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RESUMO
Os indicadores educacionais brasileiros permanecem aquém dos observados em países
com níveis comparáveis de produto e renda per capita. A defasagem do país permite
vislumbrar oportunidades para elevar a efetividade dos investimentos públicos e
privados no setor. É necessário incrementar os investimentos com maior retorno para o
indivíduo e para a sociedade. Este artigo discute a aplicação de investimentos em
educação no Brasil
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1. Introdução e motivação
Avanços em quantidade, qualidade e distribuição mais equânime dos níveis e
retornos da educação no Brasil foram decisivos para o país experimentar uma década de
intensa inclusão social, com quedas da desigualdade e da pobreza, crescimento
expressivo da renda do trabalho e da formalização e altos níveis de felicidade reportada
pelas pessoas em pesquisas nacionais e internacionais. Partindo de níveis indecentes, os
indicadores educacionais brasileiros permanecem aquém dos observados em países
latino-americanos com níveis comparáveis de produto e renda per capita, mas o
progresso notável dos últimos anos e a própria defasagem do país permitem vislumbrar
amplas oportunidades de melhoria, factíveis uma vez que se adotem ações adequadas
para elevar a efetividade dos investimentos públicos e privados no setor.
Do lado do investimento público, crescente nos últimos anos em proporção do
Produto Interno Bruto (PIB) e já maior que a média dos países desenvolvidos, o
Legislativo discutiu um Plano Nacional de Educação (PNE) com a meta de elevá-lo dos
6,1% alcançados em 2011 para 10% até 2020. Mesmo envolvendo cifras menores, é
grande também a expectativa de novos investimentos no setor educacional oriundos da
vinculação, sancionada em setembro de 2013, de 75% das receitas de royalties a serem
obtidas com os contratos de exploração de petróleo firmados a partir de dezembro
daquele ano, o que inclui as novas reservas da camada pré-sal que começam a ser
exploradas. Ainda é difícil precisar os valores e o ritmo de crescimento desses futuros
ingressos nos cofres públicos.5 O fato é que, em alguma medida, o Brasil deverá aplicar
mais dinheiro público na educação nos próximos anos e é preciso saber a melhor forma
de alocá-lo para gerar desenvolvimento inclusivo e sustentável.
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Ao publicar a lei que vincula royalties de petróleo à educação e à saúde em setembro de 2013, o
governo estimou que as novas receitas gerem recursos adicionais de R$ 112 bilhões para as duas áreas
ao longo do decênio 2013-2022. Essa estimativa decenal agregada, em valores correntes, equivale a
2,5% do PIB anual do país em 2012, de R$ 4,4 trilhões. Em outubro de 2013, após o leilão do campo
petrolífero de Libra, estimou-se que sua exploração geraria R$ 638 bilhões em 35 anos.
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O investimento de empresas e famílias no setor também tem crescido junto com a
renda no país. A educação tem ganhado mais destaque entre as prioridades da
população: partindo da sétima posição, tornou-se a segunda mais importante, atrás
apenas da saúde, e a principal para os jovens. É reconhecida como um meio de ascensão
social capaz, por vezes, de quebrar a transmissão das situações de pobreza e riqueza
entre pais e filhos. Mesmo que não seja condição suficiente para a abundância de bons
empregos em um país, como demonstra o desemprego atual na Europa, é condição
necessária para criá-los e mantê-los e, do ponto de vista individual, é o principal
determinante da renda e da empregabilidade de uma pessoa. Isso vale especialmente em
países como o Brasil, com baixo nível médio de escolaridade.
No Brasil, as famílias com maior renda costumam manter seus filhos até o ensino
médio em escolas particulares (em geral, melhor avaliadas que as públicas) e, por meio
dos processos seletivos existentes, capturam a maior parte das vagas de ensino gratuito
nas universidades públicas (em geral, melhor avaliadas que particulares onde o acesso
dos pobres é ainda menor). É essencial entender onde o investimento privado já ocorre
ou pode crescer para identificar onde, como e para quem é mais importante adicionar
recursos públicos de modo a elevar os níveis de bem-estar e equidade.
O investimento educacional ainda apresenta uma efetividade muito abaixo de seu
potencial, contribuindo menos do que poderia, dado seu volume, para ganhos de
eficiência e equidade. A adição de novos recursos, finitos, pode ser uma oportunidade
perdida se eles forem aplicados de forma automática. É necessário aproveitar a chance
para incrementar os investimentos com maior retorno, devidamente mensurado, para a
sociedade.
Este capítulo apresenta, na seção 2, indicadores gerais da educação básica no Brasil
e sua trajetória recente. A seção 3 aborda as principais políticas educacionais
introduzidas no período recente e a 4 aponta algumas direções possíveis para os
próximos anos, seguida de considerações finais.

2. Panorama da educação básica no Brasil
A chamada educação básica no Brasil compreende três etapas, que podem ser
definidas segundo as faixas etárias consideradas adequadas: a educação infantil, para
crianças com até 5 anos (subdividida em creche até 3 anos e pré-escola dos 4 aos 5); o
ensino fundamental, para alunos de 6 a 14 anos; e o ensino médio, para os de 15 a 17
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anos. Nesse conjunto de níveis que compõem a educação básica, o Censo Escolar do
MEC contabilizou, no ano de 2012, 192,7 mil estabelecimentos de ensino com 50,5
milhões de matrículas, o que corresponde a um quarto da população do país. Desse
total, 16,5% estavam na rede privada e 83,5% na pública, sendo 45,9% na municipal,
37,0% na estadual e 0,5% na federal. Segundo a Constituição, é dever do Estado
garantir acesso gratuito à educação básica, inclusive para os que não o tiveram na idade
apropriada. Municípios devem oferecer prioritariamente educação infantil e
fundamental, enquanto os estados devem ter atuação prioritária nos níveis fundamental
e médio. Com a melhora do fluxo escolar observada nas quedas da retenção e da
distorção idade-série, acompanhada da transição demográfica que encolhe a base da
pirâmide etária, o total de matrículas no ensino básico brasileiro diminui desde 2008,
quando atingiu 53,2 milhões, enquanto as da rede privada aumentaram em 1 milhão no
mesmo período (Inep/MEC, 2013).
É preciso monitorar uma série de indicadores para compor o panorama da educação
em um país. A análise pode começar, por exemplo, pelos níveis de proficiência nos
testes padronizados do Programme for International Student Assessment (Pisa), que
oferecem uma medida internacionalmente comparável de aprendizado, o principal
resultado mensurado que um sistema educacional pode entregar. Estudos internacionais
mostram que o domínio de habilidades cognitivas – expressas por níveis de proficiência
em comunicação, raciocínio lógico e operações matemáticas, aferidos em avaliações
educacionais de larga escala – explica grande parte das diferenças nas taxas de
crescimento econômico entre países ao longo das décadas. Qualidade da educação seria
ainda mais crucial que o aumento da escolaridade média para elevar a produtividade de
um país.
Como se repete na maioria dos indicadores sociais do país, a fotografia brasileira no
Pisa é muito feia, mas o filme dos avanços obtidos nos últimos anos é bonito.
Realizado a cada três anos desde 2000 pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Pisa avalia alunos de 15 anos de idade em
matemática, leitura e ciências. O Brasil participou de todas as edições, junto com um
grupo variante de países, sempre com predominância dos mais desenvolvidos, a
começar pelos membros da OCDE. Esse espelho externo tem ajudado o país a
reconhecer a baixa qualidade de sua educação e, ao mesmo tempo, a vê-la evoluir
positivamente.
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Em 2000, o Brasil só superava um país participante do Pisa em matemática, um em
ciências e quatro em leitura. Desse pequeno grupo, nenhum ultrapassou o Brasil em
qualquer das disciplinas em 2012. Por outro lado, o Brasil conseguiu ultrapassar até
2012 alguns dos muitos países que estavam à sua frente 12 anos antes: Indonésia e
Argentina em matemática; Argentina em leitura; Albânia e Indonésia em ciências.
Partindo de níveis muito baixos, o Brasil está no grupo dos participantes de 2000 e 2012
que mais elevaram suas notas nas três matérias, superando o crescimento de 64,1% dos
demais países em leitura, 76,9% em ciências e 97,4% em matemática. Nesta última
disciplina, quando se tomam os 40 países avaliados em 2003 e 2012, nenhum avançou
mais que o Brasil.
Resultados comparativos do Brasil em proficiência no Pisa/OCDE
Nota média no ano
2000
Posição no ranking
2000
Total de países
2000 Piores que Brasil (%)
2003
Posição no ranking
2003
Total de países
2003 Piores que Brasil (%)
2006
Posição no ranking
2006
Total de países
2006 Piores que Brasil (%)
2009
Posição no ranking
2009
Total de países
2009 Piores que Brasil (%)
2012
Posição no ranking
2012
Total de países
2012 Piores que Brasil (%)
Variação da nota média no período
2000-2012
Posição no ranking
2000-2012
Total de países
2000-2012 Piores que Brasil (%)
2003-2012
Posição no ranking
2003-2012
Total de países
2003-2012 Piores que Brasil (%)
2006-2012
Posição no ranking
2006-2012
Total de países
2006-2012 Piores que Brasil (%)
2009-2012
Posição no ranking
2009-2012
Total de países
2009-2012 Piores que Brasil (%)

