência escolar dos alunos incluídos no programa. O projeto 
poderá ser ainda um importante instrumento na implementação de mecanismos para 
uma gestão escolar mais eficiente.  

2.2 Educação superior 

a) Programa Universidade para Todos (ProUni) 

O ProUni, programa já analisado em edições anteriores deste boletim, foi criado em 2004 
com a finalidade de conceder bolsas de estudos em instituições de ensino superior privadas 
a estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Em contrapartida, 
essas instituições ficam isentas do recolhimento de alguns tributos federais64 e, para fazer 

                                                 
64. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para 
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social. 
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jus a essa isenção, deverão conceder bolsas de estudos, integrais e/ou parciais, equivalentes 
a 8,5% do total de estudantes matriculados.  

Em 2005, primeiro ano de implantação do ProUni, foram disponibilizadas mais 
de 112 mil bolsas de estudos. Deste total, 64% corresponderam a bolsas integrais, 
destinadas a estudantes com renda de até 1,5 salário-mínimo. Para o primeiro semestre 
de 2006, outras 91,6 mil bolsas foram ofertadas. Dessa feita, 69% correspondentes a 
bolsas integrais. Considerando-se que se confirme a previsão do MEC para o 2o semestre, 
de serem ofertadas outras 40 mil bolsas, o universo de beneficiados do Programa 
ampliar-se-á, nos dois primeiros anos de sua existência, para cerca de 240 mil estu-
dantes. A expectativa do MEC é de, até 2008, o Programa atingir 400 mil beneficiários. 

Até o momento, 1.232 instituições de ensino já aderiram ao ProUni, o que cor-
responde a aproximadamente 58% do total de IES privadas. Portanto, o programa 
ainda tem potencial de expansão. 

Uma das principais críticas conferidas ao programa dizia respeito à transferência 
de recursos fiscais para instituições de ensino de qualidade duvidosa, em vez de aplicá-los 
na expansão da oferta de vagas de instituições públicas. Mas, de acordo com o MEC, 
a renúncia fiscal devida ao ProUni, em 2005, correspondeu a R$ 109 milhões, ou o 
equivalente a R$ 970 por estudante beneficiário do Programa. Portanto, um valor 
considerado baixo, mesmo quando se tem por referência o gasto per capita nas institui-
ções federais de ensino superior menos dispendiosas.  

b) Financiamento estudantil 

Segundo o MEC, desde a sua implantação em 1999 até 2004, o Financiamento 
Estudantil (Fies) já teria beneficiado cerca de 319 mil estudantes. Desses, mais de 6,7 
mil haviam liquidado seus contratos até o final do período em referência.  

Em 2005, foram introduzidas duas modificações importantes no Programa. A 
partir de setembro daquele ano, a cobertura de financiamento, que antes podia chegar 
a 70% do valor da mensalidade a ser paga à instituição de ensino superior, foi reduzida 
para até 50% desse total. Outra medida adotada pelo MEC foi a de conceder, a bolsistas 
parciais do ProUni, que arcam com a metade do valor da mensalidade cobrada pela insti-
tuição de ensino, financiamento de até 50% desse valor. Ou seja, seus encargos durante o 
período de formação poderão reduzir-se a apenas 25% do valor da mensalidade escolar. 

c) Pós-graduação 

De maneira geral, os indicadores de desempenho da pós-graduação brasileira têm eviden-
ciado crescimento acelerado da área, bem como a ampliação da participação do Brasil na 
produção científica mundial. De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), o Brasil respondia, em 2005, por 1,8% da produção 
mundial, o suficiente para situá-lo na 17a posição entre todas as nações.65  

A despeito do cuidado que se deva ter com o viés da base de dados utilizada para 
se chegar a esse índice, já que a mesma é formada predominantemente por periódicos 
de língua inglesa e, em particular, pelos norte-americanos, é inequívoco o avanço da 
ciência brasileira, tanto em termos absolutos quanto em relação à contínua ascensão 
do Brasil na hierarquia mundial da área.  
                                                 
