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RESUMO 

 

O primeiro capítulo tem como finalidade identificar se as infraestruturas das escolas e os 

investimentos públicos em educação contribuem para elevar significativamente o desempenho 

educacional. Acredita-se que investigar a realidade das escolas brasileiras é essencial pois 

possibilita ações específicas, capazes de promover uma educação de qualidade para todos. 

Utilizando-se os dados foi construído o índice de infraestrutura escolar e, em seguida, 

estimados modelos de regressão quantílica para cada unidade federativa brasileira. Os 

principais resultados mostraram que a implementação de infraestrutura pelo município 

influencia na qualidade da educação. Em termos gerais isso significa também que o município 

reduz sua capacidade de interferir positivamente na aplicação dos recursos destinados à 

educação quando carece de mecanismos de Educação. No segundo capítulo, considerando-se 

os objetivos do Programa Bolsa Família (PBF), espera-se que o programa vá além da redução 

da pobreza. Acredita-se que, também, promova mudanças nos indicadores do ensino público, 

segmento que recebe a maioria das crianças provenientes de famílias beneficiadas. Diferente 

da maioria dos estudos que avaliam o referido programa, o trabalho busca focar o impacto na 

educação. Este capítulo tem como objetivo geral avaliar se, e de que forma, o PBF contribuiu 

para melhorar os indicadores de educação infantil e ensino fundamental nos Estados 

Brasileiros. Com a estimação de modelos de regressão com dados em Painel para período de 

2005 a 2014 espera-se verificar se os recursos do PBF foram capazes de influenciar o 

comportamento dos indicadores educacionais nas unidades brasileiras. Logo, pretende-se 

potencializar o impacto do PBF na promoção de uma educação mais inclusiva e de melhor 

qualidade. Por último, o terceiro capítulo, tem como propósito analisar se a adoção de 

instrumentos de gestão municipal influencia a implementação de medidas educacionais locais. 

Para tanto, foram construídos dois índices agregados: Índice de Gestão Municipal 

Educacional e Índice de Adoção de Medidas na Educação e, em seguida, estimados modelos 

de regressão para cada unidade federativa brasileira. Os principais resultados mostraram que a 

implementação de medidas educacionais pelo município depende da adoção de instrumento 

de gestão municipal da educação. Em termos gerais, isso significa também que o município 

reduz sua capacidade de interferir positivamente na aplicação dos recursos destinados à 

educação quando carece de mecanismos de gestão como Secretaria de Educação, Plano 

Municipal de Educação e Conselhos Municipais de Educação. 

 

Palavras-chave: Educação. Programa bolsa família. Gestão pública. Governo municipal. 



 

ABSTRACT 

 

The first chapter identify whether school infrastructure and public investments in education 

contribute to a significant increase in educational performance. It is believed that investigating 

the reality of Brazilian schools is essential because it enables specific actions capable of 

promoting quality education for all. Using the data was constructed the index of school 

infrastructure and then estimated models of regression for each Brazilian federal unit. The 

main results showed that the implementation of infrastructure by the municipality influences 

the quality of education. In general terms, this also means that the municipality reduces its 

capacity to interfere positively in the application of resources destined to education when it 

lacks educational mechanisms. In the second chapter, considering the objectives of the Bolsa 

Família Program, it is expected that the program to go beyond poverty reduction. It is also 

believed to promote changes in public education indicators, a segment that receives the 

majority of children from beneficiary families. Unlike most of the studies that evaluate this 

program, the work seeks to focus the impact on education. The chapter objective of this study 

is to evaluate if, and in what way, the Bolsa Família Program contributed to improving the 

indicators of early childhood education and basic education in the Brazilian States. With the 

estimation of regression models with data in Panel  for period from 2005 to 2014 it is 

expected to verify if the resources of the PBF were able to influence the behavior of the 

educational indicators in Brazilian units. Therefore, it is intended enhance the impact of the 

PBF in promoting a more inclusive and better quality education. Finally, the third chapter, 

aims to analyze whether the adoption of municipal management instruments influences the 

implementation of local educational measures. Two aggregate indices were constructed: 

Municipal Education Management Index and Education Measurement Adoption Index.  

Subsequently, regression models were estimated for each Brazilian federative unit. The main 

results showed that the implementation of educational measures by the municipality depends 

on the adoption of  education management instruments. In general terms, this also means that 

the municipality reduces its capacity to interfere positively in the application of resources 

destined to education when it lacks management mechanisms such as Education Secretariat, 

Municipal Education Plan and Municipal Education Councils.  

 

Keywords:  Education. Bolsa família program. Public management. Municipal governments 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Educação, em todas as suas formas, pode melhorar o futuro, instrumentalizando 

indivíduos e sociedades com as habilidades, perspectivas, conhecimento e valores para se 

viver e trabalhar de maneira sustentável. Em todas as políticas voltadas para o 

Desenvolvimento Sustentável, a educação é colocada como ponto central. E, nesse contexto, 

Estado como promotor do Desenvolvimento Sustentável, deve ter a preocupação em assegurar 

as condições de melhoria dos índices educacionais.  

Nesse contexto, a relevância desse tema se justifica tanto por questões de 

equidade social quanto pelos efeitos potenciais que a educação tem sobre o crescimento 

econômico, pobreza e bem-estar. Logo, o objetivo da tese é avaliar o poder público na 

educação. Nesse sentido, essa tese encontra-se dividida em três capítulos: 

O primeiro capítulo, parte do pressuposto que investigar a realidade das escolas 

brasileiras é essencial, pois possibilita ações específicas, capazes de promover uma educação 

de qualidade para todos. Assume-se como hipótese que a infraestrutura escolar é dependente 

do montante de recursos públicos investidos em educação. Em conjunto, essas duas variáveis 

auxiliam no desempenho educacional observado nas escolas distribuídas nos municípios 

brasileiros. Assim, o capítulo tem como objetivo identificar se as infraestruturas das escolas e 

os investimentos públicos em educação contribuem para elevar significativamente o 

desempenho educacional.  

O segundo capítulo mostra uma sistematização das políticas públicas educacionais 

e analisa de que forma tais políticas conseguiram alterar os indicadores educacionais 

brasileiros. Considerando-se que o município é o ente federativo mais próximo da população 

com grande capacidade de articulação e suporte para implementação de políticas públicas, 

seja em âmbito federal, estadual ou local. O Programa Bolsa Família (PBF) é um exemplo 

que o governo tem se preocupado em adotar uma postura voltada para o desenvolvimento 

sustentável, haja vista seus objetivos. O capítulo tem como objetivo geral avaliar se, e de que 

forma, o PBF contribuiu para melhorar os indicadores de educação infantil e ensino 

fundamental nos Estados Brasileiros. Espera-se despertar as unidades federativas para a 

necessidade de criar mecanismos que favoreçam a efetividade da política e assim, 

potencializar o impacto do PBF na promoção de uma educação mais inclusiva e de melhor 

qualidade. 

Por último, o terceiro capítulo, será feita uma análise da gestão municipal da 
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educação, com pretexto de identificar se as prefeituras brasileiras estão implementando os 

instrumentos necessários para uma boa gestão da educação. Por fim, considerando-se a 

importância social do PBF e o fato da sua implementação está condicionada à frequência 

escolar, faz uma análise do impacto do mesmo sobre os indicadores educacionais. Nesse 

contexto, este capítulo tem como propósito analisar se adoção de instrumentos gestão 

municipal influencia a implementação de medidas educacionais locais. Dessa forma, contribui 

para o debate sobre o fortalecimento do município como agente promotor de melhorias na 

educação e na implementação de ações educativas.  
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2 INFRAESTRUTURA ESCOLAR E INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM 

EDUCAÇÃO NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA PARA O DESEMPENHO 

EDUCACIONAL 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O Relatório “Learning to Realize Education’s Promise” publicado pelo Banco 

Mundial em 2018 enfatiza a importância das escolas na qualidade da educação. Para tanto, o 

relatório aponta para a necessidade de aplicar eficientemente os recursos públicos. Essa 

argumentação estabelece uma relação de causalidade entre infraestrutura escolar, 

investimentos públicos em educação e desempenho educacional. Esses três indicadores 

compõem uma tríade que constantemente encabeça a discussão sobre os principais problemas 

educacionais brasileiros. 

Apesar da educação no Brasil ter sofrido uma série de mudanças nas últimas 

décadas, as quais envolveram a gestão das escolas, a distribuição de competências entre os 

entes federativos, marcos regulatórios, persistem problemas como mau uso dos recursos 

públicos e desigualdades educacionais entre as escolas (ALVES, 2008). Além disso, 

avaliações de desempenho dos estudantes brasileiros apontam baixa habilidade básica em 

matemática, leitura, interpretação de textos (DE PAULA et al, 2018). 

Esse contexto ameaça qualquer estratégia desenvolvimentista, dado que a 

educação é reconhecidamente um elemento chave nos processos de desenvolvimento, 

conforme estabelecido na Declaração de Incheon elaborada no Fórum Mundial de Educação 

em 2015. 

A superação dos problemas educacionais é um desafio a ser vencido 

urgentemente, em escala mundial, dado que os planos globais para a educação estão inseridos 

na Agenda 2030 que delineia um conjunto de objetivos e metas a serem perseguidos no 

período 2016 – 2030, para alcançar o desenvolvimento sustentável global. A realidade 

educacional brasileira requer o aprimoramento dos instrumentos de gestão e de governança.  

Os arranjos institucionais para contemplar a amplitude e profundidade das 

transformações propostas pela Agenda 2030 perpassam o desafio da coordenação entre áreas 

de governo e outros atores na busca pela compreensão da integração e interseções entre as 

dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade. Além disso, requer a 

compreensão da complexidade das relações existentes entre os indicadores educacionais. 

Essa complexidade é observada nos princípios basilares da política educacional 
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brasileira, conforme preconizado na Carta Constitucional de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (BRASIL, 1988; 2014). Tais princípios apontam para a necessidade de 

uma ação pública, operacionalizada por meio de programas, projetos e ações que assegurem a 

todos os estudantes não apenas o ingresso e a permanência nas escolas, mas o usufruto de 

ambientes escolares com condições mínimas de funcionamento, para possibilitar oferta 

educativa de qualidade. Conforme o Art. 206, o ensino deve ser ministrado tendo como base a 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 

Nesse contexto, esse capítulo assume como hipótese que a infraestrutura escolar é 

dependente do montante de recursos públicos investidos em educação. Em conjunto, essas 

duas variáveis auxiliam no desempenho educacional observado nas escolas distribuídas nos 

municípios brasileiros. Acredita-se que investigar a realidade das escolas brasileiras é 

essencial, pois, possibilita ações específicas capazes de promover uma educação de qualidade 

para todos. Assim, o trabalho tem como objetivo identificar se as infraestruturas das escolas e 

os investimentos públicos em educação contribuem para elevar significativamente o 

desempenho educacional.  

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No cenário de elevadas disparidades e desigualdades regionais existentes entre as 

diversas redes de ensino, os estudos sobre fatores associados ao desempenho têm mostrado 

grandes diferenças entre as escolas (ALBERNAZ; FERREIRA; FRANCO, 2002; 

BARBOSA; FERNANDES, 2001; FLETCHER, 1998; JESUS; LAROS, 2004). Essas 

diferenças são explicadas por diversos fatores, entre eles, o nível socioeconômico das escolas. 

O procedimento de ensino-aprendizagem é complicado e exige a influência mútua 

de diversos fatores para ser realizado de forma apropriada. Demanda desde um corpo docente 

qualificado até condições de infraestrutura escolar adepta, o que inclui materiais didáticos, 

equipamentos e estruturas físicas correspondentes. Promover a educação requer a garantia de 

um ambiente com condições para que a aprendizagem possa ocorrer. É importante adequar 

um ambiente físico que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações 

humanas. 

A consolidação dos processos de avaliação educacional no Brasil tem levado ao 

aprofundamento de estudos sobre os fatores associados relevantes que possam explicar o 

desempenho escolar dos alunos nos exames padronizados. Entender esses fatores é de 

fundamental importância para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas na educação. 
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Muitos estudos têm sido realizados para estabelecer quais desses fatores impactam o 

aprendizado dos alunos e em que proporção (BARBOSA; FERNANDES, 2001; JESUS; 

LAROS, 2004; LEE, 2008; RODRIGUES, 2002). 

Segundo Sobral (1982), a biblioteca escolar, parte da análise das funções de 

biblioteca com relação ao sistema educativo, o currículo, a leitura, o desenvolvimento da 

capacidade de pesquisa, da criatividade, com aprendizagem permanente, a comunicação, a 

recreação, a capacidade do professor, a informação educativa e a relação com a comunidade.  

Em meados de 1980, Castro e Fletcher (1986) analisam as condições materiais das 

escolas brasileiras na época para uma amostra de 600 escolas para o Brasil para retratar a 

situação da rede física escolar, a disponibilidade de equipamentos necessários à atividade 

pedagógica e o funcionamento da escola. Colocaram explicitamente a questão da eficiência e 

da eficácia dos gastos públicos com educação e falaram da relevância da infraestrutura das 

escolas para o aprendizado dos alunos. Os autores falam da necessidade de conhecer melhor o 

impacto das condições materiais das escolas nos resultados educacionais.  