Matemática

Leitura

Ciências

40º
41
2.5%
40º
56
29.1%
53º
56
5.5%
54º
62
13.1%
53º
60
11.9%

37º
41
10.0%
37º
56
34.5%
48º
55
13.0%
50º
62
19.7%
53º
63
16.1%

40º
41
2.5%
39º
56
30.9%
51º
56
9.1%
50º
62
19.7%
57º
63
9.7%

2º
40
97.4%
1º
40
100.0%
9º
54
84.9%
24º
58
59.6%

15º
40
64.1%
19º
40
53.8%
19º
53
65.4%
40º
58
31.6%

10º
40
76.9%
10º
40
76.9%
12º
54
79.2%
37º
58
36.8%

Fonte: Banco Mundial - compilação de dados da OCDE.
Nota: Base só inclui países e, portanto, exclui Xangai, Taipei e Dubai.

Brasil e demais países latino-americanos no Pisa/OCDE
Posição em 2000/
total de países

País

Média em 2000

Posição em 2012/
total de países

Matemática
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País

Média em 2012

46º/60

Chile

423

México

413

34º/41

Argentina

388

48º/60

35º/41

México

387

50º/60

Uruguai

409

36º/41

Chile

384

51º/60

Costa Rica

407

40º/41

Brasil

334

53º/60

Brasil

391

41º/41

Peru

292

54º/60

Argentina

388

57º/60

Colômbia

376

60º/60

Peru

368

45º/63

Chile

441

Leitura

34º/41

México

422

47º/63

Costa Rica

441

35º/41

Argentina

418

50º/63

México

424

36º/41

Chile

410

52º/63

Uruguai

411

37º/41

Brasil

396

53º/63

Brasil

410

41º/41

Peru

327

55º/63

Colômbia

403

59º/63

Argentina

396

63º/63

Peru

384

44º/63

Chile

445

49º/63

Costa Rica

429

Ciências

34º/41

México

422

52º/63

Uruguai

416

35º/41

Chile

415

53º/63

México

415

37º/41

Argentina

396

56º/64

Argentina

406

40º/41

Brasil

375

57º/63

Brasil

405

41º/41

Peru

333

58º/63

Colômbia

399

63º/63

Peru

373

Fonte: Banco Mundial - compilação de dados da OCDE.
Nota: Base só inclui países e, portanto, exclui Xangai, Taipei e Dubai.
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Fonte: Banco Mundial - compilação de dados da OCDE.
Nota: Base só inclui países e, portanto, exclui Xangai, Taipei e Dubai.

Fonte: Banco Mundial - compilação de dados da OCDE.
Nota: Base só inclui países e, portanto, exclui Xangai, Taipei e Dubai.
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Fonte: Banco Mundial - compilação de dados da OCDE.
Nota: Base só inclui países e, portanto, exclui Xangai, Taipei e Dubai.

O ritmo de avanço nas notas brasileiras não se deve simplesmente à sua fraca posição
inicial. Em leitura, sim, o avanço brasileiro vai pouco além do mediano e há uma lenta
convergência mundial dos escores. Aos poucos, a nota brasileira torna-se menos
distante das observadas tanto nos 46 países que, ao participarem pelo menos duas vezes,
sempre estiveram à sua frente (cuja média avança mais lentamente que a brasileira)
como naqueles 7 que sempre tiveram desempenho pior que o seu (cuja média avança
mais rapidamente que a do Brasil).
No entanto, a história é diferente em ciências e matemática. Nessas duas disciplinas, o
Brasil não apenas se aproxima aos poucos dos muitos países que sempre estiveram à sua
frente, mas também avança mais rapidamente que o pequeno grupo de países que de
fato disputam posições com o Brasil em cada disciplina, ou seja, aqueles que o Brasil
ultrapassou ou que ultrapassaram o Brasil em algum momento. Além de Argentina,
Albânia e Indonésia, pertencem a esse grupo de países “comparáveis” outros seis que
também já trocaram de posição com o Brasil em alguma disciplina entre quaisquer das
cinco edições do Pisa: Cazaquistão, Colômbia, Jordânia, México, Montenegro e
Tunísia. A melhoria de desempenho em matemática e ciências tem sido mais rápida no
Brasil do que entre seus pares.
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De forma distinta, a alfabetização de jovens e adultos não evolui com destaque no
Brasil, mantendo o atraso do país no indicador à medida que o problema diminui de
tamanho aqui e em toda parte. A proporção alfabetizada na população brasileira de 15
anos ou mais vem aumentando continuamente: 74,6% em 1980, 80,6% em 1990, 86,9%
em 2000, 90,7% em 2010, 91,3% em 2012. Contudo, o ritmo desse crescimento não é
maior do que em outros países com déficit semelhante.
Ao comparar as taxas de alfabetização dos 44 países que têm dados de 1990 e 2010
disponíveis na base do Banco Mundial,6 constata-se que o Brasil se manteve exatamente
na 30ª posição do ranking no início e no fim desse período de 20 anos. O Brasil
ultrapassou Porto Rico e Bahrein na década de 1990, mas foi ultrapassado por China e
Turquia. Já nos anos 2000, o Brasil passou à frente do Equador, mas Bahrein retomou a
dianteira em relação ao Brasil.
Se o exercício é repetido com os 69 países que têm dados de 2000 e 2010 na mesma
base, nota-se que, nesse grupo mais amplo, com mais nações em desenvolvimento, o
Brasil desceu da 36ª para a 37ª posição. Como já foi mencionado, o Brasil ultrapassou o
Equador e foi ultrapassado pelo Bahrein na primeira década do século XXI, mas a
Bolívia (sem valor disponível para 1990) também passou à frente do Brasil entre 2000 e
2010. Assim, ao final da última década, a taxa de alfabetização observada no Brasil era
pior que a de 52% das nações pesquisadas, mesmo quando se considera o conjunto total
de 123 países com dados referentes a 2010 na compilação do Banco Mundial.
Na América Latina, a taxa de alfabetização brasileira (90,7%) supera as de oito países
com valores compilados: Guatemala (75,2%), El Salvador (84,3%), Honduras (84,8%),
Jamaica (86,6%), Equador (88,0%), São Tomé e Príncipe (89,2%), República
Dominicana (89,5%) e Porto Rico (90,4%). Outros 15 países da compilação têm taxas
melhores do que a brasileira: Bolívia (91,2%), México (93,3%), Colômbia (93,3%),
Paraguai (93,8%), Panamá (94,1%), Suriname (94,7%), Venezuela (95,5%), Costa Rica
(96,2%), Aruba (96,8%), Argentina (97,8%), Uruguai (98,2%), Chile (98,6%), Trinidad
e Tobago (98,8%), Antígua e Barbuda (98,9%) e Cuba (99,8%).
Nos indicadores mais representativos do quadro geral da educação brasileira, repete-se o
padrão “foto feia e filme bonito” observado no Pisa. A média de anos de estudo formal
6