65. Tais índices foram obtidos a partir do levantamento de publicações junto à base de dados Science Citation Index 
Expanded do Institute for Scientific Information (ISI), que compreende, atualmente, cerca de 6,5 mil periódicos indexados. 
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Outra particularidade importante a ser ressaltada no campo da pós-graduação 
brasileira é o fato de a maior parte da formação de mestres e doutores ser realizada em 
território nacional. Cerca de mil novos cursos de mestrado/doutorado foram criados 
no período 2000/2005, sendo que 36% desse total somente no último ano da série. 
Em 2004, os cursos de mestrado e doutorado somavam cerca de 113 mil matriculados, 
enquanto que o total de titulados naquele ano se aproximava de 37 mil, dos quais 
8 mil doutores. No entanto, para atingir uma das metas contidas no Plano Nacional de 
Pós-graduação (2005-2010), o país deverá duplicar, até o final desse período, o número 
de doutores formados. 

Por fim, comemorou-se, em 2005, o quinto ano de implantação do Portal de 
Periódicos da Capes. A expectativa de seus dirigentes é a de que tenham sido processados 
35 milhões de acessos no último ano. Integram o portal mais de 9,5 mil periódicos, 
diversas bases de dados, bem como cerca de 175 mil resumos de teses e dissertações 
produzidas por brasileiros, em instituições nacionais e estrangeiras. 

Até janeiro de 2006, o acesso ao portal esteve restrito às instituições públicas e às 
entidades privadas com programas de pós-graduação stricto sensu bem avaliados pela 
Capes. Desde então, parte do conteúdo do Portal de Periódicos, abrangendo 1.050 
periódicos nacionais e estrangeiros, resumos de teses e dissertações, assim como diversas 
bases de dados, tornou-se de livre acesso à população. 

3  Financiamento e gastos 

A dotação orçamentária do Ministério da Educação para 2005 foi de aproximadamente 
R$ 22,3 bilhões. A dotação inicial – lei após vetos – era de R$ 21 bilhões, sendo que 
foram agregados créditos adicionais no valor de R$ 1,3 bilhão, no decorrer do exercício 
financeiro. A execução, que ficou no patamar de R$ 20 bilhões, correspondeu a 89,7% 
do valor autorizado, conforme tabela 2. Esse percentual é inferior aos verificados em 2003 e 
2004 (96% e 94,2%, respectivamente), como pode ser visto nos boletins anteriores.  

TABELA 2 

Detalhamento do orçamento e execução orçamentária dos principais programas  
do MEC – 2005 
(Em R$ milhões) 

Dotação  
orçamentária 
inicial - 2005 

Autorizado 
Lei +crédito 

Empenho  
liquidado1  

Programa 

Valor (a) % Valor (b) % Valor (c) % (b/a) (c/b) 

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos  635 3,0 685 3,1 673 3,4 108,0 98,2 

Brasil Escolarizado  1.534 7,3 1.733 7,8 1.653 8,3 113,0 95,4 

Desenvolvimento da Educação Especial  74 0,4 75 0,3 68 0,3 100,8 91,3 

Desenvolvimento da Educação Infantil  17 0,1 17 0,1 9 0,0 100,0 51,7 

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica  1.108 5,3 1.231 5,5 1.021 5,1 111,1 82,9 

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica  678 3,2 678 3,0 659 3,3 100,0 97,1 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental  1.169 5,6 1.044 4,7 989 4,9 89,3 94,8 

Desenvolvimento do Ensino Médio  223 1,1 301 1,3 280 1,4 134,5 93,0 

Universidade do Século XXI  8.636 41,1 9.465 42,4 8.060 40,2 109,6 85,2 

Gestão da Política de Educação  570 2,7 493 2,2 464 2,3 86,5 94,1 

Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica  828 3,9 821 3,7 808 4,0 99,2 98,4 

Previdência de Inativos e Pensionistas da União  3.928 18,7 4.137 18,5 4.133 20,6 105,3 99,9 

Outros2 1.622 7,7 1.650 7,4 1.213 6,1 101,7 73,5 

TOTAL 21.023 100,0 22.329 100,0 20.028 100,0 1.359,0 89,7 

Fonte: Sistema Integrado de Dados Orçamentários (Sidor). 
Nota: 1 Compreende os desembolsos do MEC em programas de assistência ao trabalhador, etnodesenvolvimento das sociedades 

indígenas, Brasil patrimônio cultural, produção e difusão cultural, cultura afro-brasileira, expansão e consolidação do 
conhecimento científico. 