A infraestrutura das escolas é um dos aspectos da educação brasileira que vem 

chamando a atenção há muitos anos. Apesar dos avanços no acesso à escolarização - como a 

universalização do ensino fundamental, na década de 1990 - ainda perseveram indicadores 

que apontam para a baixa qualidade dessa oferta educacional pública do país (FRANCO; 

ALVES; BONAMINO, 2007; OLIVEIRA; 2007; LIMA, 2011) 

Sátyro e Soares (2007) estudam a infraestrutura escolar com base nos dados dos 

Censos Escolares de 1997 a 2005 e constatam que, embora tenha ocorrido uma melhora no 

período, isso não repercutiu em termos da repetência e do aprendizado dos alunos. Além das 

diferenças individuais e familiares dos estudantes, estudos têm mostrado que a escola pode 

fazer a diferença (BARBOSA e FERNANDES, 2001; LEE, 2008). Variáveis referentes à 

infraestrutura e aos equipamentos escolares estão entre os produtores de bons desempenhos 

dos alunos (BARBOSA e FERNANDES, 2001; JESUS & LAROS, 2004) 

Os resultados apontados pela literatura demonstram o quanto ainda é preciso 

investir em infraestrutura escolar no Brasil e que estudos descritivos podem contribuir para 

tornar mais transparente aos gestores essa realidade. Soares Neto et al. (2013) consideram a 

estrutura predial e equipamentos da escola como um traço latente único baseado no Censo 

Escolar de 2011. De acordo com os autores, quatro níveis de infraestrutura foram 

estabelecidos: elementar, básico, adequado e avançado. Verificou-se que 44,5% das escolas 

brasileiras possuem infraestrutura elementar e que grande parte delas está na área rural das 

regiões Norte e Nordeste. Essas escolas são responsáveis por mais de 7 milhões de matrículas. 
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Segundo Franco et al. (2007), diferente dos países desenvolvidos, ainda se 

observa grande variabilidade entre as condições de funcionamento dos estabelecimentos 

educacionais no Brasil, variável que precisa ser considerada para melhoria da qualidade da 

educação brasileira. Os autores destacam, porém, que não basta a garantia desses insumos 

elementares, sendo necessário que eles sejam efetivamente usados de modo coerente no 

âmbito das escolas.  

Em estudo para construção de uma tipologia para os estabelecimentos escolares 

brasileiros, desenvolvido com o apoio do método Grade of Membership – GoM, detectam que 

as escolas brasileiras podem ser categorizadas em três perfis extremos quanto às condições de 

infraestrutura, conforme nível de precariedade dessas condições. Segundo os autores, 

preocupa o fato de que a maior das escolas brasileiras adere ao perfil das mais precárias de 

infraestrutura, quadro agravado pelas disparidades regionais (CERQUEIRA E SAWYER, 

2007). 

Machado (2014) identificou fatores de considerável relevância na aprendizagem e 

construiu diversos indicadores associados ao aluno, à turma e à escola com base na teoria de 

resposta ao item. Fazendo uma análise com regressão multinível verificou que dentre os 

fatores associados à escola, o “aparelhamento das escolas” foi o que provocou maior impacto 

no desempenho de alunos do quinto ano do ensino básico, tanto em língua portuguesa quanto 

em matemática. 

Machado e Barbetta (2015), em recente trabalho, propõem uma escala para 

mensuração do nível de aparelhamento das escolas, elaborado com base nos dados do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), também 

constatam condições desiguais entre as unidades escolares. De acordo com os autores, cerca 

de 48% das escolas brasileiras podem ser enquadradas em níveis ainda elementares em termos 

de disponibilidade de equipamentos escolares. 

Conforme estudos de Waiselfisz (2000a; 2000b), para verificar em que aspectos 

físicos da escola influenciam o rendimento do aluno, com vistas a subsidiar o aprimoramento 

dos Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas, adotados pelo Programa Fundescola, 

são constatadas enormes diferenças de serviços e facilidades que existem entre as unidades 

escolares, inclusive dentro de uma mesma área, estado ou região. Os estudos - que 

abrangeram mais de 9.226 prédios escolares de 167 Municípios, de 17 Estados das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apontam que, na totalidade dos ambientes escolares 

analisados, as escolas estaduais dispõem de infraestrutura melhor que as municipais. Também 

foram constatadas distinções expressivas entre os ambientes escolares das zonas rurais e 
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urbanas, em favor destas últimas. 

No contexto internacional, Hattie (2009) trata da influência da infraestrutura no 

desempenho dos estudantes considerando vários países, entre os quais Estados Unidos e Nova 

Zelândia. Ele argumenta que a maior fonte de variância está, na verdade, dentro das escolas e 

não entre as escolas. Esse dado é consistente com países desenvolvidos, cuja infraestrutura 

escolar se apresenta de forma equitativa entre as escolas. Não obstante, tais achados não 

parecem ser ratificados em países que possuem um sistema educacional não equitativo. 

Ainda no cenário internacional, em um estudo recente no contexto da América 

Latina, Duarte, Gargiulo e Moreno (2011) abordam o tema da infraestrutura e do aprendizado 

com base nos dados do Second Regional Comparative and Explanatory Study (Serce).  

A garantia de padrão mínimo de qualidade e condições de igualdade de acesso e 

permanência na escola constituem princípios basilares da política educacional brasileira. 

Ressalta-se a contribuição política e social deste estudo ao ressaltar as desigualdades de 

infraestrutura existentes entre as escolas. Assim, fica transparente a necessidade de políticas 

públicas que visem a diminuir as discrepâncias e promover condições escolares mínimas para 

que a aprendizagem possa ocorrer em um ambiente escolar mais favorável (SOARES NETO 

et al., 2013). 

Para mitigar essa situação, a União deve exercer função redistributiva e supletiva, 

mediante assistência técnica e financeira aos entes federados. Nesse sentido, situa-se o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) criado em 1995, financiada e gerida pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que descentraliza recursos às escolas 

públicas para concorrer com a manutenção e melhoria de sua infraestrutura física e 

pedagógica dos estabelecimentos. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão 

escolar. 

2.3 METODOLOGIA 

2.3.1 Origem dos dados e área geográfica 

  

As questões centrais do estudo envolveram indicadores relacionadas à 

infraestrutura escolar, despesas com educação e desempenho educacional. Esses indicadores 

foram representados por proxies que demandaram a definição de métricas. No Quadro 1 

consta a fonte dos dados utilizados na operacionalização de cada indicador e os anos 

considerados.  

A área geográfica do estudo contemplou os 5.570 municípios brasileiros, 
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conforme delimitação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Embora tenha sido adotada uma escala municipal, os resultados foram apresentados por meio 

de valores médios das unidades federativas.   

 

Quadro 1 -Origem dos dados utilizados no estudo 
Indicadores Proxy Fonte dos dados Período 

Infraestrutura 

Escolar 

Índice de 

Infraestrutura Escolar 

(IIE) 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) - Censo 

Escolar da Educação Básica (formulário 

Cadastro das Escolas) 

http://inep.gov.br/web/guest/microdados 

Anos 2007 e 2017 

Investimentos 

Públicos em 

Educação 

 

Despesas com 

educação liquidadas 

Tesouro Nacional - Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro (Siconfi) Despesas por função: 

educação e cultura. 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/pu

blic/consulta_finbra/finbra_list.jsf 

Anos 2000 a 

2006; Anos 2010 

a 2016 

Desempenho 

Educacional 

IDEB - Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – 

IDEB: Resultados e Metas 

http://ideb.inep.gov.br/ 

Anos 2005, 2007, 

2013, 2015 e 

2017 

Fonte: Elaboração própria 

2.2 Operacionalização dos indicadores adotados no estudo 

 

As proxies dos três indicadores adotados no estudo foram obtidas mediante 

tratamento matemático descrito a seguir. 

a) Indicador infraestrutura escolar 

A infraestrutura da escolar foi medida por meio do cálculo de um índice agregado 

denominado Índice de Infraestrutura Escolar (IIE). O IIE captou as condições das escolas 

públicas de ensino fundamental (municipais e estaduais) nas seguintes dimensões: i) 

infraestrutura de serviços básicos, ii) infraestrutura física, iii) disponibilidade de 

equipamentos e iv) capacitação dos docentes e alunos.  

A escolha das quatro dimensões foi amparada por Barguil (2006), que argumenta 

que a arquitetura do espaço escolar, prédio, com suas salas, paredes e espaços vazios contribui 

ou impede o desenvolvimento de práticas pedagógicas. A infraestrutura de serviços básicos e 

infraestrutura física, constituem a razão de ser dos objetivos educacionais na lógica do 

currículo, pois o espaço físico é erigido exatamente conforme os preceitos estabelecidos numa 

determinada época, não sendo, como se poderia supor, um espaço neutro, sem intenções 

(BARGUIL, 2006). 
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Os indicadores de cada dimensão são apresentados no Quadro 2. Os critérios 

adotados na sua seleção foram a capacidade de refletir as condições da escola, disponibilidade 

espacial (para todos os municípios brasileiros) e temporal (anos de interesse do estudo: 2007 e 

2017). Outros critérios desejáveis a indicadores também foram considerados, dentre eles 

confiabilidade das fontes e facilidade de interpretação (RIGBY et al., 2001). 

 

Quadro 2- Indicadores componentes por dimensão do Índice de Infraestrutura Escolar- 2007 e 

2017 
Dimensão Indicador 

Infraestrutura de serviços básicos 

(ib) 

 

1- Local de funcionamento do prédio escolar 

2- Existência de água filtrada 

3- Existência de água rede publica 

4- Existência de energia rede publica 

5- Existência de esgoto rede publica 

6- Existência de alimentação 

7- Existência de lixo coleta periódica 

8- Acesso a internet 

 

Infraestrutura física 

(if) 

1- Existência de sala de professor 

2- Existência de laboratório de informática 

3- Existência de laboratório de ciências 

4- Existência de quadra de esportes 

5- Existência de cozinha 

6- Existência de biblioteca 

7- Existência de parque infantil 

8- Existência de banheiro 

 

Disponibilidade de Equipamentos 

(de) 

1- Existência de equipamento de TV 

2- Existência de equipamento de copiadora 

3- Existência de equipamento de impressora 

4- Existência de computador 

 

Capacitação dos Docentes e Discentes 

(cd) 

1- Existência de EJA- escolas com Educação de Jovens e Adultos 

2- Existência de profissionalizante- escolas com Educação Profissional 

Fonte: Elaboração própria com base nos Censos Escolares (INEP, 2007 e 2017) 

 

O cálculo do IIE constou de três etapas, conforme Carvalho et al. (2013) e Lima 

et al. (2014).  Inicialmente, considerou-se a natureza binária de cada indicador, sendo 

atribuído valor 1(um) à existência do componente na escola e valor 0 (zero) à ausência. Em 

seguida foram criados subíndices para cada dimensão por meio da expressão.  

 

                            (1) 

 

Sendo: 

SIIEjp= Subíndice de Infraestrutura Escolar referente à j-ésima dimensão e à p-
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ésima escola. 

Epij= Escore obtido pela p-ésima escola no i-ésimo indicador da  j-ésima dimensão 

(0 ou 1) 

Emaxij= escore máximo do i-ésimo indicador da  j-ésima dimensão (no caso, 1) 

j = 1, ..., m, número de dimensões  

p = 1, ..., k, número de escolas 

i = 1, ..., n, número de indicadores da j-ésima dimensão 

Em seguida, foi calculado o Índice de Infraestrutura Escolar final (IIE), o qual 

correspondeu à média aritmética dos quatro subíndices calculados. 

Os valores calculados variaram de 0 (ausência de todos os indicadores avaliados) 

a 1 (presença de todos os indicadores avaliados). De outro modo, quando multiplicados por 

100, os subíndices e o índice podem ser interpretados como o percentual de indicadores de 

infraestrutura existentes na escola. 

A média aritmética dos IIE de todas as escolas originou o IIE do município. Da 

mesma forma, a média aritmética dos IIE dos municípios origina o IIE da unidade federativa, 

sendo esta a escala adotada na apresentação e discussão dos resultados referentes à 

infraestrutura escolar. 

b) Indicador desempenho educacional 

Não existe um consenso sobre a definição do conceito de qualidade em educação, 

mas o conceito tem sido utilizado, principalmente, a partir de três dimensões: acesso à escola, 

permanência e aprendizado adequado (GUSMÃO, 2013; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). O 

aprendizado adequado é refletido no desempenho dos alunos. No Brasil, essa métrica vem 

sendo avaliada por meio de exames padronizados vinculados ao Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb). O Saeb fornece o IDEB -  Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica que consiste na combinação de dois indicadores chaves na avaliação de desempenho 

educacional: i) pontuação média dos estudantes da educação básica em exames padronizados 

e ii) taxa média de aprovação dos estudantes (FERNANDES, 2007).  

Assim, a proxy para desempenho educacional adotada no estudo foi o IDEB do 

município, restrito ao universo de escolas públicas. Considerando-se o interesse por uma 

análise dinâmica das mudanças ocorridas na última década, optou-se por definir dois anos 

base:  2007 e 2017, sendo este último definido com base na indisponibilidade de dados mais 

recentes para todos os indicadores descritos no Quadro 3.  Admitindo-se que valores pontuais 

do IDEB podem carregar algum viés quanto à real, foram adotados valores médios de 2005 e 
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2007 para a série de 2007 e valores médios de 2013, 2015 e 2017 para a série de 2017. 

c) Indicador investimentos públicos em educação 

O indicador investimentos públicos em educação foi representado pelas despesas 

com educação liquidadas, as quais consistem na contabilização do valor recebido pelo 

fornecedor (valor pago). Essas despesas incluem recursos dos governos municipal, estadual e 

federal. Da mesma forma trabalhada no IDEB, foram definidas duas séries de despesas: a 

primeira delas referente à soma das despesas no período 2000 a 2006 e, a segunda delas 

referente à soma das despesas de 2010 a 2016. Os valores foram deflacionados por meio do 

índice geral de preços (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – base dezembro de 2017. 

2.3.3 Modelo Econométrico 

 

Considerando-se a hipótese explicitada inicialmente, a análise das relações entre 

infraestrutura escolar, investimentos públicos em educação e desempenho educacional foi 

testada por meio da estimação de regressões quantílicas.  

