
Universalizar 
a educação 

primária

META
Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 

 terminem um ciclo completo de ensino. 2
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Gráfico 1
Taxas de atendimento da população de 4 a 17 anos, segundo 
faixas etárias
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Resultados da amostra.

Escolaridade no Estado de São Paulo

o aumento sistemático das taxas de atendimento nos 
diversos níveis de ensino e a redução das desigualdades 
entre os estudantes mais ricos e mais pobres evidenciam 
tendência da universalização do acesso à educação 
básica no Estado de São Paulo. Em 2010, 93,0% das 
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentavam 
escola no Estado, contra 91,5% no Brasil. No entanto, 
se a frequência à escola na faixa etária de 7 a 14 anos é 
praticamente universal (97,1%), o desafio atual reside no 
atendimento às crianças de 4 e 6 anos e aos adolescentes 
de 15 a 17 anos, cujas taxas de atendimento correspon-
dem a 89,9% e 85,3%, respectivamente (Gráfico 1).

além do acesso, também melhorou à frequência à escola 
na idade considerada adequada (taxa de escolarização 
líquida), no período 1992 a 2009, em especial entre os 
estudantes mais pobres.

ao se analisar o atendimento das crianças de 4 a 6 anos 
em estabelecimentos de ensino pré-escolar, segundo o 
rendimento das famílias, verifica-se que a taxa de esco-
larização líquida entre os 20% mais pobres saltou de 
23,5%, em 1992, para 72,6%, em 2009, reduzindo a 
diferença entre os mais pobres e os mais ricos em quase 
10 pontos porcentuais (Gráfico 2).

Nesse período, o acesso de crianças e adolescentes 
de 7 a 14 anos ao ensino fundamental praticamente 
universalizou-se no Estado, com aproximadamente 97% 
dessa população frequentando esse nível de ensino, 
independentemente do estrato de rendimento familiar 
(Gráfico 2).

Gráfico 2
Taxas de escolarização líquida da população de 4 a 17 anos, 
segundo quintis de renda domiciliar
Estado de São Paulo – 1992-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
Nota: Em 2009, foi considerada a condição de frequência ao ensino fundamental das pessoas 
de 6 a 14 anos, dada a implantação do ensino fundamental de nove anos.
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Entre 2005 e 2009, o desempenho escolar avançou nos 
anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio, 
tanto em São Paulo quanto no Brasil, como demonstram 
a elevação dos índices e a superação das metas estabeleci-
das para 2009. No Estado, para os anos iniciais do ensino 
fundamental, o Ideb passou de 4,7 para 5,5, no período, 
enquanto para os anos finais o resultado aumentou de 
4,2 para 4,5. Superaram-se, assim, as metas estabelecidas 
pelo Inep para aquele ano (respectivamente, 5,1 e 4,4). No 
ensino médio, em 2009, o Ideb foi de 3,9 ultrapassando 
a meta projetada pelo Inep, de 3,7 (Gráfico 4).

ao se detalhar o desempenho no Ideb para os municípios 
paulistas em 2009, para os anos iniciais do nível fundamen-
tal, verifica-se que a maioria (80,2%) obteve índices iguais 
ou superiores a 5,1 – meta fixada para 2009 (Mapa 1).

Entre os jovens de 15 a 17 anos o avanço também foi 
importante. a frequência ao ensino médio, que era de 
29,7%, em 1992, mais que dobrou em 2009, atingindo 
69,1% desse segmento etário, resultado dos esforços 
para redução tanto da evasão quanto da defasagem 
escolar. a desigualdade no acesso ao ensino médio nessa 
faixa etária também declinou expressivamente, embora 
ainda haja muito que avançar. a taxa de escolarização 
líquida para os 20% mais pobres saltou de 10,0%, em 
1992, para 56,3%, em 2009, diminuindo em 19 pontos 
porcentuais a diferença entre os mais ricos e os mais 
pobres, no período (Gráfico 2).

a melhora na frequência à escola na idade preconizada 
foi acompanhada da evolução positiva das taxas de 
aprovação. Em 2009, aproximadamente 80% dos jovens 
de 16 anos haviam concluído o ensino fundamental. 
Nesse período, a parcela de jovens de 19 anos que 
completaram o ensino médio passou de 51,1% para 
66,2%, o que corresponde a um aumento de 15 pontos 
porcentuais (Gráfico 3), sugerindo significativos ganhos 
na produtividade do sistema de ensino.

Gráfico 3
Proporção de jovens de 16 anos que concluíram o ensino fun-
damental e jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio 
Estado de São Paulo – 2002-2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.