Para incluir um número razoável de países na comparação, tomou-se como valor de cada ano t a média
dos valores disponíveis no triênio de t-1 a t+1. No caso do Brasil, a série do Banco Mundial foi completada
com valores obtidos de Pnud, Ipea e FJP (2013) para 1991 e 2010 e do Ninsoc/Ipea para 1999, 2001 e
2011.
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da população brasileira com 15 ou mais anos de idade – que inclui o contingente
analfabeto, com peso cada vez menor no resultado geral – subiu de 5,2 em 1992 para
6,5 em 2002 e 7,9 em 2012. Na população de 25 anos ou mais, a escolaridade média
subiu de 5,7 em 1992 para 7,2 em 2002 e 8,8 em 2012. Ao mesmo tempo, a
desigualdade nos níveis individuais de instrução dos brasileiros caiu continuamente. Os
microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) permitem ainda separar o que ocorreu com
grupos de resultados historicamente desiguais, o que é feito em tabulações do Núcleo de
Gestão de Informações Sociais (Ninsoc) do Ipea.
Média e desigualdade de anos de estudo - Brasil - 1992 a 2012

Fonte: Ipea (2013a) a partir de microdados da Pnad/IBGE.

Média de anos de estudos formais segundo categorias selecionadas - Brasil - 1992, 2002 e
2012
12

Categorias

1992

2002

2012

5.2

6.5

7.9

Norte

5.4

6.5

7.4

Nordeste

3.8

5.1

6.7

Sudeste

5.9

7.2

8.5

Sul

5.6

7.0

8.2

Centro-Oeste

5.4

6.8

8.3

15 anos ou mais
Brasil

Localização

Urbano

5.9

7.1

8.4

Metropolitano

6.6

7.9

9.0

Não Metropolitano

5.4

6.6

8.0

2.6

3.6

5.1

Masculino

5.2

6.4

7.7

Feminino

5.2

6.7

8.1

Branca

6.1

7.4

8.7

Negra

4.0

5.5

7.1

15 a 17 anos

5.0

6.7

7.6

18 a 24 anos

6.2

8.1

9.6

25 a 29 anos

6.5

7.7

9.9

30 a 39 anos

6.1

7.2

8.9

40 a 49 anos

4.9

6.6

8.0

50 a 59 anos

3.6

5.2

6.8

60 anos +

2.5

3.4

4.6

Rural
Sexo

Raça ou Cor

Faixa Etária

Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). Elaboração:
IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de Informações Sociais
Notas: É considerada negra a população composta de autodeclarados pretos e pardos,
conforme usual nas pesquisas e políticas brasileiras. A partir de 2004, a Pnad passa a
contemplar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

De 1992 a 2012, caiu de 2,1 para 1,7 anos a diferença na escolaridade média entre as
pessoas que se declaram brancas e aquelas que se declaram pretas ou pardas na
classificação do IBGE. No mesmo período, a defasagem do Nordeste do país em relação
ao Sudeste diminuiu de 2,0 para 1,8 ano. Por outro lado, a vantagem média de 0,1 ano
que as mulheres começavam a apresentar sobre os homens em 1992 ampliou-se para 0,4
ano em 2011. Em virtude da maior escolarização das coortes mais jovens, a vantagem
média da população de 15 a 17 anos sobre a de 60 ou mais também aumentou, de 2,6
anos para 3,0 anos. Persistente, no entanto, é a distância entre a escolaridade média
urbana e rural, que oscilou de 3,2 para 3,3 anos.
As escolas brasileiras são muito desiguais e grande parte delas sofre de graves carências
de infraestrutura básica e didático-pedagógica. Com base no Censo Escolar do
Ministério da Educação (MEC), Corbucci e Zen (2013) mostram como esses déficits
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são grandes nas escolas públicas do país e como se agravam especialmente no campo.
Falta esgoto sanitário em 7,4% das escolas públicas, taxa que chega a 14,2% na área
rural. Entre as escolas públicas rurais, 11,2% não têm sanitários, 16,0% não têm cozinha
e 18,5% não têm energia elétrica. O percentual de matrículas nessas escolas sem
qualquer infraestrutura é menor, o que implica menor proporção de alunos nessas
condições, mas é importante considerar que se trata realmente do básico para o
funcionamento adequado de uma escola.
Outros recursos mais complexos de apoio didático-pedagógico ainda são restritos a uma
minoria dos alunos matriculados em escolas públicas do país. Estão em escolas sem
biblioteca 73,7% desses alunos, assim como 76,4% sem laboratório de informática,
80,4% sem quadra de esportes e 96,7% sem laboratório de ciências.

Escolas Públicas sem infraestrutura básica – Brasil (urbano e rural) - 2009
Brasil
Quantidade

%

Urbano
Quantidade

%

Rural
Quantidade

%

Painel 1: Estabelecimentos

Abastecimento de Água

839

0,52

61

0,08

778

0,94

Esgoto Sanitário

12.022

7,39

267

0,33

11.755

14,24

Sanitários

10.385

6,37

1.110

1,38

9.275

11,21

Energia Elétrica

15.324

9,42

59

0,07

15.265

18,49

Cozinha

16.137

9,90

2.890

3,60

13.247

16,02

Painel 2: Matrículas

Abastecimento de Água

75.136

0,16

40.431

0,10

34.705

0,51

Esgoto Sanitário

545.682

1,16

112.962

0,28

432.720

6,41

Sanitários

698.867

1,49

375.397

0,93

323.470

4,79

Energia Elétrica

514.692

1,10

29.233

0,07

485.459

7,19

Cozinha
1.822.515
3,88
1.272.219
3,16
550.296
Fonte: INEP/Censo Escolar 2009. Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de
Informações Sociais
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Escolas Públicas sem infraestruturas didático-pedagógicas (2009)
Brasil

14

Urbano

Rural

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Painel 1: Estabelecimentos
Laboratório de Informática

119.951

73,6

43.097

53,7

76.854

92,9

Laboratório de Ciências

151.906

93,2

69.892

87,1

82.014

99,2

Quadra de esportes

123.214

75,6

46.410

57,9

76.804

92,9

Biblioteca

120.190

73,8

45.719

57,0

74.471

90,1

Painel 2: Matrículas
Laboratório de Informática

17.262.614

36,7

12.101.250

30,1

5.161.364

76,4

Laboratório de Ciências

36.558.650

77,8

30.030.648

74,6

6.528.002

96,7

Quadra de esportes

20.197.238

43,0

14.767.175

36,7

5.430.063

80,4

Biblioteca

21.642.675

46,1

16.667.415

41,4

4.975.260

73,7

____________________________________________________________________________________________________________

Fonte: INEP/Censo Escolar 2009. Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de
Informações Sociais

Em termos de frequência à escola, mais uma vez, o filme das últimas décadas é
encorajador, mas a cena atual ainda não é a desejada. No caso dos jovens, há uma
redução das taxas de frequência bruta no final da série, mas grande parte dela (80% no
caso da faixa de 15 a 17 anos) se deve à melhora dos fluxos, já que as escolas passaram
a reter menos jovens atrasados e a defasagem idade-série diminuiu (Neri; Oliveira,
2013). A frequência líquida aos níveis de ensino adequados a cada faixa etária seguem
em alta até os últimos dados disponíveis.
Proporção de crianças e jovens que frequentam escola por faixa etária - Brasil - 1992, 2002 e 2012
Faixa etária
0 a 3 anos
4 e 5 anos
6 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos

1992

2002

7.6a 11.7
21.0

2012
21.2

56.7

78.2

84.2

95.8

98.2

59.7

81.5

84.2

22.6

33.9

29.4

5.8

12.5

11.2

Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de
Informações Sociais.
a
Na faixa de 0 a 3 anos, o primeiro dado disponível na base e apresentado na tabela refere-se a 1995.
Taxa de frequência líquida à escola por nível de ensino e faixa etária - Brasil - 1992, 2002 e 2012
Nível/Modalidade de Ensino

1992

2002

2012

15

Educação Infantil (0 a 5 anos)
Ensino Fundamental (6 a 14
anos)
Ensino Médio (15 a 17 anos)
Ensino Superior (18 a 24 anos)

7.0

26.9

38.9

73.9

85.7

92.5

18.2

40.0

54.0

4.6

9.8

15.1

Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de
Informações Sociais

Há um crescente debate sobre os jovens “nem-nem”, que não estudam – ao menos no
sistema formal – nem trabalham nem procuram trabalho. A ressalva quanto ao tipo de
educação é importante, porque a principal fonte usada para quantificá-los, a Pnad/IBGE,
não informa regularmente quantos investem em outro tipo de formação. Novas
evidências têm sido encontradas em outras fontes, como a Pesquisa Mensal de Emprego
(PME), também do IBGE, onde Menezes Filho, Cabanas e Komatsu (2013) constatam
que o alto estoque de jovens nem-nem é atravessado por um intenso fluxo de entradas e
saídas da escola e do mercado de trabalho. Também com base na PME, Corseuil e Neri
(2013) observam uma proporção crescente de trabalhadores formados em cursos de
qualificação profissional, não captados pela Pnad, o que subsidia uma proposta a ser
detalhada mais adiante. Os registros administrativos consolidados no Censo Escolar do
MEC também apontam uma expansão das matrículas em educação profissional, que
eram de 780.162 em 2007 e atingiram 1.362.200 em 2012, um crescimento de 74,6%
em cinco anos.

Cursos de qualificação profissional já concluídos
(% dos empregados com carteira - média móvel de 12 meses)
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52.00

50.55

47.00
42.00
37.00
32.00

29.90

27.00
22.00
17.00
7.00

fev/03
mai/03
ago/03
nov/03
fev/04
mai/04
ago/04
nov/04
fev/05
mai/05
ago/05
nov/05
fev/06
mai/06
ago/06
nov/06
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13

12.00

1 a 2 SMs

Mais de 2 SMs

Fonte: Corseuil e Neri (2013) com microdados da PME/IBGE.

Mais do que entender o que os jovens não fazem, é preciso saber o que eles fazem e o
que querem para apoiar seu investimento em qualificação. Diplomas de todos os níveis
ainda são muito valorizados por sua escassez no Brasil, mas o acesso a eles tem
aumentado fortemente. Em 1992, apenas 24% dos jovens de 15 a 18 anos de idade
tinham o ensino fundamental completo. Até 2012, esse número saltou para 66%. Ainda
é pouco para um nível educacional adequado aos 14 anos de idade, mas 42% da
população na faixa etária seguinte ganharam acesso a essa formação em apenas duas
décadas. Com diploma de ensino médio, a proporção mais que triplicou no mesmo
período, de 17% para 54% dos jovens de 18 a 24 anos. No superior, o percentual de
diplomados dobrou de 6% para 12% no estoque populacional de adultos com 25 anos
ou mais no país.
Com isso, o “bônus educacional” gerado pelo aumento da escolaridade no Brasil explica
sozinho um crescimento de 2% ao ano da renda do trabalho per capita de 2002 a 2012,
dois terços do crescimento total da renda na população em idade ativa (3%). Já o “bônus
demográfico”, embora seja bem mais conhecido, gerou “apenas” 0,5% de crescimento
anual (Neri, 2013).

Proporção de pessoas com diploma em três níveis de ensino por faixa etária - Brasil 1992 a 2012
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Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Gestão de
Informações Sociais

Há uma enorme desigualdade educacional no país, o que explica grande parte da
desigualdade na distribuição de renda. Por outro lado, o movimento de expansão do
acesso à educação e a melhora de sua distribuição entre as pessoas ajudaram a reduzir
os excessivos prêmios salariais associados à educação no Brasil, explicando grande
parte da queda da desigualdade de renda experimentada pelo país de forma contínua
desde 2001. Mais uma vez, a mesma tensão entre fotografia feia e filme bonito. Embora
outras nações latino-americanas tenham vivenciado fenômeno semelhante no período
recente, a maioria dos países no mundo tem registrado justamente o contrário.

Interação de ano com prêmio de renda por 11 anos de estudo – 2002-2013 (%)
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Fonte: Ipea com microdados da PME/IBGE até agosto de 2013.
Base: 2002 e nenhum ano de estudo.

Crescimento real acumulado da renda domiciliar per capita – 2001-2012 (%)

Fonte: Ipea (2013a) com microdados da Pnad/IBGE.

Outro fato notável do mercado de trabalho que merece destaque é a queda contínua
da informalidade, de 51,6% em 2002 para 39,3% em 2012 (Ipea, 2013b), revertendo e
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mais do que compensando o ciclo de alta da década anterior. Há evidências de que o
fenômeno, auspicioso frente a um problema comum na América Latina, esteja
relacionado ao aumento da oferta de mão-de-obra escolarizada, embora esta já ocorresse
no período anterior. Afinal, na última década, a informalidade quase não caiu dentro de
cada faixa educacional, sendo possível explicar sua queda quase totalmente pela
mudança na composição da população ocupada por nível de escolaridade (Mello e
Santos, 2009).
Para concluir este breve panorama do período recente, iniciado com ênfase na
qualidade do aprendizado, vale retornar ao princípio de tudo. Uma frente fundamental
para avançar no desenvolvimento do país é a da primeira infância, onde estão os
maiores e mais duradouros retornos sociais do investimento em educação. A proporção
de crianças de até 3 anos que frequentam creches aumentou na última década, mas o
aumento foi mais forte entre os mais ricos, que acessam esse serviço em proporção e
qualidade muito superior à dos mais pobres. E está comprovado que a qualidade das
creches é determinante no desenvolvimento infantil (Barros et al., 2011). Políticas de
ampliação da oferta de creches, com qualidade nos programas de atividades, visando ao
desenvolvimento infantil e com foco nas crianças mais pobres, são essenciais para
acelerar e sustentar o desenvolvimento inclusivo.

Elaboração: SSAE/SAE

3. Evolução recente das políticas educacionais brasileiras
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Na primeira década do século XXI, ao mesmo tempo em que colheu frutos da
expansão de cobertura no ensino fundamental promovida no decênio anterior, o Brasil
avançou no desenho institucional de seu principal fundo de financiamento ao sistema
público, que passou a abarcar desde a pré-escola até o ensino médio, generalizou a todos
os ciclos obrigatórios avaliações nacionais de desempenho de alunos, escolas e redes,
aumentou os requisitos para a seleção de docentes, ampliou e criou um cadastro
nacional unificado para transferências de renda condicionadas a frequência escolar e
aprofundou investimentos no ensino técnico ou profissionalizante e, mais recentemente,
na primeira infância.
Foram experimentadas várias inovações de política nas esferas federal, estadual e
municipal para aumentar a qualidade dos serviços (avaliações específicas, bônus por
desempenho para professores e diretores, descredenciamento de provedores privados,
suspensão do ingresso em cursos mal avaliados) e também a participação e o empenho
de pais e alunos (Bolsa Escola, Bolsa Família, transferências condicionadas ao
desempenho escolar, acompanhamento e assistência domiciliar a famílias com
crianças). Já é possível observar progressos induzidos por algumas dessas iniciativas,
objetos de análises e propostas de especialistas dos principais centros de pesquisa e
formulação de políticas educacionais no Brasil. Esta seção destaca algumas das
modificações mais relevantes feitas no sistema nos últimos anos.
Em 1996, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para suplementar e contribuir na
redistribuição entre entes federados da capacidade de financiamento público do ensino
fundamental. Em 2007, o mecanismo foi reestruturado para atender, também, a
educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos, passando a se
chamar Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Na essência, sua função é complementar a capacidade de financiamento educacional
dos estados e municípios – fundada, basicamente, em 25% de suas receitas tributárias
líquidas – com recursos federais. Os recursos resultantes da constituição do Fundeb
devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e de desenvolvimento
da educação básica, sendo:


60% para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
exercício na educação básica pública.
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40% para despesas diversas consideradas, na legislação específica, como
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – exclusivamente
em educação infantil e fundamental no caso dos municípios – como, por
exemplo, capacitação docente, investimentos em infraestrutura e meios
didático-pedagógicos, transporte escolar (notadamente no atendimento a
zonas rurais).

A participação do governo federal no Fundeb cresceu de R$ 2 bilhões em 2007 até
R$ 9,4 bilhões em 2012, quando seu total, considerando estados e municípios, atingiu
R$ 114,3 bilhões. Nove das unidades federadas recebem complementação federal:
Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Ano

Partic. Federal

Partic. U Federadas

Total

2010

6.861,1

76.234,6

83.095,7

2011

7.801,5

86.683,7

94.485,2

2012

9.440,4

104.893,0

114.333,4

Para além dos recursos aportados via Fundeb, os últimos anos foram de significativo
crescimento no orçamento do MEC e dos investimentos totais em educação realizados
pelos três níveis de governo (federal, estadual e municipal).

Fonte: Paim (2013)
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* Investimento público direto em educação: total de recursos públicos aplicados pelos entes federados na educação
pública, incluindo construção, expansão e manutenção dos estabelecimentos de ensino, remuneração dos profissionais da
educação, assistência estudantil, merenda escolar, transporte escolar, material didático, formação de professores e despesas
afins.
* * Investimento público total em educação: total de recursos públicos aplicados pelos entes federados na educação,
incluindo todos os investimentos diretos mais despesas com pagamento de bolsas de estudos, financiamento estudantil e
transferências para entidades privadas, além de uma estimativa de contribuição previdenciária dos profissionais de educação
ativos.

Fonte: Paim (2013)

O aumento de recursos foi acompanhado de melhorias em indicadores de resultado.
Em paralelo à estruturação do Fundeb, em 2007, foi criado o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Conforme resume Ipea (2012c), o Ideb foi
desenhado para servir de:
• indicador de resultado dos sistemas de educação básica federais, estaduais e
municipais;
• mecanismo simples de informação a educadores, educandos, formuladores de política
e sociedade em geral acerca da qualidade dos sistemas educacionais brasileiros; e
• instrumento indutor de uma cultura de responsabilização educacional à qual estariam
sujeitos gestores públicos e trabalhadores da educação.
O Ideb é calculado e divulgado pelo MEC para três marcos do percurso escolar
básico: anos iniciais do ensino fundamental; anos finais do ensino fundamental; e
ensino médio. Trata-se, nos três casos, de um índice composto por uma medida de
desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) e outra de fluxo (taxas de
aprovação). O cálculo do Ideb inclui tanto as escolas públicas quanto as escolas
privadas – com a diferença de que, para estas últimas, o cálculo do Ideb é feito a partir
do desempenho de uma amostra de escolas no Saeb, enquanto, para aquelas, o cálculo é
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fundado no universo de todas as escolas públicas brasileiras de educação básica (Ipea,
2012c). As metas estabelecidas para o Ideb têm sido cumpridas sempre, embora sem
nenhuma folga em 2011 no caso do ensino médio.
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Os países mais desenvolvidos costumam ser os que mais investem em educação,
mas o nível de gasto público do Brasil no setor já é relativamente alto quando se
consideram os dados internacionais disponíveis. O gráfico a seguir mostra que, em
2009, o percentual do PIB aplicado em educação era maior no Brasil (5,7%) do que a
média simples das respectivas taxas nacionais na América Latina (5,5%) e nos países de
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) “muito alto” (5,4%), embora o Brasil
pertença ao grupo com IDH classificado pelas Nações Unidas como “alto” (5,2%).
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Fonte: Human Development Report (UNDP, 2013)

Entre os países com IDH mais alto que o brasileiro e com menor proporção do PIB
de gasto público na educação em 2009, é possível citar Austrália (5,1%), Hong Kong
(4,5%), Cingapura (3,1%), Espanha (5,0%), Itália (4,7%), Chile (4,5%) e México
(5,3%). A lista pode incluir ainda nações que não têm dados na base de 2009, mas sim
de 2008, ano em que a taxa brasileira (5,4%) superou também as de países como
Alemanha (4,6%), Japão (3,4%), Canadá (4,8%), Coreia do Sul (4,8%), Rússia (4,1%) e
Peru (2,7%).
Em sua versão atual, o PNE brasileiro prevê metas de investir 7% do PIB em 2015 e
10% do PIB em 2020. No grupo de 92 países cuja proporção do PIB de gasto público
com educação em 2009 está disponível na base do IDH, apenas 2 informavam gastar
pelo menos 10% do PIB com educação em 2009 (Cuba e Timor-Leste) e 12
apresentavam taxas de 7% ou mais. Esse último grupo inclui seis países com IDH maior
que o brasileiro (Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca, Chipre e Cuba), mas também
outros seis com IDH menor (Maldivas, Moldávia, Botswana, Timor-Leste, Suazilândia
e Burundi).
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Brasil e países com gasto público de 7% do PIB ou mais em 2009
Classificação no IDH
1
8
13
15
31
59
85
104
113
119
134
141
178

País
Noruega
Suécia
Islândia
Dinamarca
Chipre
Cuba
Brasil
Maldivas
Moldávia
Botswana
Timor-Leste
Suazilândia
Burundi

Educação/PIB IDH
7.3 0.952
7.3 0.913
7.8 0.901
8.7 0.899
7.9 0.849
13.1 0.775
5.7 0.726
8.7 0.683
9.5 0.652
7.8 0.633
15.7 0.565
7.1 0.532
8.3 0.348

Fonte: Human Development Report (UNDP, 2013)

No Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP)
calculam o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). A partir desses
dados, quando se busca alguma relação entre os gastos públicos – em geral e
especificamente na educação – com os avanços de cada um dos municípios brasileiros
no IDHM, o que se observa?
Em um exercício preliminar a ser aprimorado, tomando os 4.118 municípios para os
quais se dispõe tanto de dados de IDHM em 2000 e 2010 quanto de valores de gasto
municipal total e com educação em proporção do PIB entre 2002 e 2010,7 é possível
encontrar uma relação positiva do gasto em educação com o avanço no IDHM e uma
relação negativa do gasto total com esse mesmo avanço.8 Neste estágio, não se pretende
aqui propor qualquer conclusão a respeito dessas relações, mas sim estimular o debate
para aprofundar o estudo.

crescidhm

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95% Conf.
-0.0482235

Interval]

ln(pibpc2010)

-0.04311

0.002607

-16.54

0.000

-0.0380021

cresc.pibpc

0.072757

0.003659

19.89

0.000

0.0655836

0.0799294

desp/pib

-0.27088

0.029362

-9.23

0.000

-0.3284477

-0.2133173

educ/pib

1.755892

0.057173

30.71

0.000

1.643804

1.867981

saud/pib

-0.05853

0.1073

-0.55

0.585

-0.2688959

0.1518353

_cons

0.572974

0.024817

23.09

0.000

0.5243201

0.6216277

Number of obs = 4118

7

Os dados fiscais provêm da base Finanças do Brasil (FinBra), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
e o PIB municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
8
O coeficiente do gasto com educação aumenta e o da despesa total se torna mais negativo quando o
mesmo exercício é repetido com o componente educacional do IDHM como variável dependente.
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F (5, 4112) = 1280.22
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.6089
Adj R-squared = 0.6084
Root MSE =.0631

Se há uma inequívoca necessidade de melhorar a efetividade dos investimentos em
educação no Brasil, há também uma série de melhorias necessárias que dificilmente
serão obtidas sem o uso de recursos adicionais. Uma delas é incorporar os que ainda
estão fora da escola.
Tomando como base a Pnad 2009, pela qual havia cerca de 3,55 milhões de
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, bem como os gastos médios por
aluno nos três níveis de ensino que integram a educação básica,9 Corbucci e Zen (2013)
chegam a um valor de R$ 9,8 bilhões, que correspondia a pouco mais de 0,3% do PIB
daquele ano. Esse valor dá noção do montante necessário para inserir tal contingente de
crianças e adolescentes, sob as mesmas condições de oferta de ensino oferecidas aos
demais estudantes. Os autores a consideram uma subestimativa, que não inclui
prováveis custos adicionais com professores e instalações. A maior parcela de recursos
seria direcionada para cobrir a faixa etária de 15 a 17 anos e, em seguida, as crianças de
4 e 5 anos de idade. Por outro lado, a tendência demografia de redução da população em
idade escolar favorece, mesmo com recursos totais estáveis, a expansão da taxa de
cobertura e o aumento do investimento por aluno (Barbosa Filho, 2013).

4 e 5 anos
6 a 14 anos
15 a 17 anos
Totais

Freq escola
4.224.584
29.498.313
8.859.574
42.582.471

Pop total
5.644.565
30.229.090
10.399.385
46.273.040

% freq esc
74,8
97,6
85,2
92,0

Não frequentam¹ Gasto Adicional
1.419.981
3.204.897.117
730.777
2.340.044.046
1.398.926
4.207.963.625
3.549.684
9.752.904.788

Fontes: Pnad/IBGE (população) e MEC (gastos). Elaboração: Corbucci e Zen (2013).
¹ Não frequentam e não concluíram a educação básica
Obs.: em R$ de dez. 2009

Para as crianças menores, o desafio assumido pelo MEC vai além disso. A meta é
universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo
50% das crianças de até 3 anos, sendo que apenas 21% estavam cobertas até 2012. O
9

Conforme cálculo realizado pelo MEC.
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programa federal Proinfância tem como meta entregar 6 mil novas creches já aprovadas
até 2014. Segundo balanço apresentado pelo MEC (Paim, 2013), 1.129 estavam
concluídas em agosto de 2013.
Outro desafio está no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – firmado
entre governos federal, estaduais e municipais para alfabetizar até os 8 anos de idade. A
iniciativa envolve formação continuada de orientadores e professores alfabetizadores,
distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, avaliações e incentivos. A meta é
formar e certificar 16 mil orientadores de estudos e 300 mil professores alfabetizadores.
Como meios para reduzir as desigualdades que afetam a área rural na educação
básica, o governo federal aposta em ações como o Pronacampo, com ampliação do
transporte escolar rural, construção de escolas no campo, formação inicial e continuada
de professores. O número de escolas e matrículas no campo diminuiu continuamente de
2002 a 2010, com um fechamento líquido de quase 28 mil escolas rurais, a um ritmo
mais rápido que a redução do número de alunos residentes na área rural. Quase 2,7
milhões de crianças e jovens rurais se deslocavam diariamente em 2010 até uma cidade
próxima para estudar (Ipea, 2012c).
No nível médio, o MEC considera prioritário estimular a frequência dos
adolescentes, integrar os currículos à matriz do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), que se quer universalizar, suprir a falta de professores e integrar o ensino médio
ao ensino profissional (Paim, 2013). Quanto a este último ponto, o governo lançou uma
ambiciosa iniciativa em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica – integrada, concomitante e subsequente ao ensino médio. A
meta é ofertar 8 milhões de vagas até 2014. De janeiro a julho de 2013, as matrículas
alcançaram 3.985.436 (Paim, 2013), dos quais, 1,4 milhão com o benefício de uma
bolsa-formação.
O Pronatec inclui também a expansão e interiorização da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica (EPT), com a abertura de 208 novos campi até 2014, dos
quais 89 já estavam em funcionamento em 2013. Há ainda um programa de
financiamento (Fies Técnico) e a integração de inciativas anteriores, como a oferta de
ensino técnico a distância por meio da Rede e-Tec Brasil e o apoio à rede estadual, com
repasses para construção, ampliação e reforma de 744 escolas técnicas estaduais, com
provimento de 2.641 laboratórios para 899 escolas, por meio de mais de R$ 2 bilhões
conveniados.
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Boa parte do provimento de formação profissional no Brasil é feito pelo chamado
“Sistema S”, financiado com recursos públicos, mas gerido por associações
empresariais, como Senai, Sesi, (ambos ligados à indústria), Senac, Sesc (ligados ao
comércio), Senar (agricultura), Senat (transportes) e Sebrae (pequenas e médias
empresas). O Pronatec inclui a continuidade do acordo firmado em 2008 entre governo
federal e Sistema S para que essas entidades tornem seus cursos gratuitos aplicando
neles 2/3 das receitas líquidas que obtêm de tributos.
Schwartzman e Castro (2013) ressaltam que, no caso do Senai, todos os cursos
vocacionais para formar operários especializados sempre foram gratuitos e financiados
pelos tributos de 1% sobre a folha de salários, consumindo quase toda a receita dessa
fonte. As demais atividades do Senai são financiadas pela venda de serviços às
empresas, mensalidades de cursos técnicos e tecnólogos ou por fundos públicos, projeto
a projeto. Com o Pronatec, segundo os autores, embora haja o compromisso da
gratuidade, mais recursos passam a ser transferidos ao Sistema S, cujas entidades
também podem disputar financiamentos do Programa BNDES de Apoio à Qualificação
Profissional do Trabalhador, linha de crédito com R$ 3,5 bilhões em 2012.
No que se refere ao ensino superior, embora extrapole o escopo primordial deste
trabalho, vale destacar a experiência do ProUni, pelo qual, desde 2005, o governo
federal oferece a estudantes de menor renda ou provenientes da rede pública vagas com
bolsas integrais ou parciais em instituições privadas cadastradas para abater obrigações
tributárias. De 2005 ao primeiro semestre de 2013, foram ocupadas 1,2 milhão de vagas,
sendo 49% dos bolsistas declarados afrodescendentes, 68% das bolsas integrais e 87%
dos cursos presenciais (74% noturnos). Houve ainda uma expansão da rede federal, de
148 para 285 campi entre 2002 e 2012, e dos contratos de crédito educativo, que
superam 1 milhão no quadriênio 2010-2013. E com o programa Ciências sem Fronteiras
lançado em 2011, alunos brasileiros selecionados em exame nacional concorrem a 101
mil bolsas para cursar universidades estrangeiras de 39 países nas áreas de engenharia,
exatas e tecnológicas.