O método de mínimos quadrados ordinários (MQO) para estimar relações de 

causalidade entre quaisquer variáveis explicativas (X) e a variável IIE pode ser uma escolha 

equivocada, haja vista que fornece estimadores que representam o efeito médio de X sobre a 

distribuição condicional de IIE em X. Em outras palavras, os estimadores obtidos por MQO 

podem ser incapazes de captar possíveis efeitos diferenciados de quaisquer variáveis 

explicativas nos municípios com menores ou maiores níveis de infraestrutura escolar 

(BERTUSSI; FIGUEIREDO, 2009) 

Uma opção nesse caso é a estimação de tais efeitos por meio de regressão 

quantílica (KOENKER e BASSET, 1978). A análise quantílica produz estimativas 

aproximadas para os diferentes quantis da distribuição da variável dependente. Assim, para 

cada quantil , haverá um vetor β de parâmetros estimados (KOENKER, 2005). Essa é uma 

alternativa válida em análises de infraestrutura, quando se costuma direcionar atenção 

especial àqueles grupos situados nos extremos da distribuição, ou seja, nos quantis mais 

baixos e mais altos. No caso deste capítulo, foi adotado o modelo genérico: 

 

                                                                           (2) 

 

Na equação 2,  é o  - ésimo quantil condicional da variável dependente 

(Y) correspondente ao j-ésimo município ( = 10, 25, 50, 75 e 90), Xj é o valor da variável 
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explicativa correspondente ao j-ésimo município, β0 () é o intercepto da reta de regressão 

correspondente ao  - ésimo quantil condicional da distribuição de Y e β1() o impacto da 

variável explicativa Xj  no  - ésimo quantil condicional da distribuição de Y;  j() é a 

perturbação estocástica que representa os demais fatores que não estão sob controle do 

modelo estatístico no  - ésimo quantil condicional da distribuição, .  

Foram estimados dois modelos: a) para avaliar se os investimentos públicos em 

educação têm impacto na infraestrutura escolar (equação 3) e b) para avaliar se os 

investimentos públicos em educação e a infraestrutura escolar têm impacto no desempenho 

escolar (equação 4). As equações 3 e 4 foram estimadas para os anos 2007 e 2017. 

 

                                        (3) 

             (4) 

 

Sendo: 

- Logaritmo do Índice de Infraestrutura da Escola para o  j-ésimo município; 

- Logaritmo dos investimentos públicos em educação no j-ésimo município; 

- Logaritmo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para o j-ésimo 

município. 

O uso de uma função logarítmica para representar o modelo traz vantagens como 

a interpretação dos coeficientes em termos de elasticidade, redução dos impactos negativos 

provocados por outliers e possibilidade de aumento na homocestacidade dos erros 

(KHANDKER, 2005:278). 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos e análises que se ocupam, direta ou indiretamente, em descrever ou 

classificar as condições de infraestrutura física dos estabelecimentos de ensino brasileiros são 

unânimes em assinalar a situação precária e desigual de funcionamento de muitas escolas do 

país, ainda que sob diferentes perspectivas metodológicas, fontes de dados e abrangências 

(OLIVEIRA, 2017). A avaliação da infraestrutura por meio do IIE corrobora essa visão. 

Como se observa na tabela 1, em 2007 menos da metade dos 22 itens avaliados 

estão presentes nas escolas públicas brasileiras (IIE = 0,421 ou 42,1%). Observa-se uma 

heterogeneidade alta entre os municípios brasileiros (C.V > 30%), nota-se que há casos 

extremos dentre de cada unidade federativa, como no caso do Espírito Santo, Goiás, 
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Maranhão, que apresentaram municípios sem qualquer infraestrutura (Mínimo = 0,00) e 

municípios com a utilização de todos eles (Máximo = 1,00). Este dado demonstra que o Brasil 

ainda se encontrava distante, não somente da equidade entre as escolas, mas também da 

garantia de um padrão mínimo de qualidade. Havia um percentual alto de escolas que não 

possuíam requisitos básicos de infraestrutura, como sala de diretoria, sala de professor e 

biblioteca. 

Como se nota, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, lideravam a implementação 

dos instrumentos básicos de infraestrutura, pois seus municípios adotavam, em média, 

59,70%, 59,12% e 55,56%, respectivamente. Por outro lado, Roraima, Pará e Amazonas, se 

encontravam nas piores posições quanto ao valor médio do IIE. 

 

Tabela 1- Estatísticas descritivas do IIE, por unidade federativa- Ano  2007 

Unidade Federativa 
Total de 

Municípios 

Índice Médio de 

Infraestrutura das 

Escolas 

Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

% 

Roraima 15 0,2811 0,2381 0,0000 0,9545 0,1952 69,43% 

Maranhão 217 0,2913 0,2857 0,0000 1,0000 0,1830 62,82% 

Pará 144 0,2920 0,2381 0,0000 0,9545 0,1936 66,30% 

Amazonas 62 0,2932 0,2381 0,0000 0,9545 0,1893 64,57% 

Piauí  224 0,3040 0,2857 0,0000 0,9545 0,1933 63,60% 

Tocantins 139 0,3270 0,2857 0,0000 1,0000 0,2282 69,79% 

Amapá 16 0,3295 0,2857 0,0000 0,9545 0,2308 70,05% 

Rondônia 52 0,3301 0,2857 0,0000 0,8636 0,2348 71,15% 

Acre 22 0,3340 0,2857 0,0000 0,9091 0,2044 61,20% 

Bahia 417 0,3499 0,3333 0,0000 0,9545 0,2234 63,86% 

Ceará 184 0,3581 0,3333 0,0000 0,9545 0,2346 65,51% 

Paraíba 223 0,3596 0,3333 0,0000 0,9545 0,2055 57,13% 

Sergipe 75 0,3694 0,3333 0,0000 0,9545 0,2022 54,73% 

Rio Grande do Norte 167 0,3713 0,3636 0,0000 0,9091 0,2268 61,09% 

Pernambuco 185 0,3770 0,3333 0,0000 0,9545 0,2115 56,11% 

Minas Gerais 853 0,3831 0,3810 0,0000 0,9545 0,2942 76,81% 

Alagoas 102 0,4139 0,3810 0,0000 0,9091 0,2090 50,51% 

Espírito Santo 78 0,4553 0,4762 0,0000 1,0000 0,2723 59,80% 

Mato Grosso 141 0,5288 0,5909 0,0000 1,0000 0,2284 43,18% 

Mato Grosso do Sul 79 0,5304 0,5909 0,0000 1,0000 0,2279 42,97% 

Goiás 246 0,5360 0,5909 0,0000 1,0000 0,2428 45,30% 

Distrito Federal 1 0,5450 0,5909 0,0000 1,0000 0,2559 46,95% 

Rio Grande do Sul  497 0,5463 0,5909 0,0000 1,0000 0,2407 44,06% 

Santa Catarina 295 0,5524 0,5909 0,0000 1,0000 0,2390 43,27% 

Paraná  399 0,5556 0,5909 0,0000 1,0000 0,2361 42,50% 

Rio de Janeiro 92 0,5912 0,6667 0,0000 1,0000 0,2469 41,76% 

São Paulo 645 0,5970 0,6364 0,0000 1,0000 0,2203 36,91% 
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Brasil 5570 0,4210 0,4091 0,0000 1,0000 0,2563 60,88% 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa das Escolas- INEP, 2007 

 

Na tabela 2, constam os IIE para o ano de 2017. O que se observa é uma média de 

59,77% de adoção de instrumentos da infraestrutura escolar pelos municípios brasileiros (IIE= 

0,5977), dentre as 22 disponibilidades avaliadas e apresentadas no quadro 3.  Analisando o 

IIE, observa-se que nenhuma unidade federativa implementou todos os instrumentos 

avaliados, liderando Distrito Federal, seguido do Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, cujos 

municípios implementaram, em média, 76,27%, 71,48% e 71,25%, respectivamente. Em 

oposição, os casos mais graves se localizam nos municípios pertencentes aos Estados do 

Amazonas, Acre e Roraima, na região Norte. A heterogeneidade entre as escolas também é 

maior nas unidades federativas da região Norte e menor no Distrito Federal (C.V = 10,93%). 

 

Tabela 2- Estatísticas descritivas do IIE, por unidade federativa- Ano  2017 

Unidade Federativa 
Total de 

Municípios 

Índice Médio de 

Infraestrutura das 

Escolas 

Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação % 

Amazonas 62 0,3698 0,2727 0,0000 0,9545 0,2327 62,93% 

Acre 22 0,3786 0,2727 0,0000 0,9091 0,2195 57,97% 

Roraima 15 0,3935 0,3636 0,0455 0,9545 0,2687 68,29% 

Pará 144 0,4148 0,4091 0,0000 1,0000 0,2024 48,80% 

Maranhão 217 0,4245 0,4091 0,0455 0,9545 0,1773 41,77% 

Amapá 16 0,4801 0,5000 0,0455 0,9545 0,2091 43,54% 

Piauí  224 0,5228 0,5455 0,0909 0,9545 0,1697 32,46% 

Bahia 417 0,5401 0,5455 0,0455 0,9545 0,1839 34,06% 

Paraíba 223 0,5433 0,5455 0,1364 0,9545 0,1627 29,95% 

Alagoas 102 0,5541 0,5455 0,0909 0,9545 0,1654 29,85% 

Pernambuco 185 0,5551 0,5909 0,0455 0,9545 0,1801 32,44% 

Sergipe 75 0,5694 0,5455 0,0909 0,9545 0,1543 27,09% 

Rondônia 52 0,5851 0,6364 0,0455 1,0000 0,1779 30,41% 

Rio Grande do Norte 167 0,5923 0,5909 0,1818 0,9545 0,1576 26,60% 

Tocantins 139 0,6038 0,6364 0,0909 0,9545 0,1692 28,02% 

Ceará 184 0,6229 0,6364 0,1818 0,9545 0,1456 23,37% 

Mato Grosso 141 0,6385 0,6818 0,0455 0,9545 0,1611 25,23% 

Espírito Santo 78 0,6543 0,6818 0,1818 0,9545 0,1775 27,13% 

São Paulo 645 0,6580 0,6818 0,1818 0,9545 0,1169 17,77% 

Santa Catarina 295 0,6768 0,6818 0,1818 0,9545 0,1262 18,64% 

Minas Gerais 853 0,6884 0,7273 0,1364 1,0000 0,1622 23,56% 

Rio Grande do Sul  497 0,6890 0,6818 0,0909 1,0000 0,1333 19,35% 

Goiás 246 0,6929 0,7273 0,0909 0,9545 0,1153 16,64% 

Paraná  399 0,6989 0,7273 0,1364 1,0000 0,1239 17,73% 

Rio de Janeiro 92 0,7125 0,7273 0,2273 1,0000 0,1142 16,03% 
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Mato Grosso do Sul 79 0,7148 0,7273 0,3182 0,9545 0,1091 15,27% 

Distrito Federal 1 0,7627 0,7727 0,3182 0,9091 0,0834 10,93% 

Brasil 5570 0,5977 0,6364 0,0000 1,0000 0,1892 31,66% 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa das Escolas- INEP, 2017 

 

Uma análise comparativa da infraestrutura escolar entre 2007 e 2017 aponta uma 

melhoria no indicador. A existência de itens que favorecem uma melhor condição escolar 

cresceu em todas as unidades federativas. Em âmbito nacional houve um crescimento de 42% 

no valor do IIE, sendo que nos estados de Tocantins, Minas Gerais e Rondônia esse 

crescimento foi de 84,6%, 79,7% e 77,2%, respectivamente. Ainda como ponto positivo, 

observa-se que embora as assimetrias ou desigualdades entre as escolas permaneçam, houve 

uma redução de 48% no coeficiente de variação do IIE considerando-se o Brasil como um 

todo.   

A queda na desigualdade entre as escolas é decorrente de uma conjuntura que 

buscou melhoria nos indicadores de educação via implementação de um conjunto de 

estratégias organizadas pelo poder público, que contemplam mudanças na estrutura física das 

escolas. Como exemplo tem-se a Lei n 12.244 de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País, determinando que os 

sistemas de ensino devem desenvolver esforços progressivos para que a universalização das 

bibliotecas escolares seja efetivada num prazo máximo de dez anos, sendo obrigatório um 

acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. Assim, 

seria necessário conciliar a questão do acervo com a infraestrutura física, para que os 

objetivos da implantação das bibliotecas sejam atingidos. 

Outro fator influenciador das mudanças verificadas foi a criação do Plano 

Nacional da Educação (PNE) em 2014 com metas para o país atingir uma educação com 

qualidade e mais equitativa no prazo de 10 anos (BRASIL, 2014). No PNE, a noção de 

qualidade contempla todos os níveis, modalidades e etapas de ensino e a equidade está 

associada à ideia de justiça, inclusão de minorias e redução das desigualdades em todas as 

dimensões do direito à educação. No mesmo contexto foi criada uma política específica para 

informatização das escolas como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(PROINFO) com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de 

enriquecimento pedagógico no ensino fundamental e médio.  

Apesar das mudanças, ainda há problemas a serem minimizados. Ainda segundo 

dados do censo escolar 2017, do total de escolas que oferecem ensino fundamental, apenas 

41,6% contam com rede de esgoto, e 52,3% com fossa. Em 6,1% delas, não há sistema de 
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esgotamento sanitário. A garantia de água ocorre por meio da rede pública de abastecimento 

na maior parte dos casos (65,8%), mas há aquelas abastecidas por poço artesiano (17,4%); 

cacimba, poço ou cisterna (11,9%) ou diretamente por rios, córregos ou outros canais (6,2%). 

Em 10% delas, não há água, energia ou esgoto. Apenas 46,8% das escolas dispõem de 

laboratório de informática; 65,6% das escolas têm acesso à internet; em 53,5% das escolas a 

internet é por banda larga. 

Modificar esse cenário é uma urgência que deve ser pautada como um problema 

básico, demandante de investimentos concentrados nas regiões mais desprovidas. O 

adiamento de soluções pode contrariar as expectativas de avanços na educação e contrariar os 

cenários positivos para o alcance das metas associadas aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Trazendo a discussão para a importância dos investimentos públicos para a 

melhoria da infraestrutura escolar os resultados expostos na Tabela 3 mostram que houve uma 

redução no impacto dos investimentos sobre o IIE em todos os quantis se comparados os anos 

2007 e 2017. Contudo, os coeficientes significativos reforçam que não se pode prescindir de 

tais investimentos se a pretensão é tornar as escolas mais adequadas a atender aos padrões 

requeridos quanto à infraestrutura, mesmo considerando que os coeficientes estimados 

mostraram uma baixa elasticidade evidenciando que são necessários aumentos significativos 

nos investimentos públicos para se obter um impacto significativo na infraestrutura escolar. 