Paralelamente ao esforço para universalizar o acesso à 
escola, garantir a permanência nela e reduzir a defasa-
gem escolar, tem se mostrado cada vez mais relevante 
monitorar e avaliar a qualidade do ensino e da aprendi-
zagem dos estudantes brasileiros. Para tanto, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep, 
do Ministério da Educação, criou o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica – Ideb, que fornece uma 
medida objetiva do desempenho e progresso das redes 
de ensino brasileiras.1

1. o Ideb é calculado para cada escola, município, Estado e para o país. É um 
indicador padronizado, que varia entre zero e dez. além dos resultados do 
Ideb, o Inep apresentou metas bienalmente para o período 2007 a 2021.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 
é um indicador de qualidade educacional que combina in-
formações de desempenho em exames padronizados com 
dados sobre rendimento escolar (aprovação) formulado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep. 

Este indicador parte da premissa de que um sistema de en-
sino ideal deve garantir às crianças e aos jovens que fre-
quentam a escola o aprendizado, no tempo adequado, 
das competências e habilidades requeridas para a etapa de 
escolarização em que se encontram. Ou seja, um sistema 
educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, 
fazendo com que grande parte deles abandone a escola, 
não é desejável, mesmo que aqueles que concluem essa 
etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos exames 
padronizados. Em contrapartida, não é de interesse um sis-
tema em que todos os alunos são aprovados, mas os estu-
dantes aprendam muito pouco na escola. 

O Ideb combina a pontuação média dos estudantes em exa-
mes de proficiência nacionais (Saeb e Prova Brasil) nas séries 
finais de cada etapa da educação básica (4ª e 8ª séries do 
ensino fundamental e 3ª série do ensino médio), nos compo-
nentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, e a 
taxa média de aprovação escolar em cada uma dessas etapas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (Idesp) segue a linha do Ideb, englobando as 
informações de desempenho e fluxo escolar. No entanto, 
enquanto o indicador de desempenho do Ideb considera a 
média de proficiência da escola nos exames da Prova Brasil 
e Saeb, a medida de desempenho do Idesp leva em conta a 
distribuição dos alunos em níveis de proficiência a partir dos 
resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo – Saresp, exame próprio da rede 
estadual paulista que adota a mesma métrica do Saeb, mas 
com periodicidade anual. Os resultados do Idesp correspon-
dem apenas às escolas da rede estadual, motivo pelo qual 
se optou pela utilização do Ideb no relatório.
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Indicadores educacionais

Entre as informações estatísticas disponíveis no país e no 
Estado de São Paulo, as educacionais estão entre as mais 
regularmente produzidas e disponibilizadas em diferentes 
escalas geográficas. Essas medidas permitem o acompa-
nhamento de diferentes aspectos da situação educacional 
da população, tais como: acesso ao sistema de ensino da 
população em idade escolar, medido pelas taxas de atendi-
mento e de escolarização; progressão no sistema, retratada 
pelas taxas de evasão, reprovação, conclusão e defasagem 
idade/série; e aquisição efetiva de conhecimentos e habili-
dades pelos estudantes, avaliada por medidas de desempe-
nho em séries específicas.

Em razão do macro-objetivo explicitado com relação à 
questão educacional na Agenda ODM, neste relatório to-
ma-se como indicador de acompanhamento a taxa de es-
colarização por nível de ensino, definida como a proporção 
de crianças, adolescentes ou jovens – de determinada faixa 
etária – que frequentam a educação infantil, ensino funda-
mental ou médio. Essa medida, além de refletir o grau de 
cobertura do atendimento escolar em relação ao público 
potencial demandante, sintetiza também os efeitos do nível 
de evasão e reprovação dos alunos, indicando o nível e o 
ritmo com que a população em idade escolar vai concluindo 
a escolarização preconizada.

Ensino fundamental de nove anos

A partir das alterações na legislação ocorridas em 2005 e 
da Lei no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, instituiu-se no 
Brasil o ensino fundamental com nove anos de duração.

Em 2010, no Estado de São Paulo, o número de matrículas 
no ensino fundamental organizado em nove anos atingiu 
aproximadamente 1,5 milhão de alunos, com a rede muni-
cipal respondendo por 1,2 milhão.

Nesse mesmo ano, na rede estadual, 35,4% das matrículas 
nas séries/anos iniciais do ensino fundamental já correspon-
diam ao ensino com duração de nove anos.

Ensino médio: rede estadual responde por 85,2% 
das matrículas de ensino médio

Conforme o disposto no artigo 208, II, da Constituição Fede-
ral, é dever do Estado garantir a progressiva universalização 
do ensino médio gratuito. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional reforça esse dispositivo, atribuindo aos 
Estados a responsabilidade pela manutenção e desenvolvi-
mento do ensino médio.

Em 1990, a rede estadual respondia por 69,8% do total de 
matrículas do ensino médio.* Em 2010, essa participação 
chegou a 85,2% das 1.839.535 matrículas (crescimento 
de 124,3%, no período), representando 98,6% do total 
da rede pública.

