
CAPÍTULO 4

EDUCAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O objetivo primordial deste capítulo é o de apresentar balanço da política educacional 
brasileira, sob a alçada do Ministério da Educação (MEC), em 2009. No entanto, 
diante da aprovação da Emenda Constitucional (EC) no 59 e da realização da Con-
ferência Nacional de Educação (Conae), ocorridas, respectivamente, nesse ano e no 
primeiro semestre de 2010, também serão analisados possíveis impactos e implicações 
que estes dois fatos acarretarão para efeito da formulação do próximo Plano Plurianual 
(PPA). Desse modo, o presente capítulo está estruturado em três seções, além desta 
apresentação. Na seção 2, são comentados os dois fatos relevantes já mencionados, 
além da iniciativa do MEC de propor a criação de um processo de seleção unificado 
para as instituições federais de educação superior (Ifes). No primeiro caso, o foco diz 
respeito à ampliação da obrigatoriedade do ensino e ao correspondente aumento no 
aporte de recursos para fazer jus a esse novo dever dos poderes públicos. Por sua vez, 
a Conae foi estruturada para subsidiar a elaboração do próximo Plano Nacional de 
Educação (PNE) e teve como desafio a reflexão sobre o que seria um sistema nacional 
de educação articulado, ou seja, entre os entes federados e setores e a sociedade civil. 
Em seguida, na seção 3, faz-se o acompanhamento da política e dos programas edu-
cacionais sob a responsabilidade do MEC. Neste caso, analisados segundo os níveis 
e as modalidades de ensino. Por fim, nas considerações finais, são elencados alguns 
desafios da área de educação que se colocam para a sociedade brasileira e que, neces-
sariamente, deverão ser objeto de atenção tanto do PPA 2012-2015 quanto do PNE.

2 FATOS RELEVANTES

2.1 Emenda Constitucional no 59

A EC no 59, de 11 de novembro de 2009, instituiu três importantes avanços para a 
educação brasileira. O primeiro foi o de ampliar a obrigatoriedade da educação básica 
para a faixa de 4 a 17 anos. Portanto, agregou ao, então obrigatório, ensino fundamen-
tal a pré-escola e o ensino médio. Tal medida terá impactos significativos para a gestão 
dos sistemas de ensino, pois implicará no aumento de vagas para cerca de 1,4 milhão de 
crianças na faixa de 4 a 5 anos e de 1,6 milhão de jovens entre 15 e 17 anos. Somados 
aos da faixa de 6 a 14 anos, que deveriam estar frequentando o ensino fundamental, são 
cerca de 3,7 milhões de crianças e jovens que se encontram fora da escola.
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Por outro lado, a incorporação dessas crianças e jovens demandará maior 
aporte de recursos para a educação. Em parte, a própria EC no 59 já se antecipou e 
estabeleceu a eliminação gradual dos recursos retidos pela Desvinculação das Recei-
tas da União (DRU) em relação ao montante que deve ser aplicado anualmente pela 
União. Desse modo, ficou estabelecido que em 2009 o percentual a ser retido pela 
DRU cairia para 12,5%; em 2010, para 5%; e em 2011, seria nulo. Até a aprova-
ção da EC no 59, a legislação previa a manutenção integral da DRU até o fim de 
2011 – o que significava permitir a desvinculação de até 20% do total de impostos 
arrecadados pela União para aplicação discricionária por parte do governo, inde-
pendentemente das vinculações previstas na Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Diferentemente do que ocorreu por ocasião da sanção do PNE 2001-2011, quando 
então foi vetada pelo Executivo federal a meta de aplicação dos recursos públicos como 
proporção do produto interno bruto (PIB), a EC no 59 contemplou esta antiga reivin-
dicação da área educacional, sobretudo de estudiosos das políticas de financiamento.

2.2 Conferência Nacional de Educação Básica 

Realizou-se em Brasília a Conae, no período de 28 de março a 1o de abril de 
2010. Esta conferência foi precedida da realização de conferências municipais 
e intermunicipais, no primeiro semestre de 2009, e de conferências nos estados 
e no Distrito Federal (DF) ao longo do segundo semestre desse ano, as quais 
contaram com a participação de cerca de 450 mil delegados.

O tema central da conferência Construindo o Sistema Nacional Articulado: o 
Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação foi estruturado em torno 
de seis eixos: i) papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade: organi-
zação e regulação da educação nacional; ii) qualidade da educação, gestão democrática 
e avaliação; iii) democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; iv) formação 
e valorização dos/das profissionais da educação; v) financiamento da educação e con-
trole social; e vi) justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade.

Portanto, a Conae 2010, assim como todas as conferências realizadas em 
2009 nos níveis subnacionais, constituiu esforços coletivos em prol da elaboração 
do PNE, a viger no período 2011-2020, que estruture, efetivamente, um sistema 
nacional de educação articulado.

Entre as numerosas deliberações emanadas da Conae, destacam-se: 

1. “o PNE deve ser expressão de uma política de Estado que garanta a 
continuidade da execução e da avaliação de suas metas frente às alter-
nâncias governamentais e relações federativas.”

2. “as dimensões, intra e extraescolares, devem ser consideradas de ma-
neira articulada, na efetivação de uma política educacional direcionada 
à garantia de educação básica e superior de qualidade para todos/as.”
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3. “(...) deve ser estabelecida lei específica que defina as competências, a par-
ticipação nos investimentos educacionais e as demais responsabilidades de 
cada ente federado e devem ser estabelecidos meios de controle e medidas 
de punição no caso de descumprimento desse dispositivo legal (...).”

2.3 O novo Exame Nacional do Ensino Médio 

Instituído em 1998, em caráter facultativo, o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) tomou vulto a partir de 2005, quando então foi implantado o Programa 
Universidade para Todos (ProUni), que condicionou a concessão de bolsas em 
instituições de ensino superior (IES) privadas à nota obtida no Enem. Com esta 
medida, o exame contou com cerca de 3 milhões de inscritos e 2,2 milhões de 
participantes. Atualmente, mais de 600 IES utilizam os resultados do Enem em 
seus processos seletivos, de forma complementar ou em substituição ao vestibular.

Em 2009, o MEC encaminhou proposta às Ifes, no sentido de sensibi-
lizá-las para a necessidade de unificar os processos de seleção descentralizados 
(vestibulares) sob o formato do Sistema Nacional de Seleção Unificada (Sisu), 
tendo-se por instrumento o Enem.

De acordo com o MEC, o vestibular tradicional teria algumas impli-
cações negativas: i) limitação da mobilidade dos candidatos, em especial 
daqueles de menor poder aquisitivo; ii) restrição da capacidade de recru-
tamento, particularmente das Ifes localizadas em pequenos centros; e iii) 
modelação dos conteúdos ministrados no ensino médio.  

Assim, a proposta encaminhada às Ifes previa a realização do Enem em 
outubro de cada ano, de modo a viabilizar a divulgação dos resultados ainda 
no início do ano seguinte. A prova passaria a ser elaborada com base em 
matriz de habilidades e em conjunto de conteúdos associados a elas e seria 
composta por quatro testes, cada qual com 50 itens de múltipla escolha, nas 
seguintes áreas do conhecimento: i) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 
incluindo redação; ii) Ciências Humanas e suas Tecnologias; iii) Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias; e iv) Matemática e suas Tecnologias.

O novo Enem poderá contribuir para a equalização das oportunidades 
entre candidatos de distintas condições socioeconômicas, tanto pelo fato de 
eliminar a necessidade de deslocamento físico para outras cidades e unidades 
federadas, quanto por abrandar em ênfase na memorização de conteúdos que 
historicamente têm pautado os vestibulares tradicionais.

Em consonância com o estatuto da autonomia universitária, a adoção do 
exame pelas Ifes vem ocorrendo de forma diferenciada, tanto no tempo quanto 
na forma. Das 52 universidades federais que optaram pela utilização dos resul-
tados do Enem 2010 nos processos seletivos de 2011, somente 15 o farão como 
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critério único de seleção. Há casos em que será destinada apenas parte das vagas 
para essa forma de ingresso, enquanto outras instituições utilizarão os resultados 
do Enem como parte do processo de seleção. 

3 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS

No PPA 2008-2011, a maior parcela dos recursos administrados pelo MEC é des-
tinada à educação superior. A este nível de ensino são alocados 51,4% dos recursos 
previstos para os programas finalísticos do ministério. A educação básica vem em 
seguida, com previsão de recursos equivalentes a 38,4% do total estimado para o 
MEC. A educação profissional e tecnológica deverá dispor de 7,8% desses recursos e 
as atividades destinadas a promover a educação inclusiva e a de jovens e adultos terão 
direito, juntas, a 2,4% dos recursos estimados para os programas finalísticos do MEC. 

Apesar de ainda ser o destino da maior parcela dos recursos orçamentários do 
MEC, a educação superior tem participação relativa na previsão de recursos do PPA 
2008-2011 menor do que na do PPA 2004-2007. Enquanto 59% dos recursos pre-
vistos para programas finalísticos do MEC eram destinados à educação superior no 
PPA 2004-2007; no atual, esse percentual é de 51,4%. A participação da educação 
básica, por sua vez, foi elevada de 29% para 38,4% de um PPA para o outro. Não obs-
tante, no orçamento dos dois primeiros anos do PPA vigente, essa redistribuição entre 
os dois níveis de ensino ainda está ocorrendo, como é possível perceber no gráfico 1.

GRÁFICO 1
Participação relativa dos diversos níveis e modalidades de ensino na composição do 
PPA 2008-2011 e nos orçamentos aprovados – 2008-2009
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Fonte:  PPA 2008-2011 (Lei no 11.653/2008) e Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). 

Elaboração: Disoc/Ipea.
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Como se vê no gráfico 1, a participação relativa da educação superior 
caiu entre 2008 e 2009, possivelmente sinalizando uma tendência de con-
vergência para o patamar estabelecido no PPA 2008-2011. A participação 
relativa da educação básica, por sua vez, mostrou-se crescente entre 2008 
e 2009, também sugerindo uma fase de transição entre a divisão proposta 
pelo PPA anterior (59% versus 29%) e pelo atual (51,4% versus 38,4%). 

A educação profissional e tecnológica é que tem incrementado sua par-
ticipação relativa de forma significativa. Embora o PPA vigente só lhe tenha 
previsto o aporte de 7,8% dos recursos destinados ao MEC, o orçamento 
dessa modalidade de ensino correspondeu, em 2008, a 8,2% do total; e em 
2009, a 8,6%. A instituição e a expansão da Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica é a hipótese mais plausível para explicar 
esse crescimento. Conforme será visto adiante, as ações orçamentárias rela-
tivas a investimentos em infraestrutura da rede federal chegaram a executar, 
em 2009, recursos 53% mais altos do que em 2008. Como a expansão da 
rede ainda não está conclusa, é de se esperar que, ao fim do PPA 2008-2011, 
a educação profissional e tecnológica tenha consumido uma parcela maior 
dos recursos executados pelo MEC, nos quatro anos de sua vigência, do que 
era previsto inicialmente.   

Assim como a educação superior, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
também tem perdido participação relativa nos sucessivos orçamentos e na 
previsão de receita do último PPA (3,3%) para o atual (1,5%). A educação 
inclusiva (educação especial mais educação para a diversidade e a cidada-
nia), cuja participação relativa é a mais residual no que tange a destinação 
orçamentária, tem oscilado em patamares inferiores a 1%.   