Como observado, considerando-se o Brasil como um todo, no caso dos 

municípios situados no quantil 0,10, um aumento de 1% nos investimentos públicos em 

educação aumenta em 0,1324% o IEE (ano 2007). Apesar da relação significativa entre as 

variáveis, a diferença nos coeficientes de cada quantil permite inferir que nem sempre maiores 

recursos significam maiores retornos. Observando o comportamento por quantil, nota-se que 

nas escolas com níveis mais baixos de IIE (quantis inferiores), o impacto dos investimentos 

públicos tende a ser maior.  Há um maior retorno de tais investimentos. 

Ainda como ponto a ser destacado nos resultados nos extremos da distribuição, 

quantis 10 e 90, nota-se uma relação inversa entre investimentos públicos e infraestrutura 

escolar. Os investimentos públicos em educação nos municípios onde as escolas apresentam 

piores condições de infraestrutura escolar podem ter impacto negativo em decorrência de um 

conjunto de fatores que envolvem uma fiscalização pouco efetiva dos recursos aplicados em 

educação, elevados gastos com burocracia, denúncias de compras superfaturadas, desvio de 

merenda escolar e gastos abusivos com transporte escolar. Essa estrutura é favorecida por 

baixos níveis de governança e contribui negativamente para eficácia dos gastos públicos. 
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Rajkumar e Swaroop (2008), afirmam que os gastos públicos com educação muitas vezes não 

produzem a melhoria esperada nos resultados em decorrência de uma má governança.  

 

Tabela 3- Análise quantílica entre investimentos públicos em educação e IIE- 2007 e 2017 

Descrição 
2007 2017 

q10 

LnInvPublico 0,1324*** -0,01053** 

Constante -3,7404 -0,6546 

R2 0,0273 0,0006 

  q25 

LnInvPublico 0,1259*** 0,0303*** 

Constante -3,4007 -1,1584 

R2 0,0313 0,0037 

  q50 

LnInvPublico 0,1179*** 0,01723*** 

Constante -2,9861 -0,7714 

R2 0,0435 0,0054 

  q75 

LnInvPublico 0,05461*** 0,0027*** 

Constante -0,15555 -0,4112 

R2 0,021 0,0003 

  q90 

LnInvPublico 0,1432*** -0,0026*** 

Constante -0,6826 -0,2564 

R2 0,0031 0,005 

N 5496 5454 

Teste Wald 188,27*** 26,47*** 

Nível de significância *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1  

Fonte: Elaboração própria 

 

Muitos estudos questionam se os gastos com educação influenciam o desempenho 

dos alunos (HANUSHEK, 1989; MARLOW, 2000; WALBERG e FOWLER JR, 1987). Do 

mesmo modo, há controvérsias quanto à relação de causalidade entre infraestrutura das 

escolas e a performance de seus alunos (SULEMANA, 2011; IKOYA e ONOYASE, 2008; 

BARRET et al., 2019). Os resultados dos modelos estimados mostram que para o ano de 2007 

os investimentos públicos em educação têm impactos negativos sobre o desempenho escolar 

em todos os quartis. A partir dessa conjuntura, surgem as questões relacionadas à eficiência 

dos gastos em educação. A alocação de recursos é um dos desafios encontrados, o que vem 

exigindo dos administradores públicos a prestação de serviços que atenda as demandas 

básicas. O desenvolvimento da educação como um dos fatores responsáveis pelos avanços 

socioeconômicos da população tem relação com a alocação dos recursos públicos 
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(FONSECA; FERREIRA, 2009; MERCAN; SEZER, 2014). 

De um modo geral, a situação da educação melhorou na análise desses dez anos, 

em 2017, os investimentos públicos em educação apresentam uma relação positiva com o 

Ideb, sendo maior para os quantis inferiores. Assim, os administradores públicos estão 

alocando de forma mais eficiente os recursos públicos em educação. Ressalta-se que, em 

2017, ocorre uma elevação na influência do IIE no desempenho educacional. Não se trata 

somente de comprar equipamentos; prover condições de infraestrutura envolve condições 

físicas como energia e água, além de condições de uso e manutenção dos equipamentos.  

O dinheiro tem que ser empregado onde faz maior diferença. Tem-se uma grande 

desigualdade de infraestrutura escolar e, infelizmente, as escolas menos equipadas atendem os 

alunos mais carentes. Apenas ter bons professores, uma boa diretoria e alunos engajados não é 

o suficiente para obter um ensino de boa qualidade. Contar com uma boa infraestrutura 

escolar e com um bom planejamento para tornar o investimento eficaz é crucial para garantir 

bons resultados no aprendizado e no desenvolvimento do aluno. Se observa na maioria dos 

países desenvolvidos, as condições de infraestrutura física das escolas brasileiras fazem 

diferença no desempenho dos estudantes (BROOKE e SOARES; 2008).  

Logo, o acesso a serviços básicos como água, eletricidade e esgotamento 

sanitário; dependências escolares; existência de biblioteca ou sala de leitura; infraestrutura de 

comunicação e informação; além de formação de professores, que não é infraestrutura, mas é 

de importância fundamental para a qualidade do ensino (SÁTYRO e  SOARES, 2007). 

Cabe observar, no entanto, que o índice de infraestrutura escolar impacta 

significativamente na trajetória da qualidade Educação nos Estados Brasileiros. Porém, o 

impacto positivo do IIE se manifesta de forma distinta nos quartis e tende a ser mais 

significativo, nas unidades federativas com Ideb mais baixo. Assim, o estabelecimento de um 

investimento na infraestrutura escolar nacional e unificado tem um peso importante para 

melhorar a qualidade da educação. 

Ressalta-se que comparando o impacto das variáveis investimento público e IIE, 

observa-se que, para influenciar no desempenho escolar, é viável investir mais em 

infraestrutura e verificar o repasse dessas despesas com educação.  

Em linhas gerais, mesmo reconhecendo o caráter exploratório do trabalho, 

assume-se que no cenário descrito, no qual os Estados apresentam baixa e distinta qualidade 

de Educação, é questionável atribuir uma educação com mais infraestrutura para se ter melhor 

qualidade.  
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Tabela 4- Análise quantílica entre investimentos públicos em educação e IIE e Ideb- 2007 e 2017 

Descrição 
2007 2017 

q10 

LnIIE 0,0805*** 0,7205*** 

LnInvPublico -0,0056 0,01355*** 

Constante 1,1615*** 1,7051*** 

R2 0,0094 0,0029 

  q25 

LnIIE 0,116*** 0,5862*** 

LnInvPublico -0,0125** 0,0202*** 

Constante 1,4578*** 1,6794*** 

R2 0,0131 0,0009 

  q50 

LnIIE 0,1393*** 0,7068*** 

LnInvPublico -0,0131** 0,0266*** 

Constante 1,7119*** 45,17*** 

R2 0,0193 0,001 

  q75 

LnIIE 0,0639*** 0,6036*** 

LnInvPublico -0,00045 0,0054 

Constante 1,5723*** 45,6699*** 

R2 0,0084 0,0025 

  q90 

LnIIE 0,0396*** 0,4382*** 

LnInvPublico -0,0014 -0,0026 

Constante 1,6578*** 45,8224*** 

R2 0,0045 0,002 

N 5427 5454 

Teste Wald 35,93*** 32,13*** 

Nível de significância *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1  

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados apresentados mostram que é preciso garantir uma infraestrutura 

mínima com relação ao prédio escolar, disponibilidade de água filtrada, energia, água e esgoto 

proveniente da rede pública e, principalmente, saneamento básico para assegurar uma melhora 

no desempenho escolar. No mesmo contexto, Alves, Soares e Xavier (2016) concluem que 

analisar os efeitos da qualidade e equidade nos municípios constitui uma forma de indicar 

espaços de ação para as políticas. Os resultados dos municípios apontam limites nas políticas 

universalistas para a melhoria dos indicadores educacionais, pois a qualidade da educação nos 

municípios nem sempre é equitativa. 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capítulo mostrou que os municípios brasileiros melhoraram em relação a 
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infraestrutura escolar durante o período 2007 a 2017, mas ainda possuem um baixo nível de 

implementação de itens que assegurem melhores condições de infraestrutura. Embora, as 

desigualdades entre as escolas tenham sido reduzidas entre 2007 e 2017, ainda se observa um 

ambiente pouco equitativo. 

 Essa situação é preocupante porque alimenta um sistema educacional desigual, 

haja vista que o estudo permitiu concluir que a infraestrutura escolar exerce influência 

significativa sobre o desempenho educacional. Prédios e instalações adequadas, existência de 

biblioteca escolar, espaços esportivos e laboratórios, acesso a livros didáticos, materiais de 

leitura e pedagógicos, relação adequada entre o número de alunos e o professor na sala de aula 

e maior tempo efetivo de aula, por exemplo, possivelmente, melhorem o desempenho dos 

alunos. 

 Em termos gerais, isso significa também que o município reduz sua capacidade 

de interferir positivamente na qualidade da educação, quando carece de mecanismos escolar. 

Outro dado importante, é que os investimentos em educação impactam de maneira 

diferenciada as escolas com menores e maiores níveis de infraestrutura. 

Por fim, o estudo permitiu concluir, ainda, que a infraestrutura escolar tem maior 

importância sobre o desempenho escolar que os investimentos públicos em educação. 

Foi possível perceber a relação significativa entre os investimentos públicos em 

educação e a infraestrutura escolar nos municípios brasileiros, bem como a importância dessas 

duas variáveis no desempenho escolar. Logo, não se pode esperar do município uma boa 

atuação na melhoria da infraestrutura escolar e, consequentemente, do desempenho dos 

alunos, se não houver uma alocação eficiente de recursos. Logo, contar com uma boa 

infraestrutura escolar e com um bom planejamento para tornar o investimento eficaz é crucial 

para a educação do Brasil. 
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3 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E EDUCAÇÃO ESCOLAR: UMA ABORDAGEM 

DE DADOS EM PAINEL 

 

3.1  INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o governo tem se preocupado em adotar uma postura voltada 

para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as políticas públicas vêm sendo 

elaboradas com base nos pilares social, econômico e ambiental, embora ainda seja percebida a 

ênfase nas dimensões social e econômica.  

O Programa Bolsa Família (PBF) é um exemplo dessa postura, haja vista seus 

objetivos: impactar na desigualdade de renda e pobreza, na educação, na diminuição no 

trabalho infantil e no aumento da segurança alimentar. 

O PBF é de suma importância, sendo que abrange 16 milhões de alunos 

acompanhados a cada dois meses que envolvem, em média, 50 milhões de famílias no ano de 

2014, o que representa cerca de R$ 25 bilhões destinados ao programa, conforme informações 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA,2015). 

De acordo com os objetivos do PBF, destaca-se o aumento da frequência escolar 

das crianças. No entanto, ao se preocupar com a frequência das crianças às escolas tem-se, 

mesmo que de forma implícita, a preocupação com a formação de uma consciência que 

certamente contribuirá para a mudança de comportamento e, consequentemente, influenciará 

a relação homem - natureza. A evidente desigualdade no acesso à educação se reproduz nos 

índices que apontam para a qualidade do ensino.  A nota média das escolas públicas no 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é bem inferior a das privadas, “os alunos 

que terminam o Ensino Médio na escola pública demonstram, no seu conjunto, uma 

proficiência esperada para alunos da oitava série” (SOARES, 2004, p.155).  

Sendo um dos objetivos do PBF promover o acesso de jovens e crianças à 

educação, o capítulo tem como objetivo geral avaliar se, e de que forma, o Programa Bolsa 

Família contribuiu para melhorar os indicadores de educação infantil e ensino fundamental 

nos Estados Brasileiros. Esses indicadores baseiam-se nas seguintes variáveis: Total de 

crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no ensino público da educação, Quantidade de crianças 

e adolescentes de 6 a 17 anos acompanhados na frequência escolar, Número de Matrícula, 

Nota do IDEB (5º e 9º ano) e Taxa de aprovação.  

Ao buscar elementos que permitam avaliar de que forma o PBF cria 

oportunidades educacionais para a população, o trabalho ganha importância e se diferencia 
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dos demais por trazer possibilidades de análise a partir de uma visão interdisciplinar que 

requer a consulta a autores nas áreas de pedagogia, economia, sociologia, geografia, ciências 

políticas, administração pública, entre outras. Além disso, não são comuns avaliações do 

programa quanto a sua contribuição para a educação1. Por fim, pretende-se despertar os 

Estados para a necessidade de criar mecanismos que favoreçam a efetividade da política e, 

assim, potencializar o impacto do PBF na promoção de uma educação mais inclusiva e de 

melhor qualidade. 

Além desta introdução, o presente capítulo foi estruturado em mais cinco seções. 

Na próxima, são fornecidas evidências a respeito de como com o PBF vem contribuindo para 

mudar a educação. Na terceira seção, são descritos os dados e a metodologia utilizada na 

investigação. Os resultados das estimativas do impacto do Programa Bolsa Família sobre o 

indicador educacional são apresentados e discutidos na quarta seção. E, na quinta e última 

seção, são expostas as conclusões do capítulo. 

3.2  PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E EDUCAÇÃO (PBF) 

 

Nesta seção, será abordada como PBF vem contribuindo para mudar a educação. 

Sendo a educação um dos principais temas de discussões e reflexões, sua importância deve-se 

ao fato de abranger temas sociais, econômicas, políticas e culturais dos diferentes países que 

veem na educação o pilar das mudanças estruturais da sociedade. 

Há diversas experiências internacionais de programas de transferência de renda. 

Os países da Europa, por exemplo, foram os pioneiros na iniciação de programas de 

transferência de renda, adotados há mais de seis décadas pelo Reino Unido em 1948, seguido 

pela Finlândia em 1956 e Suécia em 1957. 