Em 2010, do total das matrículas da rede estadual geren-
ciada pela Secretaria de Educação (1.512.618), aproxima-
damente 21% eram de alunos com idade acima da prevista 
para a série cursada, registrando um decréscimo de 57% 
em relação a 1998.

* Inclui médio profissionalizante.
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Gráfico 4
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, por 
etapas de ensino
Estado de São Paulo – 2005-2009

Fonte: MEC/Inep. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.

O Mapa 2 mostra a distribuição espacial dos municípios 
paulistas segundo seu desempenho no Ideb de 2009, 
para os anos finais do ensino fundamental. os resultados 
mostraram-se inferiores aos observados para a 4ª série. 
ao todo, 413 municípios (64,0%) atingiram a meta 
estabelecida para 2009 (4,4).

Ensino fundamental: rede pública responde por 
84,3% das matrículas de ensino fundamental no 
Estado de São Paulo

O processo de municipalização do ensino fundamental 
teve início com o Programa Parceria Estado e Município, 
lançado pelo governo estadual no biênio 1995/96. Esse 
programa consolidou-se a partir da implantação do 
Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
– Fundef, que estabeleceu a distribuição de recursos, 
consoante ao número de alunos matriculados nesse nível 
de ensino, em cada uma das redes públicas, e do Fundo 
de Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb, que 
preserva o princípio de distribuição de recursos, segundo 
o número de alunos atendidos em cada uma das esferas 
administrativas da rede pública.
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Mapa 1
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas
Municípios do Estado de São Paulo – 2009

Fonte: MEC/Inep Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Nota: Estão destacadas no mapa as regiões com maiores valores no Ideb. a meta refere-se ao conjunto das redes de ensino (pública e privada) do Estado de São Paulo para 2009.
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Educação de jovens e adultos

A educação de jovens e adultos é a modalidade da educa-
ção básica destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 
na idade apropriada. Seu objetivo é garantir o exercício ple-
no da cidadania, melhorar a qualidade de vida e ampliar 
as oportunidades no mercado de trabalho dessas pessoas.

Em 2010, apesar da diminuição da participação do poder 
público estadual na manutenção do ensino fundamen-
tal – devido aos novos parâmetros legais, estabelecendo a 
distribuição de responsabilidades e recursos entre Estado 
e municípios para o financiamento do ensino fundamen-
tal obrigatório –, o governo estadual permaneceu como a 
esfera administrativa majoritária na oferta e manutenção 
do ensino fundamental. Ele responde por 2.637.107 matrí-
culas no total de 5.985.884, correspondendo a 44,1% do 
total de matrículas das redes pública e privada, e a 52,2% 
do universo da rede pública.

As redes municipais concentram o atendimento nas séries/
anos iniciais, respondendo por 73,8% das matrículas desse 
segmento no ensino fundamental. Já na rede estadual do 
ensino fundamental, 71,3% das matrículas concentram-se 
nas séries/anos finais.

A oferta dessa modalidade de ensino é compartilhada pelo 
Estado e pelos municípios, com estes dedicando sua aten-
ção à oferta do ensino fundamental e, o Estado, à do en-
sino médio.

Em 2010, registraram-se 606.029 matrículas em cursos de 
educação de jovens e adultos, das quais 375.370 na rede 
estadual (75,3% no ensino médio) e 223.339 na rede mu-
nicipal (73,6% no ensino fundamental). A rede pública res-
pondia por 98,8% da oferta dessa modalidade de ensino.

Educação infantil

A educação infantil, atualmente destinada a crianças de 
zero a cinco anos, é a primeira etapa da educação básica. 
Até 2005, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, as creches deveriam atender a crianças de 0 a 3 
anos, ficando a faixa de 4 a 5 anos para as pré-escolas. A 
Lei Federal no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, alterou a 
redação original da LDB, incluindo no ensino fundamental o 
atendimento a crianças de seis anos e, consequentemente, 
delimitando a pré-escola às crianças de 4 e 5 anos.

O Estado de São Paulo foi pioneiro na busca de parcerias 
com os municípios para assegurar o atendimento à deman-
da de vagas na educação infantil. Esse processo iniciou-se 
em meados dos anos 1980, antes mesmo da Constituição 
Federal de 1998 e da Constituição do Estado de São Paulo 
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Mapa 2
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb dos anos finais do ensino fundamental nas escolas públicas
Municípios do Estado de São Paulo – 2009

Fonte: MEC/Inep. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.
Nota: Estão destacadas no mapa as regiões com maiores valores no Ideb. a meta refere-se ao conjunto das redes de ensino (pública e privada) do Estado de São Paulo para 2009.
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de 1989, que determinam que o atendimento aos alunos 
dessa faixa etária é competência dos municípios.

No Estado, em 2010, registraram 1.695.269 matrículas 
em estabelecimentos de educação infantil, 70,6% delas 
na rede municipal. Do total de matrículas no ensino fun-
damental, 62,4% realizaram-se na pré-escola e os 37,6% 
restantes, na creche.

Em 2005, ano que antecede a alteração da legislação pau-
lista, 1,4 milhão de crianças frequentavam a pré-escola, 

o que correspondia a 77,7% das matrículas da educação 
infantil. Em 2010, o número de matrículas na pré-escola 
reduziu-se em 25,5% (1,1 milhão) em consequência da im-
plantação do ensino fundamental de nove anos, que pas-
sou a atender a faixa etária de 6 a 14 anos.

O inverso ocorreu no atendimento em creches: sua expan-
são relativa foi de 56,2%, ao passar de 407 mil matrículas, 
em 2005, para 637 mil, em 2010, o que reflete a expansão 
da oferta das matrículas em creche, no período.
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Quadro 1 – Educação dE QualidadE

São Paulo é o Estado mais escolarizado do Brasil, entretanto, mesmo com os progressos na área de educação nas últimas décadas, ainda se 
faz necessário avançar. o ensino médio é o maior ponto de estrangulamento atual no sistema educacional, pois cerca de 30% dos jovens 
entre 15 e 17 anos não se encontram matriculados nele ou ainda estão no ensino fundamental ou ainda sem estudar. Por consequência, 
a melhoria da qualidade da educação básica se faz necessária e urgente. Com esse objetivo, o governo do Estado de São Paulo promove 
diversos programas com foco na qualidade da aprendizagem e na valorização das carreiras do magistério. 

•  o programa Educação – Compromisso de São Paulo, anunciado pelo governador Geraldo alckmin em 15 de outubro de 2011, 
norteia as ações voltadas à melhoria da educação do Estado de São Paulo. Entre os objetivos principais está a valorização da carreira 
do magistério, buscando torná-la uma das mais procuradas pelos jovens. a iniciativa, que estabelece diretrizes estratégicas para 
vários projetos já implantados, prevê novas frentes de atuação para posicionar entre os melhores sistemas de educação do mundo a 
rede estadual de ensino, que possui cerca de 4,3 milhões de alunos. além de ações como a implantação do novo modelo de escola 
de ensino médio, e do esforço concentrado nas escolas mais vulneráveis, o programa Educação – Compromisso de São Paulo tem 
também como foco a mobilização de famílias, associações, sindicatos, empresas e da sociedade em geral não só no acompanhamento 
dessa iniciativa, mas também na conscientização de que a melhoria do ensino não é responsabilidade exclusiva do poder público, 
pois ela depende de todos.

• Programa importante para implantação de uma base curricular comum de orientação para todas as escolas da rede estadual é o 
Ler e Escrever. Com a meta de alfabetizar todas as crianças da rede estadual até os 8 anos de idade, o programa coloca um aluno 
pesquisador para auxiliar a alfabetização nas salas de aula de primeira série, institui a recuperação de ciclo na terceira e quarta séries 
do ensino fundamental e fornece material didático estruturado para professores e alunos.

• Com a instituição de padrões curriculares mínimos às unidades da rede estadual, foi possível realizar avaliações efetivas e atribuir 
metas de qualidade para cada unidade escolar. o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 
permite identificar o grau de defasagem dos alunos em relação ao que se considera adequado e definir uma política de uso dos 
resultados das avaliações para melhorar o desempenho dos alunos e o trabalho dos professores.

•  Combinando o desempenho escolar, medido pelo Saresp, e o fluxo escolar, medido pelas taxas de aprovação, foi criado o Índice 
de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp). atribuíram-se, assim, metas anuais de evolução para cada ciclo 
da educação básica. 

• Com o objetivo de desenvolver as competências e valorizar os profissionais da educação, o programa de Formação Continuada dos 
Profissionais da Educação visa a melhoria da qualidade da educação e a viabilização do trabalho pedagógico no uso de metodolo-
gias voltadas para práticas inovadoras, além de adotar práticas de avaliação como instrumentos de acompanhamento do trabalho 
docente e do percurso do aluno, seus avanços e suas dificuldades, para redirecionar as ações pedagógicas.

• Uma das iniciativas mais importantes dos últimos anos para a valorização profissional do magistério paulista, a nova política salarial 
para a educação prevê aumento escalonado até julho de 2014 de 42,25% no vencimento-base dos professores e beneficia 374 
mil profissionais ativos e aposentados. além do acréscimo salarial, a lei estabelece mudanças dos atuais níveis de promoção por 
desempenho e de progressão acadêmica. Desse modo, além dos 42,25% sobre o salário-base, está prevista também a possibilidade 
de promoção de até 183,05% dos vencimentos ao longo da carreira.