Vale destacar que essas variações na participação relativa de cada nível 
e modalidade de ensino não significam redução de recursos em termos abso-
lutos para nenhum lado. Em face dos sucessivos recordes de arrecadação 
nos anos recentes e também da destinação cada vez maior de recursos à 
educação,1 as áreas têm tido, em regra, orçamentos maiores ano após ano, 
como pode ser visto na tabela 1. 

1. Vale destacar que o orçamento destinado aos programas finalísticos do MEC cresceu 26,8% entre 2008 e 2009, 
saltando de R$ 29 bilhões para R$ 36,8 bilhões. Além do crescimento da arrecadação, a redução da DRU (ver subseção 
2.1) contribuiu para esse aumento de recursos. 
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TABELA 1
Gastos do MEC segundo programas finalísticos – 2008-2009
(Em R$ milhões de 2009) 

Programa orçamentário
(número que o identifica no PPA entre 
parênteses, após a  sua denominação)

2008 2009
2009-2008

(%)Autorizado 
(a)

Liquidado 
(b)

b/a 
(%)

Autorizado 
(a)

Liquidado 
(b)

b/a 
(%)

Educação superior

Brasil Universitário (1073)  15.192 14.224 93,6  18.087  17.105 94,6 20,3

Desenvolvimento do Ensino da Pós-
-Graduação e da Pesquisa Científica 
(1375)

 1.110 1.089 98,1  1.437 1.286 89,5 18,1

Educação básica

Brasil Escolarizado (1061)  8.024  7.829  97,6  10.713  10.309 96,2 31,7

Qualidade na Escola (1448)  1.550  1.400  90,3  2.365  1.674 70,8 19,6

Educação profissional e tecnológica

Desenvolvimento da Educação 
Profissional e Tecnológica (1062)

2.342 2.124 90,7 3.134 2.810 89,7 32,3

Educação de jovens e adultos

Brasil alfabetizado e educação de 
jovens e adultos (1060)

312 305 97,7 358 291 81,2 -4,6

Educação inclusiva

Desenvolvimento da Educação 
Especial (1374)

117 110 94,2 142 115 81,0 4,4

Educação para a Diversidade e 
Cidadania (1377)

64 37 57,4 140 81 57,6 119,5

Total programas finalísticos 
do MEC

29.042 27.389 94,3 36.821 33.996 92,3 24,1

Total MEC (inclui os não 
finalísticos: programas de 
apoio às políticas públicas e às 
áreas especiais)

36.522 34.628 94,8 45.283 41.799 92,3 20,7

Fonte: Siafi/STN.

Com efeito, todos os programas orçamentários do MEC dispuseram 
de maior orçamento em 2009 do que em 2008 – ver colunas da tabela 1 
que trazem o orçamento autorizado para cada ano. A execução financeira 
também tem sido crescente – ver colunas com valores liquidados e variação 
entre 2008 e 2009 dos valores liquidados –, à exceção do que tem sido 
aplicado à EJA, na qual houve uma queda de 4,6%. Investigar as razões que 
levaram à diminuição do total liquidado com políticas dessa modalidade de 
educação – e a redução substancial dos níveis de execução, que caíram de 
97,7% para 81,2% – foge ao escopo do presente trabalho, mas é possível 
que esteja relacionado ao fato de que o número de matrículas na EJA tem 
também diminuído – conforme será visto na subseção 3.3. 
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Redução nos níveis de execução também foi observada no orçamento da 
educação especial, a despeito dos crescentes índices de inclusão de estudantes com 
deficiência em classes e escolas regulares (subseção 3.3). Já a ação orçamentária des-
tinada à educação para a diversidade e a cidadania tem tido historicamente níveis 
baixos de execução, o que pode sinalizar dificuldades na implementação de certas 
políticas, ou, visto de outra forma potencial, de expansão de certas políticas – como 
será discutido adiante.      

Para além dos valores orçamentários, as subseções a seguir analisam a execução 
físico-financeira de programas e ações segundo os níveis e as modalidades de ensino, 
assim como de alguns indicadores definidos como balizadores da avaliação prevista 
no PPA 2008-2011, buscando relacionar os programas orçamentários às políticas 
públicas às quais os recursos executados se destinam, fazendo ainda ponderações 
acerca da evolução destas. Na sequência, a análise dos programas concernentes à 
educação básica é o tema da subseção 3.1; a educação profissional e tecnológica será 
o foco da subseção 3.2; a subseção 3.3 abordará conjuntamente os programas que 
apoiam a EJA e a promoção da educação inclusiva; e a subseção 3.4 tratará da edu-
cação superior, subdividida em ensino de graduação e de pós-graduação e pesquisa.

3.1 Educação básica 

Dois dos programas orçamentários do PPA 2008-2011 dizem respeito direta-
mente à educação básica: Brasil Escolarizado e Qualidade na Escola. Antes disper-
sas em diversos outros, as ações orçamentárias relativas aos níveis de ensino que 
a integram (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) passaram a 
concentrar-se nesses dois programas orçamentários.2

Algumas das ações orçamentárias alocadas a um ou a outro programa pare-
cem, à primeira vista, redundantes. Transporte escolar, por exemplo, dispõe de 
duas ações, cada uma em um dos dois programas citados. O fato, contudo, é 
que uma refere-se à ampliação e à renovação da frota de transporte escolar por 
intermédio de linhas de financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) ou de convênios com o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE) (programa Caminho da Escola), ao passo que a 
outra é destinada à manutenção da frota existente ou à contratação, por parte dos 
sistemas municipais e estaduais de ensino, de serviços terceirizados de transporte 
escolar (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE). 

Nota-se, de um modo geral, que o programa Qualidade na Escola tem por foco 
os investimentos nos sistemas de ensino, enquanto o Brasil Escolarizado concentra 
as ações orçamentárias responsáveis pelo custeio. De fato, enquanto o primeiro visa 

2. Os programas e as ações orçamentários passaram a ter uma configuração diferente no PPA 2008-2011, em compa-
ração com o anterior. Ver Ipea (2010), para maiores detalhes sobre tais mudanças. 
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fundamentalmente prover as escolas de infraestrutura e equipamentos adequados, 
bem como propiciar formação aos professores da educação básica, o segundo aporta 
recursos especialmente na manutenção das atividades diárias da escola e na remu-
neração dos profissionais da educação. Prosseguindo com o exemplo do transporte 
escolar, a ação orçamentária referente ao programa Caminhos da Escola (que viabi-
liza investimentos para a aquisição de novos veículos) encontra-se sob o Qualidade 
na Escola, enquanto que a ação orçamentária referente ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) está abrigada no Brasil Escolarizado. 

O PPA 2008-2011 prevê, ao longo de toda sua duração, aportes da ordem 
de R$ 11,1 bilhões às ações orçamentárias que integram o programa Qualidade na 
Escola. A previsão de recursos para as ações do Brasil Escolarizado é mais robusta: 
R$ 50 bilhões.3 Somados, representam 38,4% da previsão de dotação de recursos 
para todos os programas finalísticos do PPA 2008-2011, a cargo do MEC. Findos 
os dois primeiros anos de vigência do atual PPA, o Qualidade da Escola já execu-
tou R$ 3,1 bilhões, enquanto o Brasil Escolarizado, R$ 18,1 bilhões. Juntos, esses 
dois programas foram responsáveis por 35,2% da execução financeira da qual foi 
responsável o ministério no período. Percebe-se, dessa forma, que, ao se chegar à 
metade do atual PPA, políticas direcionadas diretamente à educação básica execu-
taram uma fatia do orçamento menor que a prevista para esse nível de ensino pelo 
próprio PPA para seus quatro anos de vigência – embora a tendência verificada no 
gráfico 1 possa sugerir que ao fim deste plano tal parcela seja atingida.    

Em 2009, os dois programas juntos executaram cerca de R$ 12,1 bilhões, 
distribuídos, aproximadamente, da seguinte forma:

1. Quarenta por cento foram para a complementação da União para o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação (FUNDEB), que beneficiou um contingente de 
16,5 milhões de estudantes dos estados de Alagoas, do Amazonas, da Bahia, 
do Ceará, do Maranhão, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí.

2. Trinta por cento atenderam aos repasses à merenda, ao transporte e à 
assistência financeira suplementar às escolas públicas da educação bá-
sica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 
privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrati-
vos – repasses referentes ao PNAE, ao PNATE e ao Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) e tornados obrigatórios por força das Leis nos 
10.880/2004 e 11.947/2009.

3. Vale ressaltar que todos os valores utilizados neste estudo foram atualizados para valores de 2009, usando como 
deflator o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Dessa forma, diferem um pouco dos valores encontrados 
no PPA e nos instrumentos orçamentários subsequentes. Esse procedimento aperfeiçoa as comparações entre diferen-
tes anos, como serão feitas ao longo deste capítulo.     
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3. Vinte por cento destinaram-se a: i) distribuição de materiais e livros di-
dáticos e de acervos bibliográficos; ii) apoio à reestruturação da rede física 
pública da educação básica, beneficiando especialmente instituições que 
ofertam educação infantil, por meio do Programa Nacional de Reestrutu-
ração e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu-
cação Infantil (Proinfância), que presta assistência financeira suplementar 
aos municípios para melhorias de infraestrutura nas escolas, além da as-
sistência técnico-pedagógica que o programa prevê; e iii) apoio ao desen-
volvimento da educação básica, ação orçamentária de caráter geral que 
permite dar suporte a iniciativas destinadas à melhoria da educação básica, 
inclusive projetos que contemplem educação infantil, especial ou EJA.

4. Dez por cento foram executados por ações orçamentárias destinadas a de-
mandas das mais diversas, desde formação de professores, gestores e outros 
profissionais da educação até custeio do regime de previdência dos servidores 
públicos federais da educação básica, passando por bolsas de iniciação à do-
cência, manutenção das escolas federais que ofertam educação básica, olim-
píadas escolares, tecnologias educacionais e campanhas de utilidade pública.

Vale notar a elevada parcela que a contrapartida da União ao FUNDEB repre-
senta dos recursos federais que efetivamente atenderam à educação básica em 2009. 
Os R$ 5,1 bilhões transferidos a nove unidades da Federação (UFs), onde estudam 
cerca de um terço dos estudantes matriculados na educação básica no Brasil, podem 
parecer, à primeira vista, um privilégio concedido a poucos. Afinal, tal cifra equivale 
a dois quintos de tudo que foi executado nesse ano pelos programas orçamentários 
sob responsabilidade do MEC, cujo foco tenha sido diretamente a educação básica. 
Essa impressão, porém, não se sustenta ao se levar em conta: 

•	 O papel indispensável que o FUNDEB desempenha no custeio dos 
sistemas de ensino do  país, inclusive no que tange à remuneração dos 
profissionais da educação básica. 

•	 O tamanho do orçamento executado em 2009 pelos fundos estaduais 
que o compõem, na ordem de R$ 67,1 bilhões, cifra 13,4 vezes supe-
rior aos R$ 5,1 bilhões que a eles se somam na forma de complemen-
tação da União.4

•	 Os indicadores educacionais, sociais e econômicos, historicamente en-
tre os mais baixos do país, que apresentam os nove estados cujos fundos 
específicos não atingiram receita capaz de garantir o valor mínimo por 
estudante estabelecido por decreto presidencial. 