Já na América Latina há vários países que utilizam programas sociais para tentar 

combater a pobreza, e não só no Brasil, destacando-se, por sua finalidade e relevância em 

análises comparativas internacionais, os programas existentes no México (Oportunidades) e 

no Chile (Chile Solidário). Nas Américas Central e do Sul, os programas de transferência 

condicionada de renda estão em vigor desde o final dos anos 1990. Os países México, Brasil, 

Honduras, Nicarágua e Colômbia possuem programas que oferecem subsídio financeiro para 

famílias pobres com crianças, condicionado a certos comportamentos educacionais e/ou de 

saúde.  

                                                 
1 Melo e Duarte (2010) estudaram esse tema, porém apenas para o recorte da agricultura familiar no Nordeste. 

Outros autores analisaram mais intensamente os impactos do Bolsa-Família sobre o trabalho infantil (Ferro e 

Kassouf, 2005; Cacciamali et al., 2009) e os gastos de consumo (Resende, 2006). Ribeiro e Cacciamali (2012) 

investigam os impactos do programa Bolsa-Família sobre a frequência escolar para o ano de 2006. 
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Estimativas mostram que as taxas de matrícula cresceram aproximadamente 8% 

para meninas, e 4,5% para meninos (SKOUFIAS, 2005). Efeito similar ocorre na redução da 

evasão escolar, com pesquisas encontrando reduções significativas para participantes do Bolsa 

Família, no Brasil, e Oportunidades, no México (Behrman, Parker e Todd, 2005; Janvry, 

Finan e Sadoulet, 2006). 

Frota e Zimmermann (2010) fizeram uma comparação entre o Bolsa Família e o 

Oportunidades (mexicano) e levaram em consideração o contexto econômico e político 

bastante semelhante. Os autores afirmam que o formato institucional dos programas possuem 

condicionalidades voltadas a área da saúde e da educação, selecionam o público alvo 

definindo uma renda per capita, não concede o benefício a todos que dele necessitam, enfim, 

caracterizam-se pela focalização e rompem com princípios do direito humano. Concluíram 

que o Bolsa Família se apresenta mais coeso e mais integrado às políticas universais do 

sistema de proteção social. Há uma relação do Programa com os outros programas sociais do 

Fome Zero como, por exemplo, o Pronaf e a Economia Popular Solidária, o que, não acontece 

com o Programa mexicano que não tem promovido políticas que auxiliem na melhoria do 

quadro de vulnerabilidade social do país. 

Berhrman et al. (2001) avaliam o impacto do Progresa, Programa Mexicano, 

sobre a frequência escolar, a repetência, a evasão e a taxa de retorno escolar entre as crianças 

que abandonaram a escola nos primeiros dois anos de operação desse programa (1998/1999). 

Os beneficiários do programa apresentaram maiores taxas de frequência às aulas, menor 

índice de repetência, menor nível de evasão e maior taxa de retorno entre as crianças que 

abandonaram a escola, em relação às crianças do grupo de controle. Um resultado ressaltado 

pelos autores se refere à notável redução de evasão escolar entre os beneficiários aptos a 

transitarem do ciclo escolar básico para o ciclo secundário. Os impactos do Progresa para 

meninos e meninas são similares na etapa do ensino primário, porém o programa apresenta 

melhores resultados no combate à evasão entre o ciclo básico e secundário para os meninos. 

Segundo Pontili (2004), muitas pesquisas realizadas na área da economia têm 

apresentado a importância da escolaridade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

De acordo com a autora, o nível de escolaridade no Brasil é, em média, de 6,4 anos, 

considerado baixo em relação a outros países da América Latina. A partir dessa realidade, 

foram estabelecidas mudanças na forma de gestão de ensino público brasileiro, com o intuito 

de melhorar a qualidade do ensino e, principalmente, o interesse e permanência do aluno na 

escola. 

De acordo Ney (2006), as desigualdades de oportunidades educacionais geram 
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dois problemas básicos para a redução da desigualdade de renda no Brasil. O primeiro é que 

elas produzem grandes diferenças na qualidade da mão de obra que ingressa no mercado de 

trabalho, tendendo a gerar futuras disparidades de rendimentos. O segundo é que a pouca 

chance de os jovens mais pobres chegarem ao ensino médio limita a expansão da educação 

justo no nível em que sua taxa de retorno é maior. O efeito da escolaridade na renda depende 

do valor pago pelo mercado de trabalho a cada ano adicional de estudo, que é influenciado 

pela escassez relativa da oferta de mão de obra qualificada. 

A percepção de que não se reduz desigualdade sem educação está implícita, 

mesmo de forma pouco perceptível, nos objetivos do PBF. Ao exigir frequência escolar das 

crianças cuja família é beneficiada, o programa cria a expectativa de melhorar os indicadores 

de capital humano, mais especificamente aqueles referentes à dimensão educacional. 

Segundo a mesma linha, Romero e Hermeto (2009) avaliaram de forma pioneira 

os efeitos do PBF sobre os indicadores educacionais, quais sejam: a proporção de crianças no 

domicílio que deixaram de ir à escola no último mês; a razão de crianças no domicílio que 

evadiram do sistema de ensino entre 2004 e 2005; a proporção de crianças no domicílio que 

foram aprovadas entre 2004 e 2005; a razão de crianças que declararam somente estudar em 

relação às que trabalham e estudam, em comparação com aquelas que apenas trabalham e em 

relação àquelas que não trabalham e não estudam; e a proporção de crianças reprovadas entre 

2004 e 2005. Esses indicadores foram desagregados segundo o sexo e recortes geográficos. 

Cabe observar que esses indicadores têm repercussão sobre a defasagem idade-série, embora 

os autores não investiguem o atraso escolar. 

 Ribeiro e Cacciamali (2012) investigam os impactos do Programa Bolsa Família 

sobre a frequência escolar e a defasagem idade-série para o ano de 2006. Concluíram que 

ocorreu uma melhora nos indicadores, já que o programa exigia alto percentual de frequência 

às aulas, porém existem fatores correlacionados com a maior frequência às aulas, como a 

atitude da família em relação à escola, o capital cultural dessas famílias, que também devem 

contribuir para os bons resultados alcançados por essas crianças e adolescentes. 

Desde implantação do PBF vários estudos foram realizados para estudar diversos 

aspectos de seu impacto. No entanto, o impacto do programa sobre a educação tem sido pouco 

explorado na literatura científica. Os trabalhos empíricos que abordam o Programa Bolsa 

Família se destinam, em sua maioria, à discussão do impacto desse programa sobre uma vasta 

gama de temáticas sociais, como o gasto familiar (consumo), o mercado de trabalho, a saúde, 

o trabalho infantil e a segurança alimentar. 
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Seguiram-se vários estudos que estimaram o impacto do PBF na redução da 

pobreza e da extrema pobreza, na desigualdade de renda, na permanência da criança na 

escola, entre outros. No tocante à desigualdade da renda, Soares et al (2010) mostram que 

16% da redução observada entre 1999 e 2009 se deve ao Bolsa Família, muito embora a renda 

desse benefício não chegue a 0,8% da renda das famílias. A aparente contradição dessas 

participações é explicada pela focalização do programa, isto é, pelo fato de ser destinado aos 

mais pobres. Em relação à pobreza e à extrema pobreza, considerando as rendas per capita 

máximas para concessão do benefício básico e variável, esses pesquisadores, ao analisarem a 

evolução da queda observada desde 1990, apontam o aceleramento da queda com a presença 

do PBF. 

Já em relação à frequência escolar, Silveira Neto (2010) aponta que o PBF é 

responsável pelo aumento de 2,2 pontos percentuais na frequência no meio urbano e de 3,0 

pontos percentuais no meio rural. Em termos regionais, foi maior no Nordeste (2,2 pontos 

percentuais) do que na região Sudeste (1,5 pontos percentuais). Para se dimensionar a 

importância desses resultados, é preciso se levar em conta que a frequência escolar na região 

Sudoeste já era de 97,3% e, no Nordeste, de 95,7%. 

Logo, a contribuição do PBF na redução da desigualdade pode estar atrelada à 

melhoria dos indicadores de educação. Glewwe e Kassouf (2010) estimaram o impacto do 

PBF sobre o total de matrículas do ensino fundamental e sobre as taxas de abandono e 

aprovação por meio de dados do Censo Escolar entre 1998 e 2005. Por meio do Censo 

Escolar destes anos não era possível identificar quais e quantos alunos eram beneficiados pelo 

programa em cada escola, de maneira que era possível saber somente se pelo menos um aluno 

da escola recebia o benefício. Utilizando regressões por escola, os autores mostram que o 

Programa Bolsa Família aumentou as matrículas de 1ª a 4ª série em 5,5% e de 5ª a 8ª série em 

6,5%, diminuiu as taxas de abandono escolar em 0,5 ponto percentual nas escolas de 1ª a 4ª 

série e em 0,4 por cento nas de 5ª a 8ª série e aumentou as taxas de aprovação em cerca de 0,9 

ponto percentual de 1ª a 4ª série e 0,3 ponto percentual de 5ª a 8ª série. 

Neste mesmo contexto, Pellegrina (2011) avalia o impacto do PBF sobre o 

desempenho escolar e a matrícula dos alunos do estado de São Paulo. Utilizando as notas do 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SARESP) de 2007 e 2009, além das notas de 

boletins escolares neste mesmo período, o autor estimou os possíveis impactos do programa 

sobre diferentes variáveis associadas à educação, todas ao nível de indivíduo. Por meio de 

diferentes métodos de matching e com o uso de diferenças-em-diferenças, o autor encontrou 

que o programa tem efeito sobre as variáveis que estão diretamente atreladas às condições 
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impostas pelo PBF ao recebimento, mas nenhum efeito sobre as variáveis de desempenho 

escolar. O autor encontrou evidências de que a participação no PBF reduz o abandono e 

aumenta a freqüência escolar, entretanto parece não haver efeito sobre as notas em exames 

padronizados e sobre as notas do boletim escolar. 

Oliveira e Soares (2013) mensuraram os efeitos do PBF na repetência. 

Concluíram que o aluno participante do programa possui uma probabilidade de repetência 

cerca de 11% menor do que os demais. Logo, o programa tem um impacto significativo sobre 

a progressão das crianças.  

Uma análise preliminar dos estudos sobre o PBF permite fazer uma tipologia dos 

mesmos destacando três características: i) a variável impactada (renda, segurança alimentar, 

educação); ii) natureza dos dados (primários ou secundários) e iii) metodologia empregada 

(análises quantitativas, qualitativas, quantiqualitativas). Os estudos apresentam como ponto 

comum o fato de tratar o programa como uma intervenção federal dissociada das outras 

esferas do governo. Essa tendência tem criado lacunas de conhecimento quanto: i) à 

importância do ambiente institucional, especialmente no âmbito municipal, para a efetivação 

de políticas públicas e ii) capacidade de integração do PBF com outras intervenções 

governamentais no âmbito da educação.  

A partir dos estudos empíricos sobre os efeitos dos programas de transferência de 

renda condicional e não condicional, foi possível concluir que existem muitos benefícios 

proporcionados por esses programas, principalmente para os mais pobres. Não significa que 

todos os programas sejam eficientes ou que exista algum livre de falhas. Precisa-se expandir 

as pesquisas sobre os resultados e construir modelos ainda mais eficientes, delimitando quais 

estratégias são eficazes e quais precisam ser reformuladas ou descartadas. 

3.3 METODOLOGIA 

 

A obtenção de dados sobre educação, especialmente se o interesse é selecionar 

indicadores comparáveis ao longo do tempo e entre Estados, requer, geralmente, o uso de 

fontes secundárias de dados. Pesquisadores que realizam análises a partir de fontes 

secundárias, geralmente, deparam-se com ausência de informações para algumas unidades de 

observação, alterações metodológicas na coleta de dados de um ano para o outro, inexistência 

de indicadores valiosos no contexto teórico do tema de estudo. Os dois entraves foram 

observados nessa pesquisa acrescentando-se, ainda, a dificuldade na operacionalização de 

dois termos que não apresentam consenso quanto a sua definição. Esse contexto foi 
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determinante para a definição do desenho da pesquisa: i) período de análise e ii) seleção das 

variáveis.  

As principais limitações no uso dessa ferramenta estão associadas à falta de 

indicadores relevantes, à perda de informações decorrentes da agregação de indicadores, 

inconsistências metodológicas nos métodos de ponderação e agregação (Bérenger; Verdier-

Chouchane, 2007; Freudenberg, 2003).  

Os procedimentos na construção dos índices agregados seguiram as fases de 

seleção, padronização, ponderação e agregação dos indicadores (Bérenger & Verdier-

Chouchane, 2007; Blanc et al., 2008; Booysen, 2002). 

3.3.1 Seleção dos indicadores 

 

No âmbito da educação, reconhecer a interação entre fatores geográficos, 

ecológicos, econômicos, sociais, culturais, políticos e institucionais, ou seja, o seu caráter 

multidimensional é de suma importância. Nota-se que todas essas dimensões são importantes 

para compreensão do conceito de educação, ao mesmo tempo em que se admite a dificuldade 

de selecionar indicadores capazes de representá-lo. Nem todos os aspectos da educação 

devem ser passíveis de mensuração, o que torna qualquer tentativa de quantificá-lo, 

susceptível a críticas legítimas. Além disso, um mesmo conceito pode ser operacionalizado de 

diferentes formas. 

Neste capítulo, buscou-se mensurar a educação em seus aspectos associados ao 

Programa Bolsa Família, mais especificamente aqueles implícitos na condicionalidade 

descrita no Art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, o qual estabelece que a 

concessão de benefícios está vinculada entre outros quesitos, à frequência escolar de 85% 

(oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular. Assim, foram selecionadas 

as seguintes variáveis: Total de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no ensino público da 

educação, Quantidade de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos acompanhados na frequência 

escolar, Número de Matrícula, Nota do IDEB (5º e 9º ano) e Taxa de aprovação. 