90 políticas sociais − acompanhamento e análise | 12 | fev. 2006 ipea 

O principal programa do MEC continua sendo o Universidade do Século XXI, 
voltado fundamentalmente à manutenção das IES federais, o qual absorveu cerca de 
R$ 8 bilhões, que correspondem a cerca de 40% do total de dispêndios do Ministério. 
O nível de execução desse programa ficou em torno de apenas 85% do montante au-
torizado. Essa aparente baixa execução orçamentária é em razão do ínfimo índice de 
execução da ação Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, de apenas 2,4%. 
Outro importante programa voltado à educação superior, sob a alçada do MEC, é o 
Desenvolvimento do Ensino de Pós-graduação e da Pesquisa Científica, cujo dispêndio 
em 2005 aproximou-se de R$ 659 milhões, o equivalente a 97% do orçamento autorizado. 

No caso do ensino superior, para uma análise comparativa de desempenho no 
biênio 2004/2005, é preciso desagregar suas ações. Por exemplo, o grosso das ações 
voltadas à pós-graduação estava, em 2004, sob o programa Democratizando o Acesso 
à Educação Profissional, Tecnológica e Universitária. Com a revisão do PPA, esse 
programa foi desmembrado e tais ações passaram a compor um programa específico, 
denominado Desenvolvimento do Ensino de Pós-graduação e da Pesquisa Científica. 
Por sua vez, a ação Fomento à Pós-graduação, que movimentou cerca de R$ 58 milhões, 
em 2004, integrava o programa Universidade do Século XXI. Em 2005, incorporou-se 
ao novo programa destinado à pós-graduação. Tendo em vista essas e outras mudanças 
programáticas, não há como comparar as execuções orçamentárias por programas, no 
biênio 2004/2005, mas tão somente suas ações específicas. 

Conforme mostra a tabela 3, os gastos do MEC com a educação superior, nos níveis 
de graduação e pós-graduação, totalizaram R$ 8 bilhões em 2004 e R$ 8,7 bilhões no 
ano seguinte. Portanto, um aumento nominal de 8,4% no biênio, ou seja, bastante supe-
rior ao IPCA médio do período, utilizado como índice oficial de atualização monetária. 

TABELA 3 

Principais ações do MEC na área da educação superior – 2004/2005 
(Em R$ mi) 

Ações 2004 2005 var.% 
Funcionamento de cursos de graduação 6.787.337.937 6.854.187.625 0,98 
Complementação para o funcionamento das entidades de ensino superior 161.834.020 298.075.878 84,19 
Modernização e recuperação da infra-estrutura física das Ifes - 170.773.475 - 
Assistência hospitalar e ambulatorial à população 286.724.594 312.688.347 9,06 
Funcionamento da residência médica 79.249.301 82.738.890 4,40 
Ações na área de pesquisa e pós-graduação 533.870.237 679.821.650 27,34 
Ações de implantação de infra-estrutura física (Universidade Séc. XXI) - 73.724.753 - 
Outras ações 183.485.401 236.574.830 28,93 
Total 8.032.501.490 8.708.585.448 8,42 

Fonte:Siafi/Sidor. 

Outro aspecto que chama a atenção foi o aumento dos investimentos destinados à 
implantação e ampliação das Ifes. Além disso, houve aumento nominal de 84% nos 
dispêndios com a manutenção dessas instituições. As ações de concessão de bolsas de 
estudo também sofreram reajustes significativos, da ordem de 30%. Em relação às bolsas 
no país, houve aumento tanto do valor nominal dos benefícios como do número de 
beneficiários. Por fim, as ações voltadas ao acompanhamento e à avaliação da educação 
superior consumiram, em 2005, cerca de R$ 50 milhões, montante este que supera em 
62% o dispêndio do ano anterior. 

No que tange à educação básica, ressalta-se o programa Brasil Alfabetizado e 
Educação de Jovens e Adultos que tem como foco principal as ações de Apoio à 
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Ampliação da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental a Jovens e Adultos – em que 
foram alocados cerca de 65% dos recursos – e a Concessão de Bolsa ao Alfabetizador, 
com 29%. Em ambas as ações, a execução atingiu o patamar máximo de 100%. No 
programa Brasil Escolarizado, destaca-se a ação de Apoio à Alimentação do Escolar na 
Educação Básica, que representa 73% do programa, tendo sido executados R$ 1,22 
bilhão, o que representa 97% do montante autorizado. 