4. A legislação do FUNDEB prevê que a complementação da União deverá ser progressivamente maior até que, em 
2010, seja equivalente a 10% do total da contribuição dos estados e dos municípios. 
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Assim, a complementação da União ao FUNDEB representa, em verdade, 
um mecanismo importante de redistribuição de recursos entre as UFs e, portanto, 
de redução das desigualdades regionais e de garantia de um patamar mínimo de 
financiamento da educação básica em todo o território nacional. Ademais, o fato 
de tal complementação representar parcela tão elevada do orçamento executado 
pelo MEC para a educação básica reforça o modelo vigente desde a Constituição 
Federal, no qual esse nível de ensino é tarefa precípua dos estados, dos municípios 
e do DF, cabendo à União o papel subsidiário de apoiá-los técnica e financeira-
mente, em regime de colaboração, para que sejam garantidos o acesso e a conclu-
são da educação básica de maneira universal e com qualidade. 

O apoio técnico ocorre por meio tanto de iniciativas criadas com essa fina-
lidade, como também por intermédio de visitas e reuniões técnicas para discu-
tir a implementação de alguma política específica. Entre as iniciativas criadas 
especialmente para o apoio técnico, é possível destacar o Programa de Apoio aos 
Dirigentes Municipais de Educação (Pradime), o Programa de Fortalecimento 
Institucional das Secretarias Municipais de Educação do Semi-Árido (Proforti), 
o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação 
(Pró-Conselho) e a escola de gestores da educação básica. 

Por sua vez, o apoio financeiro se dá por meio de transferências, compulsó-
rias ou voluntárias. Os repasses do FUNDEB, por exemplo, figuram na primeira 
categoria, isto é, das transferências compulsórias, vinculadas por lei – não por 
acaso, os recursos alocados à ação orçamentária concernente à contrapartida da 
União apresentam todo ano nível de execução de 100%. Nestes moldes, situam-se 
os repasses relativos ao PNAE, ao PNATE e ao PDDE. Por este motivo, essas três 
iniciativas acabaram também responsáveis por parcelas significativas da execução 
financeira das ações da educação básica em 2009. Constituem-se, igualmente, em 
políticas fortemente associadas à garantia de acesso e permanência na escola, bem 
como à de melhoria da qualidade da educação básica. 

Em termos de alcance, o PNAE é de especial destaque, pois todo o universo 
de estudantes de escolas públicas é beneficiário em potencial da merenda escolar. 
Este programa viabiliza, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimen-
tação escolar dos alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públi-
cas e filantrópicas, incluindo a EJA, as escolas indígenas e as localizadas em áreas 
remanescentes de quilombolas. Em 2009, 62,5 milhões de estudantes tiveram sua 
merenda escolar viabilizada pelos recursos do PNAE, que totalizaram R$ 2 bilhões.

Já o PNATE é um programa com vista a garantir o acesso à – e a perma-
nência na – escola por parte de estudantes que residem em áreas rurais, ao via-
bilizar, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, o custeio 
de serviços terceirizados de transporte escolar ou, quando a atividade é oferecida 
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diretamente pelo poder público, o custeio de despesas com reforma, seguros, 
licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, 
suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combus-
tível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o 
transporte de alunos da educação básica pública residentes nessas áreas.5

O PDDE, por sua vez, viabiliza às escolas uma receita adicional para 
pequenas reformas e investimentos. Seus repasses não se confundem com os 
do FUNDEB.6 Enquanto os recursos deste são relacionados majoritariamente 
ao custeio das atividades escolares – inclusive para a remuneração dos docentes, 
finalidade para a qual deve ser necessariamente invertido um piso de 60% do 
montante transferido –, os recursos daquele são para investimentos na infraes-
trutura física e pedagógica das escolas. Inclui dispêndios com a manutenção e 
a conservação dos prédios escolares, bem como com a capacitação e o aperfei-
çoamento de profissionais da educação e a aquisição de equipamento e material 
didático-pedagógico e de consumo. As transferências do PDDE diferem ainda 
das do FUNDEB porque são feitas diretamente à escola7 – os recursos deste 
fundo destinam-se aos sistemas de ensino, o que, em última instância, significa 
que sua execução cabe às secretarias de educação. Vale destacar que, em 2009, foi 
acrescida parcela extra de 50% nas transferências de recursos do PDDE a todas 
as escolas públicas rurais da educação básica e às escolas públicas urbanas do 
ensino fundamental que atingiram as metas intermediárias do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB). O PDDE é, também, a principal fonte 
de recursos do programa Mais Educação; atualmente, a principal iniciativa do 
governo federal no que tange à expansão da jornada escolar nas escolas públicas.8  

Conforme visto anteriormente, esse conjunto de programas financiados pelas 
transferências compulsórias da União consumiu, em 2009, 70% dos recursos 
executados pelo MEC para a educação básica. As transferências voluntárias, que 
demandaram os demais 30% do orçamento executado, atendem a um conjunto 

5. Vale ressaltar neste estudo a diferença do PNATE para o programa Caminhos da Escola. Enquanto o primeiro per-
mite viabilizar a contratação de um serviço de transporte escolar ou custear a manutenção dos veículos disponíveis, o 
segundo viabiliza o investimento em novos veículos, quer seja por uma linha de crédito do BNDES, quer seja por meio 
de convênio com o FNDE ou até mesmo por aquisição diretamente com recursos próprios da UF interessada na compra 
de veículos padronizados licitados previamente por meio de pregão eletrônico realizado pelo FNDE.   
6. Por estarem atrelados ao número de matrículas e por terem foco, respectivamente, no custeio e no investimento, o 
FUNDEB e o PDDE seriam, juntos, as principais rubricas orçamentárias às quais se deveria concentrar a discussão do 
custo – aluno – qualidade nas escolas públicas. A definição de um valor mínimo para garantir a qualidade do ensino 
básico (custo – aluno – qualidade inicial – CAQi) tem sido pauta recentemente de alguns setores da sociedade civil, 
presentes especialmente na Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Disponível em: <http://www.campanhae-
ducacao.org.br/>. A discussão ainda não avançou, contudo, para os meios orçamentários pelos quais o CAQi passaria 
a ser instituído.  
7. Desde que esteja ela habilitada como unidade executora. Caso contrário, o sistema de ensino ao qual esteja vincu-
lada a escola fica responsável pela execução da verba, o que, na prática, significa retornar à secretaria da educação da 
UF a decisão acerca da alocação final daquele recurso.
8. O Mais Educação será tratado na subseção 3.3. 

http://www.campanhaeducacao.org.br/
http://www.campanhaeducacao.org.br/
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bem mais numeroso de políticas. A consumação dessas transferências independe 
da preexistência de critérios objetivos. A discricionariedade, no entanto, é limi-
tada, exigindo-se que sejam firmados convênios a cujos objeto e plano de trabalho 
atrela-se a execução financeira. 

Possivelmente com o intuito de deslocar a decisão acerca da alocação 
dos recursos das transferências voluntárias aos próprios sistemas educacionais 
que delas se beneficiam – ou seja, aos estados, ao DF e aos municípios –, 
sem, contudo, dispersá-las em iniciativas estanques e dissociadas de uma visão 
sistêmica da educação, o MEC vem adotando a estratégia de condicioná-
-las a demandas que estejam inseridas no Plano de Ações Articuladas (PAR). 
Trata-se de um documento elaborado a partir de diagnóstico local e feito em 
conjunto com as UFs que aderiram ao Compromisso Todos pela Educação e 
que se beneficiarão das próprias transferências. 

Embora surja da disposição de inserir um componente participativo ao 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o PAR não consegue reverter o 
caráter “de cima para baixo” da política educacional. Com efeito, as transferências 
voluntárias da União dificilmente escapam ao padrão de atendimento a ações 
previamente delineadas pelo próprio governo federal, por meio dos programas 
que ele elabora e anuncia e aos quais os estados, o DF e os municípios aderem ou 
não – e quase sempre o fazem, pois costumam necessitar dos recursos. 

Se, por um lado, essa configuração institucional restringe o regime de colabo-
ração a praticamente um “contrato de adesão”, por outro, facilita o acesso a recur-
sos federais, até mesmo por parte de UFs, que, de outra maneira, e até por conta de 
sua reduzida capacidade de gestão e de captação de recursos, pouco sucesso teriam 
em tal empreitada. É nessa dinâmica que 30% dos recursos executados pelos pro-
gramas orçamentários Brasil Escolarizado e Qualidade na Escola constituíram-se 
de transferências voluntárias da União aos estados, ao DF e aos municípios. 

O montante total das transferências voluntárias que compuseram o 
orçamento da educação básica em 2009 alcançou um cifra equivalente apro-
ximadamente a R$ 3,7 bilhões. Por volta de R$ 730 milhões deste total foram 
destinados à compra de quase 130 milhões de livros didáticos e paradidáticos, 
distribuídos, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e 
do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), 
a cerca de 40 milhões de estudantes da educação básica. Some-se a esse total  
R$ 60 milhões usados na aquisição de mais de 7 milhões de obras literárias e 
de pesquisa, bem como de outros materiais de referência relativos ao currículo 
da educação básica e que foram distribuídos no âmbito do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE). Têm sido reportadas, entretanto, dificuldades 
burocráticas e logísticas que persistiriam durante todo o ano e que afetam a 
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distribuição de livros didáticos e acervos bibliográficos. Esse tipo de problema, 
que vai desde a negociação com as editoras até a entrega do livro na escola, 
pode levar a atrasos significativos, comprometendo a qualidade do processo de 
ensino – aprendizagem nas escolas diretamente afetadas. 

O Proinfância também foi outra política que consumiu parcela significativa 
dos recursos executados pelo orçamento da educação básica. Esse programa con-
centrou, em 2009, os recursos destinados à reestruturação da rede física pública 
da educação básica, cuja execução chegou a 94% da dotação inicial e aproximou- 
se dos R$ 550 milhões. Os recursos foram aportados à construção e à aquisição 
de equipamentos e mobiliário para creches (até recentemente responsabilidade da 
Seguridade Social) e pré-escolas públicas.  

O restante dos recursos dos programas Brasil Escolarizado e Qualidade na 
Escola foram distribuídos por ações orçamentárias que vão do custeio do regime 
previdenciário dos profissionais da educação básica a múltiplas iniciativas rela-
cionadas às demandas presentes no PAR. Neste sentido, vale destacar a redu-
zida participação, na alocação de recursos após a execução financeira, das ações 
orçamentárias com foco na formação de professores. Embora iniciativas voltadas 
à formação de professores possam ser viabilizadas também por rubricas orçamen-
tárias de caráter mais geral, o fato é que aquelas específicas para essa finalidade 
consumiram, em 2009, menos de 3% dos recursos executados pelos programas 
orçamentários finalísticos do MEC destinados à educação básica.  Para algo que 
permeie continuadamente os discursos dos formuladores de política como priori-
dade, é muito pouco. As iniciativas que utilizam esses recursos, porém, são nume-
rosas – tendo beneficiado, em 2009, 23,3% dos quase dois milhões de professores 
da educação básica contabilizados em todo o Brasil pelo Censo Escolar 2009. 