A disponibilidade dos indicadores selecionados foi determinante para a definição 

do painel de dados adotado neste estudo, o qual cobriu o período 2005-2014, sendo composto 

por 27 Estados brasileiros.  

3.3.2 Padronização do indicador de educação (Scaling Method) 

 

Considerando as diferentes dimensões dos indicadores de educação optou-se pelo 
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uso de padronização de modo a torná-los comparáveis com base em uma escala comum 

(Böhringer e Jochem, 2006). Dados os diferentes métodos de padronização: standard 

deviation from the mean, distance from the group leader, distance from the mean, distance 

from the best and worst performers and categorical scale (Booysen, 2002,123-126; 

Freudenberg, 2003), optou-se pelo método standard deviation from the mean que expressa o 

quanto uma observação (dado) está acima ou abaixo da média em termos de unidades 

padronizadas de desvio e, assim, não é sensível a valores extremos (Blanc et al., 2008). Por 

este método, a transformação dos dados se dá pela expressão: 

                                                                         (1) 

Em que: Z = escore padronizado, X = escore  bruto, µ = média populacional e σ = desvio 

populacional. 

3.3.3 Ponderação (The weighting) 

 

Um pesquisador pode ou não atribuir pesos aos componentes de um índice 

agregado, dependendo da estrutura dos dados. Nardo, Saisana, Saltelli, e Tarantola (2005), 

admitem duas situações em que equal weighting can be applied: quando todas as dimensões 

que irão compor o índice agregado apresentam o mesmo número de indicadores e quando 

existe alta correlação entre todos os indicadores, sem que haja redundância de informação.  

Além disso, o diagnóstico de colinearidade baseado no condition index2 sugere correlação 

entre todos os indicadores de educação (Tabela 5), o que nos levou a adotar a simple scheme 

based on equal weights, ou seja, descartar a ponderação. 

3.3.4 Regressão 

 

Com o objetivo de analisar a relação entre o índice educacional  e o programa 

bolsa família usa-se um painel data model. Modelo utilizado quando as unidades de 

observação apresentam diferenças individuais (casos dos Estados) e quando se quer captar 

variações que ocorrem ao longo do tempo (Marques, 2000) e controlar o viés de omissão de 

variáveis, time-invariant and individual-invariant factors. 

Assume-se que dados em painel são mais adequados que modelos cross-section 

por meio do Teste Chow, observa-se que o valor da estatística F e seu respectivo p-valore é 

                                                 
2 A literatura estatística oferece vários métodos estatísticos para identificar a colinearidade entre variáveis. The 

condition index é um deles. Seu cálculo adota a expressão  CI = , in which λmax is the largest 

eigenvalue and λi is the ith eigenvalue of the correlation matrix. CI values between 10 and 100 indicate multi-

collinearity. Dormann et al., (2013:32). Mais detalhes ver Belsley (1984). 
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menor que 0,05, então rejeita a hipótese nula, isso significa que o modelo de Efeito fixo é 

melhor que o modelo pooled.  Ao constatar que trata de um painel e não modelo pooled, o 

próximo passo identificar se é efeito fixo ou efeito aleatório. 

Testaram-se as três possibilidades de estimação de modelos de painel: modelo de 

regressão agrupada (pooled regression model), modelo de efeitos fixos (fixed effects models) e 

modelos de efeitos aleatórios (random effects models). Os resultados apontaram a escolha do 

modelo de efeitos fixos como a mais acertada. Efetuou-se o teste de Hausman e observa-se 

que o p-valore for menor que 0,05, logo, o modelo de efeitos fixos é mais adequado que o 

modelo de efeitos aleatórios. 

Outras razões reforçam essa especificação: características específicas de cada 

Estado que poderiam influenciar a Educação. Os testes de especificação do modelo indicaram, 

ainda, a inclusão de dummies de tempo. Utilizou-se assim, um time-fixed effect model. 

 

                                    (2) 

Sendo:  

log (educacao)it = logaritmo do Indicador de educação, where i = state and t = year, 

log (valorPBF)it = logaritmo do valor do Programa Bolsa Família. 

 = is the coefficient for that independent variable, 

i - fixed effects, is the unknown intercept for each state (n country-specific intercepts). 

Fatores não observáveis  que permanecem constantes ou aproximadamente constantes no 

curto prazo e variam entre Estados (captura a heterogeneidade entre Estados) 

μt - time effects, is the unknown intercept for each year (t-1 time periods intercepts). Fatores 

não observáveis que variam ao longo do tempo, mas são comuns a todos os Estados (captura a 

heterogeneidade ao longo do tempo). 

εit - error term, idiosyncratic errors or idiosyncratic disturbances (these change across t as 

well as across i) 

The i index shows the cross-sectional dimension (state), whereas the t index shows the 

temporal dimension (year). 

O uso de uma função logaritmica para representar o modelo traz vantagens como 

a interpretação dos coeficientes em termos de elasticidade, redução dos impactos negativos 

provocados por outliers e possibilidade de aumento na homocestacidade dos erros 

(KHANDKER, 2005). 

Considerando-se os pressupostos dos modelos de efeitos fixos (Wooldridge, 
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2010), se a estrutura dos dados sugere a sua adoção ao invés de pooled regression model or 

random effects model, existem razões que nos levam a acreditar que: existe uma 

heterogeneidade não observável3 entre os Estados que tende a permanecer constante no curto 

prazo e afeta a Educação. 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 5, a seguir, constam as estatísticas descritivas dos componentes do 

indicador educacional para o ano de 2014. Observa-se que em média a taxa de frequência para 

as crianças de 6 a 14 anos para os Estados foi de 92,68% sendo maior que a taxa de 

frequência para os jovens de 15 a 17 anos que obteve somente 23,78%. Logo a taxa de 

frequência dos jovens de 15 a 17 anos é inferior comparando com as crianças de 5 a 14 anos. 

Nota-se que a taxa mínima para as crianças é de 88,81%, sendo o Estado de 

Roraima que obteve a menor taxa e já a taxa dos jovens mínima é 9,32%, sendo o Estado do 

Paraná que conseguiu essa taxa de frequência. Em relação ao máximo, 95,61%, Rondônia que 

conseguiu a maior taxa de frequência para as crianças de 6 a 14 anos e o Acre com 51,7% que 

obteve a maior taxa de frequência para os jovens de 15 a 17 anos. 

 

Tabela 5 – Estatísticas Descritivas dos Indicadores Educacional Escolar no Brasil– ano 2014 

Indicadores Média Mínimo Máximo 
Coeficiente 

de variação 

Taxa de 

Crescimento  

2005-2014 

Taxa de frequência- 

6 a 14 anos 
92,68 88,81 95,61 2% 6,66% 

Taxa de frequência- 

15 a 17 anos 
23,78 9,32 51,7 40% -21,85% 

Nota do IDEB 5º ano 5,19 4,25 6,25 12% 45,03% 

Nota do IDEB 9º ano 4,13 3,3 4,85 11% 24,3% 

Taxa de Aprovação- AI 91,93 86,2 97,9 4% 15,43% 

Taxa de Aprovação- AF 83,3 69,3 95,3 7% 10,7% 

Taxa de Aprovação- EM 78,65 66,6 86,9 6% 9,03% 

Matrícula- AI 29147,63 21630 2009321 133% 9,23% 

Matrícula- AF 1058204,15 92795 5537627 107% -14,8% 

Matrícula- EM 307458,52 22721 1928274 123% -8,08% 

Fonte: Elaboração própria. Nota: AI- anos iniciais; AF- anos finais e EM- ensino médio 

Por outro lado, observa-se que a taxa de frequência de crianças de 6 a 14 anos 

obteve um aumento de 6,66%. Já para os jovens de 15 a 17 anos ocorre uma redução de 

                                                 
3 Assumimos como heterogeneidade não observável as variáveis não mensuráveis, mensuráveis com grande 

margem de erro ou não disponíveis. O modelo de efeitos fixos controla essa heterogeneidade e reduz o viés de 

omissão de variáveis relevantes na determinação do desenvolvimento rural (Yaffee, 2003:4) 
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21,85% na frequência escolar. Informações preocupantes, pois demonstram uma defasagem 

no sistema educacional. O dado da queda de frequência escolar na faixa de 15 a 17 anos 

torna-se sério, uma vez que em uma sociedade cujos postos de trabalho requerem formação 

especializada, o mínimo que se exige é uma escolaridade de ensino médio completo. Para os 

jovens que não conseguirem formação adequada, será cada vez mais difícil atender às 

exigências do mercado de trabalho, consequentemente será mais difícil satisfazer suas 

necessidades pessoais e viver com dignidade. 

Cardoso e Souza (2004) investigaram o impacto do Bolsa Escola sobre a 

frequência escolar e o trabalho infantil para meninos e meninas pertencentes a domicílios 

beneficiados ou não pelo Bolsa Escola para o ano de 2000. Os resultados indicam que o 

programa diminuía o tempo de trabalho da criança e aumentava a frequência escolar em cerca 

de três a cinco pontos percentuais. 

Já em relação ao IDEB que é o principal indicador de qualidade de ensino básico 

no Brasil. O indicador foi tomado como referência por ser um índice que combina 

desempenho nas provas nacionais (Saeb e Prova Brasil), com aprovação e passa a representar 

no âmbito do setor público importante mecanismo de monitoramento de qualidade dos 

sistemas escolares. Com uma escala que varia de 0 a 10, seria uma expressão de dois 

resultados desejáveis em um sistema de ensino – a aprovação escolar e o aprendizado em 

português e matemática. 

Verifica-se que os avanços na melhoria da qualidade da educação que resultam no 

IDEB, ocorrem em pequenos valores, o que se percebe pela diferença de 1,55 pontos em 

comparação com 2005 para o Estado de São Paulo que apresenta a maior nota entre os 

Estados para o ano de 2014, com 6,25 pontos. Já Amapá que é o Estado com a menor nota em 

2014 com 4,25 pontos, apresenta uma diferença de 1,05 pontos em comparação a 2005. Este 

pequeno avanço evidencia que, embora estejam sendo feitas inúmeras mudanças educacionais 

no financiamento, planos de desenvolvimento e investimentos em todas as etapas da 

educação, os passos rumo aos índices de primeiro mundo são bem morosos. 

De acordo com a projeção do Ministério da Educação (2018), o Brasil deve 

chegar à média 6,0 em 2021, período estipulado tendo como base o já citado bicentenário da 

Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida distintos, e com 

esforço maior daqueles que partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução da 

desigualdade educacional. 

No que diz respeito à questão da qualidade da educação em diversos fatores, há 
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razoável consenso, pelo menos entre pesquisadores da área, acerca da necessidade de se 

buscar um padrão mínimo de financiamento, um “custo aluno qualidade” que expressaria um 

conjunto de insumos necessários a um bom desenvolvimento do ensino (Vidal e Vieira, 2011). 

Com o IDEB, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da 

educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os 

resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo.  

Em relação a taxa de aprovação que tem para anos iniciais (AI)4, anos finais (AF)5 

e ensino médio (EM). Nota-se a média para os Estados foi maior nos anos inicias com 91,93% 

e sendo a menor média para ensino médio com 78,65%. Para o AI o pior Estado foi Pará com 

86,2%, para AF foi Sergipe com 69,3% e EM o Mato Grosso com 66,6%. Para AI o melhor 

Estado foi Mato Grosso com 97,9%, AF também Mato Grosso com 95,3% e EM sendo 

Pernambuco com 86,9%. 

O quarto e último componente é o número de matrícula e observa-se que a média 

foi maior para os anos finais (AF) e menor para os anos iniciais (AI). Sendo Roraima que 

obteve o menor número de matrículas com valor para AI de 21630 e o maior foi São Paulo 

com 2009321. 

As matrículas são uma preocupação dado que para os anos finais e ensinos médios 

obtiveram uma redução de 14,8% e 8,08%, respectivamente. Já para anos iniciais um aumento 

de 9,23%. Como consequência de experiências de repetência, baixo desempenho, atraso e 

discriminação, o abandono escolar cresce à medida que as séries avançam. Os indicadores de 

matrícula são importantes para dimensionar o tamanho do sistema educacional brasileiro. 

 Muitos estudos foram realizados com o objetivo de estimar as taxas de 

repetência e seus determinantes, foram feitos ou em níveis de agregação maiores, como um 

estado, ou utilizando bases de dados, como a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas quais não há variáveis relativas ao 

PBF (KLEIN e RIBEIRO, 1991; LEON e MENEZES FILHO, 2002; DURYEA, 1998; 

FLETCHER e RIBEIRO, 1988). 

 Oliveira e Soares (2013) demonstram que o PBF contribui para uma redução na 

probabilidade de repetência e observam que quanto maior a duração das aulas, menores as 

chances de repetência. Já turmas muito grandes apontam para maiores chances de reprovação. 

Como visto em Oliveira (2008) em termos de custo-benefício, uma política de ampliação da 

duração parece ser mais eficiente do que de redução da classe. 

                                                 
4 Compreende ao ensino básico 
5 Em relação ao ensino fundamental 
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Uma política de universalização da conclusão da educação básica precisa criar 

mecanismos para diminuir as taxas de repetência e evasão e aumentar as de conclusão ao 

longo de um período de tempo. Nesse sentido, devem ser definidas metas que visam melhorar 

o sistema educacional e precisam apoiar-se nos diagnósticos já disponíveis para definir 

estratégias de intervenção e de monitoramento capazes de alterar os indicadores educacionais.  

De acordo com o coeficiente de variação, é possível identificar em quais 

indicadores ocorre a maior heterogeneidade entre as unidades federativas brasileiras. Há uma 

elevada dispersão quanto ao número de matrícula, seja nos anos iniciais (133%), matrícula do 

ensino médio (123%) ou anos finais (107%).  Por outro lado, não há uma grande disparidade 

entre os estados quanto à taxa de frequência nos anos iniciais (2%) e taxa de aprovação nos 

ensinos fundamental (AI e AF) e médio, com coeficientes 4%, 7% e  6%, respectivamente. 

