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“A educação pode tudo: Ela faz dançar os ursos.” 

 Wilhelm Leibniz 

 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo” 

Nelson Mandela 

 

“A boa educação da juventude é a prenda mais segura da felicidade de um Estado.” 

 Axel Oxenstiern 

 

“Por natureza, os homens são próximos; a educação é que os afasta.”  

Confúcio 

 

“A educação é a transmissão da civilização.” 

 Will Durant 
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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o financiamento da educação no Brasil. O ano 

de 2005 foi escolhido devido à disponibilidade de dados, em especial dados da Receita 

Federal, sobre dedução de despesas com instrução da base de cálculo do Imposto de Renda da 

Pessoa Física. Apesar de a educação universal, gratuita, pública e de qualidade ser um direito 

reconhecido legalmente e sua importância ser também reconhecida na teoria econômica, ainda 

não se conseguiu proporcionar educação de qualidade para todos no país. A existência de 

disparidades entre diferentes regiões do país; entre a rede pública e a rede privada de ensino; 

entre as redes pública municipal, estadual e federal de ensino faz com que as oportunidades 

educacionais não estejam distribuídas de forma equitativa na sociedade brasileira. Este 

trabalho buscará mostrar que essas diferenças são, em grande parte, reflexo de inequidades no 

financiamento da educação pelo Estado brasileiro.  

 

 

 

 

 



7 

 

 

Sumário 

 

INTRODUÇÃO.................................................................................................................9  

I – Justificativas para a educação ser considerada como um bem público..............................13   

I.1 Justificativas econômicas...............................................................................14 

 I.2 Justificativas de justiça social........................................................................16 

 I.3 Como financiar a educação pública................................................................17 

 I.4 Exemplos internacionais...................................................................................22 

II – Panorama da educação brasileira.................................................................................27 

 II.1 Garantias constitucionais...............................................................................27 

   II.1.1 A Constituição de 88 e a descentralização..............................................27 

  II.1.2 Origem dos recursos que financiam a educação.....................................29 

 II.2 Dados sobre o perfil da educação brasileira....................................................30 

  II.2.1 Censo Escolar 2005............................................................................30 

II.2.2 Censo da Educação Superior 2005.......................................................38 

 II.3 Pesquisas de desempenho....................................................................................41  

  II.3.1 Ensino Básico ....................................................................................42 

  II.3.2 Ensino Superior.................................................................................44 



8 

 

III – Uma análise crítica do financiamento da educação no Brasil...........................................46 

 III.1 Características dos estudantes brasileiros em 2005.........................................46 

  III.1.1 Todos os estudantes............................................................................46 

III.1.2 Estudantes pertencentes à rede pública..................................................49 

  III.1.3 Estudantes pertencentes à rede privada.................................................52 

 III.2 Gastos em educação no Brasil em 2005...........................................................54 

  III.2.1 Dados do IBGE..................................................................................55 

  III.2.2 Dados do INEP..................................................................................55 

  III.2.3 Subvenções públicas ao ensino privado.................................................57 

CONCLUSÕES........................................................................................................................63 

BIBLIOGRAFIA..............…………………………………………………………………....65 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta uma forte dicotomia entre a qualidade do ensino público e privado. 

Como indica o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2009, das 1.000 

escolas brasileiras que obtiveram melhor classificação, 91% estão na rede privada, enquanto 

que apenas 12% dos estudantes do Ensino Médio frequentam tais escolas. 

Ao lado disso, deve se destacar que o Brasil é um país com alto índice de concentração 

de renda. O índice de Gini
1
 foi calculado em 0,543 no ano de 2009 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), o que já retrata uma melhoria significativa, visto que em 1999 

esse índice era de 0,594. Para o ano de 2005, ano a que se refere este trabalho, o índice de 

Gini foi de 0,569. Apesar de esse índice estar decrescendo, ainda continua em um nível muito 

alto quando comparado a outros países do mundo. Acompanhando o elevado índice de Gini, o 

Brasil também registra baixos índices de mobilidade intergeracional de renda, ou seja, a renda 

dos filhos tende a acompanhar a renda de seus pais (PERO e SZERMAN, 2008). Esse fato 

pode ser em grande parte explicado pela elevada desigualdade de oportunidades do país, 

exemplificada - no caso da educação - pela diferença do gasto por aluno em escolas públicas e 

privadas. Vale lembrar que a maior parte dos estudantes oriundos de famílias de baixa renda 

está matriculada no ensino público, enquanto que aqueles oriundos de famílias de alta renda 

estão em grande parte no ensino privado. Isso acaba por gerar uma baixa mobilidade 

intergeracional também no que concerne à educação no país, ou seja, a educação dos filhos 

tende a ser próxima da educação dos pais. (FERREIRA E VELOSO, 2003) 

Tal estrutura leva à perpetuação da desigualdade de renda no país. Diante disso, seria 

esperado do Estado um conjunto de políticas destinadas a diminuir a desigualdade de acesso e 

de qualidade da educação no país. Nos últimos 8 anos o Estado brasileiro desenvolveu 

iniciativas voltadas para a ampliação do acesso ao Ensino Superior, como por exemplo: o 

ENEM, o Programa Universidade para todos (PROUNI), a Reestruturação e Expansão das 

                                                           
1
 O índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). 
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Universidades Federais (REUNI), o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), o Financiamento Estudantil (FIES) e o sistema de cotas. 

No entanto, essas iniciativas ainda não conseguiram proporcionar igualdade de oportunidades 

no país. O gasto público com educação se mantém insuficiente para elevar a qualidade do 

ensino público, enquanto os gastos com educação privada podem ser em parte restituídos 

através do imposto de renda, o que equivale a um subsídio à educação privada, ou um 

financiamento público indireto destinado à educação privada. Dessa forma, o Estado não está 

contribuindo satisfatoriamente para diminuir a desigualdade de oportunidades do país. Como 

há estudos mostrando que a desigualdade de renda no Brasil é em grande parte resultado da 

desigualdade de oportunidades e não apenas da desigualdade de resultados (BARROS e 

MENDONÇA,1995), o Estado não está contribuindo o bastante para diminuir a desigualdade 

de renda por meio da educação. 

Por meio da educação pública, gratuita, universal e de qualidade; é possível romper 

com a origem dos indivíduos e com isso construir uma sociedade mais justa, na qual o futuro 

deles não depende necessariamente da posição socioeconômica de suas famílias. Em tal 

sistema promove-se uma maior igualdade de oportunidades para a competição no mercado de 

trabalho. Em países com elevados índices de desigualdade como o Brasil, promover a 

educação pública, universal, de qualidade e igual para todos deveria ser uma questão central 

para o desenvolvimento socioeconômico. Contudo, o que se observa é a presença de fortes 

desigualdades entre as escolas brasileiras, principalmente entre as privadas e as públicas. 

 A escola deve cumprir com uma das principais funções do ensino republicano: 

romper com as origens dos indivíduos. A educação de qualidade no nível básico - reconhecida 

pelas avaliações de desempenho - permanece na rede privada e é, portanto, restrita à 

capacidade de pagamento das famílias. Essa situação tende a perpetuar a posição 

socioeconômica das famílias, pois aquelas com maior renda poderão propiciar uma melhor 

educação para seus filhos, que por sua vez terão vantagens comparativas ao ingressarem no 

mercado de trabalho. Esse uso “negativo” que pode ser feito da educação é evidenciado por 

Hirch (1977 apud GLENNESTER, 2009, p. 105): “Education not only produces beneficial 

side-effects – it can separate communities. It may be bought merely to gain an advantage over 

others in the race for jobs status – it’s a positional good.” 
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Para que a educação não seja um instrumento de perpetuação das desigualdades 

socioeconômicas, e sim um instrumento de equalização de oportunidades, é preciso que ela 

seja provida e produzida pelo Estado. No entanto, temos no Brasil um sistema paradoxal, em 

que o ensino público recebe investimentos aquém do necessário e permanece no geral em 

níveis de baixa qualidade (excetuando-se principalmente o Ensino Superior), enquanto o 

ensino privado é subsidiado através de exonerações fiscais para a pessoa jurídica e restituição 

de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, há um desincentivo para que as famílias 

matriculem seus filhos em escolas públicas, só o fazendo quando não têm condições de arcar 

com os custos do ensino privado; ao mesmo tempo há um incentivo para que as famílias com 

melhores condições sócio-econômicas matriculem seus filhos no ensino privado, recebendo 

assim parte do financiamento dos custos de forma indireta pelo governo. Mensurar esse 

financiamento público indireto para o ensino privado é o principal objetivo desse trabalho, 

assim como compará-lo ao financiamento público para o ensino público. 

Para atingir tais objetivos, foi realizada uma pesquisa empírica a partir da análise de 

dados secundários apoiada por uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada com o objetivo de fundamentar economicamente a defesa da educação pública e 

gratuita, além de evidenciar as garantias constitucionais existentes no Brasil em relação à 

educação. A fim de traçar um perfil socioeconômico dos estudantes foram utilizados dados da 

Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios (PNAD) de 2005. Já para mensurar o gasto 

em educação e sua distribuição, recorreu-se aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e da Receita Federal. Dados do INEP também foram utilizados para mostrar 

o desempenho médio dos estudantes além de outros indicadores educacionais. O ano de 2005 

foi escolhido devido à disponibilidade de dados, mais especificamente dos dados da Receita 

Federal, cuja importância é grande para o estudo por revelar uma das formas de subvenção 

pública à educação privada. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo abordará as 

justificativas para a educação ser considerada um bem público, devendo ser provida e 

produzida pelo Estado. Justificativas do ponto de vista da justiça social também serão 

abordadas, ressaltando seu papel no combate à desigualdade. As formas de financiar um 

sistema público de educação serão igualmente discutidas. O segundo capítulo exporá a atual 

situação da educação brasileira, utilizando dados empíricos para seu mapeamento. No terceiro 
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capitulo será feita uma análise critica do financiamento da educação no Brasil. Por fim, serão 

apresentadas as principais conclusões. 
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CAPÍTULO I – Justificativas para a educação ser considerada como um bem público 

 

 Este capítulo está dividido em quatro tópicos. O tópico 1.1 abordará as justificativas 

econômicas para a educação ser considerada um bem público, já o tópico 1.2 abordará as 

justificativas do ponto de vista da equidade. Feito isso, será discutida a forma pela qual um 

país pode financiar a educação pública no tópico 1.3. Por fim, serão apresentados alguns 

exemplos internacionais de financiamento da educação no tópico 1.4. 

 A educação não seria classificada como um bem público se apenas os princípios de 

não-exclusão e de não-rivalidade fossem considerados, já que é possível excluir um indivíduo 

do consumo da educação a custos baixos e seu custo marginal de produção não é nulo. Logo, 

a educação não é essencialmente um bem público.  

Contudo, existem outras características que fazem com que a educação seja tratada 

como um bem público em muitos países, como a presença de externalidades positivas geradas 

pelo consumo da educação e a existência de falhas de informação. Devido a essas falhas de 

mercado, o setor privado se torna ineficiente na provisão e na produção da educação, fazendo 

com que a intervenção do setor público seja necessária. Glennester (2009, p. 105) apontou 

essa questão: 

 

Education is, in part, a public good – the benefits of knowledge spread across the globe. The 

wider community benefits from an educated populace beyond private gain. Without it debate is less 

informed, social cohesion and law and order more difficult to achieve. There is no reason why an 

individual should consider these consequences in deciding how much to spend on educating their child. 

 

 Na visão de Barr (2004), o objetivo central da educação é transmitir conhecimentos e 

habilidades, assim como valores e atitudes. Isso mostra que a educação não é somente técnica, 

mas também cultural, tendo um papel fundamental na coesão social e no enriquecimento 

cultural. 
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 Além disso, a escola em um país republicano tem também o papel de uma instituição 

política. Para que um povo participe ativamente do processo político do país é necessário se 

tornar cidadão, ou seja, adquirir virtudes cívicas. Nesse sentido a escola é um meio eficiente 

para ensinar direitos e deveres cívicos, mostrando sua importância para a estruturação da 

sociedade. Tal tarefa é tão importante quanto custosa, por isso Gellner (2000, p.119) afirma 

que somente o Estado é capaz de realizá-la: 

 

O sistema educacional padronizado que processa todo o material humano formador da 

sociedade, que transforma a matéria prima biológica num produto cultural aceitável e útil, é imenso e 

extremamente dispendioso. Grande parte de seu custo tende a ser absorvido pelo Estado ou por suas 

subunidades locais. Só o Estado ou o setor público, em um sentido ligeiramente mais amplo, podem 

arcar com essa responsabilidade onerosa, e só o Estado pode controlar a qualidade dessa que é a mais 

importante das indústrias, ou seja, a produção de seres humanos socialmente aceitáveis e 

economicamente operacionais.  

   

 Historicamente pode-se ver que a escolarização em massa foi adotada em quase todos 

os países ocidentais após a de unificação dos Estados-Nações. Segundo Lindert (2004), esse 

processo se deu pelo aumento do financiamento público da educação, ao passo que o gasto 

privado em educação não apresentou grandes mudanças durante o processo de escolarização 

em massa. Para o autor, o avanço da democracia com a expansão do direito ao voto também 

intensificou o processo de escolarização pública, baseada em impostos que redistribuíam os 

recursos dos mais ricos para os mais pobres.  A importância de garantir a formação cidadã 

para todos reforça a necessidade da educação pública, gratuita e obrigatória. 

