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1. (Des)Igualdade de condições de 
acesso e permanência

• Educação Infantil:
O sul tem uma das melhores coberturas do país na educação infantil, 

mas ainda insuficiente para toda a população.
Na creche, o atendimento da região é bem superior aos 19% 

nacionais, chegando a perto de 37% em SC.
Na pré-escola, a cobertura também é elevada, sendo que em SC falta 

atender 15% da população. O PR é o estado de maior atendimento 
nesta subetapa.

Matrícula Líquida ETAPA

Estado Creche Pré EF_AI EF_AF EM ES

PR 32% 88% 99% 88% 52% 24%

SC 37% 85% 99% 94% 63% 28%

RS 26% 84% 98% 94% 50% 27%



• No ensino fundamental, em geral e anos iniciais, em 
particular, o atendimento da maior parte da região é quase 
universalizado. Destaca-se negativamente os 12% da 
população de 11-14 anos no PR que estão fora da escola.

• No ensino médio, a matrícula líquida despenca. Quase 
metade dos jovens que concluem o ensino fundamental 
não conseguem entrar ou permanecer no ensino médio. 
Como a média nacional é parecida, parece mesmo que este 
problema tem mais relação com as especificidades desta 
etapa de ensino do que com problemas econômicos-
sociais-culturais regionais.

• No ensino superior, a matrícula líquida é maior que a 
média nacional (18%), chegando a atingir quase 30% em 
SC. Contudo, há um enorme contingente de pessoas com 
mais de 18 anos de idade que concluíram o ensino médio, 
mas não têm acesso ao ensino superior.



• Há ainda uma desigualdade econômica que 
impacta o acesso à educação e ela é transversal a 
todos os estados da região (e consonante ao 
mesmo perfil nacional). Enquanto 60% da 
população mais rica do país (10% mais ricos) tem 
seus filhos na creche, os 10% mais pobres têm 
um atendimento inferior a 11%.

• No ensino médio, esta desigualdade se repete. 
Os 10% mais ricos tem seus filhos de 15-17 anos 
na escola (92%), enquanto os 10% mais pobres 
não tem este acesso (apenas 33% dos jovens 
mais pobres daquela faixa etária estão no ensino 
médio).



Matrícula Bruta ETAPA

Estado Creche Pré EF_AI EF_AF EM

PR 31,9% 88,0% 121,0% 145,0% 133,9%

SC 37,0% 85,0% 112,0% 117,0% 99,2%

RS 25,9% 84,0% 128,0% 136,0% 136,3%

• No que tange às condições de permanência, a situação é mais 
complexa, pois no ensino fundamental, anos iniciais, há mais alunos 
que crianças na faixa etária em todos os estados, chegando a atingir 
28% a mais no RS.
• Nos anos finais do ensino fundamental, a situação é ainda mais 
crítica, pois no PR há 45% mais alunos que adolescentes entre os 11 e 
14 anos de idade.
• No ensino médio, por conta da população maior de 18 anos de 
idade, ainda há alta taxa de desequilíbrio.



• A desigualdade interna aos Estados ocorre em toda a região sul e se 
manifesta de maneira muito parecida nos três estados: municípios 
com melhor IDH tem taxas de acesso educacional mais elevadas do 
que municípios com menor IDH, com exceção apenas ao ensino 
fundamental (em particular, anos iniciais).

• Esta desigualdade na educação infantil pode ter relação com a 
pressão social por ampliação do atendimento por conta do perfil 
econômico dos municípios mais desenvolvidos.

• No ensino médio, os municípios maiores (que também tem IDH 
mais elevado) parecem ser os que puxam as matrículas para cima, o 
que também pode ter relação com vocação ou necessidades 
econômicas.

Matrícula líquida ETAPA

Estado IDH Creche Pré EF_AI EF_AF EM

PR

> 0,820 39% 92% 99% 92% 60%

< 0,820 28% 81% 99% 85% 46%

SC

> 0,840 40% 90% 99% 97% 70%

< 0,840 35% 80% 99% 96% 60%

RS

> 0,832 31% 88% 98% 97% 61%

< 0,832 22% 80% 97% 97% 39%



• Índice de Condições de Qualidade (ICQ): varia de 0 a 1
– Aqui apenas para as séries iniciais do EF, redes municipais

• Composto por:
– Índice de condições materiais e estruturais das escolas 

(Conservação do Material Pedagógico; Equipamentos 
Eletrônicos; Existência de Computadores e Internet ; 
Avaliação da Escola; Iluminação e Ventilação; Condições 
físicas da escola)

– Índice de condições do professor (Escolaridade; 
experiência; situação trabalhista; salário)

– Índice de condições da gestão escolar (Forma de 
provimento do diretor; conselho escolar; projeto político-
pedagógico; salário do diretor)

2. (Des)Igualdade de condições de qualidade



2. (Des)Igualdade de condições de qualidade

Gasto ICME ICP ICG ICQ IDEB IDH

PR R$   2.789,56 ,7288 ,6259 ,3982 ,5947 5,4 0,820

SC R$   2.701,21 ,7758 ,7006 ,3498 ,6317 5,2 0,840

RS R$   2.360,45 ,7605 ,6489 ,3637 ,6055 4,9 0,832

Região R$   2.617,07 ,7550 ,6585 ,3706 ,6106 5,2 ,8307

Média Nacional R$   2.252,04 0,6702 0,5821 0,3216 ,5390 4,6 0,718

• As condições de qualidade mostram um média regional superior à média nacional, mas com 
variações internas entre os estados da região.
• O gasto-aluno-ano  varia muito entre os estados, com um valor no RS bem abaixo dos demais 
estados (18% a menos).
• Isto, todavia, não se reflete nas condições materiais e estruturais das escolas, cuja média no RS 
é comparativamente adequada para a região.
• O mesmo pode ser dito quanto às condições dos professores, cujo indicador na região é
equilibrado, com destaque para o estado de SC.
• Já nas condições de gestão, o estado do PR demonstra uma condição mais favorável, mas a 
região não tem um destaque grande em relação ao país neste quesito.
• Isto tudo resulta em um ICQ regional superior em 15% à média nacional e muito equilibrado 
internamente.
• O mesmo pode ser dito quanto ao IDEB e ao IDH.



IDH Gasto ICME ICP ICG ICQ IDEB

PR

> 0,820 R$    3.021,45 ,8288 ,7259 ,4982 ,6947 5,5

< 0,820 R$    2.561,23 ,5788 ,4759 ,2482 ,4447 5,2

SC

> 0,840 R$    2.914,24 ,8758 ,8006 ,4498 ,7317 5,3

< 0,840 R$    2.587,96 ,6258 ,5506 ,1998 ,4817 5

RS

> 0,832 R$    2.845,10 ,8805 ,7689 ,4837 ,7255 5,2

< 0,832 R$    2.205,01 ,6205 ,5089 ,2237 ,4655 4,7

• A região sul repete nas condições de qualidade nos municípios com IDH abaixo da 
média estadual  as mesmas dificuldades vistas com relação ao acesso à educação 
escolar.
• O gasto-aluno-ano nestes municípios é significativamente mais baixo à média dos 
demais municípios (12% em SC, 17% no PR e 29% no RS).
• Este gasto a menor tem impacto nas demais condições de qualidade, pois as 
condições materiais e estruturais, bem como de trabalho docente e de gestão são 
também muito menores naqueles municípios.
• A consequência é um IDEB menor. Ainda que a média dos municípios com mais 
dificuldades não fique abaixo da média nacional, é perceptível que as condições gerais 
da população e do município tem impacto na distribuição da qualidade educacional.



3. Síntese e sugestões

• No que toca ao acesso à educação, a região sul é, 
em média, equilibrada, apresentando os mesmo 
problemas e virtudes.

• A grande dificuldade está na creche, com fatia 
elevada da população fora da escola. 
Destacando-se que a população mais rica tem 
mais acesso à creche do que a população pobre.

• No ensino médio, também há discrepância 
sentida entre os mais ricos e os mais pobres.

• Ademais, os municípios menos desenvolvidos 
sofrem com menor acesso educacional.



• As condições de qualidade mostram que a região sul tem padrões 
superiores à média nacional, e há um sincronismo nas médias entre 
os estados da região.

• Todavia, os 3 estados da região possuem condições um tanto 
díspares internamente. Quando se analisa os municípios 
controlados pelo IDH, verifica-se que os menos desenvolvidos 
sofrem com menor investimento, piores condições de qualidade e 
baixo IDEB.

• Ou seja, considerando tanto as condições de acesso quanto às de 
qualidade, tem-se na região sul (como de resto em quase todo o 
Brasil), duas escolas públicas: uma para ricos, outra para pobres.

• Os municípios menos desenvolvidos tem menos recursos, que 
sofrem para se transformar em condições adequadas de acesso, 
permanência e qualidade à população, a qual, mais pobre, não 
recebe da escola o mesmo padrão de resultados que as regiões 
mais desenvolvidas.



• A política de fundos constituída em 1996/1998 foi importante 
para diminuir as desigualdades, mas tem se mostrado 
insuficiente para fazer frente à organização tributária 
brasileira. Assim, a melhoria dos mecanismos da política de 
fundos estão condicionados à reforma tributária.

• A divulgação dos dados coletados pelo MEC oportunizam 
conhecermos melhor esta realidade, de forma a melhor 
intervir nela. Assim, pesquisas que aprofundem e detalhem 
tais informações são muito importantes. Mas, ainda mais 
importante, é a disposição dos administradores dos sistemas 
de ensino buscarem conhecer e debater com os 
pesquisadores os resultados desses estudos, de forma a 
constituir ações de enfrentamento aos problemas agora mais 
bem conhecidos.
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