Os valores médios de cada um dos índices são apresentados na Tabela 6 

Considerando-se a escala de 0 a 1, os valores alcançados em ambos os índices são 

relativamente baixos. Nota-se que, em termos médios, os Estados analisados apresentaram 

níveis mais elevados de educação. No entanto, a heterogeneidade entre os Estados também 

está aumentando, ou seja, a educação está ocorrendo de forma desigual o que tende a acentuar 

as diferenças globais. Ressalta-se que existem ameaças à educação que não foram 

contemplados na pesquisa devido a ausência de dados: caso dos elevados níveis de pobreza da 

população rural, baixo nível de capital humano, concentração de terras e vulnerabilidade às 

condições climáticas. Esses aspectos ressaltariam ainda mais a problemática observada na 

área de estudo.  

 

Tabela 6- Índice de Educação por Unidade Federativa (anos pares6) 

ESTADOS 2006 2008 2010 2012 2014 Taxa de Crescimento Média Anual % 

Acre 0,209 0,295 0,346 0,383 0,421 10,7 

Amapá 0,221 0,225 0,265 0,286 0,333 4,8 

Amazonas 0,171 0,237 0,298 0,387 0,448 16,6 

Pará 0,115 0,149 0,303 0,333 0,351 13,7 

Rondônia 0,240 0,271 0,299 0,394 0,457 7,8 

Roraima 0,273 0,297 0,326 0,383 0,374 3,9 

Tocantins 0,296 0,385 0,401 0,439 0,447 6,9 

Alagoas 0,044 0,103 0,203 0,214 0,268 0,1 

Bahia 0,174 0,210 0,328 0,384 0,425 13,0 

Ceará 0,289 0,379 0,465 0,551 0,618 10,8 

Maranhão 0,186 0,300 0,391 0,389 0,420 13,2 

                                                 
6 Para fins de tornar a análise menos redundante e mais objetiva optamos por apresentar apenas anos pares, 

embora também tenha sido calculada índices anuais para todo período 2005 a 2014. 
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Paraíba 0,114 0,187 0,273 0,340 0,379 19,5 

Pernambuco 0,182 0,235 0,389 0,448 0,512 12,7 

Piauí 0,119 0,183 0,311 0,350 0,406 20,6 

Rio Grande do Norte 0,115 0,200 0,232 0,287 0,344 15,5 

Sergipe 0,111 0,136 0,151 0,257 0,266 17,9 

Minas Gerais 0,488 0,522 0,596 0,708 0,740 4,5 

Espírito Santo 0,337 0,390 0,386 0,449 0,475 5,9 

Rio de Janeiro 0,382 0,353 0,413 0,539 0,592 4,4 

São Paulo 0,810 0,771 0,892 0,954 1,000 2,2 

Mato Grosso 0,263 0,375 0,427 0,474 0,500 10,1 

Mato Grosso do Sul 0,246 0,339 0,327 0,404 0,433 9,9 

Goiás 0,365 0,382 0,416 0,564 0,617 6,3 

DF 0,307 0,417 0,423 0,499 0,525 6,0 

Paraná 0,450 0,522 0,501 0,586 0,630 4,9 

Rio Grande do Sul 0,339 0,377 0,407 0,475 0,523 5,0 

Santa Catarina 0,479 0,519 0,533 0,603 0,596 2,6 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os indicadores discutidos representam aspectos distintos da educação escolar no 

Brasil. Com o propósito de tornar a análise mais objetiva, optou-se pela agregação das 

informações em um índice. Assim, o Índice da Educação Escolar apresentado na Tabela 6, 

capta a situação de cada uma das 27 unidades federativas nas dimensões acesso à escola, 

participação estudantil e qualidade do ensino. Observa-se que a pior taxa de crescimento foi 

para o Estado de Alagoas, com uma taxa de crescimento de 0,1%, e o melhor Estado apresenta 

o Piauí com a maior taxa de crescimento com 20,6%. O Estado que apresenta o melhor índice 

é São Paulo, com valor 1 em 2014, apesar de ter apresentado uma taxa de crescimento só de 

2,2% e o pior Estado auferi Alagoas com 0,044 em 2006.   

Os resultados confirmam a importância de se ter uma atenção maior para 

educação no Estado de Alagoas, pois se observa que em 2014 apresenta um índice de 0,268 e 

comparando com São Paulo que apresenta em 2006 o índice de 0,810. O mesmo ocorre para o 

Estado de Sergipe que não apresenta resultados bons para índice de educação, em 2014 

apresenta um índice de 0,266. Em relação ao Ceará, que apresenta um índice de 0,618 

em 2014, nota-se que foi melhor que muitos Estados e apresenta uma taxa de crescimento de 

10,8%. O segundo melhor índice em 2014 é no Estado de Minas Gerais com 0,740, mas com 

uma taxa de crescimento de apenas 4,5% para período. O Estado da Paraíba obteve uma alta 

taxa de crescimento de 19,5%, apresentando em 2014 um índice de apenas 0,379 (Tabela 6). 

De um modo geral a situação da educação está melhorando no Brasil como um 

todo. No entanto, em alguns Estados isso ocorre de forma lenta e os resultados verificados 
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ainda não são bons o suficiente para que se alcance níveis mais elevados de educação. De 

fato, no ritmo atual de mudanças, serão necessários vários anos para se alcançar uma situação 

menos desigual entre as unidades federativas. Uma análise de projeções, gráfico 1.1, mostra 

que mesmo se os Estados crescessem a uma taxa igual ao Estado do Piauí, que apresenta a 

maior taxa de crescimento (20,6%), ainda assim seriam necessários vários anos para chegar ao 

índice do estado brasileiro em melhor nível educacional em 2014 (Estado de São Paulo). No 

entanto, trata-se de Sergipe e Alagoas, que precisariam de 13 anos e quatro meses e treze anos 

e três meses, respectivamente, para alcançar tal patamar. 

Gráfico 2.1 - Projeções7 

 

Fonte: Elaboração própria 

Com a estimação de modelos de regressão com dados em Painel, espera-se 

verificar se os recursos do PBF sejam capazes de influenciar o comportamento dos 

indicadores educacionais nos Estados brasileiros. 

Na tabela 7, estão apresentadas as estatísticas descritivas da variável do Programa 

Bolsa Família, número de famílias beneficiadas em 2014 e a taxa de crescimento entre 2005 e 

2014. Observa-se que a maior taxa de crescimento é para Estado de Amapá com 385,84% e 

                                                 
7 Essa taxa corresponde ao período 2005 a 2014. 
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ocorre uma redução de 9% para o Estado do Paraná. Observa-se que Piauí apresenta uma taxa 

de crescimento de 60,68%, São Paulo com 53,63%, Alagoas com 73,27% e Sergipe com 

82,22%. Já Santa Catarina obteve uma redução no número de famílias beneficiadas de 2,66%. 

Então, se o número de famílias possuírem uma relação com o índice de educação 

deve-se aumentar o número de pessoas beneficiadas do PBF nos piores Estados, como 

demonstrado, são Sergipe e Alagoas e ambos obtiveram um aumento no valor absoluto do 

número de famílias no período analisado de 82,22% e 73,27%, respectivamente. 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas da variável do Programa Bolsa Família 

Estado 

Número de famílias (Mil) 
Valor acumulado no período 

 2005-2014 

Valor Absoluto 

(ano 2014) 

Taxa de crescimento 

2005-2014 

 

Valor absoluto 

(Mil) 

 

Taxa de crescimento 

Acre 78.561 101,91% 610734 677,40% 

Alagoas 439.655 73,27% 3841942 774% 

Amapá 55.527 385,84% 417527 652% 

Amazonas 358.516 143,45% 2689480 650,17% 

Bahia 1.808.376 69,44% 15656439 766% 

Ceará 1.089.813 46,79% 9725126 792% 

DF 86.524 59,76% 826808 856% 

Espírito Santo 190.049 18,16% 1877373 888% 

Goiás 336.606 80,13% 2942948 774% 

Maranhão 985.136 85,13% 8242601 737% 

Mato Grosso 186.272 56,98% 1574674 745% 

Mato Grosso do Sul 145.224 70,66% 1244215 757% 

Minas Gerais 1.143.020 14,53% 11130501 874% 

Pará 887.426 162,79% 6555574 639% 

Paraíba 524.967 55,78% 4492159 756% 

Paraná 406.918 -9,00% 4357376 971% 

Pernambuco 1.150.879 81,67% 9928279 763% 

Piauí 456.811 60,68% 4022580 781% 

Rio de Janeiro 827.847 173,46% 6285669 659% 

Rio Grande do Norte 362.805 50,65% 3233548 791% 

Rio Grande do Sul 434.715 9,19% 4333632 897% 

Rondônia 114.170 67,05% 1046561,0 816,67% 

Roraima 48.104 173,58% 386.508 703,48% 

Santa Catarina 137.970 -2,66% 1399017 914% 

São Paulo 1.327.024 53,63% 11508816 767% 

Sergipe 281.231 82,22% 2235210 695% 

Tocantins 139.295 82,27% 1195266 758% 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados da estimação de diferentes modelos são apresentados na tabela 8 

Todos os modelos foram estimados a partir de uma regressão,  with autocorrelation and 

heteroskedasticity robust covariance matrix. De acordo com o modelo, o Programa Bolsa 

Família provoca impacto significativo no indicador educacional.  Como se observa, um 

aumento de 1% no valor do PBF provoca, em média, um aumento de 0,52% no índice de 

educação. Portanto, o PBF proporciona ganhos educacionais. 

 

Tabela 8 – Resultado do Modelo Efeito Fixo* 

LnEducação Coeficiente 
Desvio 

Padrão 
t p> t 

Intervalo de confiança- 

95% 

lnvalorPBF 0.5201 0.059 8.81 0.000 0.3988 0.6414 

_const -11.2799 1.155 -9.77 0.000 -13.65414 -8.9057 

Sigma_u 0.65523      

Sigma_e 0.1969      

rho 0.9171      

Prob>F 0.0000      

Nº de 

observações 
269      

Nº de grupos 27      
*Heteroskedasticity-robust standard erros- p<0.05.  

Fonte: Elaboração própria 

 

Contudo, o impacto positivo do PBF se manifesta de forma distinta e tende a ser 

mais significativo, nas unidades federativas com índices educacionais mais baixos, como é 

possível observar no gráfico 1.2. O Estado de Alagoas obteve o maior impacto com valor de 

1,19 e sendo o Estado com menor índice educacional. Isso pode ser explicado pelo fato desses 

estados serem também os mais pobres e pelo maior potencial de políticas públicas como o 

PBF em locais onde há maior grau de pobreza.  Nota-se que o impacto é menor no Estado de 

São Paulo, só 0,16 e é o Estado que apresenta o melhor índice.  

Desta forma, se os gestores fizessem uma ponderação por Estado em relação a 

necessidade de mais investimentos de acordo com indicador educacional devem aumentar o 

valor do PBF nos Estados que apresentam menor índice para diminuir a discrepância entre os 

Estados Brasileiros em relação a Educação. 
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Gráfico 2.2- Impacto do valor do PBF no Indicador de Educação 

 

 Fonte: Elaboração própria 

3.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O capítulo avalia se, e de que forma, o Programa Bolsa Família contribuiu para 

melhorar os indicadores de educação infantil e ensino fundamental nos Estados Brasileiros. 

Sendo a educação voltada para a construção do conhecimento e a formação da consciência, o 

mais apontado instrumento de modificação das pessoas é a educação. 

Nesse sentido, surgiu como uma das alternativas de transformação o PBF que tem 

como objetivo atrelar a transferência de renda à continuação da criança e adolescente na 

escola, ou seja, a contribuição do PBF na redução da desigualdade deve estar atrelada à 

melhoria dos indicadores de educação. 

Os resultados deste trabalho revelam que a situação do índice da educação está 

melhorando no Brasil como um todo. O que evidencia é que em alguns Estados isso ocorre de 

forma lenta e verifica-se que são necessários vários anos para se alcançar uma situação menos 

desigual na educação entre as unidades federativas.  

Cabe observar, no entanto, que o Programa Bolsa Família impacta 
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significativamente na trajetória da Educação nos Estados Brasileiros. No entanto, o impacto 

positivo do PBF se manifesta de forma distinta e tende a ser mais significativo, nas unidades 

federativas com índices educacionais mais baixos. Assim, o estabelecimento de um sistema 

escolar nacional e unificado tem um peso importante para redução da desigualdade 

educacional. 

Em linhas gerais, mesmo reconhecendo o caráter exploratório do capítulo, 

assume-se que no cenário descrito, no qual os Estados apresentam baixa e distinta qualidade 

de Educação, o qual reconheça a importância de atribuir uma educação mais inclusiva e de 

melhor qualidade que melhorem o índice de Educação. Desperta os Estados para a 

necessidade de criar mecanismos que favoreçam a efetividade das políticas sociais realizadas 

pelo governo federal. Por fim, a complexidade da Educação requer a realização e integração 

de muitos outros estudos que identifiquem o alcance das mudanças que estão ocorrendo nas 

mais diferentes regiões do mundo sobre educação. 
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4 GESTÃO PÚBLICA E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES NA EDUCAÇÃO: 

a importância do poder municipal 

 

4.1  INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 nos artigos 6º e 205º estabelece que a Educação é 

um direito de todos, especialmente das crianças e adolescentes, sendo dever do Estado, da 

família e da sociedade. Adicionalmente, à universalização de direitos educacionais, a carta em 

questão inovou no que concerne à descentralização do poder federal com novas atribuições 

para estados e municípios e a transferência de responsabilidades que influenciam diretamente 

as políticas públicas educacionais. Ao poder municipal foi atribuída a competência prioritária 

da oferta da educação infantil, em creches e pré-escolas, e do ensino fundamental, sendo esta 

competência compartilhada com o poder estadual. De acordo com Freitas e Fernandes (2011) 

os avanços brasileiros na efetivação do direito público subjetivo à educação têm sido obtidos 

num contexto de aumento da participação municipal, mas os desafios ainda são complexos. 