 

1.1 Justificativas econômicas 

A educação gera benefícios privados, mas também gera benefícios para a sociedade 

com um todo. No entanto, na decisão individual de consumo de educação os benefícios 

sociais dificilmente serão levados em consideração.  Na Educação Básica
2
 os benefícios 

sociais são predominantes. Ter uma população alfabetizada, consciente de seus deveres e 

direitos cívicos gera externalidades positivas para toda a economia. Há também os benefícios 

culturais, como a socialização entre os alunos e até mesmo entre os pais, reforçando a coesão 

                                                           
2
 A Educação Básica compreende os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio. 
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social. A Educação Superior tem também benefícios sociais inegáveis, contudo os benefícios 

privados também são evidentes, haja vista a diferença que a formação superior faz na renda 

média dos indivíduos
3
. Dessa forma as externalidades positivas da educação incluem 

aumentos na produtividade, na participação cívica e no compartilhamento de valores, como 

explicita Barr (2004, p.301): “... education creates important external benefits concerning 

productivity, shared values, and civic participation.”. 

Existem diversas razões para que o setor privado não produza educação de forma 

ótima. Além da presença de externalidades positivas que não serão levadas em conta na 

decisão individual de consumo, a presença de assimetrias na informação também é outro fator 

relevante. 

Para Baar (2004), os consumidores diretos de educação são muito jovens inicialmente 

para terem conhecimento perfeito sobre a natureza do produto, seus preços e sobre o futuro. 

As crianças ou os consumidores diretos da educação são, indiscutivelmente, mal-informadas. 

Logo, as decisões são deixadas para os pais, que também podem não dispor de informações 

ou podem ainda não estar considerando os interesses da criança, mas sim os da família. Como 

exemplo, temos o problema do trabalho infantil. Esse tipo de problema é mais evidente no 

inicio da formação educacional dos indivíduos do que na Educação Superior, já que ao entrar 

no Ensino Superior o individuo já é capaz de tomar suas próprias decisões e de procurar 

informações.  

 A informação imperfeita pode fazer com que o consumo de educação não se dê em 

níveis ótimos, sobretudo nas famílias de baixo nível socioeconômico. Conforme concluiu 

Barr (2004, p.300): “But it is likely that imperfect information leads to under-consumption, 

particularly by the lowest socio-economic groups.”  

Do ponto de vista do crescimento econômico, empiricamente pode-se constatar que 

todos os países com elevado grau de desenvolvimento econômico passaram por um processo 

de elevação da qualidade e universalização do ensino. Isso também pode ser demonstrado 

através de modelos de crescimento econômico, nos quais esse é determinado essencialmente 

por aumentos na quantidade e qualidade da força de trabalho e no estoque de capital. Para 

                                                           
3
 Segundo a PNAD 2005, somente 7,62% das pessoas com até 3 anos de estudo conseguem ganhar ao 

menos dois salários mínimos. Já entre aqueles com 15 anos ou mais de estudo, 80,48% conseguem ganhar ao 

menos dois salários mínimos.  
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garantir que a qualidade da força de trabalho esteja em nível ótimo, a participação do governo 

é necessária pelas razões de eficiência citadas acima.  

A perfeita competição não parece ser característica do mercado de educação, 

principalmente em cidades menores e na zona rural, onde o número de escolas é menor, 

aumentando a desigualdade de poder entre consumidores e produtores. Situações próximas de 

monopólio local causam preços excessivamente altos e, consequentemente, subconsumo de 

educação. 

A intervenção do governo pode ocorrer na regulação, na provisão e na produção de 

educação. A regulação e a provisão são capazes de resolver alguns problemas citados acima. 

Contudo a questão das externalidades nunca seria resolvida através de decisões individuais de 

consumo de educação dentro de um mercado privado, justificando assim a produção pelo 

setor público. 

 

1.2 Justificativas de justiça social 

 A educação, se oferecida de forma igualitária, tem o poder de equalizar oportunidades. 

Barr (2004) define a equidade de oportunidades quando, ao existirem dois indivíduos com 

preferências e habilidades similares, cada um deve receber a mesma educação, 

independentemente de outros fatores, como a renda.  

Glennester (2009) enfatiza a necessidade de as crianças aprenderem a conviver com a 

diversidade, e não com a segregação, para que se alcance a equidade de oportunidades e a 

coesão social: “Some argue that equal opportunity for all children to develop and for social 

cohesion require that children should not be segregated but learn to live with diversity.” (p. 

103). 

De fato, oferecer educação de forma igualitária aumenta a identificação social entre os 

indivíduos, criando um sentimento de pertencimento social e igualdade de cidadania entre 

todos. 
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 Os problemas da assimetria de informação e da desigualdade de poder se apresentam 

mais fortemente para indivíduos que pertencem a grupos socioeconômicos mais 

desfavorecidos. Isso ocorre porque geralmente seus pais tiveram pouco acesso à educação 

formal e têm menos informação, ou apesar de a possuírem não são capazes de processá-la. 

Para evitar esse tipo de injustiça social é necessária a intervenção do poder público. 

 Para alcançar justiça social na educação é preciso que ela seja redistribuída dos 

indivíduos ricos para os indivíduos pobres. Para tanto, é necessário que os indivíduos ricos 

contribuam mais para o financiamento do sistema educacional do que os indivíduos mais 

pobres. Todavia, apesar de os indivíduos ricos também se beneficiarem da educação dos 

indivíduos mais pobres, os primeiros dificilmente aceitarão redistribuir para os segundos de 

forma voluntária num montante ótimo. Os indivíduos mais ricos podem considerar que o 

benefício recebido por eles com a educação dos mais pobres é menor do que o benefício real, 

ou simplesmente podem omitir sua preferência e atuar como free-riders. Por isso a produção 

da educação precisa ser pública, seu acesso e qualidade devem obedecer a critérios de 

equidade, e seu financiamento deve ser feito via impostos progressivos. 

 

1.3 Como financiar a educação pública 

 Tendo em vista os argumentos utilizados acima para justificar a intervenção do Estado 

na educação, será analisada aqui como essa intervenção poderia ser financiada pela sociedade.  

 Para a Educação Básica, a ineficiência do mercado é evidente devido à informação 

imperfeita, à desigualdade de poder entre os agentes, aos monopólios locais, às imperfeições 

no mercado de capital e às externalidades. Esses problemas parecem afligir mais os 

indivíduos pertencentes aos grupos socioeconômicos mais desfavorecidos, o que é grave do 

ponto de vista da equidade. Logo, o envolvimento do Estado é fundamental. Não é por acaso 

que nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional puramente privado (BAAR, 

2004, p.303). Porém, o financiamento e a regulação pública não são suficientes para que se 

atinja a equidade, para tanto a produção pública é a mais eficiente em termos redistributivos e 

é a mais capaz de gerar uma educação igualitária.  
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 Ultraliberais argumentam que o sistema de mercado é mais eficiente para aumentar a 

qualidade dos estabelecimentos de ensino, já que pais insatisfeitos com o serviço podem 

trocar seus filhos de escola, estimulando a competição e eliminando aqueles de baixa 

qualidade. A fim de resolver o problema da equidade, é proposta a distribuição de vouchers
4
 

pelo governo. Contudo esses argumentos são bastante criticáveis (BAAR, 2004, p.302-304), 

pois os pais podem não ter informação suficiente para perceber que a escola onde seus filhos 

estudam não é de boa qualidade, ou simplesmente podem não estar interessados no assunto, e 

essas características parecem estar correlacionadas com o status socioeconômico da família. 

Ainda, se perceberem, talvez eles não tenham a opção de trocar seus filhos de escola, 

situações de monopólio e oligopólio são bastante prováveis na prestação de serviços que 

possuem custos marginais próximos de zero como a educação. Acima de tudo, a estratégia de 

tentativa e erro pode trazer altos custos para a formação educacional da criança; um ano de 

estudo em uma escola ruim pode ser irreparável para o aluno. Além disso, há os custos 

emocionais da mudança de ambiente para as crianças, além dos custos de transporte se a 

escola for longe - pais preferem matricular seus filhos em escolas locais - o que já limita 

bastante a competição no mercado de educação. 

 Apesar de a alocação estatal retirar liberdade dos pais, as falhas de mercado no sistema 

educacional juntamente com o problema da equidade são suficientes para justificar a 

produção, o financiamento e a regulação estatais. Além disso, a educação precisa ser 

compulsória e controlada de alguma forma pelo Estado e não apenas pelas famílias. Somente 

assim é possível que as decisões sobre educação ultrapassem as preferências dos pais para 

tentar alcançar as preferências das crianças e da sociedade como um todo. 

 Sobre o financiamento, impostos progressivos são a melhor alternativa. Já que toda a 

sociedade é beneficiada das fortes externalidades positivas geradas pela educação, e para fins 

redistributivos, indivíduos ricos devem contribuir mais para esse serviço do que os mais 

pobres. 

 Já para a Educação Superior, apesar de as externalidades positivas existirem também, 

o benefício individual gerado pelo Ensino Superior é inegável. Indivíduos com nível superior 

                                                           
4
 O esquema de vouchers para o financiamento da educação foi proposto por Friedman em 1962. Nesse 

esquema, os pais receberiam uma soma por filho para ser gasta com educação em qualquer escola de sua 

escolha. Vale lembrar que essa soma não é necessariamente igual aos gastos educacionais, pode ser apenas uma 

proporção, logo é permitida complementação pela família ou topping-up.  
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de ensino têm mais oportunidades de emprego e maior esperança de remuneração. Dessa 

forma, é argumentado que o indivíduo que se beneficiou da Educação Superior pague por 

parte dela, já que além de benefícios sociais ela gera também benefícios individuais. 

Conforme Glennester (2009, p.116): “Some of the benefits of higher education are shared 

with the rest of the population. Thus, part of higher education should be funded through 

general tax revenue, but only part.” 

E ainda Barr (2004, p.324), na mesma direção: 

 

... there are strong arguments that higher education creates benefits to society above those to 

the individual – benefits in terms of growth, the transmission of values, and the promote of social 

cohesion... there is overwhelming evidence that students receive a significant private benefity from their 

degrees. Thus it is efficient and equitable that the costs of higher education should be shared between 

the taxpayer and the direct recipient.  

 

A informação imperfeita também é um problema no Ensino Superior. Contudo, os 

indivíduos adultos já são mais capazes de tomar suas decisões e procurar por informação. 

Apesar do custo de erro ser elevado, não é certo que um planejador central tomaria uma 

decisão melhor, já que a Educação Superior não é uniforme como a Educação Básica. 

(BARR, 2004, p.323) 

Dessa forma, para o Ensino Superior é mais adequado que o financiamento seja 

realizado não somente pelo governo através de impostos à sociedade, mas também pelos 

estudantes, visto que o Ensino Superior é responsável tanto um beneficio social quanto um 

beneficio privado elevados. Além disso, ele é uma escolha do estudante, e não uma obrigação 

como o Ensino Básico. Logo haverá pessoas que não o frequentarão. Empiricamente nota-se 

que geralmente são pessoas de classes mais desfavorecidas. Assim, o financiamento 

totalmente público por impostos a todos pode ser regressivo na medida em que muitos nunca 

freqüentarão uma universidade, mas estarão pagando pelos benefícios privados dos estudantes 

de Ensino Superior. Ter parte do financiamento privado também garante mais autonomia às 

universidades, já que elas não ficarão totalmente vulneráveis a decisões do governo, 

garantindo um maior pluralismo intelectual. 
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Resta a questão de como organizar esta parte do financiamento privado de forma a 

garantir equidade e eficiência. Baseá-lo na família é altamente regressivo, pois perpetua 

diferenças entre grupos sociais ao não promover o acesso do estudante cuja família é mais 

desfavorecida economicamente. Tentar fazer com que esses estudantes não paguem ou 

tenham desconto via comprovações de renda não é eficiente, sempre haverá excluídos do 

sistema mesmo que atendam as condições. Além disso, há o problema da estigmatização. 

Também haverá pais que, apesar de terem condições financeiras, não aceitarão arcar com 

estes custos, pois têm preferências diferentes das dos filhos - ou entre filhos – como, por 

exemplo, pais que julgam desnecessário suas filhas realizarem curso superior. 

Pagar os estudos com o rendimento próprio do estudante também não é uma boa 

alternativa. Geralmente jovens com baixa qualificação não receberão o suficiente para arcar 

com estes custos. A necessidade de trabalhar também pode comprometer a qualidade de seus 

estudos, gerando perdas futuras. 

O sistema de crédito, mesmo que subsidiado pelo governo, também não parece ser 

uma alternativa completamente satisfatória. Como diz Barr (2004, p. 300), “... borrowing to 

pay for education is more risky than borrow to buy a house.”. Isso ocorre porque a variância 

da esperança de ganhos com o Ensino Superior é muito alta. Pode, por exemplo, ocorrer uma 

crise econômica e o estudante não conseguir um emprego quando se formar. Além disso, o 

investimento em educação não é como um investimento em um ativo ou em um imóvel, casos 

em que quando surgem situações ruins geralmente pode-se resgatar ao menos alguma parte do 

investimento. Em suma, não há nenhuma garantia. Essa aversão ao risco geralmente é maior 

entre os estudantes mais pobres, já que geralmente eles são menos bem informados sobre suas 

expectativas de ganho futuro, pois em seu círculo social há poucas pessoas que tiveram essa 

experiência. 

A melhor opção segundo os economistas é a taxação dos rendimentos futuros dos 

estudantes, dessa forma ele não estará endividado, não havendo motivo para aversão ao risco. 

Além disso, a existência de cursos com expectativas de ganho baixas não será tão ameaçada, 

pois o pagamento será uma porcentagem da renda futura e não um valor fixo. Pode-se notar 

que alguns contribuirão muito mais que outros, o que não deve causar espanto já que o 

beneficio privado será maior para alguns do que para outros e é exatamente por ele que o 

indivíduo deve pagar. Com este sistema pode-se financiar inclusive auxílio de custos para 
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estudantes em condições financeiras ruins, garantindo o direito à escolha de frequentar o 

Ensino Superior. 

O governo também tem outro papel relevante com relação ao Ensino Superior, além de 

financiar o benefício social do Ensino Superior através de impostos pagos por toda sociedade 

de maneira progressiva e recolher e distribuir pagamentos futuros dos estudantes. Promover 

incentivos e ditar algumas regras mínimas também são suas funções, mas é preciso ter atenção 

para que a autonomia das universidades não fique totalmente comprometida. Ela é importante 

para o exercício do pluralismo intelectual. Informar os jovens sobre as oportunidades que o 

Ensino Superior oferece, estimulando suas aspirações, também é importante, como explicita 

Barr: “The saddest impediment to access is someone who has never even thought of going to 

university. Action needs to start young” (BARR, 1993, p.340). 

 Por fim, o financiamento da educação não se limita ao financiamento de escolas, já 

que a educação dos indivíduos depende não só da escola formal como também da atenção e 

dos estímulos dados pela família. Como mostrou Glennester (2009, p. 103):  

   

The production of human capital depends as much on the investment of parental time and skill 

in children as it does on formal schooling. That is most true when children are very young (Sparkes and 

Glennester, 2002). Long hours of work by both partners or by lone parents may increase family income 

but disinvest in children (Ruhm, 2000). The finance of education should therefore be properly conceived 

of as involving far more than how we finance schools or universities.  

 

 Neste sentido, incentivos dados aos pais para que fiquem mais tempo com seus filhos 

também podem ser considerados como políticas de investimento em capital humano. Por 

exemplo, as licenças maternidade e paternidade concedidas a ambos os pais são instrumento 

importante de investimento nas crianças no início de suas vidas, fase fundamental em seu 

desenvolvimento. Flexibilidade no horário de trabalho, assim como jornada de trabalho 

reduzida para os pais no período de crescimento de seus filhos também são instrumentos 

interessantes de investimento nas crianças, porém ainda não foram implantados na maioria 

dos países, senão naqueles que adotam regimes de proteção social universalistas altamente 

redistributivos. 
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1.4 Exemplos internacionais 

 Conforme já dito anteriormente, nenhum país desenvolvido tem um sistema 

educacional puramente privado, já que esse não é recomendável nem do ponto de vista da 

eficiência e nem do ponto de vista da equidade. Na tabela 1 pode-se ver que o financiamento 

da educação nos países desenvolvidos é feito majoritariamente de forma direta pelo setor 

público. A Dinamarca merece destaque por apresentar tanto o maior percentual do PIB gasto 

em educação como o maior percentual do PIB gasto em educação pública. 

 

Tabela 1: Financiamento da educação na Europa como % do PIB – dados de 2007 

Países 
Despesa 

pública 

Despesa 

privada 

Subvenções 

públicas ao 

setor 

privado 

Total 

Participação 

do setor 

privado na 

Educação 

% do setor 

privado que 

é financiado 

pelo setor 

público 

Dinamarca 6,56 0,53 1,26 8,35 21,44% 70,39% 

Malte 6,31 0,38 nd 6,69 5,68% nd 

Suécia 6,03 0,16 0,66 6,85 11,97% 80,49% 

Chipre 5,97 1,27 0,95 8,19 27,11% 42,79% 

Bélgica 5,73 0,34 0,29 6,36 9,91% 46,03% 

Finlândia 5,5 0,14 0,41 6,05 9,09% 74,55% 

França 5,39 0,53 0,2 6,12 11,93% 27,40% 

Portugal 5,1 0,46 0,2 5,76 11,46% 30,30% 

Estados-Unidos 5 2,6 nd 7,6 34,21% nd 

Hungria 4,93 nd 0,27 5,2 5,19% nd 

Áustria 4,88 0,48 0,52 5,88 17,01% 52,00% 

Nova Zelândia 4,8 1,2 nd 5,9 20,34% nd 

Letônia 4,79 0,56 0,21 5,56 13,85% 27,27% 

Polônia 4,79 0,5 0,12 5,41 11,46% 19,35% 

Eslovênia 4,77 0,73 0,42 5,92 19,43% 36,52% 

Países-Baixos 4,64 0,9 0,68 6,22 25,40% 43,04% 

Estônia 4,61 0,32 0,24 5,17 10,83% 42,86% 

União Europeia 4,48 0,72 0,48 5,68 21,13% 40,00% 

Lituânia 4,45 0,45 0,21 5,11 12,92% 31,82% 

Irlanda 4,39 0,24 0,5 5,13 14,42% 67,57% 

Espanha 4,21 0,61 0,14 4,96 15,12% 18,67% 

Romênia 4,17 0,5 0,08 4,75 12,21% 13,79% 

Itália 4,05 0,4 0,24 4,69 13,65% 37,50% 

República Tcheca 4,04 0,51 0,16 4,71 14,23% 23,88% 
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Alemanha 4 0,69 0,49 5,18 22,78% 41,53% 

Reino-Unido 3,97 1,75 1,42 7,14 44,40% 44,79% 

Austrália 3,8 1,4 nd 5,2 26,92% nd 

Bulgária 3,53 0,62 0,6 4,75 25,68% 49,18% 

Eslováquia 3,33 0,53 0,28 4,14 19,57% 34,57% 

Japão 3,3 1,6 nd 4,9 32,65% nd 

Luxemburgo 3,08 nd 0,07 3,15 2,22% nd 

Nd: Não disponível 

Fonte: OECD (para Austrália, Japão, Estados-Unidos e Nova Zelândia) e Eurostat (para os demais países). 

 

A França é o melhor exemplo de centralização do sistema educacional, tanto no 

financiamento como na organização. O Ministro da Educação determina as principais 

decisões, desde currículos até exames nacionais. Os professores são funcionários do Estado 

francês, seu pagamento e sua alocação são realizados de forma centralizada assim como sua 

seleção. As universidades francesas são tradicionalmente públicas e gratuitas, financiadas em 

grande parte diretamente pelo Ministério da Educação. Cerca de 90% dos estudantes que 

concluem o Ensino Médio com sucesso frequentam pelo menos uma vez em suas vidas o 

Ensino Superior. No entanto, o suporte financeiro dado aos estudantes é baixo, quase sempre 

direcionado apenas a estudantes de famílias pobres. Dessa forma as taxas de evasão de curso 

também são altas. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

  Em outro extremo, os Estados Unidos resistem a intervenções federais no 

financiamento de escolas locais. O financiamento federal para essas fica somente em torno de 

10% do financiamento total, destinados especialmente para as escolas com alto número de 

alunos pobres. Esse fundo federal também pode ser destinado diretamente para os alunos 

pobres através de vouchers, nesse caso as famílias podem escolher a escola onde seus filhos 

estudarão. As escolas locais são financiadas essencialmente por impostos locais sobre 

propriedade e complementadas pelo fundo do estado e pelo fundo federal mencionado acima. 

Como resultado, os bairros mais ricos têm as melhores escolas já que seus impostos 

geralmente são mais altos. Assim, como o lugar de moradia determina em grande parte para 

qual escola o aluno vai, esse sistema segregativo gera uma forte desigualdade entre as escolas 

norte-americanas. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 



24 

 

A presença de escolas particulares é forte, em torno de 50% das escolas do país. Para 

Glennerster (2009) isso se deve principalmente ao fato de sua constituição proibir o 

financiamento público de escolas religiosas. Os Estados Unidos possuem um sistema 

universitário bastante peculiar: as universidades são em grande parte privadas, ou públicas 

mas financiadas de forma privada. Instituições famosas geralmente conseguem atrair bastante 

dinheiro federal para pesquisas, porém a maioria das instituições recebe pouco ou nada. Os 

custos são financiados predominantemente pelos próprios estudantes. Também é freqüente a 

presença de doações financeiras de antigos alunos bem sucedidos. O sistema deixa a desejar 

do ponto de vista da equidade, porém consegue acomodar um grande número de estudantes. 

(GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

 A Alemanha e os Países Escandinavos são um exemplo de financiamento escolar 

essencialmente público e local, com limitada intervenção federal. Na Alemanha, assim como 

na Itália, o Ensino Superior também é tradicionalmente público e gratuito. O suporte 

financeiro dado aos estudantes também é limitado, disponível apenas para os estudantes 

comprovadamente pobres. Dessa forma a maioria dos estudantes trabalha e precisa de ajuda 

financeira dos pais para realizar um curso superior. Como resultado, as taxas de evasão de 

curso também são altas. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

 A Bélgica e a Holanda possuem um sistema escolar quase de livre-mercado. Porém, 

segundo Glennester (2009), a razão desse fato não é econômica, e sim histórica, porque após a 

segunda guerra mundial esses países deram a liberdade a diversos grupos étnicos e religiosos 

para terem sua própria escola. Na Holanda 70% das escolas são privadas, porém seu 

financiamento é feito de forma semipública. Os pais podem escolher a escola onde seus filhos 

estudarão e as escolas recebem diretamente do governo um certo valor por cada criança 

matriculada. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

 A Holanda, assim como a Suécia, possui um sistema generoso de financiamento do 

Ensino Superior, mas não totalmente gratuito. As universidades em si são essencialmente 

públicas e financiadas diretamente pelo governo, com poucas – ou nenhuma – taxas aos 

estudantes. Em relação ao suporte financeiro oferecido a esses, ocorre uma parceria entre o 

governo e o estudante, através da qual os estudantes recebem uma soma mensal para custear 

seus custos básicos de vida. Os mais pobres recebem ainda um adicional. Se o estudante 

acabar os estudos no tempo previsto ele não precisa devolver todo dinheiro recebido pelo 
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governo, caso contrário o estudante deve pagar tudo o que recebeu. O pagamento ocorre 

sempre dois anos após o estudante deixar a universidade e está condicionado à renda; aqueles 

com baixa renda pagam menos ou até mesmo nada. Além disso, há também empréstimos 

destinados especialmente a estudantes, com taxa de juros muito baixa. (GLENNESTER, 

2009, p.123-126) 

 Na Inglaterra, as escolas são majoritariamente públicas, para seu financiamento o 

governo central contribui com ¾ dos custos e o restante é financiado localmente via impostos. 

Escolas públicas podem ser religiosas, o que permite certa liberdade na definição do conteúdo 

a ser ensinado. A gestão das escolas é feita de maneira descentralizada, as autoridades locais 

têm bastante poder e há também representação dos pais nos conselhos locais. 

(GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

Para o Ensino Superior, a Inglaterra adotou a cobrança de taxas para financiar parte de 

seus custos frente ao aumento expressivo de demanda pelos cursos universitários a partir dos 

anos 80. Segundo o governo, seria impossível financiar essa expansão com fundos públicos 

sem comprometer a qualidade do ensino e da pesquisa, ou sem diminuir o gasto com os níveis 

anteriores de ensino. A estratégia adotada também foi a de criar um sistema de crédito que 

permitisse aos estudantes ter acesso a empréstimos para pagar as taxas das universidades e 

suas próprias despesas correntes. O governo ainda financia parte do Ensino Superior 

subsidiando as taxas de juros e os próprios custos do Ensino Superior, sobretudo para os 

estudantes menos favorecidos. Quanto à produção, as universidades são essencialmente 

privadas e sua gestão é feita de maneira descentralizada. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

 A Austrália foi o primeiro país do mundo a cobrar taxas aos estudantes universitários. 

Isto ocorreu em 1989, frente a uma explosão de demanda pelos cursos universitários. Essas 

taxas correspondem a aproximadamente 37% do custo médio por estudante nas universidades. 

As taxas podem ser pagas quando da entrada na universidade, obtendo-se um desconto; ou 

depois. Nesse caso não há juros, somente a inflação acumulada no período é cobrada. A Nova 

Zelândia possui um sistema semelhante ao da Austrália, porém com maior suporte financeiro 

para os gastos correntes dos estudantes. (GLENNESTER, 2009, p.123-126) 

 Pode-se concluir que a maioria dos países desenvolvidos reconhece o valor público da 

educação. Assim, o financiamento é feito em grande parte de forma pública, sobretudo no 
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Ensino Fundamental e Médio. O caso brasileiro será abordado detalhadamente nos capítulos 

seguintes. 
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CAPÍTULO II – Panorama da educação brasileira 

  

 Este capítulo buscará expor um panorama da educação brasileira, tanto do ponto de 

vista do Direito quanto de sua situação efetiva, e será dividido em três seções. A primeira 

abordará as garantias constitucionais presentes no Brasil em relação à educação. A segunda 

apresentará alguns dados sobre o perfil da educação brasileira, com informações acerca das 

instituições de ensino e dos estudantes. A terceira e última seção apresentará alguns resultados 

em termos de desempenho da educação no Brasil. 

 

 2.1 Garantias constitucionais 

2.1.1 A Constituição de 88 e a descentralização  

O reconhecimento da educação como bem público, consequentemente do 

envolvimento do Estado com essa atividade, já existe de certa forma desde a época do 

Império. Na primeira Constituição Brasileira em 1824 a instrução primária já era prevista 

como gratuita a todos os cidadãos (artigo 179, inciso XXXII – Brasil, 1824); também eram 

previstos Colégios e Universidades para o ensino de Ciências, Belas Artes e Letras (artigo 

179, inciso XXXIII – Brasil, 1824). No entanto, havia uma grande parte da população que não 

era considerada como cidadã. Logo, ainda não se pretendia uma universalidade no ensino.  

 Em todas as Constituições
5
 seguintes a questão do envolvimento do Estado com a 

educação está de alguma forma presente. Na Constituição de 1988 (artigo 205 – Brasil, 1988), 

atualmente em vigor, o reconhecimento do papel do Estado na educação é evidenciado no 

primeiro artigo da seção correspondente à educação: 

 

                                                           
5
 O Brasil teve sete Constituições: Constituição de 1824, Constituição de 1891, Constituição de 1934, 

Constituição de 1937, Constituição de 1946, Constituição de 1967 e a atual Constituição de 1988.  
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“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

O Ensino Básico está previsto como gratuito e obrigatório dos quatro aos dezessete 

anos de idade, a gratuidade permanece mesmo para aqueles que não tiveram acesso ao ensino 

na idade própria (artigo 208, inciso I – Brasil, 1988). Dessa forma, a educação não é apenas 

um direito social, mas também um direito subjetivo (artigo 208, parágrafo 1
o
 – Brasil, 1988). 

Ou seja, qualquer cidadão pode exigir judicialmente o direito ao seu acesso. 

 Além da universalidade do ensino, a Constituição também previu garantia de um 

padrão mínimo de qualidade (artigo 206, inciso VII – Brasil, 1988), mesmo que de forma 

vaga. A valorização dos professores também foi prevista (artigo 206, inciso 5 – Brasil, 1988), 

inclusive a adoção de um piso salarial nacional para a categoria (artigo 206, inciso VIII – 

Brasil, 1988). Regulamentado apenas 20 anos depois pela lei 11.738 de 2008, o piso foi 

estabelecido em R$ 950. Apesar de seu baixo valor, ainda há queixas de seu não 

cumprimento. Vale lembrar também que esta garantia existe apenas para os professores da 

rede pública de ensino.  

 Também ficou estabelecida na Constituição de 1988 a colaboração entre os entes 

federativos para a organização do sistema de ensino. Os municípios atuam prioritariamente no 

Ensino Fundamental e Infantil, enquanto que os estados e o distrito federal atuam 

prioritariamente no Ensino Fundamental e Médio. À União cabe o financiamento da rede 

federal de ensino e a organização do sistema de ensino. Além disso, a União exerce também 

papel supletivo e redistributivo na educação, fornecendo assistência técnica e financeira aos 

outros entes da federação a fim de garantir um padrão mínimo de qualidade e uma maior 

equalização de oportunidades. (artigo 211 – Brasil, 1988) 

 Sendo assim, é possível afirmar que o Brasil possui um sistema educacional 

descentralizado.  A Constituição de 1988 contribuiu ao explicitar que os diferentes entes da 

federação deveriam se organizar através de um sistema de colaboração. No entanto, a 

descentralização em si já era realidade mesmo antes da nova constituição (GUERREIRO, 

2010). 
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2.1.2 Origem dos recursos que financiam a educação 

 No que tange o financiamento da educação, a Constituição estabeleceu os percentuais 

mínimos de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino (artigo 212, caput – 

Brasil, 1988). A União deve aplicar no mínimo 18% da sua receita proveniente de impostos 

líquida das transferências aos estados e municípios. Já os estados e municípios devem aplicar 

no mínimo 25% da sua receita proveniente de impostos, líquida das transferências aos 

municípios no caso dos estados. Vale lembrar que a Constituição permite a aplicação de 

recursos públicos em escolas privadas, desde que essas não tenham fins lucrativos (artigo 213 

– Brasil, 1988). 

 Outra fonte de financiamento para a educação prevista na Constituição é o salário 

educação, existente desde 1964
6
. O decreto 6.003 de 2006 define a contribuição de 2,5% 

sobre o total das remunerações pagas aos empregados por todas as empresas em geral, ou 

todas as entidades privadas ou públicas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social. 

Sua distribuição é feita pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – que 

retém dez por cento do valor arrecadado para aplicação em políticas voltadas para a 

universalização da Educação Básica. O montante restante é distribuído em duas cotas. A cota 

federal corresponde a 1/3 desse montante e é também administrada pelo FNDE, que a aplica 

em políticas voltadas para diminuir os desníveis sócioeducacionais da Educação Básica no 

país.  A cuota estadual e municipal corresponde aos 2/3 restantes, esses recursos são 

distribuídos para os estados e municípios de forma proporcional ao número de alunos 

matriculados na Educação Básica.  

 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) foi instituído em 2006 pela Emenda Constitucional n
o 

53. É um importante instrumento de financiamento da educação, visa em linhas gerais à 

redistribuição dos recursos dos estados e municípios já previstos na constituição para 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Ele substituiu o antigo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

abrangendo agora toda a Educação Básica e aumentando os recursos a serem redistribuídos. O 

Fundo é gerido por cada estado, que recolhe 20% dos recursos destinados à educação do 

estado em questão e de seus municípios e os redistribui de forma proporcional ao número de 
                                                           

6
 O salário educação foi instituído pela lei 4.440 de 1964 e atualmente é regido pelo decreto 6.003 de 

2006. 
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alunos atendidos no Ensino Básico. Caso após essa redistribuição não se atinja o valor 

mínimo por aluno estabelecido nacionalmente, a União deve complementar os recursos dos 

fundos. Vale lembrar que 60% desses recursos devem ser aplicados no pagamento de salários 

dos professores. Além disso, está prevista também a melhoria da qualidade do Ensino Básico 

assegurada em seu financiamento por todos os entes da federação. 

Algumas críticas foram levantadas por ARELARO (2007) em relação a esses fundos, 

em especial porque ambos não pretenderam aumentar o montante dos recursos gastos e 

educação, apenas redistribuí-los. Ou seja, havia uma ideia de que o montante aplicado em 

educação já era o necessário, o problema era apenas sua administração. Outra crítica realizada 

pela mesma autora foi o rápido e não planejado processo de municipalização do Ensino 

Fundamental, principalmente nos municípios mais pobres, onde o aumento do número de 

matrículas era uma forma rápida de se conseguir entrada de novos recursos financeiros. Além 

disso, o caráter estadual dos fundos não contribui para um enfrentamento das desigualdades 

regionais. 

Outro ponto importante para o financiamento da educação foi o fim da Desvinculação 

das Receitas da União (DRU)
7
 para a educação. A DRU permitia a retirada de 20% dos 

recursos destinados à educação. Em 2009 foi aprovada a Emenda Constitucional n
o 

59, com 

isso a DRU para educação foi progressivamente extinta. Em 2009 o percentual de 

desvinculação caiu para 12,5% e em 2010 para 5%, até que em 2011 a DRU na educação foi 

finalmente extinta. Sem dúvida, essa medida aumentou a disponibilidade de recursos para a 

educação de forma considerável.  É válido lembrar que em 2005, ano em análise deste 

trabalho, ainda havia a DRU para a educação. 

 

2.2 Dados sobre o perfil da educação brasileira 

2.2.1 Censo Escolar 2005 

                                                           
7
 A DRU desvincula de órgão, fundo e despesa 20% da arrecadação da União de impostos e 

contribuições. Seu objetivo é flexibilizar a alocação de recursos públicos. 
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 O Censo Escolar é uma pesquisa desenvolvida pelo INEP, realizada em 

estabelecimentos de Educação Básica tanto públicos quanto privados. Seus dados abrangem 

toda a Educação Básica, inclusive educação especial e educação de jovens e adultos.  

No gráfico 1 é possível observar a distribuição dos alunos da Educação Básica em 

2005 por modalidade ou etapa de ensino. O Ensino Fundamental concentrou a maior parte dos 

alunos. É válido notar que a educação de jovens e adultos chegou a praticamente 10% dos 

alunos, esses se localizavam, sobretudo, na região Nordeste e na região Sudeste (36,83% e 

35,05%, respectivamente).  

 

Gráfico 1: Distribuição dos alunos da Educação Básica por modalidade ou etapa de ensino – 2005 

 

Fonte: Censo Escolar 2005 

 

 Já na tabela 2 é possível observar a distribuição desses alunos por dependência 

administrativa e por Unidade da Federação. A educação privada respondeu por 13,16% dos 

alunos no período. É notável a concentração da rede privada de ensino na região Sudeste - 

principalmente no estado do Rio de Janeiro - o que já era esperado visto que se trata da região 

de maior renda per capita do país. Logo, é onde as famílias são mais capazes de pagar pela 
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educação de seus filhos. Por outro lado, é na região Norte onde houve maior participação da 

educação pública. 

 

Tabela 2: Distribuição das matrículas de Educação Básica por dependência administrativa e por Unidade da 

Federação - 2005 

Unidade da 

Federação 
Matrículas de Educação Básica 

  

 
Total Dependência Administrativa Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública       

  
Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 56471622 182499 23571777 25286243 7431103 13,16% 86,84% 

        
Norte 5351934 15612 2260379 2731627 344316 6,43% 93,57% 

Rondônia 496562 540 261382 193308 41332 8,32% 91,68% 

Acre 260591 492 169159 78379 12561 4,82% 95,18% 

Amazonas 1195662 4837 530069 582609 78147 6,54% 93,46% 

Roraima 145548 2245 106515 29952 6836 4,70% 95,30% 

Pará 2576206 5707 797229 1621891 151379 5,88% 94,12% 

Amapá 231544 0 155389 52064 24091 10,40% 89,60% 

Tocantins 445821 1791 240636 173424 29970 6,72% 93,28% 

        
Nordeste 18322772 53773 5683908 10541722 2043369 11,15% 88,85% 

Maranhão 2461910 5683 583450 1648401 224376 9,11% 90,89% 

Piauí 1160552 4839 370648 665326 119739 10,32% 89,68% 

Ceará 2945476 5874 734313 1806799 398490 13,53% 86,47% 

R. G. do Norte 1054799 4692 406627 499923 143557 13,61% 86,39% 

Paraíba 1319888 4965 512134 664271 138518 10,49% 89,51% 

Pernambuco 2818086 12498 950616 1400469 454503 16,13% 83,87% 

Alagoas 1049738 3016 302663 658924 85135 8,11% 91,89% 

Sergipe 676857 3846 260433 343474 69104 10,21% 89,79% 

Bahia 4835466 8360 1563024 2854135 409947 8,48% 91,52% 

        
Sudeste 21709637 71062 9998921 8112877 3526777 16,25% 83,75% 

Minas Gerais 5336986 28064 2695889 1942774 670259 12,56% 87,44% 

Espírito Santo 959997 7540 365017 455742 131698 13,72% 86,28% 

Rio de Janeiro 4333151 30952 1521899 1846319 933981 21,55% 78,45% 

São Paulo 11079503 4506 5416116 3868042 1790839 16,16% 83,84% 

        
Sul 7162973 28406 3573675 2630823 930069 12,98% 87,02% 
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Paraná 2768408 6015 1338620 1067172 356601 12,88% 87,12% 

Santa Catarina 1696248 8095 832950 636954 218249 12,87% 87,13% 

R. G. do Sul 2698317 14296 1402105 926697 355219 13,16% 86,84% 

        
Centro-Oeste 3924306 13646 2054894 1269194 586572 14,95% 85,05% 

M. G. do Sul 699073 978 319823 291581 86691 12,40% 87,60% 

Mato Grosso 912752 3737 466894 365103 77018 8,44% 91,56% 

Goiás 1617125 5766 737524 612510 261325 16,16% 83,84% 

Distrito 

Federal 
695356 3165 530653 0 161538 23,23% 76,77% 

Fonte: Censo Escolar 2005 

 

 A tabela 3 mostra como se distribuem as matrículas na zona urbana e na zona rural. A 

zona urbana respondeu por 86,4% das matrículas no período e a zona rural por 13,6%. Pode-

se notar que a zona urbana teve maior participação da educação privada do que a zona rural, 

onde essa participação é praticamente insignificante. A zona rural teve também pouca 

presença da rede estadual de ensino, o que indica uma pouca relevância do Ensino Médio 

nessas áreas, visto que este é de preferência competência estadual. 

 

Tabela 3: Matrículas na zona urbana e na zona rural por dependência administrativa - 2005 

Urbana 

Total Federal Estadual Municipal Privada Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública 

     
48.791.554 152.189 22.672.184 18.627.508 7.339.673 15,04% 84,96% 

       
Rural 

Total Federal Estadual Municipal Privada Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública 

     
7.680.068 30.310 899.593 6.658.735 91.430 1,19% 98,81% 

 Fonte: Censo Escolar 2005 
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 Ao analisar os estabelecimentos as conclusões são semelhantes. Como se pode notar 

nas tabelas 4 e 5, os estabelecimentos de ensino privado são mais presentes no Sudeste e na 

zona urbana do país. Destaque para os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais por 

abrigarem um grande número de estabelecimentos federais, estabelecimentos públicos de 

ensino geralmente muito bem reconhecidos em exames de desempenho. 

 

Tabela 4: Distribuição dos estabelecimentos de Educação Básica por dependência administrativa e por Unidade 

da Federação - 2005 

 
Estabelecimentos da Educação Básica 

 
Total Dependência Administrativa 

Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública 

Unidade da 

Federação      

  
Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 207234 208 33718 137793 35515 17,14% 82,86% 

        
Norte 25875 18 4196 20287 1374 5,31% 94,69% 

Rondônia 2240 2 382 1652 204 9,11% 90,89% 

Acre 1726 1 703 978 44 2,55% 97,45% 

Amazonas 5305 5 529 4467 304 5,73% 94,27% 

Roraima 767 2 445 302 18 2,35% 97,65% 

Pará 12895 6 1184 11137 568 4,40% 95,60% 

Amapá 784 0 427 276 81 10,33% 89,67% 

Tocantins 2158 2 526 1475 155 7,18% 92,82% 

        
Nordeste 86906 67 8231 68609 9999 11,51% 88,49% 

Maranhão 13983 6 1090 11977 910 6,51% 93,49% 

Piauí 7749 6 823 6376 544 7,02% 92,98% 

Ceará 12284 7 686 9719 1872 15,24% 84,76% 

R. G. do Norte 4455 10 842 3012 591 13,27% 86,73% 

Paraíba 7016 6 1110 5150 750 10,69% 89,31% 

Pernambuco 11425 10 1107 7811 2497 21,86% 78,14% 

Alagoas 3605 4 345 2929 327 9,07% 90,93% 

Sergipe 2567 4 404 1893 266 10,36% 89,64% 

Bahia 23822 14 1824 19742 2242 9,41% 90,59% 

        
Sudeste 57926 74 12289 28568 16995 29,34% 70,66% 

Minas Gerais 18028 29 3917 10117 3965 21,99% 78,01% 
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Espírito Santo 4041 7 735 2801 498 12,32% 87,68% 

Rio de Janeiro 10355 32 1704 4739 3880 37,47% 62,53% 

São Paulo 25502 6 5933 10911 8652 33,93% 66,07% 

        
Sul 26368 35 6240 15300 4793 18,18% 81,82% 

Paraná 9295 10 2074 5218 1993 21,44% 78,56% 

Santa Catarina 6660 10 1281 4361 1008 15,14% 84,86% 

R. G. do Sul 10413 15 2885 5721 1792 17,21% 82,79% 

        
Centro-Oeste 10159 14 2762 5029 2354 23,17% 76,83% 

M. G. do Sul 1564 1 397 715 451 28,84% 71,16% 

Mato Grosso 2895 3 637 1915 340 11,74% 88,26% 

Goiás 4643 8 1114 2399 1122 24,17% 75,83% 

Distrito Federal 1057 2 614 0 441 41,72% 58,28% 

Fonte: Censo Escolar 2005 

 

Tabela 5: Estabelecimentos na zona urbana e na zona rural por dependência administrativa - 2005 

Urbana 
  

Total Federal Estadual Municipal Privada Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública 

     
110.677 160 27.065 48.718 34.734 31,38% 68,62% 

Rural 
  

Total Federal Estadual Municipal Privada Participação 

da educação 

privada 

Participação 

da educação 

pública 

     
96.557 48 6.653 89.075 781 0,81% 99,19% 

Fonte: Censo Escolar 2005 

 

 Por fim, as tabelas 6 e 7 apresentam alguns indicadores educacionais para o período de 

2005. Novamente a região Nordeste se encontrou em posições desfavoráveis; liderando nas 

taxas de analfabetismo, na baixa escolaridade de sua população, nos indicadores de atraso 
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escolar e nas baixas porcentagens de matrícula (principalmente no Ensino Superior). Destaque 

para o estado do Maranhão, que se encontrou na pior posição em praticamente todos os 

indicadores. O Distrito Federal apresentou a maior escolaridade média do país e as maiores 

taxas de matrícula no Ensino Superior, melhorando os índices em geral para a região Centro-

Oeste. Mais uma vez as regiões Sudeste e Sul apresentaram os melhores indicadores do país, 

tendo a região Sul as maiores taxas de matrícula no Ensino Superior e as menores taxas de 

analfabetismo. 

 

Tabela 6: Indicadores educacionais - 2005 

 

Taxa de 

analfabetismo 

infantil 

(crianças 

entre 10 e 14 

anos) em % 

Taxa de 

analfabetismo 

(pessoas com 

15 anos ou 

mais de idade) 

em % 

Defasagem 

escolar 

média em 

anos de 

estudo 

(crianças 

entre 10 e 14 

anos de 

idade) 

% de crianças 

entre 10 e 14 

anos de idade 

que possuem 

mais de 2 

anos de atraso 

escolar 

Escolaridade 

média em 

anos de 

estudo 

(pessoas com 

25 anos ou 

mais) 

      
Brasil 3,16 10,92 0,93 12,18 6,56 

Norte 3,24 9,41 1,15 14,95 6,64 

Acre 6,30 13,79 1,03 12,32 6,57 

Amapá 1,09 6,84 0,87 10,55 7,56 

Amazonas 1,54 5,18 1,01 10,28 7,61 

Pará 4,36 9,61 1,36 19,23 6,43 

Rondônia 1,00 8,72 0,87 10,34 6,21 

Roraima 0,94 11,07 0,93 10,75 6,72 

Tocantins 3,98 16,30 1,07 14,14 5,63 

Nordeste 7,00 21,91 1,40 21,96 5,04 

Alagoas 9,08 29,27 1,64 26,82 4,23 

Bahia 4,16 18,78 1,41 21,42 5,06 

Ceará 6,20 22,58 1,10 15,01 5,05 

Maranhão 10,13 23,00 1,72 30,28 4,50 

Paraíba 6,94 25,21 1,39 22,29 4,95 

Pernambuco 7,94 20,47 1,33 20,59 5,57 

Piauí 10,66 27,37 1,62 26,89 4,46 

Rio G. do Norte 6,36 21,47 1,14 16,97 5,53 

Sergipe 7,57 19,67 1,57 25,05 5,48 

Centro-Oeste 1,32 8,92 0,77 7,98 6,79 

Distrito Federal 1,51 4,66 0,79 8,96 8,96 
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Goiás 1,03 10,22 0,74 7,11 6,31 

Mato G. do Sul 1,58 9,06 0,84 10,06 6,44 

Mato Grosso 1,54 9,75 0,76 7,36 6,23 

Sudeste 1,21 6,55 0,65 6,61 7,24 

Espírito Santo 2,03 8,69 0,77 9,06 6,83 

Minas Gerais 1,71 10,05 0,75 8,09 6,20 

Rio de Janeiro 1,30 4,82 1,04 12,76 7,73 

São Paulo 0,84 5,41 0,45 3,39 7,55 

Sul 1,02 5,90 0,62 6,83 6,91 

Paraná 0,89 7,08 0,56 6,09 6,78 

Rio G. do Sul 1,37 5,21 0,74 8,69 6,92 

Santa Catarina 0,65 5,17 0,50 4,87 7,14 

 Fonte: Elaboração de Fábio Waltenberg segundo dados da PNAD 2005 

 

Tabela 7: Indicadores educacionais - 2005
8
 

 

% de 

crianças 

entre 7 e 

14 anos 

que 

frequenta

m a escola 

Taxa de 

matrícula 

bruta no 

E.F. 

Taxa de 

matrícula 

líquida 

no E.F. 

Taxa de 

matrícula 

bruta no 

E.M. 

Taxa de 

matrícula 

líquida 

no E.M. 

Taxa de 

matrícula 

bruta no 

E.S. 

Taxa de 

matrícula 

líquida 

no E.S. 

        
Brasil 95,39 121,04 94,68 89,93 46,40 28,34 11,68 

Norte 94,75 124,51 93,99 93,50 35,88 24,53 8,85 

Acre 94,67 112,37 93,64 122,82 45,06 39,28 11,28 

Amapá 96,95 125,27 96,08 94,80 50,00 33,78 10,47 

Amazonas 95,54 122,31 95,04 102,66 39,33 29,15 8,42 

Pará 93,78 127,40 93,11 88,03 30,02 18,11 7,92 

Rondônia 96,08 122,48 94,64 93,37 39,49 30,72 10,89 

Roraima 96,02 118,73 95,17 89,39 48,50 27,76 8,81 

Tocantins 94,71 125,04 93,76 90,92 36,86 27,64 10,34 

Nordeste 93,10 129,40 92,54 76,44 30,39 16,59 5,89 

Alagoas 94,57 137,36 94,22 55,40 22,07 12,62 4,15 

Bahia 92,40 131,40 91,89 88,95 30,06 15,77 4,93 

Ceará 93,81 122,12 92,94 77,69 38,61 17,00 6,32 

Maranhão 89,12 125,23 88,75 73,46 28,79 14,25 5,49 

Paraíba 94,21 135,19 93,60 63,04 22,89 16,37 6,17 

Pernambuco 94,25 128,94 93,60 71,48 30,02 17,01 6,26 

                                                           
8
 A taxa de matrícula bruta é calculada como a proporção de estudantes matriculados em determinado 

nível de ensino em relação ao número total de estudantes na idade oficial para frequentar tal nível de ensino. Já a 

taxa de matrícula líquida leva em conta apenas aqueles estudantes matriculados que estão na idade oficial para 

frequentar certo nível de ensino. 
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Piauí 93,57 134,86 93,05 69,56 26,60 21,45 7,75 

Rio G. do Norte 95,77 126,95 95,40 83,81 40,11 18,36 6,57 

Sergipe 94,20 134,27 93,64 76,68 26,29 23,22 8,95 

Centro-Oeste 96,07 120,37 94,86 89,11 46,29 36,43 15,02 

Distrito Federal 95,99 116,54 94,74 106,17 52,53 53,98 21,36 

Goiás 96,38 120,30 94,92 83,45 45,45 34,03 14,11 

Mato G. do Sul 96,79 124,81 95,88 75,41 43,52 31,27 16,28 

Mato Grosso 95,04 120,07 94,11 97,74 45,39 29,54 10,20 

Sudeste 96,46 116,53 95,96 98,70 57,95 32,83 14,16 

Espírito Santo 93,54 114,10 92,95 85,06 46,02 33,42 13,07 

Minas Gerais 96,32 117,00 95,97 85,72 50,96 25,91 10,76 

Rio de Janeiro 94,41 122,19 93,76 101,80 46,19 39,41 16,31 

São Paulo 97,55 114,43 97,03 105,58 66,64 33,82 15,14 

Sul 97,44 113,65 96,11 93,43 54,05 38,65 16,83 

Paraná 97,05 113,99 95,82 91,85 52,70 37,69 16,44 

Rio G. do Sul 97,31 113,75 95,99 86,95 49,80 38,17 16,12 

Santa Catarina 98,39 112,88 96,85 107,24 63,65 41,07 18,74 

 Fonte: Elaboração de Fábio Waltenberg segundo dados da PNAD 2005 

 

2.2.2 Censo da Educação Superior 2005 

Segundo o Inep, havia 1.839 instituições de Ensino Superior funcionando em 2005. 

Sua distribuição pode ser vista na Tabela 8. É notável a concentração dessas instituições na 

região Sudeste, assim como sua pequena quantidade na região Norte do país. Porém, é válido 

lembrar que a região Sudeste não apresenta a maior taxa de matrículas no Ensino Superior, 

nem a região Norte a menor; postos ocupados pela região Sul e Nordeste, respectivamente, 

como pode ser visto na tabela 7. A forte presença das instituições privadas de Ensino Superior 

também pode ser observada, sua quantidade chega a quase dez vezes mais do que a 

quantidade de instituições públicas de Ensino Superior. A região Nordeste é a que apresenta 

maior participação das instituições públicas de Ensino Superior (14,3% do total das 

instituições de Ensino Superior da região), enquanto que a região Sudeste apresenta a menor 

participação dessas instituições (6,3% do total das instituições de Ensino Superior da região). 
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Tabela 8: Distribuição das Instituições de Ensino Superior por regiões - 2005 

Região 
Instituições de 

Ensino Superior 

Instituições públicas 

de Ensino Superior 

Instituições 

privadas de Ensino 

Superior 

Região Norte 116 13 103 

Região Nordeste 343 49 294 

Região Centro-Oeste 199 15 184 

Região Sudeste 895 56 839 

Região Sul 286 35 251 

Total 1839 168 1671 
Fonte: Elaboração da autora através de dados do INEP 

 

 As conclusões em relação à concentração regional são semelhantes ao se analisar a 

quantidade de estudantes, como se pode ver na tabela 9. A região Sudeste concentrou a maior 

parte das matrículas, principalmente o estado de São Paulo, que sozinho tem mais matrículas 

do que todas as outras regiões. E ainda, a proporção de ingressos ainda maior indicou uma 

tendência de aumento da concentração. A situação oposta ocorre com a região Norte, que teve 

a proporção de ingressos menor do que a proporção de matrículas, o que indicou uma 

tendência de queda da participação já baixa dessa região no Ensino Superior. A região Centro-

Oeste é o caso mais otimista por ter apresentado uma tendência de aumento da sua baixa 

participação no Ensino Superior, fato evidenciado pela proporção de ingressos maior do que a 

proporção de matrículas.  

 

Tabela 9: Distribuição dos estudantes de Ensino Superior por estado e região - 2005 

 

Número de 

Matrículas no 

Primeiro 

Semestre 

% sobre as 

matrículas no 

Brasil 

Número de 

Ingressos por 

Vestibular e 

Outros 

processos 

seletivos 

% sobre os 

ingressos no 

Brasil 

Brasil 4.453.156 100,00% 1.397.281 100,00% 

Norte 

Total 261.147 5,86% 79.102 5,66% 

RO 33.954 0,76% 9.903 0,71% 

AC 13.267 0,30% 3.215 0,23% 

AM 74.175 1,67% 28.863 2,07% 

RR 8.670 0,19% 3.517 0,25% 
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PA 80.686 1,81% 20.568 1,47% 

AP 18.011 0,40% 4.817 0,34% 

TO 32.384 0,73% 8.219 0,59% 

Nordeste 

Total 738.262 16,58% 228.181 16,33% 

MA 66.352 1,49% 20.908 1,50% 

PI 59.285 1,33% 14.996 1,07% 

CE 99.597 2,24% 28.054 2,01% 

RN 52.081 1,17% 16.274 1,16% 

PB 57.615 1,29% 16.349 1,17% 

PE 136.952 3,08% 44.355 3,17% 

AL 41.404 0,93% 11.616 0,83% 

SE 34.940 0,78% 11.590 0,83% 

BA 190.036 4,27% 64.039 4,58% 

Sudeste 

Total 2.209.633 49,62% 721.268 51,62% 

MG 466.910 10,48% 150.505 10,77% 

ES 84.110 1,89% 25.737 1,84% 

RJ 473.585 10,63% 148.443 10,62% 

SP 1.185.028 26,61% 396.583 28,38% 

Sul 

Total 845.341 18,98% 237.127 16,97% 

PR 312.098 7,01% 93.330 6,68% 

SC 194.330 4,36% 59.369 4,25% 

RS 338.913 7,61% 84.428 6,04% 

Centro-Oeste 

Total 398.773 8,95% 131.603 9,42% 

MS 65.336 1,47% 21.296 1,52% 

MT 68.563 1,54% 28.282 2,02% 

GO 149.034 3,35% 45.860 3,28% 

DF 115.840 2,60% 36.165 2,59% 

Fonte: Elaboração da autora através de dados do Inep 

 

 A baixa proporção de estabelecimentos e estudantes de Ensino Superior em relação ao 

total brasileiro nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não reflete uma demanda menor 

por parte dos estudantes dessas regiões. Ao contrário, como pode ser visto na Tabela 10, essas 

regiões apresentam uma relação candidato/vaga superior à da região Sudeste. A região 

Sudeste pode ser considerada como a região que mais proporciona oportunidades para seus 

estudantes; vide seu alto número de estabelecimentos, de matrículas, de ingressos e sua menor 

relação candidato/vaga. 

 

Tabela 10: Candidatos e vagas no Ensino Superior por estado e região - 2005 
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Número de 

Inscritos 

(Candidatos) 

Número de 

Vagas  

Relação 

candidato/vaga 

Brasil 5.060.956 2.435.987                   2,08  

Norte Total 349.336 126.659                   2,76  

RO 34.143 17.229                   1,98  

AC 22.736 6.250                   3,64  

AM 127.060 45.319                   2,80  

RR 15.512 4.511                   3,44  

PA 109.600 29.702                   3,69  

AP 16.433 12.213                   1,35  

TO 23.852 11.435                   2,09  

Nordeste Total 985.478 334.897                   2,94  

MA 64.676 37.082                   1,74  

PI 58.054 19.460                   2,98  

CE 159.859 38.961                   4,10  

RN 73.069 22.324                   3,27  

PB 90.762 23.258                   3,90  

PE 168.635 58.867                   2,86  

AL 41.477 15.557                   2,67  

SE 34.618 13.737                   2,52  

BA 294.328 105.651                   2,79  

Sudeste Total 2.489.830 1.370.275                   1,82  

MG 557.682 236.196                   2,36  

ES 98.124 47.911                   2,05  

RJ 515.025 266.241                   1,93  

SP 1.318.999 819.927                   1,61  

Sul Total 736.975 378.665                   1,95  

PR 335.898 159.743                   2,10  

SC 158.180 87.183                   1,81  

RS 242.897 131.739                   1,84  

Centro-Oeste Total 499.337 225.491                   2,21  

MS 81.726 30.889                   2,65  

MT 84.855 41.572                   2,04  

GO 154.336 77.368                   1,99  

DF 178.420 75.662                   2,36  
Fonte: Elaboração da autora através de dados do Inep 

 

2.3 Pesquisas de desempenho 
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Indicadores de qualidade e desempenho da educação são fundamentais para que 

educadores, gestores, pesquisadores e formuladores de políticas ligados à questão da educação 

possam estabelecer critérios para avaliar o sistema de ensino no país. Indicadores sintéticos de 

desenvolvimento educacional podem ser úteis para monitorar o desempenho dos alunos e das 

escolas. Além disso, como “a educação proposta e garantida pela Constituição é uma 

educação de qualidade que garante igualdade de condições tanto no acesso quanto na 

permanência na escola” (GUERREIRO, 2010, 54), monitorar a qualidade do ensino é algo 

fundamental. 

Essa seção apresentará indicadores que buscam avaliar a qualidade e o desempenho da 

educação. Na primeira subseção será apresentado um índice que busca avaliar o desempenho 

da Educação Básica. Já na segunda, será apresentado um índice criado para avaliar 

instituições de Ensino Superior. 

 

2.3.1 Ensino Básico 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo INEP em 

2007 com o propósito de reunir em um mesmo índice conceitos de fluxo escolar e de 

desempenho em avaliações. Para tanto, o indicador combina a pontuação média dos 

estudantes em exames padronizados com a taxa média de aprovação da correspondente etapa 

de ensino
9
. (FERNANDES, 2007) 

O objetivo do IDEB é orientar a elaboração de políticas públicas voltadas para a 

melhora da qualidade da educação. Dessa forma, são traçadas metas para o valor do indicador 

nos próximos anos, visando o alcance de um patamar educacional próximo ao dos países 

desenvolvidos. Essas metas são traçadas por estado, por rede de ensino e por etapa de ensino. 

 Na Tabela 10 é possível observar esse índice para o ano de 2005 por rede e etapa de 

ensino
10

. Nota-se claramente uma dicotomia de qualidade entre a rede pública e a rede privada 

de ensino. Essa diferença é maior nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

                                                           
9
 Apesar de a Educação Básica abranger o Ensino Infantil, Fundamental e Médio, o índice apresentado 

não avalia os alunos ao final do Ensino Infantil.  
10

 Os anos iniciais do Ensino Fundamental correspondem à avaliação feita ao final da 4
a 

série (atual 5
o 

ano), os anos finais do Ensino Fundamental correspondem à avaliação feita ao final da 8
a 
série (atual 9

o
 ano) e o 

Ensino Médio corresponde à avaliação feita com os alunos ao final da 3
a
 série do Ensino Médio. 
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do que nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Há também dentro da rede pública um 

diferencial no índice entre a rede estadual e a municipal. Nota-se que a rede estadual tem um 

melhor desempenho em relação à rede municipal, sobretudo nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Vale lembrar que a municipalização do Ensino Fundamental foi um processo 

desejado e estimulado pelo governo, por exemplo, com o FUNDEF. Outro fato notável é o 

declínio do índice conforme se eleva a etapa de ensino, em todas as redes. 

 

Tabela 11: Resultados do Ideb por rede e etapa de ensino - 2005 

 

Anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

Anos finais do 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Total 3,8 3,5 3,4 

Rede Pública 3,6 3,2 3,1 

Rede Estadual 3,9 3,3 3,0 

Rede Municipal 3,4 3,1 2,9 

Rede Privada 5,9 5,8 5,6 
Fonte: Inep, Portal Ideb, 2005. 

 

A Tabela 11 mostra os resultados desse mesmo índice calculado por estados para todas 

as redes de ensino. O estado de Alagoas obteve o menor índice tanto para os anos iniciais 

quanto para os anos finais do Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio, quem obteve o 

menor índice foi o estado do Amazonas. O Distrito Federal obteve o maior índice para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental e Santa Catarina obteve o maior índice para os anos finais do 

Ensino Fundamental. No Ensino Médio, houve empate entre Espírito Santo, Minas Gerais e 

Santa Catarina. As disparidades regionais são aqui evidentes. Na região Nordeste todos os 

estados analisados ficaram com seu IDEB abaixo da média do Brasil em todas as etapas de 

ensino. Já na região Sul e Sudeste, com exceção do estado do Rio de Janeiro11, todos os 

estados analisados12 ficaram com seu IDEB acima da média nacional em todas as etapas de 

ensino. Vale notar também que há vários estados onde o IDEB não decresce conforme 

aumenta a etapa de ensino, contrariamente ao que ocorre com a média nacional. 

                                                           
11

 O Rio de Janeiro ficou abaixo do desempenho médio nacional apenas no Ensino Médio. 
12

 O Ideb do estado do Rio Grande do Sul não foi divulgado. 
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Tabela 12: Resultados do Idem por etapa de ensino e estado - 2005 

  

Anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

Anos finais do 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Norte 

Acre 3.4 3.5 3.2 

Amapá 3.2 3.5 2.9 

Amazonas 3.1 2.7 2.4 

Pará 2.8 3.3 2.8 

Rondônia 3.6 3.4 3.2 

Roraima 3.7 3.4 3.5 

Tocantins 3.5 3.4 3.1 

Nordeste 

Alagoas 2.5 2.4 3.0 

Bahia 2.7 2.8 2.9 

Ceará 3.2 3.1 3.3 

Maranhão 2.9 3.0 2.7 

Paraíba 3.0 2.7 3.0 

Pernambuco 3.2 2.7 3.0 

Piauí 2.8 3.1 2.9 

Sergipe 3.0 3.0 3.3 

Centro-Oeste 

Distrito Federal 4.8 3.8 3.6 

Goiás 4.1 3.5 3.2 

Mato Grosso 3.6 3.1 3.1 

Sudeste 

Espírito Santo 4.2 3.8 3.8 

Minas Gerais 4.7 3.8 3.8 

Rio de Janeiro 4.3 3.6 3.3 

São Paulo 4.7 4.2 3.6 

Sul 

Paraná 4.6 3.6 3.6 

Santa Catarina 4.4 4.3 3.8 

Fonte: Inep, Portal IDEB, 2005. 

 

2.3.2 Ensino Superior 
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Para avaliar o desempenho do Ensino Superior será utilizado o Índice Geral de Cursos 

da Instituição (IGC). Elaborado pelo INEP através da nota da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e do Censo da Educação Superior; esse índice busca 

avaliar a qualidade das instituições de Ensino Superior, abrangendo tanto cursos de graduação 

como cursos de pós-graduação. Seu valor varia entre zero e 500 e também pode ser 

apresentado por cinco faixas. 

Como o valor desse índice apenas está disponível para os anos de 2007, 2008 e 2009; 

o ano de 2007 foi escolhido por estar o mais próximo possível do ano de 2005, ano de 

referência desse trabalho. Nesse ano, 1.839 instituições de Ensino Superior foram avaliadas 

em todo o país. A tabela 13 mostra a distribuição dessas instituições e a média do IGC por 

rede de ensino.  

 

Tabela 13: Distribuição das Instituições de Ensino Superior e IGC por rede de ensino - 2005 

Rede de Ensino IGC médio 
Número de 

Instituições 

      

Todas 223,23 1.839 

Pública 279,07 168 

Federal 323,52 67 

Estadual 283,76 48 

Municipal 210,61 53 

Privada 216,68 1.671 
           Fonte: Elaboração da autora através de dados do INEP 

 

Pode-se notar que 90,8% das instituições em questão eram privadas. Além disso, as 

redes federal e estadual possuem IGC acima da média, enquanto as redes municipal e privada 

ficam abaixo da média. A rede federal obteve o melhor IGC médio. Em relação à distribuição 

regional, das 50 melhores instituições de Ensino Superior nenhuma estava localizada na 

região Norte, apenas uma estava localizada na região Centro-Oeste e somente quatro estavam 

localizadas na região Nordeste. As regiões Sul e Sudeste abrigavam 46 das 50 melhores 

instituições do país, em especial, São Paulo abrigava isoladamente 18 delas. 
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CAPÍTULO III – Uma análise crítica do financiamento da educação no Brasil 

 

 Este capítulo tem como objetivo analisar de forma crítica o financiamento da educação 

no Brasil. Em resumo, o quanto e com quem é gasta a maioria dos recursos destinados à 

educação no país. Para tanto, o ano de 2005 foi escolhido porque os dados de dedução de 

imposto de renda para despesas com educação - cuja importância é grande para o trabalho por 

mostrar a subvenção pública ao setor privado educacional - só foram disponibilizados pela 

Receita Federal até o momento para o ano de 2005 ou para anos anteriores. 

 Este capítulo será dividido em dois tópicos. O tópico 3.1 abordará as características 

dos estudantes brasileiros no ano de 2005 segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por 

domicílios do IBGE; como quantidade total, renda média, distribuição por nível de ensino e 

por rede de ensino pública e privada. Já o tópico 3.2 apresentará as estimativas para o gasto 

em educação, tanto de fontes de financiamento públicas quanto privadas, e sua distribuição 

por níveis de ensino e por rede de ensino pública e privada. 

 

3.1 Características dos estudantes brasileiros em 2005 

3.1.1 O universo dos estudantes brasileiros em 2005 

De acordo com a PNAD de 2005, o número de estudantes no Brasil no ano em questão 

chegou a 57.397.275. Desses estudantes, 45.810.558 pertenciam à rede pública de ensino e 

11.581.184 pertenciam à rede privada de ensino. Outros 5.533 estudantes não declararam a 

que rede pertenciam. Dentre os que a declararam, pode-se notar que 79,8% estavam na rede 

pública e apenas 20,2% estavam na rede privada.  

Em relação a sua distribuição por nível de ensino, é no Ensino Fundamental onde se 

encontrava a maioria, chegando a quase 58% dos estudantes do país. Dentro desse grupo, 

89,2% pertenciam à rede pública de ensino. O ensino superior concentrava apenas 9% dos 

estudantes do país, contabilizando também os estudantes de pós-graduação. Já nesse grupo 
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observa-se uma situação quase inversa à do Ensino Fundamental: 74% desses estudantes 

pertenciam à rede privada de ensino. A tabela 14
13

 abaixo mostra a distribuição dos 

estudantes
14

 por nível e rede de ensino
15

:  

 

Tabela 14: Distribuição dos estudantes por nível e rede de ensino - 2005 

Rede / Nível de 

Ensino 

Ensino 

Público 

% sobre o 

total de 

estudantes 

Ensino 

Privado 

% sobre o 

total de 

estudantes Total 

% sobre o 

total de 

estudantes 

Ensino Infantil 6.663.433 11,61% 2.428.578 4,23% 9.092.011 15,84% 

Ensino Fundamental 29.631.821 51,63% 3.583.262 6,24% 33.215.083 57,87% 

Ensino Médio 8.174.816 14,24% 1.753.292 3,05% 9.928.108 17,30% 

Ensino Superior 1.340.488 2,34% 3.816.052 6,65% 5.156.540 8,98% 

Total 45.810.558 79,82% 11.581.184 20,18% 57.391.742 100,00% 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 

  Analisando a renda domiciliar per capita desses estudantes, foi encontrada uma média 

de R$ 369,24 mensais
16

. Na distribuição dessa variável, o desvio padrão é de R$ 631,75 reais 

e os valores mínimos e máximos são de respectivamente zero e R$ 64.533,00. O gráfico 2 

mostra a distribuição desta variável para todos os estudantes, no eixo horizontal se encontram 

as rendas e no eixo vertical a frequência das mesmas. É notável a concentração dessa 

distribuição em rendas mais baixas. 

 

 

                                                           
13

 Foram considerados como estudantes do Ensino Infantil aqueles que frequentavam creche, pré-escola 

e alfabetização de adultos. A alfabetização de adultos abrangeu 839.785 estudantes em todo o país e foi 

considerada como Ensino Infantil apenas por simplificação. Como Ensino Fundamental, foram considerados 

tanto os estudantes de cursos regulares como de cursos supletivos. Como Ensino Médio, também foram 

considerados os estudantes de cursos regulares e supletivos, além dos estudantes de cursos pré-vestibular. Como 

Ensino Superior, foram considerados todos os estudantes de graduação ou pós-graduação.  
14

 Todos os estudantes foram inclusos, independentemente de sua faixa etária. 
15 Na tabela acima, há apenas 57.391.742 estudantes porque há os 5.333 que não declararam a que rede 

pertenciam.  
16

 Esse valor, assim como todos apresentados nesse capítulo, está em valores correntes para o ano de 

2005. 
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Gráfico 2: Distribuição da renda domiciliar per capita dos estudantes - 2005 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 

Ainda analisando a renda domiciliar per capita dos estudantes, seu índice de Gini foi 

calculado em 0,575 como mostra o gráfico 3. Vale lembrar que quanto maior for o índice de 

Gini maior é a desigualdade de renda. O valor desse índice entre os estudantes foi até mesmo 

maior do que seu valor para toda a população em 2005, de 0,569. Aqui também a 

desigualdade é notória, já que 95% dessa população detinham apenas 68 % da renda total. 

Dito de outra forma, os 5 % mais ricos detinham 32 % da renda total. E ainda, metade dos 

estudantes registrava renda domiciliar per capita de R$193,00 ou menos. 

 

 

 

 

 

Média 

Mediana 
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Gráfico 3: Índice de Gini para renda domiciliar per capita dos estudantes - 2005 

              

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 Por fim, pode-se concluir que os estudantes do ano em questão pertenciam em sua 

maioria à rede pública de ensino e frequentavam principalmente o Ensino Fundamental. Em 

relação à sua renda domiciliar per capita, a mesma se concentrava fortemente em valores 

abaixo da média de R$ 369,24, desigualdade essa também evidenciada pelo índice de Gini. 

 

3.1.2 Estudantes pertencentes à rede pública 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, os 45.810.588 estudantes pertencentes à rede 

pública de ensino se encontravam majoritariamente no Ensino Fundamental, que concentrava 

64,7% desses estudantes. Pode-se notar o pequeno peso do Ensino Superior na rede pública de 

ensino, apenas 2,9% ou 1.340.488 estudantes. Os valores referentes à distribuição dos 

estudantes da rede pública por nível de ensino podem ser observados na Tabela 2. 
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Ao analisar a renda domiciliar per capita do grupo de estudantes da rede pública 

(todos os níveis) notam-se já algumas diferenças em relação ao conjunto da totalidade de 

estudantes. Sua média é de apenas R$ 237 mensais , contra os R$ 369,24 da totalidade de 

estudantes de todas as redes de ensino. O desvio padrão cai quase pela metade, aqui ele é de 

R$ 331,17, indicando uma concentração ainda maior em níveis de renda mais baixos. Essa 

concentração também pode ser observada no gráfico 4, que revela a distribuição da variável 

para os estudantes pertencentes à rede pública de ensino no ano de 2005. No eixo horizontal 

se encontram as rendas e no eixo vertical a frequência das mesmas. 

 

Gráfico 4: Distribuição da renda domiciliar per capita dos estudantes da rede pública - 2005 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 

O índice de Gini também mostra a diminuição da desigualdade de renda desse grupo 

em relação ao anterior, seu valor foi de 0,487; menor do que os 0,575 do grupo de estudantes 

totais. O gráfico 5 mostra o índice de Gini. Aqui, metade dos estudantes tinha renda 

domiciliar per capita de até R$ 153 reais. Nota-se também que os 5% mais ricos desse grupo 

detinham 25 % da renda total, ou os 95% mais pobres detinham 75% da renda total. Essa 

Média 

Mediana 
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distribuição de renda, apesar de ainda muito desigual, é mais igualitária do que a distribuição 

de renda do grupo de estudantes totais.  

 

Gráfico 5: Índice de Gini para renda per capita dos estudantes pertencentes à rede pública - 2005 

 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 

 

 Por fim, conclui-se que o grupo de estudantes da rede pública de ensino possui 

características muito semelhantes ao grupo de estudantes totais. O que não causaria surpresa, 

já que os estudantes da rede pública são a maior parte dos estudantes totais, praticamente 80% 

como já foi mencionado anteriormente. 
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3.1.3 Estudantes pertencentes à rede privada 

 Os estudantes da rede privada somam 11.581.184, ou apenas 20,2% do total dos 

estudantes matriculados em 2005. Este grupo possui características divergentes das dos 

grupos anteriores. Primeiramente, sua distribuição entre os níveis de ensino é mais uniforme, 

não há grande concentração no Ensino Fundamental. Além disso, ao contrário do que ocorreu 

nos grupos anteriores, muitos estudantes se encontravam no Ensino Superior, representando 

33% do grupo. 

 Em relação à renda domiciliar per capita, sua média nesse grupo é de R$ 903,88 

mensais, valor quase quatro vezes maior do que o referente aos estudantes da rede pública e 

quase três vezes maior do que o referente ao grupo de todos os estudantes. O desvio padrão 

dessa variável é alto, R$ 1.098, mostrando uma grande dispersão em torno da média, 

enquanto que no grupo de estudante da rede pública a renda per capita estava mais 

concentrada em torno de um valor médio bastante baixo. A distribuição da renda per capita 

dos estudantes pertencentes à rede de ensino privada pode ser observada no gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Distribuição da renda domiciliar per capita dos estudantes da rede privada - 2006 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

Média 

Mediana 
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Apesar de essa distribuição ter maior dispersão em torno da média, seu índice de Gini 

fica em torno de 0,488 assim como o mesmo índice calculado apenas para os estudantes da 

rede pública de ensino. O que mostra também a grande presença de desigualdade de renda no 

grupo, mas com menos concentração em faixas de renda específicas. Aqui, metade dos 

estudantes tinha renda per capita de até R$ 600. O gráfico 7 mostra o índice de Gini para a 

renda per capita dos estudantes pertencentes à rede privada de ensino. 

 

Gráfico 7: Índice de Gini para renda per capita dos estudantes pertencentes à rede pública - 2005 

 

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005. 

 

 Enfim, as diferenças entre os estudantes da rede pública e os estudantes da rede 

privada são marcantes, sobretudo em relação à renda média e à sua distribuição. Há também 

grandes diferenças no que tange à distribuição dos estudantes por nível de ensino: enquanto o 
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Ensino Fundamental possui em sua maioria estudantes da rede pública (89,2%), o Ensino 

Superior possui em sua maioria estudantes da rede privada (74%). 

 

3.2 Gastos em educação no Brasil em 2005 

A fim de encontrar estimativas para o gasto em educação no ano de 2005 duas fontes 

distintas serão utilizadas, o INEP e o Sistema de Contas Nacionais do IBGE. Os dados do 

INEP apresentam os gastos bastante detalhados, como por nível de ensino e esfera de 

governo. No entanto, os mesmos só abrangem os gastos com educação pública. Por isso, 

recorreu-se também ao Sistema de Contas Nacionais do IBGE, onde são apresentados tanto os 

gastos com educação pública quanto os gastos com educação privada. Porém, neste caso os 

dados não são detalhados como no INEP. Em relação à estimativa da subvenção pública à 

educação privada, foram utilizados dados fornecidos pelo INEP e pela Receita Federal. 

 

3.2.1 Educação nas Contas Nacionais 

Segundo o Sistema de Contas Nacionais, o gasto total em educação no Brasil no ano 

de 2005 foi de aproximadamente R$ 114.938 milhões, o que equivale a 5,35% do PIB do 

mesmo ano. Pode-se observar que esse percentual é próximo ao patamar dos países 

desenvolvidos apresentados na tabela 1 da seção 1.4, deixando o Brasil até mesmo em posição 

melhor do que países como Alemanha e Itália.  

 Os gastos em educação pública são os que representam a maior parte do gasto total, 

R$ 78.731 milhões ou 3,67% do PIB. Esse percentual já é bem mais baixo do que o da 

maioria dos países desenvolvidos, como se pode observar na tabela 1. Já os gastos em 

educação privada somam 36.207 milhões de reais ou 1,69% do PIB. Esse percentual supera o 

da maioria dos países desenvolvidos, ficando abaixo apenas do Reino Unido e dos Estados 

Unidos, países com forte presença de financiamento privado principalmente no Ensino 

Superior, como já foi comentado na seção 1.4. 
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 Portanto, 31,5% dos gastos em educação no Brasil foram destinados à educação 

privada naquele ano. Considerando que no mesmo ano apenas 20,2% dos estudantes 

frequentavam a rede privada de ensino, como visto na seção 3.1.1, já se visualiza aqui a 

desigualdade entre o gasto médio por aluno na rede pública e privada de ensino. As 

distribuições, tanto dos gastos quanto dos estudantes, podem ser vistas no gráfico 8. Disso 

resulta um gasto médio anual por aluno de R$ 1.718,21 na rede pública e R$ 3.126,36 na rede 

privada, ou seja, estudantes da rede privada têm em média um investimento anual 82% 

superior ao investimento nos estudantes da rede pública.  

 

Gráfico 8: Distribuição dos gastos em educação e dos estudantes - 2005  

  

Fonte: Elaboração da autora através de microdados da Pnad 2005 e de dados do Sistema de Contas Nacionais de 

2005. 

  

3.2.2 Dados do INEP  
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 Segundo o INEP, o setor público gastou R$ 87.390 milhões, ou 4,07%
17

 do PIB, com 

educação em 2005. Conforme se pode observar na tabela 15, foram os municípios que 

realizaram a maior parte deste gasto, seguidos dos estados
18

. No entanto, R$ 2.260 milhões 

foram gastos com o setor privado educacional sob a forma de transferências e financiamento 

estudantil, logo o gasto com educação pública foi de 85.129.807.050 reais ou 3,96% do PIB. 

 

Tabela 15: Despesas com educação por esfera de governo - 2005 

Natureza de Despesa  Despesa Liquidada (R$1,00)  

  União Estados Municípios Total 

% sobre o gasto total 18,60% 39,40% 42,00% 100,00% 

Total 16.261.675.328 34.460.631.327 36.668.049.326 87.390.355.981 

Despesas Correntes 15.346.313.526 32.982.803.698 33.325.751.532 81.654.868.756 

Pessoal 6.510.842.479 22.211.094.775 21.945.678.819 50.667.616.073 

Encargos Sociais 238.962.450 1.925.458.998 2.750.525.892 4.914.947.340 

Bolsa de Estudos 1.151.142.863 186.699.597 - 1.337.842.460 

Financiamento Estudantil 787.142.865 - - 787.142.865 

Outras Despesas Correntes 6.318.648.300 7.914.859.605 8.240.406.048 22.473.913.953 

Transferências ao Setor Privado 339.574.569 744.690.724 389.140.773 1.473.406.066 

Despesas de Capital 915.361.802 1.477.827.629 3.342.297.794 5.735.487.225 

Fonte: Elaboração da autora segundo dados do INEP. 

 

 A tabela 16 mostra uma estimativa do INEP para o investimento público direto em 

educação por estudante para diferentes níveis de ensino. Nela foram utilizadas apenas as 

despesas com pessoal ativo, encargos sociais, outras despesas correntes, despesas de capital e 

pesquisa e desenvolvimento. Pode-se notar que o gasto público por estudante do Ensino 

Superior é quase sete vezes maior do que a média de todos os níveis de ensino. Esse fato gera 

uma discussão a respeito de uma possível regressividade na educação pública brasileira, visto 

que em geral os estudantes do Ensino Superior público têm renda maior do que os estudantes 

do Ensino Básico público. (MIRANDA, 2010) 

                                                           
17

 O INEP forneceu também uma estimativa para o percentual do PIB gasto com educação pelo poder 

público de 4,5% do PIB incluindo despesas com pesquisa e desenvolvimento e estimativa para complemento da 

aposentadoria futura dos funcionários ativos, porém os montantes das mesmas não foram apresentados. 
18

 Esse resultado já era esperado por ser a Educação Básica, que respondeu por 91% dos estudantes em 

2005, atribuição dos níveis subnacionais. 
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Tabela 16: Estimativa do Investimento Público Direto em Educação por estudante e por nível de ensino - Valores 

Nominais - 2005 

 

Fonte: INEP 

 

 Vale lembrar que apesar de o gasto público com o setor privado educacional, sob a 

forma de financiamento estudantil e transferências, representar apenas 2,6% do gasto público 

com educação, sua média por estudante é de R$ 195,19 reais. Esse valor é muito mais baixo 

do que o gasto com os estudantes da rede pública, porém é gasto com estudantes que têm 

renda domiciliar per capita média de R$ 903,88, valor quase quatro vezes maior do que a 

renda domiciliar per capita média dos estudantes da rede pública. Além disso, essa não é a 

única subvenção pública dada ao ensino privado, como será visto na próxima seção. 

 

3.2.3 Subvenções públicas ao ensino privado 

Infelizmente não há maiores detalhamentos para o gasto com ensino privado. Não 

foram encontradas informações por nível de ensino, por exemplo. O IBGE apresentou apenas 

o gasto total com educação privada. Como já foi visto anteriormente, nem todo esse gasto é 

realizado de forma privada. Segundo o INEP o setor público realiza transferências para o setor 

privado e concede financiamento estudantil. No ano de 2005 esse valor chegou a R$ 2.260 

milhões ou em média R$ 195,19 por estudante. Há também outras formas de subvenção 

pública à educação privada, como a dedução dos gastos com educação no cálculo do imposto 

de renda e a isenção ou imunidade para instituições educacionais. 

Nível de Ensino 

Gasto 

R$1,00 

 Ensino Infantil 1.373 

Ensino Fundamental de 1
a
 a 4

a
 série 1.607 

Ensino Fundamental de 5
a
 a 8

a
 série 1.530 

Ensino Médio 1.004 

Ensino Superior 11.363 

Média 1.700 
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No Brasil, o decreto 3.000 de 1999 regulamentou a cobrança de imposto de renda e 

previu a dedução de despesas com educação e a imunidade para instituições educacionais sem 

fins lucrativos. Dessa forma, é permitido deduzir da base de cálculo do imposto de renda os 

pagamentos a estabelecimentos de ensino referentes ao contribuinte e a seus dependentes. 

Esses estabelecimentos compreendem a pré-escola, creches, cursos de de 1
o
, 2

o
 e 3

o
 graus, 

cursos de especialização e profissionalizantes. No ano de 2005, foi permitido deduzir 

despesas anuais de até R$ 2.198,00 por pessoa e as alíquotas por faixa de renda do mesmo ano 

podem ser vistas na tabela 17. Além disso, existe também a imunidade e a isenção fiscal no 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) concedida a instituições educacionais. Porém, 

seus valores não foram encontrados para o ano desse trabalho
19

.  

 

Tabela 17: Tabela Progressiva para Cálculo Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) - 2005 

Base de cálculo anual 

em R$ 
Alíquota % 

Parcela a deduzir 

do imposto em R$ 

Até 13.968,00 - - 

De 13.968,01 até 

27.912,00 
15% 2.095,20 

Acima de 27.912,00 27,5% 5.584,20 

Fonte: Receita Federal 

 

 Pode-se notar que foi possível deixar de pagar até R$ 604,45 de imposto de renda por 

estudante caso se estivesse na alíquota de 27,5% e se deduzisse o valor máximo de R$ 

2.198,00. O total das deduções de despesas com educação foi de R$  9,7 bilhões, como pode 

ser visto na tabela 18. Vale lembrar que a existência do desconto padrão permitia deduzir 20% 

dos rendimentos tributáveis sem comprovação das despesas, sendo uma alternativa 

simplificada e interessante para quem tinha despesas dedutíveis inferiores a esse percentual. 

Logo, dentro do item desconto-padrão provavelmente havia também alguns contribuintes que 

realizaram despesas com educação, mas inferiores ao percentual da declaração simplificada. 

                                                           
19

 Em 1998, ano mais recente em que estão disponíveis esses dados, 12.936,6 milhões deixaram de ser 

tributados pelo IRPJ. 
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Além disso, parte das pensões judiciais deduzidas também foram provavelmente gastas com 

educação. 

 

Tabela 18: Deduções do Imposto de Renda da Pessoa Física – 2005 – R$ bilhões – Valores correntes 

DEDUÇÕES 120,42 

PREVIDÊNCIA OFICIAL 16,5 

PREVIDÊNCIA PRIVADA 5,31 

DEPENDENTES 18,6 

INSTRUÇÃO 9,7 

DESPESAS MÉDICAS 24,47 

PENSÃO JUDICIAL 5,14 

LIVRO-CAIXA 5,8 

DESCONTO-PADRÃO 34,9 

Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil – Coordenação de estudos e análises 

 

 Pode-se observar que como R$ 9,7 bilhões foram deduzidos da base de cálculo do 

imposto de renda a título de despesas com instrução e dadas as alíquotas apresentadas na 

tabela 5, foi possível deixar de pagar de R$ 1,455 bilhão até R$ 2,668 bilhões como imposto 

de renda devido à dedução dos gastos com educação. Considerando uma média de R$ 2,06 

bilhões para o que se deixou de pagar como imposto de renda, pode-se concluir que o setor 

público financiou  aproximadamente 12% da educação privada. O gráfico 9 mostra como foi 

financiada a educação privada em 2005. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Gráfico 9: Financiamento da educação privada - 2005 

 

Fonte: Elaboração da autora segundo dados do IBGE, do INEP e da Receita Federal 

 

 Somente quem teve rendimentos superiores a  R$ 1.164 mensais pode se beneficiar 

das deduções das despesas com educação no imposto de renda, visto que abaixo desse valor o 

rendimento estava isento do imposto. Como a PNAD revela apenas o rendimento familiar e o 

rendimento domiciliar per capita, não é possível saber exatamente quantas pessoas puderam 

se beneficiar dessa subvenção. Pode-se apenas fazer uma aproximação. 

Dado que a maioria das famílias dos estudantes de escola privada era composta por um 

casal e dois filhos menores de 14 anos
20

, os quais em sua maioria não trabalhavam na semana 

de referência da pesquisa
21

, e supondo que ambos os membros do casal trabalhavam e os 

                                                           
20

 Segundo a PNAD 2005, 37,1% das famílias dos estudantes da rede privada eram compostas por um 

casal com todos os filhos menores de 14 anos, foi o tipo de família com maior frequência. Famílias com quatro 

pessoas também tiveram a maior frequência, 38,1%. Disso deduziu-se que uma família composta por um casal e 

dois filhos menores de 14 anos era bem representativa para o grupo em questão. 
21

 Ainda segundo a PNAD 2005, 58,1 % dos estudantes da rede privada não trabalhavam na semana de 

referência da pesquisa. 
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homens recebiam em média 40% a mais que as mulheres
22

; dado também que no ano de 2005 

era permitido deduzir o valor de R$ 117 por dependente; para se beneficiar das deduções das 

despesas com educação no imposto de renda seria necessário então ter rendimento mensal 

familiar superior a R$ 2.229. Aproximadamente 47,3% dos estudantes de escola privada 

puderam se beneficiar dessa subvenção, ou 5.477.900 estudantes. Dessa simulação, conclui-se 

que o governo deixou de arrecadar em média R$ 376,06 como imposto de renda por estudante 

de escola privada cuja família estava fora da faixa de isenção de imposto de renda. Somando 

esse valor ao gasto direto do setor público com o setor privado educacional (via 

financiamento estudantil e transferências ao setor privado) de R$ 195,19 por estudante, pode-

se concluir que o setor público contribuiu em média com R$ 571,25 anuais para financiar a 

educação desses estudantes pertencentes aos 47,3% mais ricos do grupo de estudantes da rede 

privada.  

Por fim, a tabela 19 mostra o gasto público médio com os estudantes de escola 

pública, com os estudantes de escola privada que se beneficiaram de deduções no imposto de 

renda e com os que não se beneficiaram dessas deduções; assim como a quantidade de 

estudantes em cada grupo e sua renda familiar média.  

 

Tabela 19: Gasto público médio por grupos de estudantes - 2005 

Grupos de 

estudantes 

Quantidade de 

estudantes 

Gasto público médio 

anual por estudante 

Renda familiar mensal 

média dos estudantes 

Estudantes da rede 

privada que se 

beneficiaram de 

deduções no imposto 

de renda 

4.493.499 R$ 571,25 R$ 5.580,36 

Estudantes da rede 

privada que não se 

beneficiaram de 

deduções no imposto 

de renda 

7.087.685 R$ 195,19 R$ 1.130,49 

                                                           
22

 Essa é a média segundo a PNAD para toda a população brasileira em 2005. Supôs-se que essa 

também é a média para o grupo das famílias de estudantes da rede privada.  
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Estudantes da rede 

pública 
45.810.558 R$ 1.700 R$ 962,44 

Fonte:  Elaboração da autora segundo dados da PNAD, IBGE, INEP e Receita Federal. 

 

Pode-se notar aqui uma grande desigualdade entre os estudantes da rede privada em 

relação ao subsídio público dado para sua educação. O grupo que mais recebeu subsídio tem 

em média renda familiar mensal quase cinco vezes maior do que o grupo que não teve renda 

suficiente para se beneficiar de deduções de imposto de renda. Beneficiar apenas os muito 

ricos ou os muito pobres parece ser uma característica do sistema de proteção social 

brasileiro, por exemplo, os benefícios sociais existentes para as crianças são ou para famílias 

muito pobres (como o Bolsa-Família) ou para famílias com renda suficiente para se 

beneficiarem de deduções no imposto de renda por dependente (LAVINAS e 

CAVALCANTI, 2008). 

É verdade que os estudantes da rede pública são os que se beneficiaram do maior gasto 

público com sua educação, no entanto o benefício dado aos estudantes da rede privada é 

também relevante, sobretudo porque o grupo que mais recebeu desses benefícios estava nos 

16,8% mais ricos da população brasileira em 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Apesar de a educação ter sua importância reconhecida tanto no campo da teoria 

econômica como do Direito, ainda não se conseguiu proporcionar educação de qualidade para 

todos no Brasil. A equidade na educação parece ainda estar distante de ser atingida. Como 

demonstrou-se, há grandes diferenças no gasto por aluno entre escolas públicas e privadas, o 

que consequentemente gera diferenças na qualidade do ensino. 

 Há também fortes diferenças regionais no que tange o desempenho dos estudantes. A 

região Nordeste apresentou em 2005 resultados no IDEB inferiores à média nacional em todos 

os níveis de ensino e em todos os estados. Seus índices de analfabetismo e atraso escolar 

também são os maiores do país, na mesma direção, as taxas de matrícula líquidas também são 

as menores do país em todos os níveis de ensino. 

 Como existe no Brasil um sistema de repartição de competências entre as diferentes 

esferas de governos na educação, é esperado haver disparidades educacionais no país, visto 

que existem disparidades socioeconômicas entre as regiões. Para amenizar esse problema foi 

criado o FUNDEB, fundo estadual que busca equalizar o gasto por aluno do Ensino Básico 

em cada estado (caso não se atinja o gasto mínimo por estudante em algum estado, cabe à 

União complementar o fundo). Porém, seu caráter estadual impede maiores redistribuições no 

potencial de gasto em educação dos diferentes estados e municípios no país.  

 Além disso, as regiões Sul e Sudeste concentram a maioria e as melhores instituições 

de Ensino Superior do país. Exames de desempenho também deixam o Ensino Básico público 

em posições desfavoráveis em relação ao Ensino Básico privado, enquanto no Ensino 

Superior é a rede pública que apresenta o melhor desempenho no país. Esse resultado não 

causa espanto, visto que o gasto público por estudante de nível superior é mais de oito vezes 

superior à média do gasto público por aluno dos níveis de ensino anteriores.  

 Considerando a média de todos os níveis de ensino em 2005, o gasto por estudante da 

rede privada é 82% superior ao gasto por estudante na rede pública. A rede privada de ensino 
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não é financiada apenas de forma privada; o setor público contribui com aproximadamente 

12% do gasto total com o ensino privado por meio de transferências ao setor privado, 

financiamento estudantil e deduções de imposto de renda da pessoa física para os gastos em 

educação. Além disso, existem também exonerações fiscais para instituições de ensino 

privadas, cujo montante infelizmente não pode ser estimado no ano de 2005. 

 Essa estrutura de financiamento pode ser considerada como regressiva, já que os 

estudantes da rede privada têm renda domiciliar per capita média quase quatro vezes maior 

do que os estudantes da rede pública. Logo, têm em geral recursos suficientes para financiar 

sua educação.  

Outro problema é a regressividade da política de subvenção à rede privada de ensino 

em função do nível de renda. Isso ocorre porque nem todos os estudantes do ensino privado 

desse grupo podem se beneficiar das deduções de imposto de renda, apenas aqueles que têm 

renda suficiente para não serem isentos desse imposto. Em 2005, mais da metade dos 

estudantes da rede privada não puderam usufruir desse benefício. Ou seja, quem mais recebe 

benefícios do governo para financiar seus gastos com educação privada são os estudantes que 

estão no topo da distribuição de renda. 
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