Por intermédio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), R$ 255 
milhões viabilizaram quase 130 mil vagas em 3.500 municípios para a capacita-
ção e a formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores 
de escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, e de 
profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em 
áreas específicas. Outros R$ 25 milhões permitiram a implementação de iniciati-
vas de formação continuada que alcançaram quase 330 mil profissionais, sendo:

1. Duzentos e noventa e três mil professores que passaram por cursos do 
Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II), cujo foco é 
no ensino de língua portuguesa e de matemática nos anos finais do 
ensino fundamental, e do Mobilização pela Qualidade da Educação 
(Pró-Letramento), destinado a professores das séries iniciais do ensino 
fundamental, com vista à melhoria da qualidade de aprendizagem da 
leitura/escrita e de matemática.
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2. Trinta e cinco mil profissionais que integraram a Rede Nacional de 
Formação Continuada de Professores de Educação Básica e por lá 
tiveram a oportunidade de desenvolver competências e habilidades 
nas áreas de: alfabetização e linguagem; educação matemática e cien-
tífica; ensino de ciências humanas e sociais; artes e educação física; e 
gestão e avaliação da educação.

Além disso, cerca de R$ 18 milhões foram aplicados em parcerias com 
universidades, órgãos governamentais e organismos internacionais para ações 
específicas de formação continuada e o fomento, no meio docente, à leitura e à 
formação de novos leitores. 

Esse numeroso conjunto de ações voltadas à formação de professores, no 
entanto, não mascara o déficit de qualidade do capital humano presente nas 
escolas públicas brasileiras. A taxa de docentes com nível superior, por exemplo, 
apresentava em 2009 patamares bastante inferiores às metas previstas pelo PPA 
para 2011, em todas as etapas da educação básica:9

•	 na educação infantil, ficou em 48,9%, sendo a meta para 2011 igual a 
70%;

•	 no ensino fundamental, encontrava-se em 73,1%, ante uma meta de 
85,8% para 2011; e

•	 no ensino médio, retroagiu de 95,4% em 2006 para 91,9% em 2009, 
distanciando-se da taxa de 100% perseguida nesta etapa da educação 
básica para o fim do PPA. 

Por fim, cabe perguntar se a execução dos programas descritos neste estudo 
tem sido acompanhada de uma evolução positiva dos indicadores de acesso e 
qualidade da educação básica. Evidentemente que o simples acompanhamento da 
evolução de seus números não permite fazer ilações acerca de relações de causa e 
efeito entre as iniciativas do governo e as eventuais mudanças nesses indicadores. 
Afinal, uma série de fatores pode concorrer para delinear os contornos do quadro 
ilustrado pelo conjunto dos indicadores a seguir. Eles servem, contudo, de termô-
metro do problema que, em última instância, motivou o desenho das políticas ora 
adotadas – e podem fornecer indícios de quais áreas necessitam de maior atenção.

O gráfico 2 plota a evolução, ao longo da década, da taxa de frequência 
líquida à escola, nas diferentes faixas etárias e etapas da Educação Básica. Esses 
são os principais indicadores de acompanhamento do PPA 2008-2011 no que 
concerne à educação básica.  

9. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
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GRÁFICO 2
Taxa de frequência líquida à escola, por faixa etária e etapa da educação básica – 
Brasil – 2001-2009
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Fonte:  Núcleo de Informações Sociais da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc)/Ipea, a partir dos microdados do 
Censo Escolar. 

Elaboração: Disoc/Ipea.

O gráfico 2 mostra que a taxa de frequência líquida à escola tem se mantido 
em um patamar constante para o ensino fundamental, entre 93% e 95%. Tanto na 
maior quanto na menor faixa etária apropriada à educação básica, contudo, esse 
indicador tem aumentado rapidamente e essa tem sido uma tendência verificada 
ano após ano. Em outras palavras, adolescentes de 15 a 17 anos estão frequen-
tando mais o ensino médio e crianças de 0 a 3 anos estão mais presentes na creche. 
A frequência a esta última fazia parte da vida de apenas 10,6% das crianças de 0 
a 3 anos em 2001; em 2009, essa taxa já estava em 18,4%. A frequência líquida 
ao ensino médio, por sua vez, era inferior a 40% no início da década, ultrapassou 
esse patamar em 2003, chegou ao nível dos 50% em 2008 e fechou 2009 em 
50,9%. É um desempenho expressivo, reflexo, possivelmente, de taxas também 
cada vez maiores de conclusão do ensino fundamental nessa faixa etária – dados 
extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que, em 2008, 55% das 
pessoas entre 15 e 17 anos já haviam concluído o ensino fundamental no Brasil. 

Já a frequência à pré-escola tem apresentado uma evolução mais errante do que 
a dos demais níveis. Depois de um crescimento contínuo até 2006, a taxa concer-
nente a esta etapa do ensino tem alternado altas e baixas e variado entre 56% e 65% 
de um ano para o outro. Depois de crescer 7,88% de 2007 para 2008, em 2009 a 
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taxa de frequência líquida à pré-escola foi reduzida em 12,3%. Embora 2009 tenha 
sido um ano de crescimento moderado desse indicador para as demais faixas etárias 
e níveis de ensino, o dado observado para as crianças de 4 a 6 anos na pré-escola foi 
o único para o qual foi constatada uma queda – como é possível ver no gráfico 3. 

GRÁFICO 3
Variação da taxa de frequência líquida à escola, por faixa etária e etapa da educa-
ção básica – Brasil, 2008-2007 e 2009-2008
(Em %)
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Fonte: Núcleo de Informações Sociais da Disoc/Ipea, a partir dos microdados do Censo Escolar. 
Elaboração: Disoc/Ipea.

O movimento errante da taxa de frequência líquida à pré-escola nos últimos 
anos, e particularmente a acentuada queda em 2009 (a maior da década), sugere 
que as políticas voltadas para essa etapa do ensino básico ainda carecem de eficácia 
e efetividade – e caracterizam um desafio adicional à implementação da EC no 59, 
que tem como um dos pontos centrais a ampliação da obrigatoriedade da educa-
ção básica para a faixa de 4 a 17 anos (seção 2).

Indo além dos indicadores de permanência, vale também observar a evolução 
do principal indicador de resultado disponível, o IDEB. Criado em 2007, este 
índice tem sido utilizado como: i) indicador de resultado dos sistemas educacio-
nais; ii) mecanismo simples de informação a educadores, educandos, formuladores 
de política e sociedade em geral acerca da qualidade dos sistemas educacionais 
brasileiros; e iii) instrumento indutor de uma cultura de responsabilização educa-
cional à qual estariam sujeitos gestores públicos e trabalhadores da educação. Em 
2009, ocorreu mais uma aplicação da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), instrumentos de avaliação cujo resultado compõe, com 
dados relativos à aprovação escolar obtidos do Censo da Educação Básica, o IDEB.
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Em 2009, esse índice, em nível nacional, ficou em 4,4 para o 5º ano (antiga 
4ª série)10 – era 4 em 2007 –, 3,7 para o 9º ano (antiga 8ª série) – era 3,5 em 2007 – 
e 3,4 para a 3a série do ensino médio – era 3,2 em 2007. Os estados com melhor 
e pior desempenhos foram, respectivamente, para cada uma das três etapas ava-
liadas, Minas Gerais (5,8) e Bahia (3,2), nos anos iniciais do ensino fundamental, 
São Paulo (4,3) e Alagoas e Sergipe (ambos com 2,7), nos anos finais do ensino 
fundamental, e Paraná (3,9) e Piauí (2,7), no ensino médio. 

As metas estipuladas pelo MEC para o IDEB têm sido alcançadas em todas 
as etapas da educação básica no agregado nacional, embora os valores observados 
ainda estejam distantes da meta geral de 6 definida para o fim de 2021 – esse seria 
o valor médio estimado deste índice para os países que integram a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  (OCDE) e definido como 
parâmetro nacional. No âmbito estadual, a definição das metas é feita levando-se 
em consideração o desempenho do estado no ano-base (2005) e o esforço que 
precisa empreender para contribuir com o alcance da meta geral de 6 ao fim de 
2021. O mapa 1 identifica as UFs que vêm atingindo suas metas, bem como as 
que o fizeram apenas em um dos anos e as que não conseguiram atingi-las em 
nenhum dos anos para os quais há metas estipuladas (2007 e 2009).  

MAPA 1
Evolução do cumprimento das metas do IDEB nas UFs

4a Série/5o ano
Ensino fundamental

8a Série/9o ano
Ensino fundamental

3a Série
Ensino médio

AM PA

MT

MG

BA

MS

GO

MA

RS

TO

PI

SP

RO

RR

PR

AC

CE

AP

PE

SC

PB
RN

ES

RJ

AL
SE

DF

AM PA

MT

MG

BA

MS

GO

MA

RS

TO

PI

SP

RO

RR

PR

AC

CE

AP

PE

SC

PB
RN

ES

RJ

AL
SE

DF

AM PA

MT

MG

BA

MS

GO

MA

RS

TO

PI

SP

RO

RR

PR

AC

CE

AP

PE

SC

PB
RN

ES

RJ

AL
SE

DF

Fonte: Dados divulgados pelo INEP.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.:  a UF cumpriu tanto a meta de 2007 como a de 2009. 

 a UF cumpriu a meta de 2009, mas não havia cumprido a de 2007.
 a UF deixou de cumprir a meta de 2009, sendo que havia alcançado a de 2007.
 a UF não cumpriu nem a meta de 2007, nem a de 2009.

10. A título de esclarecimento, usa-se série quando se está tratando do ensino fundamental de oito anos, e ano 
quando se refere ao ensino fundamental de nove anos. Ambos os sistemas ainda coexistem, inclusive nas próprias 
redes estaduais, sendo a 4a série do ensino fundamental de oito anos aproximadamente equivalente ao 5o ano do 
ensino fundamental de nove anos. Ainda que as formas de implantação desta etapa de ensino com este período de 
anos variem bastante, o que mudou na maioria dos casos foi a incorporação da alfabetização ao ensino fundamental, 
passando ela a ser o 1o ano do sistema com nove anos.  
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De um modo geral, o que se vê é a maioria das UFs alcançando as metas 
em ambos os anos (estados coloridos de verde, no mapa 1). O sucesso dos esta-
dos nesse objetivo, no entanto, varia de ano para ano e a depender da série/
ano considerados.

Inicialmente, alcançar as metas parece ter sido tarefa mais difícil no ensino 
médio. Em 2007, Roraima, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul não tiveram êxito 
nesse intento, mas reverteram o quadro em 2009. Alagoas e Sergipe prosseguem 
sem conseguir alcançar suas metas para o ensino médio em 2009, e o Rio de 
Janeiro foi o único estado que retrocedeu nesse sentido, deixando de obter um 
IDEB suficiente para a meta estipulada em 2009, depois de tê-la conseguido em 
2007. De toda forma, em 2009, apenas três estados brasileiros não alcançaram 
a meta estipulada pelo MEC para este índice em relação ao ensino médio – em 
2007, seis estados estavam nessa situação.

As UFs também avançaram no IDEB dos anos iniciais do ensino funda-
mental. Somente dois estados (Rio de Janeiro e Paraná) deixaram de cumprir a 
meta estipulada para 2009 para a 4a série/5o ano do ensino fundamental – ape-
sar de ambos os estados terem tido sucesso nesse quesito na avaliação anterior.  
A situação era bem mais crítica em 2007, quando quatro eram os estados fora da 
meta. Entretanto, Bahia, Minas Gerais, Roraima e Amapá já haviam conseguido 
esse êxito em 2009. 