A Constituição Federal atribuiu competências aos municípios, o que é positivo. 

Sabe-se que, como ente federativo mais próximo da população, o município tem importante 

função articuladora e de suporte para a implementação de políticas públicas, seja em âmbito 

federal, estadual ou local (BRASIL, 2008; ROCHA, 2016). Essa condição o torna um 

elemento chave na efetividade das intervenções públicas. Entretanto, na prática, a 

descentralização não promoveu grandes mudanças no âmbito educacional. A consequente 

autonomia político-administrativa do município é reduzida e restringe-se basicamente à 

execução de políticas federais, dado que a gestão dos recursos continua sob a égide do 

governo federal (SOUSA; CASTRO, 2017).   

Outro argumento que dificulta e inibe o poder municipal e fragiliza a sua atuação 

na implementação de intervenções públicas é o baixo grau de adoção de instrumentos de 

gestão municipal. Estudos comprovam essa condição nas áreas de segurança pública (LIMA 

et al, 2014), direitos humanos (SOUSA, LIMA, KHAN, 2015) e meio ambiente 

(RODRIGUES et al, 2016). Contudo, não há uma análise quanto aos instrumentos de gestão 

municipal da educação, tampouco são conhecidos os impactos de tais instrumentos sobre a 

adoção de ações voltadas para a melhoria dos indicadores educacionais. Nesse contexto, este 

trabalho tem como propósito analisar se a adoção de instrumentos gestão municipal influencia 

a implementação de medidas educacionais locais. 

O estudo assume como hipótese que os indicadores de gestão municipal, mais 
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especificamente de implementação de instrumentos de gestão, podem auxiliar na atuação do 

município na promoção de sua capacidade institucional para proporcionar um ambiente que 

potencialize a implementação de medidas educacionais. Dessa forma, contribui para o debate 

sobre o fortalecimento do município como agente promotor de melhorias na educação e na 

implementação de ações educativas.  

4.2  GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

 

A educação escolar compõe-se de dois grandes níveis, a educação básica e a 

educação superior e, como o Brasil é organizado de forma federativa, cada nível de governo 

possui diferentes responsabilidades, inclusive em relação à oferta da Educação escolar em 

suas diferentes etapas. Assim, a gestão da educação brasileira se caracteriza como uma ação 

compartilhada pelos três entes federados, União, Estados e Municípios, prevista no artigo 211 

da Constituição Federal de 1998.  

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996 essa concepção de descentralização dos serviços educacionais foi fortalecida. As 

competências e obrigações da União em relação ao sistema educacional brasileiro estão 

expressas nos artigos 8º e 9º da LDB; as do Estado estão estabelecidas no artigo 10, enquanto 

as obrigações do Município com a educação estão explicitadas no artigo 11 da mesma lei. 

Compete ao município a oferta de educação infantil e, sobretudo, do ensino 

fundamental, sua responsabilidade prioritária. Os estados são responsáveis pela oferta 

prioritária do ensino médio e pela garantia do ensino fundamental, em conjunto com os 

municípios. Destaca-se que a União, por meio de sua função redistributiva e supletiva, deve 

prestar assistência técnica e financeira aos estados e aos municípios para o desenvolvimento 

de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Isso quer 

dizer que o planejamento da educação deve envolver os diferentes entes federados nas 

políticas educacionais, programas e, sobretudo, por meio da aprovação de planos de educação 

(nacional, estadual, distrital e municipal). 

No que diz respeito à gestão da educação pelo município, o instrumento de 

planejamento mais importante é o Plano Municipal de Educação (PME). O PME adquiriu 

importância a partir de 1988, com a aprovação da Constituição Federal, quando a União foi 

obrigada a elaborar Lei estabelecendo o Plano Nacional de Educação (PNE), de duração 

plurianual (Art. 214, CF/1988 e Arts 9º e 87, Lei nº 9.394/1996), depois redefinido como 

decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação (EC 59/2009).  O 
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primeiro plano decenal de educação do Brasil surge em 2001 com a Lei 10.172 de 09 de 

janeiro de 2001, conforme disposto no seu art.2º. – “A partir da vigência desta Lei, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de 

Educação, elaborar planos decenais correspondentes.” 

Por ter previsão constitucional, este planejamento educacional passa a ser 

determinante na elaboração das outras peças orçamentárias da gestão pública, sejam elas: 

Plano Plurianual - PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - 

LOA e dos Planos de Trabalhos Anuais – PTA, em todos os níveis da organização 

governamental. Em seu artigo 8º, a Lei N. 13.005/14 traz, in verbis:  Art. 8º Os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, 

ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e 

estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 

Os municípios, nesse sentido, assumiram uma maior parcela de responsabilidade, 

principalmente no que diz respeito ao uso dos recursos, além de controlar os seus gastos e de 

cumprir as metas federais e estaduais estabelecidas. No entanto, a responsabilidade é agora 

não somente pela via do poder local, mas também, pela responsabilização da sociedade civil 

(SOUZA e VASCONCELOS, 2006). Essa configuração é relevante haja vista que as políticas 

públicas e as ações educacionais implantadas necessitam se sustentar em fontes de 

financiamento. Dessa forma, a alocação, a distribuição e a gestão de recursos para a educação 

do país têm sido objeto de análise de diversos autores, como Rossinholi (2010), Martins 

(2011) e Amaral (2012), que corroboram a importância do planejamento, governança e gestão 

institucional como meio de obter melhores resultados. 

Nas últimas décadas, houve uma participação democrática dos diferentes setores 

da sociedade civil no Brasil. Há, segundo Dagnino (2002), duas grandes razões que explicam 

esse crescimento. A primeira delas refere-se ao próprio processo de democratização do Estado 

brasileiro iniciado na década de 1980, o que ocasionou uma maior demanda por participação 

dos setores populares nas instâncias decisórias e de gestão de políticas. A segunda é que 

muitos gestores públicos criaram uma expectativa de que instituições democráticas, como os 

Conselhos Gestores e os Orçamentos Participativos (OPs), pudessem ampliar os canais de 

comunicação e negociação entre Estado e sociedade. 

No âmbito da educação, os municípios brasileiros constituíram sistemas de ensino 

e criaram seus próprios órgãos normatizadores, os Conselhos Municipais de Educação 

(CMEs), que são, por força legal, considerados como espaços representativos da sociedade 

civil na gestão pública da educação. Os CMEs tornaram-se, a partir da década de 1990, uma 
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novidade, principalmente em função da possibilidade de serem órgãos deliberativos das 

políticas públicas. Os principais motivos são: a descentralização político-decisória, a 

participação aberta e plural na discussão e formulação das políticas, o controle sobre a 

concepção, a gestão e a execução dessas políticas e a visibilidade e a transparência nas ações 

(RAICHELIS,1998). 

A educação obrigatória, no Brasil, é ofertada, majoritariamente, por estados e 

municípios. No entanto, a despeito de maior responsabilidade na oferta da pré-escola ao 

ensino médio, voltados a crianças e adolescentes de quatro a 17 anos de idade, estados e 

municípios são entes federados com menor participação tributária nacional, dispondo de 

montantes de recursos muito inferiores à disponibilidade federal para a execução de suas 

políticas (ARAÚJO, 2014; DAVIES, 2012; PINTO, 2000). 

As principais ações federais que contribuem para o financiamento da educação, 

ofertada por estados e municípios, referem-se à complementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), restrito às unidades da federação que têm 

valor per capita inferior ao mínimo definido nacionalmente, e os programas desenvolvidos 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O FNDE tem importante papel no financiamento da educação básica, pois as 

políticas por ele gerenciadas viabilizam a função supletiva e redistributiva da União em 

relação a estados e municípios, isso porque administra quase a totalidade dos recursos federais 

direcionados à educação básica ofertada pelos demais entes federados (CRUZ, 2013), sendo 

necessário compreender os elementos que influenciam na elaboração e implementação de suas 

políticas de assistência financeira. 

Criado em 21 de novembro de 1968, por meio da Lei nº 5.537, com o nome de 

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDEP), e transformado em Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação pelo Decreto nº 872, de 15 de dezembro de 1969, 

o FNDE tem por objetivo “prestar assistência técnica e financeira aos entes federados 

(Estados, Distrito Federal e Municípios) visando a contribuir para o acesso e para a melhoria 

da qualidade da educação pública no País” (BRASIL, 2016). 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado em dezembro de 2006 (Emenda 

Constitucional nº 53, de 19/12/2006), em substituição ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

(1998/2006), e implantado a partir de janeiro de 2007 (Medida Provisória nº 339, de 28/12/06 

e Lei no 11.494, de 20/06/2007) com prazo de vigência até 2020.O FUNDEF foi, sem dúvida, 
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uma das mais importantes mudanças ocorridas na política de financiamento da educação no 

Brasil. Seu principal mérito talvez tenha sido o de proporcionar uma melhor redistribuição 

dos recursos financeiros educacionais, mediante o critério do número de alunos matriculados, 

com o objetivo de atenuar a enorme desigualdade regional existente. 

Em seu arcabouço legal o FUNDEB, promete contribuir para uma educação 

básica de qualidade e para a valorização dos profissionais da educação.Em linhas gerais, o 

FUNDEB pode ser definido como um sistema de redistribuição de impostos que garante 

investimento mínimo por aluno nos Estados e Municípios. O FUNDEB segue o mesmo 

critério de distribuição de recursos do Fundef, qual seja, o número de alunos matriculados em 

cada rede. Além disso, deve tentar preencher as lacunas deixadas pelo Fundef, como a prática 

do baixo valor mínimo por aluno/ano, a pequena contribuição da União no montante do 

Fundo, a competição por aluno entre os entes federados, a ineficiência dos conselhos de 

acompanhamento e controle social e, talvez o ponto mais negativo do Fundef, a não cobertura 

da educação infantil e do ensino médio.Logo, isso exigirá dos Estados e, principalmente, dos 

Municípios todo um planejamento da sua estrutura física e de pessoal (docente e técnico) a 

fim de que se tornem capazes de ofertar um ensino de qualidade a estes novos alunos. 

As discussões sobre a valorização docente no Brasil na perspectiva da formação e 

da profissionalização dos professores da educação básica (SILVA, 2004; NUNES, 2007; 

SCHEIBE, 2007), tornaram-se mais freqüentes a partir da década de 1990. O art. 41 da 

Medida Provisória n° 339, que regulamenta a criação do Fundeb, prevê a obrigação do Poder 

Público de fixar em lei específica o piso salarial nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica. 

Na análise de Freitas e Fernandes (2011) a maioria dos municípios brasileiros 

sobrevive financeiramente das transferências intergovernamentais. A baixa capacidade de 

arrecadação de grande número deles restringe investimentos próprios na educação, de modo 

que a vinculação constitucional de recursos não se constitui solução suficiente, assim como os 

arranjos que propiciaram a gestão do financiamento instrumentada por fundos como o 

FUNDEB. 

De acordo com Cruz (2017), as políticas federais de financiamento da educação 

básica desempenham importante papel no Brasil, em virtude de acentuadas desigualdades 

socioeconômicas e desequilíbrio na capacidade tributária dos entes federados, resultado de um 

padrão díspar de desenvolvimento e do modelo de federalismo adotado no país que, embora 

nomeado de cooperativo, termina desembocando em um modelo competitivo que impede o 

desenvolvimento equilibrado danação. Contudo, os recursos não garantem uma boa gestão. 
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Necessita-se que os municípios apresentem capacidade institucional para implementar ações. 

Nesse sentido, os instrumentos de gestão colocam-se como uma ferramenta fundamental para 

fortalecer o papel do município no enfrentamento dos obstáculos experimentados na educação 

pública. Além disso, a fragilidade na gestão municipal da educação finda por reforçar a 

atuação do governo federal na coordenação das políticas educacionais e concentração de 

recursos, em direção a um processo de “recentralização” salientado por Sousa; Pimenta; 

Machado (2012). 

4.3  METODOLOGIA 

4.3.1 Índices 

 

A área geográfica do estudo abrange 5.570 municípios brasileiros, conforme 

delimitação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A gestão 

educacional e o nível de adoção de medidas na educação em cada município foram analisados 

a partir de um conjunto de indicadores extraídos da pesquisa Perfil dos Municípios 

Brasileiros, publicada pelo IBGE, ano de referência 2014, e expostos no Quadro 3. 

Quadro 3- Indicadores componentes dos índices de Gestão de Municipal de Educacional e de 

Adoção de Medidas na Educação 

Indicadores de Gestão Municipal Educacional 

1- Existência de Secretaria Municipal de Educação como órgão gestor da educação 

2- Existência de Plano Municipal de Educação  

3- Existência de Plano de Carreira para o Magistério 

4- Existência de Conselho Municipal de Educação  

5- Representante de pais e alunos no Conselho Municipal de Educação 

6- Representante da Câmara Municipal no Conselho Municipal de Educação 

7- Representante dos diretores das escolas da rede municipal de ensino no Conselho Municipal de 

Educação 

8- Representante dos servidores das escolas da municipal de ensino no Conselho Municipal de Educação  

9- Representante do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Conselho Tutelar no 

Conselho Municipal de Educação 

10- Representante das escolas da rede privada no Conselho Municipal de Educação 

11- Representante de instituição de ensino superior no Conselho Municipal de Educação 

12- Representante de sindicato/associação de profissionais da educação no Conselho Municipal de 

Educação 

13- Existência de Conselho de controle e acompanhamento social do FUNDEB  

14-  Existência de Conselho de alimentação escolar  

15-  Existência de Conselho de transporte escolar  

16- Existência de Lei Orgânica que define o percentual da receita do município destinado ao ensino 

público municipal 

Indicadores de Adoção de Medidas na Educação  

1- Melhoria das condições físicas de acessibilidade nas escolas 

2- Criação de salas de recursos multifuncionais 
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3- Elevação da escolaridade dos professores 

4- Formação continuada para os professores em sua área de atuação 

5- Concurso público para contratação de professores 

6- Participação da comunidade na gestão da escola 

7- