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apresentação

PESQUISAS INSERIDAS NO DEBATE PÚBLICO
O Seade é uma instituição que remonta ao século 19, com o surgi-

mento da Repartição da Estatística e do Arquivo do Estado, em 1892. Ao 
longo de mais de um século, tem contribuído para o conhecimento do Es-
tado por meio de estatísticas, com um conjunto amplo de pesquisas sobre 
diversos aspectos da sociedade e do território de São Paulo. Levar parte 
importante desse volume de informação e suas interconexões ao público é, 

por sua vez, uma tarefa tão relevante quanto desafiadora.
O Projeto Primeira Análise visa divulgar parte do universo de conheci-

mento da instituição, ao dialogar com temas de interesse social. Os artigos 
que compõem o projeto procuram sinalizar de forma concisa tendências e 
apresentar uma análise preliminar do tema tratado. Trata-se de texto au-
toral, de caráter analítico e científico, com aval de qualidade do Seade.

Os textos são destinados a um público formado por gestores públi-
cos, ao oferecer informação qualificada e de fácil compreensão; ao meio 
acadêmico e de pesquisa aplicada, por meio de abordagem analítica pre-
liminar de temas de interesse científico; e para a mídia em geral, ao suscitar 
pautas sobre questões relevantes para a sociedade.

Os artigos do projeto têm periodicidade mensal e estão disponíveis 
na página do Seade na Internet. Os temas englobam aspectos econômicos, 
sociais e de interesse geral, abordados em perspectiva de auxiliar na formu-
lação de políticas públicas.

Desta forma, o Seade mais uma vez se reafirma como uma instituição 
ímpar no fornecimento de informações de importância para o conhecimen-
to do Estado de São Paulo e para a formulação de suas políticas públicas.

Maria Helena Guimarães de Castro
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RESUMO: O ensino básico no Brasil tem passado por rápida expan-

são nos últimos 20 anos. Trata-se de um movimento capitaneado 

pelo setor público, mas em que as escolas privadas têm ganhado 

importância. Na contramão da dinâmica demográfica, as matrícu-

las em escolas particulares de ensinos fundamental e médio cres-

ceram na última década e já representam 14,5% do total de estu-

dantes no Brasil e 17% em São Paulo. Este artigo procura iluminar 

tal processo, descrevendo como a expansão do ensino privado tem 

acontecido no Estado de São Paulo, traçando o perfil do alunado e 

apontando os principais desafios e tendências para o futuro.

SUMÁRIO EXECUTIVO

•	 Entre 2002 e 2013, o Estado de São Paulo ganhou mais de 2.600 
escolas privadas de ensinos fundamental e médio, o que corres-
ponde a um crescimento de 36%.

•	 As matrículas no ensino fundamental privado aumentaram 30%, 
alcançando 1 milhão de alunos em 2013.

•	 No ensino médio privado, a ampliação foi menor, chegando no 
mesmo ano com mais de 275 mil alunos matriculados.

•	 Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, o share da rede 
privada no total de matrículas atingiu mais de 20% no fundamen-
tal e ficou pouco abaixo deste índice no ensino médio.

•	 Em municípios onde a renda per capita era de até R$ 500, as esco-
las particulares respondiam por pouco mais de 5% das matrículas 
em 2013; essa participação salta para mais de 24% nos municípios 
com renda per capita superior a R$ 1.000.

A EDUCAÇÃO PRIVADA EM 
SÃO PAULO: EXPANSÃO E 

PERSPECTIVAS
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•	 O ensino básico privado cresceu de maneira mais expressiva entre 

famílias mais pobres, apesar de estas ainda constituírem uma par-

te pequena do público dessas escolas.

INTRODUÇÃO

O ensino básico no Brasil tem passado por rápida expansão nos últimos 20 

anos. No final da década de 1990, foi alcançada a universalização do ensino 

fundamental, ao atingir cobertura de mais de 95% das crianças e adoles-

centes de 7 a 14 anos. Mais recentemente, a entrada no ensino fundamen-

tal foi antecipada para os seis anos de idade, mas já se pode considerar o 

acesso dessa faixa etária também universal (98% das crianças e adolescen-

tes de 6 a 14 anos estão na escola). O desafio segue sendo a cobertura do 

ensino médio, que certamente cresceu de forma expressiva (de 38% para 

54%, entre 2001 e 2012), mas que está estagnada no patamar de 50%-

55% desde 2008.

O setor público foi o grande responsável por essa expansão. Os muni-

cípios e os Estados, principais responsáveis pela provisão pública de educa-

ção fundamental e média, criaram, entre 1995 e 2000, 4 milhões de vagas. 

Nos anos 2000, a ampliação do ensino básico ainda foi facilitada pela dinâ-

mica demográfica. Em todo o país, a população de 5 a 17 anos reduziu-se 

de 44 para 42 milhões, entre 2002 e 2013 – em São Paulo passou de 8,8 

para 8,2 milhões, no mesmo período. Como consequência, as matrículas no 

ensino básico público têm diminuído ano a ano, mas sem prejuízo para a 

cobertura dessa população.

Não obstante essas tendências, outro ator tem ganhado importância 

na educação básica mais recentemente: as escolas privadas. Na contramão 

da dinâmica demográfica, as matrículas em escolas particulares de ensinos 

fundamental e médio cresceram na última década e já representam 14,5% 

do total de estudantes no Brasil, 17% em São Paulo.

O presente artigo procura iluminar esse processo, descrevendo como a 

expansão do ensino privado tem acontecido no Estado de São Paulo, traçan-

do o perfil desse alunado e apontando os principais desafios e tendências 

para o futuro.

O ENSINO PRIVADO NO BRASIL

No Brasil, a educação básica é livre à iniciativa privada e, no caso dos ensinos 

fundamental e médio, deve responder a normas estabelecidas no âmbito 
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dos Estados e no Distrito Federal. Essas normas podem variar muito entre os 

Estados, mas em geral requerem das instituições a elaboração e a apresen-

tação de documentos pedagógicos da escola e administrativos da instituição 

mantenedora, além do cumprimento de carga horária mínima. 

Na categoria de escolas privadas, estão incluídas tanto aquelas que 

funcionam como empresas de fato, cobrando pela prestação do serviço e 

mantidas por pessoas físicas ou jurídicas, quanto as escolas filantrópicas, 

que não cobram pelos serviços, além das comunitárias e das confessionais, 

mantidas, respectivamente, por representantes de uma comunidade e pes-

soas jurídicas.

As escolas informam às Secretarias de Educação de seu Estado as 

matrículas e o fluxo escolar dos estudantes, sendo que os certificados de 

ensinos fundamental e médio emitidos pelas escolas só são válidos após 

aprovação pela respectiva Secretaria. Não há, no entanto, como no ensino 

superior, um sistema de regulação e avaliação que analise currículo, infraes-

trutura, recursos humanos, etc. de cada instituição individualmente.

Assim, em comparação com a educação superior, o ensino básico pri-

vado possui uma regulação muito menos complexa, o que certamente tem 

contribuído para sua expansão nos últimos anos. Os Gráficos 1 e 2 mostram 

a trajetória de crescimento das escolas e matrículas dos ensinos privado e 

público, entre 2002 e 2013.
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1

Evolução do número de escolas no ensino básico, segundo setor
Estado de São Paulo – 2002-2013

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar.

16.074 
17.090 

18.075 

7.344 
8.765 

9.974 

2002 2007 2013

Setor público Setor privado



1a Análise Seade, no 19, outubro 2014 7

G
R
Á
F
I
C
O

2

Evolução do número de matrículas nos ensinos fundamental e médio, 
segundo setor
Estado de São Paulo – 2002-2013

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar.

5.220.713 5.187.918 
4.629.765 

773.172 829.661 1.005.399 

2002 2007 2013

Ensino Fundamental

Setor público Setor privado

Ensino Médio

1.796.009 
1.496.149 1.615.634 

269.261 227.343 275.975 

2002 2007 2013

Em uma década, o Estado de São Paulo ganhou mais de 2.600 escolas 

privadas de ensinos fundamental e médio, correspondendo a um cresci-

mento de 36%. As matrículas no ensino fundamental privado aumentaram 

30%, alcançando 1 milhão de alunos em 2013. No ensino médio, a amplia-

ção foi menor, mas positiva, passando de 275 mil alunos em 2013.

O que impressiona nesse crescimento do ensino privado é que con-

traria a tendência do setor público. No mesmo período, São Paulo ganhou 

2.000 novas escolas públicas de ensino básico, mas sofreu uma perda de 

mais de 10% nas matrículas (redução de cerca de 600 mil alunos do ensino 

fundamental e 180 mil do médio).
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Assim, a ampliação das matrículas do ensino básico privado tem acon-

tecido apesar da queda no número de alunos potenciais (população em 

idade escolar) e do aumento nas oportunidades de ensino público, em razão 

do crescimento no número de escolas públicas. Esse cenário potencializa o 

sucesso das escolas privadas em atrair um público que é cada vez mais res-

trito e que, tipicamente, seria encaminhado para escolas públicas.

A seguir, discute-se com mais detalhes como essa expansão tem acon-

tecido no Estado e qual o perfil dos frequentadores das escolas privadas.

ANÁLISE DA EXPANSÃO NO ESTADO

O ensino básico privado vem crescendo de forma importante em São Pau-

lo, mas não de maneira equilibrada entre as regiões. A Tabela 1 mostra 

como o fenômeno aconteceu, segundo o porte populacional dos municípios 

paulistas. 

Observa-se que, em 2013, os municípios maiores tinham, em média, 

uma participação mais elevada das escolas privadas tanto no ensino funda-

mental quanto no médio. Naqueles com mais de 500 mil habitantes e na 

capital, o share da rede privada no total de matrículas passou de 20% no 

fundamental e ficou pouco abaixo deste índice no ensino médio. Já nos mu-

nicípios menores, as escolas privadas respondiam por cerca de 1 em cada 10 

T
A
B
E
L
A

1

Share da rede privada sobre o total de matrículas nos ensinos fundamental e 
médio, segundo porte populacional dos municípios
Estado de São Paulo – 2002-2013

 Porte dos municípios

Ensino fundamental Ensino médio

Share do ensi-
no privado nas 
matrículas em 

2013 
(%)

Crescimento 
do share entre 

2002 e 2013 
(em pontos 
porcentuais)

Share do ensi-
no privado nas 
matrículas em 

2013 
(%)

Crescimento 
do share entre 

2002 e 2013 
(em pontos 
porcentuais)

Até 20.000 hab. 9,9 3,9 13,1 4,2

Mais de 20.000 a 50.000 hab. 11,9 2,6 11,1 1,9

Mais de 50.000 a 100.000 hab. 15,8 3,7 14,5 2,0

Mais de 100.000 a 500.000 hab. 16,5 3,9 13,8 2,1

Mais de 500.000 hab. 22,2 6,5 19,8 2,1

Capital 24,4 7,2 17,6 1,7

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar; Fundação Seade.
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alunos de ensino básico. Entre os municípios com maior participação da rede 

privada, destacam-se Valinhos e Santos, onde as escolas privadas concentra-

vam um terço dos estudantes dos ensinos fundamental e médio, em 2013. 

Importante notar também como a rede privada cresceu entre os mu-

nicípios. O ritmo de crescimento, medido pela variação no share da rede 

particular entre 2002 e 2013, foi mais elevado nos municípios de maior po-

pulação. Enquanto naqueles com até 20 mil habitantes o share das escolas 

privadas aumentou 3,9 pontos porcentuais, nos municípios com mais de 

500 mil habitantes ampliação foi de 6,5 p.p. Na capital, essa variação corres-

pondeu a 7,2 p.p. Isso significa um acréscimo de 48 mil matrículas nos mu-

nicípios com mais de 500 mil habitantes e 88 mil alunos a mais na capital.

No caso do ensino médio, o fenômeno se inverte, com crescimento de 

4,2 p.p. nas matrículas do setor privado em municípios menores e variação 

de 1,7 p.p. na capital e de 2,1 p.p. nos demais municípios com mais de 500 

mil habitantes.

A Tabela 2 mostra a participação da rede privada, segundo a renda 

domiciliar per capita média dos municípios. Como era de esperar, a pre-

sença da rede privada é mais relevante em municípios com população de 

maior renda. Naqueles onde a renda per capita era de até R$ 500, as escolas 

particulares respondiam por pouco mais de 5% das matrículas dos ensinos 

fundamental e médio em 2013. Essa participação salta para mais de 24% 

nos municípios com renda per capita superior a R$ 1.000.

T
A
B
E
L
A

2

Share da rede privada sobre o total de matrículas nos ensinos fundamental e 
médio, segundo renda domiciliar per capita dos municípios
Estado de São Paulo – 2002-2013

 Renda domiciliar per capita

Ensino fundamental Ensino médio

Share do ensino 
privado nas 

matrículas em 
2013 
(%)

Crescimento 
do share entre 

2002 e 2013 
(em pontos 
porcentuais)

Share do ensino 
privado nas 

matrículas em 
2013 
(%)

Crescimento 
do share entre 

2002 e 2013 
(em pontos 
porcentuais)

Até R$ 500 6,2 2,6 5,1 1,1

Mais de R$ 500 a R$ 750 12,0 3,4 11,9 2,7

Mais de R$ 750 a R$ 1.000 19,4 4,1 18,5 1,3

Mais de R$ 1.000 27,6 4,4 24,6 3,3

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar; IBGE. Censo Demográfico.
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Verifica-se, ainda, que o crescimento das escolas privadas também se 

diferencia segundo a renda per capita dos municípios. Aqueles com popu-

lação mais rica viram as matrículas privadas se ampliarem mais. O share do 

ensino privado no fundamental cresceu 4,4 p.p. nos municípios mais ricos e 

2,6 p.p. nos mais pobres. Para o ensino médio, a expansão foi menor, mas 

o padrão é semelhante, com variação maior entre os municípios mais ricos 

(3,3 p.p.) e menor entre os mais pobres (1,1 p.p.).

Assim, tanto os municípios mais populosos quanto os mais ricos ex-

perimentaram, na última década, um crescimento mais expressivo da rede 

privada. Essa conclusão deve fazer sentido na medida em que esses são os 

municípios com maior demanda potencial (maior população) e com maiores 

possibilidades de acesso a serviços educacionais pagos (maior renda).

Outro aspecto importante é o aumento sistematicamente maior do 

ensino fundamental privado em comparação ao médio privado. É possível 

imaginar que, futuramente, o ensino privado tenda a crescer mais rapida-

mente no ensino médio à medida que as gerações que estudam no funda-

mental particular cheguem ao médio. Por outro lado, a expansão do ensino 

médio privado pode estar competindo com alguns incentivos concedidos 

a estudantes do ensino médio público. Políticas públicas, como o ProUni e 

cotas em universidades públicas, têm facilitado o acesso ao ensino superior 

para estudantes vindos da rede pública. 

Embora essas políticas públicas não equalizem totalmente as oportuni-

dades de entrada no curso superior entre alunos das duas redes, é possível 

supor que elas geram algum grau de incentivo para que os estudantes não 

migrem para as escolas pagas.

Porém, população e renda não devem ser suficientes para explicar uma 

participação maior da rede privada, uma vez que o serviço privado de edu-

cação enfrenta um importante concorrente – a escola pública –, que tem 

capacidade (além da obrigação constitucional) de atender à demanda por 

educação básica. Ou seja, não deve haver restrição de capacidade por parte 

do setor público que ajude a explicar o crescimento das escolas particulares.1

Assim, parte da explicação para o crescimento do ensino básico priva-

do deve estar em alguma diferença entre os serviços público e privado que 

1. Situação diferente vive o ensino infantil, que compreende as creches (para crianças de até 3 
anos) e as pré-escolas (para a faixa de 4 a 5 anos). Neste caso, os dados mostram que o setor 
público está tendo dificuldades em suprir toda a demanda, o que tem contribuído para que as 
famílias e até os governos municipais – por meio de convênios – recorram à iniciativa privada 
para atender à demanda reprimida. Esse assunto é discutido em mais detalhes no 1a Análise 
n. 07 (out./2013) e n. 11 (fev./2014).
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justifique a preferência das famílias pela educação paga. Há diversas razões 

para os pais procurarem as escolas privadas: elas tendem a ter melhores 

resultados escolares; são mais organizadas; têm melhor infraestrutura; e 

apresentam menores índices de violência. 

Não obstante o grande volume de dados sobre as escolas públicas no 

Brasil, a baixa disponibilidade de informações sobre a realidade das escolas 

privadas impede análises mais aprofundadas sobre as razões pela opção por 

educação privada. Para tentar verificar se há relação entre a qualidade da 

educação pública e a preferência das famílias por escola privada, utilizou-

-se o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) dos municípios 

paulistas.

De fato, como mostram os dados da Tabela 3, a rede privada cresceu 

mais nos municípios onde a qualidade da educação pública (medida pelo 

Ideb municipal do ensino fundamental) é inferior. Verifica-se que, entre os 

municípios paulistas com Ideb (anos iniciais) até 5,0, o share das escolas pri-

vadas aumentou mais de 5 p.p., enquanto entre aqueles com Ideb acima de 

6,0 tal ampliação não passou de 3,5 p.p. no ensino fundamental e 3,9 p.p. 

no médio. Usando como parâmetro o Ideb dos anos finais do fundamental, 

observa-se a mesma relação.

Com isso, constata-se que a dinâmica de crescimento das matrículas 

do ensino privado variou segundo o perfil dos municípios. Na última década, 

a rede particular cresceu mais nos municípios mais populosos, com maior 

T
A
B
E
L
A

3

Share da rede privada sobre o total de matrículas nos ensinos fundamental e 
médio, segundo Ideb dos municípios 
Estado de São Paulo – 2013

 Ideb dos municípios Ensino fundamental Ensino médio

Ideb dos anos iniciais

Até 5,0 5,6 5,2

Mais de 5,0 a 6,0 3,4 1,8

Mais de 6,0 a 6,5 3,5 2,5

Mais de 6,5 2,9 3,9

Ideb dos anos finais

Até 4,0 4,3 2,7

Mais de 4,0 a 5,0 3,5 2,4

Mais de 5,0 3,2 1,6

Fonte: MEC/Inep. Censo Escolar e Ideb 2013.
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renda domiciliar per capita e onde as escolas públicas têm menores índices 

de qualidade.

PERFIL DOS ALUNOS

O crescimento da demanda tem puxado a expansão do ensino privado no 

Estado, mas é importante observar que o perfil dessa demanda tem mudado 

de maneira significativa.

A Tabela 4 mostra a penetração do ensino privado, segundo faixas de 

renda domiciliar per capita. Como era de esperar, pouco mais de 18% das 

famílias de até 2 salários mínimos per capita tinham filhos em escolas pri-

vadas em 2012, enquanto entre as famílias com mais de 5 salários mínimos 

per capita, 87,9% dos filhos frequentavam o ensino fundamental privado e 

78,6% o médio privado.

Essa relação pouco mudou na última década, mas é interessante notar 

como o ensino privado cresceu de forma diferente entre as faixas de ren-

da. Observa-se que a participação do ensino privado entre as famílias mais 

pobres quase mais que dobrou, de 8,4% para 18,1%. O crescimento nos 

demais segmentos foi relativamente menor, ainda que expressivo.

No ensino médio, o crescimento foi mais equilibrado entre as faixas de 

renda. A penetração do ensino médio privado cresceu 3,5 p.p. para famílias 

na faixa de até 2 salários mínimos per capita, o que implicou uma mudança 

importante no perfil das famílias que colocam filhos no ensino médio pri-

vado. Em 2002, cerca de 25% dos alunos do ensino médio privado viviam 

T
A
B
E
L
A

4

Participação da rede privada nas matrículas, por nível de ensino, segundo 
renda domiciliar per capita
Estado de São Paulo – 2002-2012

Em porcentagem

Renda domiciliar per capita
Ensino fundamental Ensino médio

2002 2012 2002 2012

Até 2 salários mínimos 8,4 18,1 6,2 9,7

Mais de 2 até 3 salários mínimos 25,3 37,1 19,7 35,4

Mais de 3 até 5 salários mínimos 52,0 73,2 49,2 68,8

Mais de 5 salários mínimos 48,8 87,9 62,1 78,6

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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em famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos, proporção que 

passou para 45%, em 2012.

A análise mostra, então, que o ensino privado tornou-se mais acessível 

em São Paulo, principalmente para famílias de classe média. Em parte, esse 

fenômeno é explicado pelo crescimento real do salário mínimo no período 

analisado, mas também deve-se a uma questão de composição familiar, já 

que o número de filhos tende a ser maior (ainda que decrescente nos últi-

mos anos) nas famílias mais pobres. De qualquer forma, os resultados apon-

tam para uma mudança no perfil dos frequentadores das escolas privadas.

Mas, além da renda familiar, pode-se caracterizar os alunos das esco-

las públicas e privadas por outros atributos, tais como a escolaridade dos 

seus pais (Tabela 5). Observa-se que a escolaridade dos pais difere radical-

mente entre os alunos das escolas públicas e privadas. 

Nas escolas privadas, em 2012, 43,1% e 40,4% dos alunos tinham, 

respectivamente, pai e mãe com ao menos ensino médio completo e quase 

metade com superior completo. O contrário acontece com os pais de alunos 

de escolas públicas, em que não chega de 7% a proporção de pais e mães 

com ensino superior completo.

Essa diferença certamente pode ser explicada, em parte, pela associa-

ção positiva entre escolaridade dos chefes de família e renda familiar. Mas 

T
A
B
E
L
A

5

Distribuição dos alunos das redes pública e privada, por nível de ensino, 
segundo escolaridade dos pais
Estado de São Paulo – 2012

Em porcentagem

Escolaridade dos pais
Ensino fundamental Ensino médio

Rede pública Rede privada Rede pública Rede privada

Escolaridade do pai

Menos que o ensino médio 55,7 12,9 58,9 11,3

Ensino médio completo 39,2 43,1 35,7 40,3

Ensino superior completo ou mais 5,1 44,0 5,4 48,4

Escolaridade da mãe

Menos que o ensino médio 55,3 13,0 58,5 17,3

Ensino médio completo 38,4 40,4 34,8 35,8

Ensino superior completo ou mais 6,2 46,6 6,8 47,0

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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outro fator pode estar por trás da educação mais elevada dos pais no ensino 

privado – a valorização da educação. Pais mais escolarizados tendem a valo-

rizar mais a educação de seus filhos e, portanto, devem escolher, se possível, 

escolas melhores, que geralmente são da rede privada.

As mães são atores fundamentais nas escolhas sobre educação, saú-

de e bem-estar dos filhos. Assim, é possível imaginar que seu perfil e suas 

preferências sejam determinantes para a decisão de matricular os filhos nas 

escolas privadas. Nos últimos anos, observam-se mudanças significativas no 

perfil das mães. Hoje, as mulheres decidem ter menos filhos e em uma ida-

de mais avançada. Isso está fortemente relacionado ao fato de as mulheres 

estarem estudando mais e trabalhando mais. 

Esse novo perfil de mulheres gera mães que dão mais valor à educação 

(por serem mais escolarizadas) e com maiores condições de investir em seus 

filhos, em razão do menor número deles. Os dados da Tabela 6 mostram 

que as mães com filhos em escolas privadas seguem esse perfil. 

As mães com filhos em escolas privadas têm se tornado cada vez mais 

ativas. A taxa de participação no mercado de trabalho passou de 68,7% 

para 72,4% em dez anos. Essas mães também têm estado mais à frente de 

suas famílias. Em 2002, 18,6% delas eram chefes de domicílio, enquanto 

em 2012 este índice passou para 28,6%. 

Além disso, sua renda individual tem se aproximado da renda dos pais. 

Em 2002, em famílias com filhos em escolas privadas, a renda média das 

mães equivalia a 53,3% da renda dos pais, enquanto em 2012 a razão pas-

sou para 68,2%. Com uma importância relativa maior na renda, as mães 

tendem a ter um poder de decisão maior sobre a alocação dos recursos 

da família e, como diversos estudos apontam, as decisões de alocação das 

mães têm um claro viés para o bem-estar de seus filhos.

T
A
B
E
L
A

6

Perfil das mães de alunos da rede privada 
Estado de São Paulo – 2002-2012

Indicadores 2002 2012

Economicamente ativas (%) 68,7 72,4

Chefe de domicílio (%) 18,6 28,6

Razão entre renda do trabalho da mãe e renda do pai 0,533 0,682

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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Assim, é possível observar que, no Estado de São Paulo, o ensino bá-

sico privado cresceu de maneira mais expressiva entre famílias mais pobres, 

apesar de estas ainda constituírem uma parte pequena do público de tais es-

colas. Analisando mais o perfil das famílias que aderiram à educação privada, 

verifica-se uma participação elevada de pais e mães com ensino médio ou 

superior completo. Isso indica que, em parte, a opção pela educação privada 

pode estar associada ao fato de que pais mais escolarizados valorizam mais 

a educação dos filhos, levando-os a investir no serviço privado. Este ponto é 

reforçado pelo perfil das mães, que têm se tornado mais ativas economica-

mente e com maior peso nas decisões de alocação dos recursos na família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

O ensino básico privado tem crescido de maneira expressiva nos últimos 

anos, em São Paulo e no Brasil, contrariando o movimento observado na 

rede pública, que tem perdido alunos ano a ano, e até as tendências demo-

gráficas, que apontam para uma queda na população em idade escolar. E 

este não é um fenômeno isolado ou mesmo passageiro. 

Tal tendência de crescimento parece estar muito associada à mudan-

ça de perfil das famílias, gerada pelas transformações socioeconômicas do 

período recente. Em especial, o aumento da renda e da escolaridade dos 

pais parece puxar a expansão das matrículas na rede privada, com destaque 

para as famílias de classe média, cujos pais têm pelo menos o ensino médio 

completo e a mãe é economicamente ativa. Pode-se apontar que, enquanto 

essas transformações na sociedade brasileira estiverem em curso, a educa-

ção privada vai continuar crescendo.

A ampliação do setor privado em São Paulo também parece estar as-

sociada à qualidade do ensino público, já que as matrículas nas escolas par-

ticulares variaram mais nos municípios paulistas com menor Ideb da rede 

pública. Sabe-se que uma parte da motivação dos pais em matricular seus 

filhos em escolas privadas é que estas oferecem melhores condições de fun-

cionamento, de modo que, onde as escolas públicas parece não funcionar 

tão bem, a demanda por ensino privado tende a crescer mais.

Com relação à oferta, há muito pouca regulação ou barreira para a 

criação de novas escolas e vagas privadas. Isso mostra que o setor privado 

é capaz de responder rapidamente a novas demandas e que essas escolas 

têm maior flexibilidade para implantar modelos e metodologias de ensino 

mais inovadores, atendendo a uma diversidade maior de expectativas dos 

estudantes.
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Dessa forma, a oferta privada pode ser vista como alternativa para a 

educação pública, que possui menos flexibilidade para expansão e diversifi-

cação dos serviços. É o que fazem os países que implantaram modelos tipo 

charter schools, em que entidades privadas administram escolas com recur-

sos públicos, e tipo voucher, em que os estudantes recebem bolsas de es-

tudos para estudar em escolas privadas. Para o ensino superior e o técnico, 

o governo federal já adota programas de voucher, o ProUni e o Pronatec.

Por outro lado, justamente essa relativa liberdade de atuação do setor 

privado na educação básica impõe desafios importantes ao setor público. 

No ensino superior, novos cursos só são aprovados pelo MEC se seguirem 

padrões mínimos de currículo e infraestrutura, sendo que avaliações perió-

dicas procuram garantir que estes padrões continuem vigorando.

Mas, no caso do ensino básico, como garantir que as escolas privadas 

estão ensinando os conteúdos necessários para os alunos? Uma parte deste 

desafio deve ser endereçada quando o Ministério da Educação elaborar as 

bases curriculares nacionais, mas não há, por enquanto, indicação de como 

o governo garantirá que essas bases sejam seguidas, sobretudo no setor 

privado.

Assim, a educação básica privada tem crescido de forma expressiva 

nos últimos anos e tudo indica que continuará crescendo no futuro pró-

ximo. Porém, à medida que o setor privado vai se tornando um relevante 

formador do capital humano nacional, fica cada vez mais premente a ne-

cessidade de o Estado observar de perto que tipo de educação os agentes 

privados estão entregando.
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