Já nos anos finais do ensino fundamental, o que se observou foi um relativo 
retrocesso. Antes, a etapa com maior número de estados na meta – apenas Pará e 
Amapá tinham ficado aquém em 2007 –, a avaliação na 8a série/9o ano colocou 
Sergipe e Santa Catarina na mesma condição – sendo que Pará e Amapá prosse-
guiram sem cumpri-la. 

Embora esse fato possa sinalizar maior esforço dos sistemas estaduais 
de ensino em melhorar o desempenho dos estudantes da 4a série/5o ano do 
ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, deixando em segundo 
plano os anos finais do ensino fundamental, a própria série histórica do 
IDEB ainda é muito curta para que se possa tentar extrair dela qualquer 
variação real na qualidade da educação básica brasileira. Sem embargo ao 
seu uso desde já como termômetro da qualidade da educação básica, o IDEB 
será um indicador melhor quando já estiver disponível uma série histórica 
longa – será muito útil, por exemplo, para mensurar a evolução das escolas 
ao fim do Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020. 

Ainda no campo da avaliação de resultados, vale destacar que 2009 foi ano 
também de aplicação do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na 
sigla em inglês). Promovido pela OCDE, o Pisa acontece a cada três anos e avalia, 
em dezenas de países, o desempenho em leitura, matemática e ciências de jovens 



Educação 147

de 15 anos já completos no ano de sua aplicação. Sua quarta edição, em 2009, 
mostrou que o Brasil continua muito aquém da maioria dos países testados, mas 
vem apresentando, desde 2003, uma evolução significativa, particularmente entre 
estudantes de menor desempenho nas provas.11 

3.2 Educação profissional e tecnológica

As matrículas contabilizadas em 2009 na educação profissional de nível técnico, 
concomitante ou subsequente ao ensino médio, ultrapassaram a marca de 1 
milhão.12 Esse desempenho recorde representa um avanço de 39% em relação ao 
total de matrículas dessa modalidade verificado em 2006, ano-base adotado pelo 
PPA 2008-2011 para fins de comparação. Este avanço tem sido expressivo ao 
longo da década, como mostra o gráfico 4. 

GRÁFICO 4
Evolução do número-índice de matrículas iniciais na educação profissional de nível 
técnico – Brasil, 2001-2009
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Fonte: Núcleo de Informações Sociais/Disoc/Ipea, a partir dos microdados do Censo Escolar. 

Ainda assim, a meta colocada para o fim do PPA, de chegar a um valor de 
224,64 para o indicador exibido no gráfico, exige um esforço para se criar cerca 
de 630 mil novas vagas de ensino técnico entre 2010 e 2011, seja em instituições 
públicas ou privadas. O desafio é similar na educação profissional de nível tecno-
lógico, mormente associada ao ensino superior. A meta de expansão de matrículas 
nessa modalidade é a mesma da estipulada para o ensino técnico, isto é, espera-se 

11. Para análise mais apurada da evolução brasileira no Pisa, ver Soares e Nascimento (2011). 
12. Segundo dados extraídos do Censo Escolar 2009. 
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encerrar 2011 com um índice de matrículas de educação profissional de nível tecno-
lógico de 224,64 (número de matrículas de 2006 = 100). Segundo o relatório 2010 
de avaliação do PPA 2008-2011 (BRASIL, 2010), esse indicador encontrava-se 
em 124,80 em 2008, último ano para o qual há dado disponível.

A oferta de educação profissional, tanto de nível técnico quanto de nível 
superior, passa majoritariamente por dois canais: o poder público (sobretudo a 
União e alguns estados que dispõem de redes consolidadas e de amplo alcance) e 
o sistema S (em especial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC). Em nível nacional, 
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída pela 
Lei no 11.892/2008 – ver entre os fatos relevantes, na seção 2, anteriormente –, 
tende a ser um importante caminho para a expansão da oferta pelo poder público. 
Já a expansão capitaneada pelo sistema S vem tanto de iniciativas próprias – a 
exemplo do programa Educação para a Nova Indústria – quanto das metas traça-
das em acordo celebrado com o governo em 2008. 

Tal qual discutido na edição anterior deste periódico, o acordo do sis-
tema S com o governo federal passa muito mais por metas de expansão da gra-
tuidade nos cursos oferecidos do que exatamente por ampliação das matrícu-
las – embora o próprio sistema tenha suas metas nesse sentido. Por isso, uma 
das ações mais simbólicas do programa orçamentário Desenvolvimento da 
Educação Profissional e Tecnológica, que financia as ações de educação pro-
fissional e tecnológica, relaciona-se ao Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), cuja operação teve início em 
2009 (seção 2). Embora demande uma parcela insignificante do orçamento 
total do programa orçamentário ora analisado (consumiu R$ 5,5 milhões 
entre o início de seu desenvolvimento, em 2008, e o de sua operação, em 
2009), o SISTEC representa um avanço na divulgação de informação acerca 
de matrículas na educação profissional no Brasil – além de servir, para o 
governo, de mecanismo de acompanhamento do cumprimento dos acordos 
de gratuidade celebrados em 2008 com o Senai e o SENAC. 

É preciso avançar bastante ainda, contudo, na abrangência das informações 
constantes do SISTEC. Embora o Censo Escolar de 2009 já indique um total de 
matrículas de educação técnica superior à marca de 1 milhão de registros, o SISTEC 
só contabilizou, em seu primeiro ano de operação, 488.511 matrículas referentes 
a essa modalidade de ensino. No total, o sistema reuniu, em 2009, 2.768.392 
matrículas, mas a grande maioria delas (2.279.881) são concernentes a cursos de 
qualificação profissional, que, em geral, não têm exigência de escolaridade mínima 
e não costumam ser regulamentados. No que tange especificamente aos acordos 
mencionados, 287.264 novas matrículas gratuitas no Senai e no SENAC foram 
contabilizadas em 2009, das quais 217.836 beneficiaram estudante de baixa renda.
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Voltando à questão da expansão da oferta de educação técnica e tecnoló-
gica, o planejamento oficial prevê metas ambiciosas para a rede federal. Já em 
2010, planeja-se que estejam em operação 350 escolas técnicas em todo o país, 
ofertando 500 mil novas vagas. Para se ter uma ideia do tamanho da expansão 
planejada, havia no país, ao fim de 2009, 236 instituições federais de ensino 
técnico e tecnológico – incluindo Instituições Federais de Educação Profissional 
e Tecnológica (IFETs), Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e 
escolas técnicas e agrotécnicas federais –, sendo que 96 destas já eram instituições 
recém-implantadas como parte do próprio plano de expansão.

A parte do orçamento destinada à expansão da rede federal, incluindo as 
diversas ações orçamentárias que dão suporte financeiro a investimentos de infra-
estrutura na rede federal, movimentou R$ 606 milhões em 2009. Esta cifra é 
53% maior que a do ano anterior, fazendo destas as ações orçamentárias que mais 
cresceram seus níveis de execução financeira, entre as que compõem o programa 
orçamentário Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Foram 
essas ações, inclusive, que puxaram um incremento de 40% nos níveis de execu-
ção orçamentária desse programa. Não obstante, os valores liquidados pela ação 
orçamentária voltada para a expansão propriamente dita – incluindo verbas para a 
implantação de novas escolas técnicas e agrotécnicas federais – foram apenas 20% 
maiores que no ano anterior, perfazendo R$ 330 milhões desses R$ 606 milhões. 

É necessário destacar, contudo, que a inovação principal da recém-criada 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os IFETs, ori-
gina-se de transformações dos CEFETs preexistentes. Dado que a infraestrutura 
básica dos primeiros IFETs já estava montada, é de se esperar que os dois anos 
finais do atual PPA presenciem destinação de recursos mais suntuosa e níveis de 
execução mais elevados nas ações orçamentárias destinadas à expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, inclusive tendo em 
vista as ambiciosas metas de expansão já mencionadas. 

Mesmo demandando crescentes recursos orçamentários e sem embargo às 
perspectivas de essa tendência se intensificar nos próximos anos, vale notar que, 
apesar de estratégia central para a área de educação no PPA 2008-2011, a ampliação 
da oferta de educação profissional ainda representava em 2009 pouco mais de um 
quinto do total executado pelo programa orçamentário destinado a essa modalidade 
de ensino. Esse dado dá uma ideia do peso dos gastos correntes no orçamento da 
administração pública federal, pois a maior parte da dotação de recursos e da exe-
cução orçamentária do programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tec-
nológica é consumida com a manutenção da rede existente e da máquina pública 
que dela cuida. De fato, em 2009, R$ 1,8 bilhão dos R$ 2,8 bilhões executados por 
esse programa foram gastos com o funcionamento da educação profissional e com 
o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.      
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Em meio a recursos dessa ordem de grandeza, tornam-se residuais os demais 
dispêndios do governo federal com a educação profissional e tecnológica. Com 
efeito, recursos destinados à capacitação de recursos humanos, aos acervos bibliográ-
ficos, à assistência ao educando, à educação a distância, a publicidades de utilidade 
pública, a serviços à comunidade e ao transporte escolar específico somaram, juntos, 
aproximadamente R$ 86 milhões em recursos orçamentários executados em 2009.

3.3 Educação de Jovens e Adultos e educação inclusiva 

3.3.1 Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos  

Diminuir o analfabetismo e elevar a escolaridade da população de jovens e adul-
tos são tarefas que têm desafiado as políticas públicas ao longo da história recente 
do Brasil. Atualmente, a União tem feito esforços neste sentido por meio do 
Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos. Em 2009, foram 
gastos na área R$ 291 milhões, 81,2% da dotação orçamentária inicial. As duas 
ações de maior destaque foram a concessão de bolsas para equipes de alfabetiza-
ção, com gastos de R$ 163,9 milhões, e o apoio à alfabetização e à Educação de 
Jovens e Adultos, com R$ 81,9 milhões investidos. Em comparação a 2008, os 
gastos com as bolsas cresceram 49,5% e os gastos com o apoio à alfabetização e à 
EJA caíram 22,7%. Além do programa, um fato orçamentário relevante no biênio 
2008-2009 foi o aumento dos recursos do FUNDEB para a oferta de EJA nas 
redes municipais e estaduais, que passou de R$ 2,8 bilhões em 2008 para cerca de 
R$ 5,5 bilhões em 2009.13 Um aumento de quase 100% no período, que acom-
panha a migração recente do financiamento da EJA para o âmbito deste fundo.

A despeito do aumento orçamentário na concessão de bolsas do programa, o 
número de alfabetizandos permaneceu praticamente estável em 2009, com cerca 
de 1,4 milhão de alunos atendidos em 3.890 municípios.14 Em termos absolutos, 
não há grandes variações registradas, pelo menos nos últimos quatro anos. Vale 
ressaltar que o número de alunos atendidos pelo Brasil Alfabetizado todos os 
anos é muito maior que a redução percebida pela PNAD no número absoluto de 
analfabetos ano a ano, que tem se mantido na casa dos 14 milhões de indivíduos, 
o que revela baixa efetividade do programa. É possível que parte dos beneficiários 
do Brasil Alfabetizado podem não estar concluindo todo o ciclo de alfabetização 
ou simplesmente não estar aprendendo. Podem também voltar à condição de 
analfabetos com o passar do tempo, por falta de uso da escrita e da leitura e 
não encaminhamento à EJA para continuação dos estudos. A tabela 2, a seguir, 
mostra a evolução dos índices percentuais de analfabetismo de 2004 a 2009, na 
população de 15 anos ou mais.

13. O valor total do FUNDEB em 2009 foi de R$ 72,2 bilhões.
14. Em 2008, o Brasil Alfabetizado chegava a 3.434 municípios.
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TABELA 2
Taxa de Analfabetismo por categorias selecionadas – população de 15 anos ou mais – 
2004-2009
(Em %)

Categorias 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 11,45 11,13 10,47 10,09 9,96 9,70

Norte 12,71 11,55 11,30 10,84 10,73 10,57

Nordeste 22,43 21,89 20,73 19,93 19,41 18,69

Sudeste 6,62 6,58 6,01 5,78 5,81 5,68

Sul 6,29 5,93 5,70 5,47 5,45 5,46

Centro-Oeste 9,18 8,90 8,25 8,05 8,18 7,99

Localização

Urbano metropolitano 5,17 5,01 4,42 4,42 4,35 4,37

Urbano não metropolitano 10,81 10,48 9,93 9,48 9,36 9,10

Rural 25,88 25,10 24,27 23,42 23,51 22,75

Sexo

Masculino 11,67 11,38 10,75 10,34 10,16 9,83

Feminino 11,25 10,91 10,22 9,86 9,78 9,59

Raça ou cor

Branca 7,23 7,05 6,55 6,16 6,24 5,94

Negra 16,27 15,51 14,66 14,20 13,63 13,42

Faixa etária

15 a 24 anos 3,18 2,88 2,44 2,22 2,16 1,93

25 a 29 anos 5,89 5,78 4,80 4,44 4,18 3,63

30 a 39 anos 8,01 7,80 7,27 6,66 6,64 6,42

40 anos ou mais 19,70 19,11 18,04 17,34 16,86 16,53

Fonte: PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

No biênio 2008-2009, pela primeira vez, o índice de analfabetismo aparece 
abaixo da casa dos 10%. Desde 2004, a redução média tem sido de 0,35 pontos 
percentuais ao ano. Importante destacar, porém, a permanência de disparidade 
elevada nos índices de analfabetismo nas áreas rurais, em relação a todas as demais 
categorias. De 2004 a 2009, inclusive, a queda verificada no índice de analfabetismo 
no meio rural parece estar se dando de maneira mais lenta que a queda do índice 
nacional, na ordem de 12,1% no campo, frente a uma queda de 15,3% no índice 
percentual brasileiro. Ou seja, a desigualdade entre campo e cidade na questão 
do analfabetismo não só permanece, como também pode estar aumentando. No 
âmbito regional, o Nordeste15 segue com o maior número de analfabetos, 18,7% 

15. Segundo a PNAD 2009, no Nordeste vivem 14,7 milhões de indivíduos no campo, o equivalente a 47,8% da 
população rural brasileira. 
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em 2009. Apesar da concentração das ações do Brasil Alfabetizado, desde 2007, em 
municípios com índices de analfabetismo superiores a 35%, a maioria localizados 
no Norte e no Nordeste, não há indícios de que a queda do analfabetismo nestas 
regiões esteja se dando em níveis suficientes para uma redução significativa da 
desigualdade com as demais regiões no curto e médio prazo. Os dados da PNAD 
mostram ainda que o analfabetismo se concentra cada vez mais na população de 
maior idade, com 40 anos ou mais o índice é de 16,5%, já na parcela da população 
com 15 a 24 anos, há praticamente a erradicação do analfabetismo. Interessante 
observar que na parcela da população de 15 a 29 anos, a queda de 2004 a 2009 no 
índice de analfabetismo foi de quase 40%, o que pode indicar tanto o sucesso da 
ampliação do número de crianças e jovens frequentando a educação básica, quanto 
uma maior efetividade do Brasil Alfabetizado no público jovem.

Um fato positivo ocorrido no ano foi a ampliação do Programa Nacional do 
Livro Didático para a Alfabetização (PNLA), que deve dar apoio mais qualificado 
às aulas do Brasil Alfabetizado, já que se trata de material didático específico. 
A edição 2009 do PNLA distribuiu 2,6 milhões de livros aos alfabetizandos e 
também aos educandos da 1a série da EJA fundamental, além de 233.280 livros 
para os educadores. O total investido chegou a R$ 20,6 milhões, 74% mais que 
o gasto em 2008, primeiro ano de existência do programa, quando foram dis-
tribuídos 1,7 milhão de exemplares. Também em 2009, foi lançado o Programa 
Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA), que 
terá importante papel nos próximos anos no incentivo à produção e na distribui-
ção de livros didáticos e literários apropriados ao público da EJA.

Em relação à EJA, o que chamou atenção em 2009 foi a redução expressiva 
no número de matrículas registrada nesta modalidade de ensino, da ordem de 
5,7%, conforme a tabela 3.

TABELA 3
Número de matrículas na EJA

2008 2009 Variação (%)

EJA ensino fundamental 3.295.240 3.094.524 -6,1

EJA ensino médio 1.650.184 1.566.808 -5,1

EJA total 4.945.424 4.661.332 -5,7

Fonte: Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED/INEP/MEC).
Elaboração: Disoc/Ipea.   
Obs.: O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

Inclui matrículas na EJA presencial, semipresencial e integrada à educação profissional.

O Censo Escolar 2009 também observa redução de matrículas no ensino regu-
lar. No biênio 2008-2009, a diminuição foi de pouco mais de 1% nos níveis funda-
mental e médio. Este fenômeno se explica pelo processo de transição demográfica, 
com a queda da taxa de natalidade verificada no Brasil nos últimos anos, o que, aliada 
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a quase universalização do ensino fundamental, justifica a variação negativa verificada 
no número de matrículas no ensino básico. Esta explicação, porém, não pode ser 
estendida à EJA. Além de o fenômeno da queda de matrículas ser mais acentuado 
neste tipo de ensino, as mudanças demográficas que têm feito o número absoluto de 
crianças diminuir, ainda não alcançaram com intensidade as faixas etárias do público-
-alvo desta modalidade de ensino. Soma-se a este fato a existência de um contingente 
grande de alfabetizandos egressos do Brasil Alfabetizado, cujo caminho natural é a 
inclusão na EJA. Ao mesmo tempo, a escolaridade da população brasileira de 15 anos 
ou mais ainda é muito baixa, 7,5 anos em 2009 segundo a PNAD, o que é menos que 
o necessário para a conclusão do ensino fundamental.

Desde 2007, o Censo Escolar capta queda no número de matrículas na EJA, 
mas os dados de 2009 parecem indicar aceleração deste processo e consolidação 
da tendência, tanto na EJA correspondente ao ensino fundamental como na cor-
respondente ao ensino médio. A queda de matrículas nesta última modalidade, 
em especial, é relevante se for considerado que, na idade de 15 a 17 anos, a 
frequência no ensino médio foi de apenas 50,9% em 2009, com índice de eva-
são muito grande. Mesmo considerando que muitos jovens frequentem o ensino 
médio em idades que não as indicadas, é provável que a queda no número de 
matrículas indique que os que saíram da escola antes de concluído o ensino básico 
não estão tendo acesso à EJA quando adultos para concluir os estudos. 

Concomitante, um fator positivo que pode estar ajudando a diminuir as 
matrículas na EJA é a melhoria do fluxo escolar, como resultado das políticas 
públicas de apoio à permanência na escola e de redução da repetência. Também 
parece ter havido mudanças metodológicas no Censo Escolar para captação dos 
dados de matrículas na EJA, com resultados melhores na eliminação de matrícu-
las duplicadas. Em todo caso, estudos mais aprofundados precisam ser feitos para 
entender o que explica a tendência a queda nas matrículas na EJA verificada em 
2009, frente à permanência de baixa escolaridade geral na população.  

Apesar de o número absoluto ser muito pequeno, é interessante observar 
que ao menos as matrículas na EJA integrada à educação profissional aumenta-
ram 22,4% no biênio 2008-2009.16 A quantidade de matrículas na EJA integrada 
à educação profissional segundo o Censo Escolar 2009 ainda é irrisória, apenas 
23.161 matrículas, em universo de 4,7 milhões. Um número pequeno frente 
às necessidades, mas este aumento talvez seja um indício de quais caminhos a 
EJA poderia seguir, considerando-se que a disponibilidade de vagas integradas 
à educação profissional se constituiu em atrativo para que os que têm pouca ou 
nenhuma escolaridade frequentem as turmas de EJA. 

16. O aumento foi registrado nas matrículas da EJA integrada à educação profissional de nível médio, com 30,7% mais ma-
trículas. Já as matrículas neste tipo de ensino quando integrado à educação profissional de ensino fundamental caíram 8,7%.
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3.3.2 Educação inclusiva

Desenvolvimento da educação especial

A área de educação especial passa por transformações significativas nos últimos 
anos, que se revelam principalmente no aumento expressivo do número de alu-
nos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes regulares, 
frente aos matriculados em escolas ou classes especiais. Trata-se de uma reorgani-
zação ampla da área que, por intermédio da construção de sistemas educacionais 
inclusivos, com a articulação entre a educação regular e a especial, visa superar a 
existência de sistemas paralelos de educação especial, predominantes até então.  

No período recente, o total de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados em classes do ensino 
regular ou da EJA saiu de 63,3 mil matrículas em 1999, equivalente a 16,9% do total, 
para 387,3 mil matrículas em 2009, equivalente a 60,5%. As matrículas em escolas 
exclusivamente especializadas ou em classes especiais do ensino regular perderam impor-
tância nos últimos dez anos. Em 1999, eram 311,3 mil matrículas nesta modalidade; em 
2009, diminuíram para 252,7 mil. No período estudado, o total de matrículas de alunos 
com necessidades educacionais especiais saltou de 374,7 mil, em 1999, para 639,7 mil, 
em 2009.17 O gráfico 5 mostra como foi esta evolução em números absolutos.

GRÁFICO 5
Evolução das matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais – 1999-2009
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Fonte: DEED/INEP/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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17. A ampliação foi mais forte na escola pública. Em 1999, em torno de 50% das matrículas de alunos com necessi-
dades educacionais especiais eram na rede pública. Em 2009, segundo o Censo Escolar, este índice alcançou 71,1%. 
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Essa tendência está em consonância com diretrizes legais adotadas pelo Brasil 
em 2008, que deram novo amparo para as mudanças que vêm sendo efetuadas na 
área. A mais importante foi a ratificação pelo Brasil da Convenção da Organização 
das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, apro-
vada em julho desse ano pelo Congresso brasileiro. No seu Art. 24, a convenção 
estabelece o direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e obriga 
os Estados nacionais signatários a assegurarem que as pessoas com necessidades 
especiais não sejam excluídas do sistema educacional sob alegação de deficiência. 
Estabelece também o direito às pessoas com deficiência ao acesso à educação básica 
inclusiva, em igualdade de condições, com adaptação de espaços e capacitação de 
professores, a fim de propiciar o máximo desenvolvimento possível da personali-
dade, dos talentos, da criatividade e das habilidades das pessoas com deficiência. 