No caso dos programas Desenvolvimento da Educação Especial e Desenvolvimento 
da Educação Infantil, como nos anos anteriores, verifica-se a baixa importância relativa 
dos mesmos nas despesas do Ministério – representaram apenas 0,38%. Soma-se a isso o 
baixo índice de execução do programa da educação infantil, que foi de somente 51,7%. 

Para o programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
foram autorizadas despesas de R$ 1,2 bilhão e a execução ficou no patamar de R$ 1 
bilhão, em torno de 83%. À principal ação desse programa, Funcionamento da Educação 
Profissional, foram alocados 69% do total dos recursos financeiros, ficando a execução 
em torno de 98%. As demais ações do programa tiverem em média 62% de  
execução no período, limitando-se a apenas 53,1% no caso da Implementação da 
Expansão da Educação Profissional (Proep).  

3.2 Fontes de financiamento e tipos de despesa 

Como pode ser conferido, na tabela 4, o gasto financiado com recursos de impostos 
representou cerca de 62,4% do conjunto da despesa do ministério, em 2005, enquanto 
os recursos oriundos das contribuições sociais corresponderam a 32,8%. Ao detalhar a 
composição do financiamento, verifica-se que a principal fonte foi aquela destinada à 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação (MDE), no valor aproximado de R$ 9 
bilhões, o que correspondeu a 44,8%, do total do órgão. Na parte das contribuições 
sociais, a fonte mais importante foi o Salário-Educação, que representou 32,8% do 
conjunto do orçamento do MEC.  

Quanto à natureza da despesa, observa-se na tabela 4 que, em 2005, o MEC destinou 
cerca de 55,6% dos seus recursos orçamentários ao pagamento de pessoal e encargos 
sociais. O item Outras despesas correntes, representou para o MEC, em 2005, cerca de 
37,9%, das suas despesas – 17,6% aplicados diretamente e 20,3% mediante transferências 
a outros entes federados.  

TABELA 4 

Execução orçamentária do Ministério da Educação, segundo as fontes de financiamento  
(Em R$ milhão) 

Dotação  
inicial 

Autorizado
(Lei+Créditos)

Liquidado 
Nível de  

exec. (%) Fontes de financiamento 

(a) (b) (C) % (c/b) 
 1 – Recursos do Tesouro  20.450 21.659 19.516 97,4% 90,1% 
      1.1 – Recursos Provenientes de Impostos + DRU  13.706 13.933 11.969 59,8% 85,9% 
             1.1.1 – Recursos Ordinários  3.583 3.530 2.990 14,9% 84,7% 
             1.1.2 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  10.123 10.403 8.979 44,8% 86,3% 
      1.2 – Contribuições Sociais  6.482 6.695 6.577 32,8% 98,2% 
             1.2.1 – Contribuição do Salário-Educação   2.059 2.059 1.947 9,7% 94,6% 
             1.2.2 – Contribuição Financiamento da Seguridade Social (Cofins)  1.702 1.777 1.777 8,9% 100,0% 
             1.2.3 – Cont. Plano. Seg. Soc. Serv.          2.226 2.363 2.358 11,8% 99,8% 
             1.2.4 – Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos  495 495 495 2,5% 99,9% 
      1.3 – Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza    - 769 730 3,6% 95,0% 
      1.5 – Operações de Crédito      243 243 228 1,1% 93,9% 
      1.7 – Outros Recursos¹   19 20 12 0,1% 60,0% 
 2 – Recursos de Outras Fontes  573 670 512 2,6% 76,5% 
       2.1 – Produto da Aplicação de Recursos do Salário-Educação   9 10 10 0,0% 100,0% 
       2.2 – Recursos Próprios   507 577 464 2,3% 80,5% 
       2.3 – Outros Recursos²    57 83 38 0,2% 45,6% 
Total 21.023 22.329 20.028 ### 89,7% 

Fonte: Siafi. 
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TABELA 5 

Despesa por grupos de natureza da despesa e modalidades de aplicação do Ministério 
da Educação 
(Em R$ milhão) 

Dotação inicial Autorizado 
(Lei+Créditos)

Liquidado  Nível de exec. 
(%) Grupos de natureza da despesa e modalidades de aplicação 

(a) (b) ( C) % (c/b) 
Aplicações diretas 16.950 17.688 15.602 77,9% 88,2% 
        Pessoal e encargos sociais1 11.671 12.518 11.128 55,6% 88,9% 
        Outras despesas 5.278 5.170 4.473 22,3% 86,5% 
            Juros e encargos da dívida 184 184 84 0,4% 45,8% 
            Outras despesas correntes 4.013 3.810 3.525 17,6% 92,5% 
             Investimentos 601 691 595 3,0% 86,1% 
             Inversões financeiras 10 14 4 0,0% 28,4% 
            Amortização da dívida 471 471 265 1,3% 56,4% 
Transferências 4.013 4.592 4.427 22,1% 96,4% 
         Transferências à União 2 0 - 0,0% 0,0% 
         Transferências a estados e ao DF 1.502 1.692 1.651 8,2% 97,6% 
         Transferências a municípios 2.151 2.450 2.364 11,8% 96,5% 
         Transferências a instituições privadas  229 283 252 1,3% 89,0% 
         Transferências ao exterior  129 168 160 0,8% 95,7% 
A definir 60 49 - 0,0% 0,0% 
Total 21.023 22.329 20.028 ### 89,7% 

Fonte:Siafi  
Nota:1 Representa pessoal ativo, inativo e pensionistas.  

4  Conclusão 

Ao término do ano de 2005 e início de 2006, último ano anteriormente previsto para 
o funcionamento do Fundef, a indefinição quanto ao formato de financiamento da 
educação básica constitui um problema em termos de planejamento em todas as ins-
tâncias governamentais, abrangendo os diferentes níveis e modalidades de ensino nela 
incluídos. Na discussão da proposta enviada pelo Executivo ao Congresso passaram-se 
mais de dois anos, e a previsão de que nesse processo se estabeleceria consenso e que 
esse levaria a uma aprovação rápida no Legislativo não se confirmou. Chega-se ao final 
do primeiro trimestre de 2006 sem a alteração constitucional necessária e a aprovação 
da lei que a regulamentará, restando um prazo muito estreito para a implantação do 
Fundeb em 2007. Talvez caiba uma reflexão por parte dos dirigentes do Executivo 
sobre a estratégia adotada para discussão da proposta e o tempo despendido. Porém, 
mais que isso, demanda-se um esforço efetivo das instâncias responsáveis para que as 
decisões sejam tomadas em prazos exeqüíveis à implementação do novo Fundo, caso 
finalmente aprovado. 

No campo das informações educacionais, a fidedignidade que se espera nos  
dados de matrícula e freqüência com a implantação do Projeto Presença terá impactos 
importantes na gestão de recursos. Isso tanto na distribuição de recursos nos estados, seja 
do Fundeb – se aprovado –, seja do Fundef – caso prorrogado –, quanto no repasse do 
MEC no âmbito de programas/ações que têm nas matrículas a base de cálculo, como 
a Alimentação Escolar. Programas que têm estratégias de repasse com essa base apre-
sentam condições de execução financeira muito melhores, como já abordado em edições 
anteriores deste boletim. Por outro lado, aqueles que dependem de projetos de municípios 
– freqüentemente porque os recursos são insuficientes para uma distribuição para 
todos os matriculados –, como é o caso do programa Desenvolvimento da Educação 
Infantil, exigem uma ação muito mais concertada entre o MEC e os possíveis candidatos 
a financiamento, ou redundam em lastimáveis percentuais de execução financeira. 
Ainda em relação a informações, os dados da Anresc também representarão um insumo 
de relevo para a área educacional, se os sistemas de ensino e as escolas puderem (e 
souberem) deles fazer uso efetivo para a tomada de decisões.     
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Finalmente, cabe considerar no âmbito do ensino superior que o ano de 2005 
representa um marco com a implantação do ProUni, que visa aumentar as possibili-
dades de acesso a esse nível de escolaridade para as classes menos favorecidas. Coinci-
de, entretanto, com a retração do setor educacional privado, acarretando riscos de que 
alunos atendidos pelo programa encontrem-se matriculados em instituições que não 
tenham condições de se manter em funcionamento, com condições adequadas. Esse é 
um aspecto que demanda monitoramento e ação tempestiva do MEC.  

 