4. Algumas alternativas de políticas públicas
O processo de expansão e melhoria da educação no Brasil pode ser intensificado por
meio de uma série de alternativas inovadoras nas políticas públicas do setor. O governo
tem assumido o enfrentamento de desafios cruciais, como ampliar a oferta de creches,
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garantir a alfabetização na idade certa, multiplicar escolas em tempo integral, expandir o
ensino médio profissionalizante, abrir vagas em universidades, fomentar mais pesquisa
e inovação e criar condições para que os professores sejam mais preparados e bem
remunerados. Ao mesmo tempo em que essas ações demandam novos recursos, a
federação tem um pacto de responsabilidade fiscal e é sempre importante maximizar o
retorno de cada real aplicado.
No caso da alocação de receitas de exploração de um recurso finito como o petróleo,
sobretudo, a ênfase deve recair – senão no abatimento de passivos com taxas muito
custosas – na formação de ativos duradouros e com retorno expressivo para a sociedade.
Nesse sentido, o investimento em educação é o melhor exemplo de gasto público capaz
de formar um estoque perpétuo gerador de níveis superiores de bem-estar. A questão é
onde e como investir exatamente, para que cada gasto adicional atinja ao máximo essa
capacidade.
Mesmo que se pretenda apenas manter determinada posição no cenário internacional
de desenvolvimento, parar de avançar rapidamente na educação não é uma alternativa.
Um mundo cada vez mais escolarizado cobra novos e cada vez mais altos níveis de
conhecimento, obtidos pelos mais diversos meios, mas com participação decisiva dos
sistemas educacionais.
O sistema brasileiro, como foi mostrado, está repleto de deficiências, que diminuem,
mas continuam muito grandes. Os avanços no ensino fundamental têm sido fortes, mas,
no ensino médio, os desafios são maiores e mais persistentes. Um contingente muito
grande de jovens mantém relações frágeis e intermitentes com a escola, aprendendo
pouco e de forma defasada, abandonando e retomando os estudos e, da mesma forma, os
postos de trabalho. Ou sendo abandonado e retomado dos dois lados, com baixo
acúmulo de conhecimento em ambos, perdendo muitas horas e meses em interregnos
improdutivos.
Há várias ideias que surgem para tentar facilitar, multiplicar e melhorar os caminhos
que levam da escola ao emprego, à universidade, a outras opções de formação
profissional ou a combinações desses trajetos. O MEC anunciou, em setembro de 2013,
um projeto para oferecer bolsas de iniciação científica a alunos de ensino médio, com
apoio de um professor da escola e de um universitário em algum curso de exatas. O
Ministério Extraordinário da Micro e Pequena Empresa, por sua vez, solicitou apoio ao
Ipea para desenhar uma política que estimule o uso da Lei do Aprendiz nas empresas de
menor porte, também com bolsas para professores e seus alunos orientados.
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A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) propõe a aplicação de recursos do
Pronatec10 no incentivo a cursos de qualificação profissional de 40 horas anuais para
empregados formais com remuneração de um a dois salários mínimos, já beneficiados
por subsídios à relação formal.11 Os cursos seriam escolhidos de forma acordada entre
empregados e empregadores, conforme suas necessidades, preferências e conhecimentos
especializados em sua própria área de atuação.
A carga horária do curso também seria dividida entre as duas partes, metade
descontada da jornada de trabalho, metade contada como horas livres investidas pelo
trabalhador em sua formação (SAE, 2013). Adicionalmente, uma forma possível de
evitar descontinuidades e incentivos adversos no limite de dois salários mínimos seria
financiar com recursos públicos 40 horas integrais – ao valor estipulado da hora-aula –
somente aos remunerados com um salário mínimo exato, reduzindo o subsídio
linearmente até zero conforme o salário se eleva.
Uma diretriz importante – alinhada ao Estatuto da Juventude, criado em 2013 – é
oferecer ao jovem a oportunidade de ser protagonista de suas conquistas pessoais e do
desenvolvimento social do país. Algumas políticas já existentes podem aumentar sua
efetividade ao seguir essa direção.
As transferências de renda do Programa Bolsa Família, por exemplo, são bemsucedidas em grande parte por terem eleito as mães como titulares preferenciais: elas
cadastram suas famílias e garantem que as crianças cumpram as condicionalidades.
Entre os estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), os que recebem
Bolsa Família têm chances de repetir de ano cerca de 11% menores que as de alunos
cadastrados, mas não beneficiados pelo programa (Oliveira e Soares, 2013).
Ocorre que, no caso dos jovens, já mais autônomos para tomar decisões, o
mecanismo nem sempre funciona tão bem quanto para os filhos menores. Permitir que
os jovens sejam titulares de seus próprios cartões talvez faça o incentivo funcionar
melhor.

10

O programa já ofereceu 1,4 milhões de bolsas em outras modalidades e sua meta é oferecer um total
de 3,5 milhões de bolsas até 2014.
11
Esse é o grupo elegível a receber dois subsídios já existentes: o salário família, mensal, e o abono
salarial, anual. A SAE propõe que o abono salarial também passe a ser pago mensalmente enquanto o
emprego durar, aumentando o incentivo à formalização, gerando economias fiscais e desestimulando a
rotatividade excessiva que caracteriza os empregados dessa faixa salarial, em que os jovens estão
sobrerrepresentados.
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As mães, por outro lado, podem ser o foco de novas ações educacionais. Um grupo
de técnicos do Ipea,12 desafiado a propor inovações para a área de educação, propôs um
esforço concentrado de alfabetização voltado aos responsáveis de crianças em escolas
onde a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Essas escolas já são o alvo de outras
ações focalizadas do MEC, que tem priorizado alguns investimentos onde esse critério
sinaliza uma especial carência.
A ideia de priorizar os responsáveis (na maioria dos casos, as mães) de crianças
pobres tem a intenção de fazer com que os benefícios da alfabetização de adultos
transbordem para as crianças e contribuam na superação sustentável da pobreza. Com
base nos dados do Cartão Família Carioca (CFC), programa municipal do Rio de
Janeiro que complementa renda e incentivos a beneficiários do Bolsa Família, confirmase que a escolaridade da mãe influi nos resultados dos filhos. A mulher é a receptora em
96,3% das famílias beneficiadas e os filhos de mães com nível superior chegam a ter
nota 123% maior que a daqueles com mães sem escolaridade. No caso dos pais, as notas
aumentam apenas 54%. Morar com ou sem a mãe também tem muito mais relação com
as notas do que morar com ou sem o pai.

Desempenho nos exames do Saeb/MEC: mãe em casa faz diferença?

12

Divonzir Gusso, Luis Felipe Batista de Oliveira e Paulo Corbucci.
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Fonte: Microdados do Saeb/MEC. Elaboração própria

Entre beneficiários do CFC, a chance de acesso a bônus por notas (resultado) é 59%
maior para quem tem mãe com nível superior vis-à-vis analfabeta. Já no cumprimento
das condicionalidades (insumos, que incluem a presença em reuniões bimestrais),
acontece o inverso: é 8% menor. Talvez isso reflita o maior custo de oportunidade do
tempo das mães diplomadas para frequentar as reuniões. É possível supor que as menos
escolarizadas tenham mais disponibilidade também para voltar a estudar se receberem
incentivos.
Os instrumentos adicionais do CFC, que aproveita o Cadastro Único (CadÚnico) do
Bolsa Família, oferecem experiências locais bem-sucedidas que poderiam ser replicadas
em maior escala. Aproveitando a estrutura municipal de testes padronizados, o CFC
oferece prêmios adicionais a famílias cujas crianças elevam suas notas e cujos
responsáveis frequentam as reuniões escolares. Os dois incentivos funcionam.
A nota dos alunos incentivados sobe mais que a dos outros e a frequência dos seus pais
às reuniões escolares é o dobro da observada entre os demais (Neri, 2011). A diferença
da média geral das matérias, que era desfavorável aos beneficiários em 6%, foi
eliminada em três bimestres de operação do programa. A distância entre os dois grupos
caiu de 4,7% para 0% em matemática, manteve-se em 4,7% em português e inverteu-se
de 5,6% desfavoráveis para 4,8% favoráveis aos beneficiários do cartão em ciências.
34

Há outras experiências subnacionais que começam a mostrar resultado, como o bônus
oferecido em Pernambuco para professores segundo o desempenho escolar dos alunos
em testes padronizados. As avaliações preliminares demonstram que os resultados
também respondem a esses incentivos (Bruns, Ferraz e Rodriguez, 2011). Das
experiências norte-americanas, Allan e Fryer (2011) encontram os melhores resultados
em programas como o de Houston, que alinha, conforme o CFC, incentivos simultâneos
a professores, pais e alunos.
O programa federal de expansão de creches também pode se beneficiar muito das
experiências subnacionais. Barros et al. (2011) mostram um significativo impacto da
qualidade das creches sobre o desenvolvimento infantil. As creches cariocas avaliadas
nesse trabalho tinham qualidade tão variada, que essa variedade explicou parte
importante da diferença em indicadores de desenvolvimento infantil padronizados da
literatura internacional.
Se for possível replicar as “boas qualidades” dos programas de atividades das melhores
creches, os resultados podem ser fortemente potencializados. Mesmo a média das
creches, em apenas um ano, é capaz de promover saltos surpreendentes em uma série de
capacidades infantis. Aproximar a média do máximo permitiria levar as crianças ainda
mais longe.

Fonte: SSAE/SAE

5. Considerações finais
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O Brasil parece acreditar que investe pouco em educação. Quando se compara o
percentual do PIB gasto pelo setor público de cada país no setor, segundo as principais
bases de dados internacionais, nota-se que a relação é mais alta no Brasil do que na
América Latina e que, nesta, é mais alta do que na média dos países mais
desenvolvidos.
Parte do paradoxo se resolve no fato de que o PIB per capita é maior nas nações mais
avançadas, onde uma fração menor de seu grande bolo pode alimentar bem melhor que
uma grande fração de um bolo mediano. Contudo, do ponto de vista das escolhas, uma
fração de 10% destinada a um fim sempre deixa 90% para todo o restante.
O caso brasileiro é peculiar e a educação é importante o suficiente para, sob certas
condições, ser possível alcançar bons frutos ao se elevar a meta de gasto público no
setor de 6% para 10% do PIB até 2020, como prevê o Plano Nacional de Educação
(PNE) em sua redação atual. Por outro lado, certamente não basta gastar com educação
uma fatia do produto superada apenas em dois países com números conhecidos. É
preciso aproveitar qualquer incremento de recurso como oportunidade especial para
aumentar a taxa de retorno social de cada valor investido, concentrando os novos fluxos
naquilo que mais funciona, sem desperdiçá-los em um temível aumento da ineficiência.
Melhorar a educação exige empenho de alunos, pais, professores, diretores, gestores e
da sociedade. Incentivar o investimento de cada pessoa e instância em cada esfera de
governo e premiar seu empenho e a melhoria dos resultados é o melhor caminho. O
sistema atual tem muitos instrumentos prontos para alinhar incentivos a todos esses
atores em grande escala (exames padronizados, metas de qualidade, cadastros
detalhados, fundos de financiamento), mas grande parte dos recursos está comprometida
em despesas rígidas que não têm garantido que cada parte envolvida atinja todo seu
potencial para melhorar a educação no país. Os recursos novos devem ser aplicados no
maior uso desses instrumentos para viabilizar e premiar avanços. No âmbito federativo,
o esquema de output based aid (OBA), associado a créditos e antecipações, permite
financiar com prioridade quem mais precisa avançar e remunerar de forma diferenciada
quem de fato avança mais.
Este trabalho apresentou um panorama com a evolução dos principais indicadores
educacionais brasileiros nos últimos anos, as alterações mais marcantes nas políticas
públicas de educação até o ensino médio experimentadas no período e algumas
alternativas em debate para potencializar seus resultados. As evidências factuais e as
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ideias em discussão no Brasil podem contribuir para soluções em outros países, assim
como a experiência e o debate internacional podem ajudar muito nos ajustes de rota da
política educacional brasileira. A intenção deste trabalho é justamente servir de insumo
para esse intercâmbio.
Como se repete em uma série de indicadores sociais, as estatísticas educacionais
brasileiras apresentam uma fotografia feita, mas um belo filme de avanços nos anos
recentes. Juntos aos resultados, evolui também no país o entendimento de que é
importante as escolas públicas e particulares serem igualmente estimuladas a provar
competência para atrair alunos e, com eles, os recursos de fundos públicos e famílias. É
essencial que a qualidade do ensino seja continuamente medida, mas também que ela
seja conhecida e valorizada pelas pessoas, além de utilizada como instrumento para
mais políticas de incentivo.
Em todos esses aspectos, o país tem avançado e reduzido seu atraso. Contudo, nem
sempre as políticas de oferta encontram eco nas demandas dos brasileiros. Boa parte dos
jovens que não frequentam a escola formal, muitos dos quais também não trabalham
nem procuram emprego, declaram em pesquisas domiciliares que não pretendem
retomar os estudos por simples falta de interesse – aí reside um desafio especial. Todas
essas questões têm sido acompanhadas no país, que experimenta políticas e discute uma
série de novas propostas para melhorar a cobertura e a qualidade da educação.
A dúvida sobre como usar dinheiro novo, além de ser um bom dilema para um país com
muitos déficits na educação, enseja maiores esforços para compreender a realidade
internacional, intensificar a troca de análises e buscar as melhores ideias. Entender em
detalhes o que mais funciona em matéria de educação também requer algum
investimento. Nisso o Brasil precisa apostar.
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