 Em setembro de 2008, entrou em vigor o Decreto no 6.571, que trata do 
apoio financeiro e técnico da União, por meio do MEC, para ações voltadas a 
implantação de salas multifuncionais, formação continuada de professores e ges-
tores para a educação inclusiva, adequação arquitetônica de prédios escolares para 
acessibilidade, estruturação de núcleos de acessibilidade nas Ifes e elaboração, 
produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade. Assim, as 
ações do ministério buscam apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino 
a dar condições físicas e metodológicas e a capacitação necessária aos educadores 
para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em turmas 
regulares. Estas ações suplementares se estruturam prioritariamente no programa 
Desenvolvimento da Educação Especial.

Em 2009, foram gastos no programa R$ 115 milhões, equivalente a 
81% do orçamento previsto inicialmente para as ações suplementares de 
apoio à educação especial. Deste total, 72,3% foram alocados ao funciona-
mento e custeio de duas instituições federais de educação especial;18 10,9%, 
à formação de professores e profissionais para a educação especial e a área de 
surdez; 3,5%, para distribuição de materiais no sistema Braile. Em relação ao 
ano anterior, houve aumento no orçamento previsto inicialmente, que passou 
de R$ 117 milhões em 2008 para R$ 142,1 milhões em 2009. A execução 
orçamentária, no entanto, caiu de um ano a outro, fazendo que, em valores 
brutos, os gastos de 2009 fossem praticamente iguais aos de 2008. 

Outras ações desenvolvidas na área de educação especial pelo MEC 
foram a implantação de salas multifuncionais com materiais pedagógicos 
e de acessibilidade que, de 2005 a 2009, totalizaram cerca de 15 mil uni-
dades equipadas em 4.564 municípios; e o programa Escola Acessível, com 
recursos repassados pelo programa Dinheiro Direto na Escola, responsável 

18. Instituto Benjamim Constant (IBC) e Instituto Nacional de Educação de Surdos.
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por adequações arquitetônicas com vista à acessibilidade em 9.336 prédios 
escolares, executadas até 2009. As salas multifuncionais, em especial, são 
importantes na política de educação inclusiva, pois dispõem de equipamen-
tos necessários para o atendimento educacional especializado complementar 
aos alunos com necessidades especiais, matriculados em classes regulares. 

A despeito dos avanços registrados, indicadores mostram que as carências 
das escolas para incluir e dar atendimento adequado aos alunos com necessidades 
educacionais especiais ainda são grandes. Dados do Censo Escolar revelam que, 
em 2009, 14,6% das escolas tinham adaptação física para receber alunos com 
necessidades especiais e apenas 3,7% dos professores eram considerados quali-
ficados para o atendimento destes alunos. Parece evidente que os investimentos 
necessários para o atendimento em classes regulares dos alunos com necessidades 
educacionais especiais e a garantia do atendimento educacional especializado 
complementar precisam ser aprofundados a fim de não comprometer o ritmo e a 
qualidade de implantação da política educacional inclusiva.

Educação para a diversidade e cidadania

O programa Educação para a Diversidade e Cidadania engloba ações voltadas à 
redução das desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, 
regional e cultural no espaço escolar. A estratégica adotada tem dado prioridade à 
inserção da temática de cidadania, direitos humanos e meio ambiente no processo 
educacional; ao desenvolvimento de projetos para acesso à universidade de estudan-
tes de baixa renda e grupos socialmente discriminados; e ao apoio ao desenvolvi-
mento da educação no campo e nas comunidades tradicionais e indígenas. 

Em 2009, foram gastos R$ 81 milhões, 57,6% do previsto para o ano. Des-
taque à ampliação do programa Escola Ativa, que recebeu a adesão de mais 967 
municípios, chegando a 2.302 municípios com 28.025 escolas rurais. O Escola 
Ativa é responsável pela disponibilização de recursos pedagógicos específicos e 
adequados à turmas multisseriadas, além de proporcionar capacitação a professo-
res, voltada às especificidades do campo. Outro destaque de 2009 foi a ampliação 
em 74% nas vagas de graduação em licenciatura em educação do campo, nas 
instituições públicas de ensino superior. O Procampo, programa responsável pelo 
apoio à abertura dessas vagas, contabilizou a oferta de mais 1.315 vagas em 2009, 
em relação às 1.776 que já existiam em 2008. 

O programa Mais Educação, que desde 2008 vem fomentando a realização 
de ações socioeducativas no contraturno escolar, chegou em 2009 a 5 mil estabe-
lecimentos de ensino, em 126 municípios brasileiros, com público estimado em 
1,2 milhão de estudantes. Financiado com recursos do programa Dinheiro Direto 
na Escola, o Mais Educação promove acompanhamento pedagógico e atividades 
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nas áreas de meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cul-
tura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação e educação cien-
tífica e econômica. O objetivo é contribuir para a formação integral dos alunos e 
melhorar o ambiente escolar, especialmente nas escolas com baixo IDEB, situadas 
em capitais e regiões metropolitanas (RMs). Os temas trabalhados nas atividades 
contribuem para a disseminação de noções de cidadania e respeito à diversidade. 

Chama atenção, porém, tanto no programa Educação para a Diversidade 
e Cidadania como no Desenvolvimento da Educação Especial, a baixa execução 
orçamentária verificada em 2009. No primeiro caso, os gastos chegaram a apenas 
57,6% do previsto inicialmente; no segundo caso, foram gastos aproximadamente 
81%. Os orçamentos estipulados para os dois programas já constituem um mon-
tante pequeno se comparado ao gasto total em educação da União, que chegou a 
R$ 36,4 bilhões em 2009, 80,4% do previsto inicialmente. É possível que a baixa 
execução orçamentária esteja limitando o potencial dos programas na área de edu-
cação inclusiva de fazer frente aos reflexos no campo educacional, de problemas 
históricos da sociedade brasileira, notadamente a exclusão e a desigualdade social

3.4 Educação superior

Tradicionalmente, a educação superior é atendida por dois programas distintos. 
No ensino de graduação, há o Brasil Universitário, e para a pós-graduação, o 
programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Cien-
tífica. Deve-se ressalvar, no entanto, que o primeiro programa não se restringe 
ao ensino de graduação, uma vez que responde pelo custeio das despesas com 
pessoal, incluindo os professores que atuam na pós-graduação, assim como por 
aquelas destinadas à manutenção física das Ifes. Por sua vez, o programa voltado à 
pós-graduação abrange predominantemente o custeio com a concessão de bolsas 
de estudo no país e no exterior. Para efeito deste trabalho, serão analisados indi-
cadores e execução financeira segundo cada nível de ensino. 

3.4.1 Ensino de graduação

Nos últimos anos, têm aumentado os investimentos voltados à ampliação da rede 
de Ifes e, consequentemente, o mesmo tem sido verificado em relação ao número 
de matrículas nestas instituições de ensino. Por exemplo, o crescimento registrado 
pelas Ifes no biênio 2007-2008 foi equivalente ao das IES privadas, conforme 
mostra o gráfico 6, a seguir.
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GRÁFICO 6
Taxas de crescimento das matrículas no ensino de graduação – Ifes e IES privadas – 
Brasil, 1995-2008
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Fonte: INEP/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Conforme pode ser constatado pelo gráfico 6, apenas no primeiro ano e ao 
fim da série histórica, foi observada tendência de aproximação entre as taxas de 
crescimento das Ifes e IES privadas. No entanto, as primeiras tiveram desempe-
nho ainda mais favorável, nos  últimos três anos sob análise, no tocante à oferta 
de vagas e ao ingresso de novos estudantes. No primeiro caso, as Ifes ampliaram 
em mais de 9% o total de vagas ofertadas, enquanto as IES privadas tiveram 
crescimento de cerca de 6%. Tendência semelhante foi observada em relação ao 
ingresso de novos estudantes, sendo que, neste caso, o diferencial entre as duas 
categorias institucionais foi consideravelmente maior, tal como mostra a tabela 4. 

TABELA 4
Taxas de crescimento das vagas ofertadas e de novos ingressos em cursos de graduação – 
Ifes e IES privadas – Brasil, 2001-2008

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Vagas ofertadas

Ifes 0,5 -2,2 2,1 2,7 13,4 7,3 9,3

IES privadas 28,3 16,5 16,9 5,5 8,3 8,5 5,9

Novos ingressos

Ifes 1,1 -1,6 1,9 2,0 13,3 6,8 6,9

IES privadas 16,7 7,7 2,0 9,1 3,8 2,8 1,3

Fonte: INEP/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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É possível que esse melhor desempenho das Ifes, tanto na comparação com 
as IES privadas quanto em relação ao passado recente, seja devido à implementa-
ção do programa Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 
Por intermédio desta ação que integra o PDE, instituído em 2007, estão sendo 
transferidos recursos financeiros adicionais para investimentos em capital, con-
tratação de servidores e manutenção de novos campi e cursos. Conforme mostra 
a tabela 5, foi significativo o crescimento dos gastos do MEC com a educação 
superior no biênio 2008-2009, sobretudo no que se refere aos investimentos.

TABELA 5
Gastos do MEC com educação superior – 2008-2009
(Em R$ de dezembro de 2009)

 2008 2009 Variação (%)

Programa Brasil Universitário 14.224.008.132 17.104.950.477 20,3 

Investimentos 962.917.706 1.798.976.694 86,8 

Subfunção educação superior 12.874.283.304 14.206.648.420 10,3 

Fonte: Siafi.
Elaboração: Disoc/Ipea.

O programa Brasil Universitário respondeu, em 2009, pela manuten-
ção de 54 universidades federais, 33 hospitais universitários, além de IFETS 
e CEFETS que ofertam ensino superior, totalizando, assim, 104 instituições 
beneficiárias. Tal como pode ser observado pela tabela 5, houve aumento 
de mais de 20% nos dispêndios realizados sob este programa, no período 
2008-2009. Também deve ser ressaltado o aumento dos investimentos em 
infraestrutura física e equipamentos, que em 2009 atingiram quase R$ 1,8 
bilhão, ou seja, algo como o dobro do montante executado no ano anterior. 
O aumento dos investimentos sob essa rubrica está relacionado à meta esta-
belecida pelo governo federal de dobrar o número de vagas ofertadas pelas 
Ifes até 2011.

A principal ação orçamentária que integra esse programa é o Funcionamento 
dos Cursos de Graduação, sob a qual foram gastos cerca de R$ 11 bilhões, em 
2009. Trata-se da ação que assegura o funcionamento das Ifes e inclui pagamento 
de pessoal e outros custeios.

Outra ação orçamentária de grande porte que integra o programa Brasil 
Universitário é o Funcionamento dos Hospitais de Ensino. Somada a outra ação 
também voltada para a manutenção dos hospitais de ensino, o MEC transferiu 
cerca de R$ 2 bilhões, em 2009, para a manutenção de 33 unidades hospitalares 
vinculadas às universidades federais.
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Deve-se salientar que cerca de R$ 2 bilhões do programa Brasil Universitário 
destinaram-se ao pagamento de aposentados e pensionistas, ou seja, 11,5% dos 
dispêndios deste programa não estiveram relacionados a manutenção e expansão 
da educação superior.

Por fim, há uma ação não orçamentária que corresponde à implementação 
do ProUni. A partir de 2005, o programa tem concedido significativo número de 
bolsas de estudos nas IES privadas. Até 2009, cerca de 430 mil estudantes haviam 
sido beneficiados com bolsas do programa. Por sua vez, o Fundo de Financia-
mento ao Estudante de Ensino Superior (Fies), que constitui linha de financia-
mento para estudantes do setor privado, contava com 487 mil contratos ativos em 
2009. Portanto, estima-se que mais de um quinto dos estudantes matriculados 
em IES privadas sejam beneficiários de financiamentos do Fies e/ou de bolsas do 
ProUni. Além do benefício direto que é proporcionado aos estudantes, estes dois 
programas governamentais também constituem modalidades de financiamento 
indireto das IES privadas, sem as quais o equilíbrio contábil de boa parte destas 
instituições poderia estar comprometido.  

3.4.2 Pós-graduação e pesquisa

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é o 
órgão do MEC responsável pela execução da política nacional de pós-graduação. 
Entre suas atribuições, está a de recomendar ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE) o credenciamento de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado). Isto é realizado mediante análise documental das propostas de curso 
apresentadas pelas IES, assim como por visitas e estas para verificação in loco 
de sua fidedignidade. Além disso, a Capes também realiza a avaliação trienal de 
cursos já implantados. Em relação às ações finalísticas, concede bolsas de estudo 
no país e no exterior, bem como oferece fomento financeiro aos programas de 
pós-graduação das IES públicas, além de manter em funcionamento o Portal de 
Periódicos, cuja existência já completou dez anos e constitui ferramenta indis-
pensável para o desenvolvimento da pesquisa no país. Recentemente, a Capes 
assumiu a tarefa de coordenar a formação de professores da educação básica.

Ao fim de agosto de 2010, a pós-graduação no Brasil abrangia cerca de 
4,4 mil cursos, sendo quase 2,6 mil mestrados e cerca de 1,5 mil doutorados.  
Havia também outros 284 mestrados profissionais. Cerca de 50% ou mais desses 
cursos localizavam-se na região Sudeste.

Em 2009, foi concedido pela Capes um total de 47,2 mil bolsas de pós- 
graduação stricto sensu ao país, sendo 58% delas para estudantes de mestrado. Esse 
montante correspondeu a um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. 
Cabe destacar que a modalidade de bolsa que teve maior incremento foi a de 
pós-doutorado, que passou de pouco mais de 1,1 mil para cerca de 2,1 mil, no 
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período 2008-2009. A tabela 6, a seguir, apresenta os quantitativos por modali-
dade de curso.

TABELA 6
Bolsistas de pós-graduação stricto sensu, por nível de curso – Brasil, 2008-2009   

 2008 2009 Variação (%)

Mestrado 24.789 27.192 9,7

Doutorado 16.385 17.873 9,1

Pós-doutorado 1.131 2.088 84,6

Total 42.305 47.153 11,5

Fonte: Capes/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Quando se analisa a distribuição dessas bolsas pelas UFs, verifica-se que 48% 
delas couberam à região Sudeste. Apesar de esta proporção ser expressiva, ainda 
é menor que a participação desta região no total de discentes da pós-graduação. 
Portanto, pode-se afirmar que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram, 
em alguma medida, beneficiadas com proporção maior de bolsas que a de estu-
dantes matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu, conforme pode ser 
constatado pela tabela 7.

TABELA 7
Discentes da pós-graduação e bolsas de estudo concedidas pela Capes – Brasil e 
grandes regiões, 2009 

 
Discentes 

(a)
Total
(%)

Bolsas
 (b)

Total
(%)

b/a

Norte 5.148 3,2 2.392 5,1 46,5

Nordeste 24.233 15,0 9.249 19,6 38,2

Sudeste 92.591 57,5 22.702 48,1 24,5

Sul 29.609 18,4 9.733 20,6 32,9

Centro-Oeste 9.487 5,9 3.077 6,5 32,4

Total 161.068 47.153 29,3

Fonte: Capes/MEC.
Elaboração:Disoc/Ipea.

Como pode ser observado pela tabela 7, as regiões com menores contingentes 
de estudantes foram as que receberam, em termos relativos, mais bolsas. Uma das 
possíveis explicações para este fato é a de que a oferta de cursos por instituições pri-
vadas é menor nestas regiões que no Sul e no Sudeste. De qualquer modo, se forem 
excluídos os estudantes matriculados em IES privadas, verifica-se que a proporção 
de discentes bolsistas é bastante superior nessas regiões. Na comparação entre Nor-
deste e Sudeste, este índice atinge 40% na primeira e apenas 30% nesta última. 
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Os dispêndios relativos à concessão de bolsas de estudo, no país e no exte-
rior, corresponderam a R$ 985,1 milhões. Além das ações de concessão de bolsas 
de estudo, que concentraram 77% do dispêndio total do programa em 2009, 
cabe mencionar a de Fomento à Pós-Graduação e a de Acesso à Informação 
Científica e Tecnológica, sendo ambas com gastos superiores a R$ 100 milhões.  
No primeiro caso, trata-se de uma linha de financiamento de atividades desenvol-
vidas no âmbito dos programas de pós-graduação das IES públicas, enquanto o 
segundo caso responde pela manutenção do Portal de Periódicos da Capes. 

4  DESAFIOS

Apesar de a educação constar do texto constitucional como direito de todos, sabe- 
se que parcela considerável da população brasileira não tem, de fato, esse direito 
assegurado. Residentes em áreas rurais, pretos e pardos, adultos e idosos e os pobres 
de uma maneira geral sofrem algum tipo de restrição ao acesso e à permanência 
com sucesso nos sistemas de ensino. Apesar de serem vários os desafios educacio-
nais que se apresentam à sociedade brasileira, optou-se por tratar de dois deles.  

O primeiro desafio, que é o de assegurar a todos os brasileiros o direito de 
ler e escrever, esbarra no legado do passado agrário-exportador e escravocrata que 
marcou a constituição da nação brasileira. Os esforços até então empreendidos 
têm sido insuficientes no que se refere, por exemplo, a ampliação da oferta e 
mobilização do público-alvo. No primeiro caso, é sintomático que as taxas de 
analfabetismo sejam maiores justamente no âmbito em que a oferta se mantém 
reduzida. Por sua vez, a baixa frequência de adultos e idosos em cursos de alfabe-
tização evidencia, em parte, a incipiente mobilização deste público-alvo.

Esse legado de atraso educacional foi sendo sedimentado e, em alguma 
medida, contribuiu para o aprofundamento das desigualdades e da exclu-
são social no país, razão pela qual a incidência do analfabetismo é bem 
maior entre os mais velhos, os pobres e os residentes no Nordeste e em 
áreas rurais. Em alguma medida, os efeitos dessa herança indesejável com-
prometem ainda hoje a alfabetização de adultos e idosos, seja pelo simples 
fato de não haver oferta de cursos de EJA, pela dificuldade de locomoção 
dos alfabetizandos ou pela insuficiência de renda entre estes.

Diante de problemática tão complexa, cujas ações governamentais têm 
se mostrado insuficientes, surge a ideia de um Plano Nacional de Alfabetiza-
ção de Adultos e Idosos. Argumento simples que corrobora tal compreensão 
é o de que, a cada ano, inscrevem-se cerca de 1,5 milhão de pessoas no Brasil 
Alfabetizado, enquanto os dados da PNAD mostram que a queda do número 
de analfabetos não passa de 400 mil, nestes incluídos aqueles que saem das 
estatísticas por motivo de falecimento.
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A concepção preliminar do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos 
e Idosos estrutura-se nas seguintes ações: i) cadastrar analfabetos; ii) identi-
ficar as principais causas que dificultam o acesso, a permanência e o sucesso 
escolar dos analfabetos; iii) mapear a oferta atual de cursos de alfabetização; 
iv) identificar áreas e grupos populacionais não atendidos; v) garantir que cada 
município tenha curso de alfabetização; vi) assegurar condições adequadas de 
funcionamento das escolas; vii) promover campanha de conscientização e cha-
madas públicas para matrícula; viii) assegurar a formação inicial e continuada 
de professores; ix) garantir condições de acesso dos educandos aos cursos; x) 
oferecer garantias concretas de permanência dos alfabetizandos; xi) mobilizar 
empresas e instituições que empregam analfabetos; xii) rever processos didá-
tico-pedagógicos dos cursos de alfabetização, de maneira a considerar as pecu-
liaridades entre as regiões do país, o urbano e o rural e entre as faixas etárias, 
com especial ênfase nos casos considerados críticos; xiii) instituir programa 
de acompanhamento individual do alfabetizando para assegurar a frequência, 
o bom desempenho e a conclusão com êxito no ciclo de alfabetização; e xiv) 
implantar avaliação nacional de desempenho dos estudantes de EJA. 

Assim como a erradicação do analfabetismo constitui um dos requisitos 
essenciais para a efetivação da cidadania plena, o país terá como desafio para as 
próximas décadas a superação do analfabetismo funcional, de modo a assegurar a 
todos os jovens e adultos brasileiros um patamar mínimo de escolarização, condi-
ção sine qua non para seu efetivo desenvolvimento.

O segundo desafio trata de fazer valer o que foi estabelecido pela EC 
no 59, que ampliou a obrigatoriedade para a faixa de 4 a 17 anos. Além de 
o ensino fundamental não ter sido plenamente universalizado ao longo das 
quatro décadas que sucederam sua inclusão no texto da Constituição Federal 
de 1969, o desafio atual se tornou ainda maior, uma vez que demandará a 
ampliação da oferta na educação básica em cerca de 3,7 milhões de vagas 
para assegurar o acesso àqueles que estão fora da escola e, via de regra, se 
encontram em condições menos favoráveis para tal.

Além do esforço adicional para uma ampliação de vagas dessa magnitude, 
também será necessário investir na melhoria da qualidade do ensino nas escolas, 
o que pressupõe aumentar investimentos em infraestrutura, equipamentos e nos 
demais fatores intraescolares que interferem mais diretamente no desempenho e 
no rendimento dos alunos. Ao mesmo tempo, será imperioso viabilizar a perma-
nência e o sucesso escolar desses novos estudantes, que são justamente os que se 
encontram em situação de vulnerabilidade e risco sociais.

Em que pese o fim da DRU ter reforçado o poder de ação do MEC, das 
UFs e dos municípios, considera-se que esse aporte adicional de recursos ainda 
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será insuficiente para que seja atingida a meta de 7% do PIB, como proporção 
do gasto público em educação, incorporada ao projeto de lei do PNE, encami-
nhado recentemente ao Congresso Nacional. Tal entendimento se deve ao fato 
de que o montante de cerca de R$ 10 bilhões que seria subtraído pela DRU em 
2009 – antes vigência da EC no 59 – equivaleria a pouco mais de a 0,3% do PIB 
brasileiro, nesse ano. Portanto, se o patamar atual de gastos em educação atingido 
pelo Brasil situa-se em torno de 5% do PIB, serão necessárias outras fontes de 
recursos para o cumprimento da referida meta de gasto.

Trata-se, pois, de desafios de natureza semelhante. Por um lado, pressupõem 
esforços adicionais de investimentos na oferta de vagas pelos entes subnacionais, 
mas com o imprescindível apoio supletivo da União. Paralelamente, serão neces-
sárias ações com foco na mobilização do público-alvo para o acesso e a permanên-
cia na escola, com ênfase na assistência ao estudante. Portanto, um conjunto de 
ações cuja eficácia dependerá do grau em que for possível construir um sistema 
nacional de educação articulado, tal como foi exaustivamente debatido por oca-
sião da Conferência Nacional de Educação. 
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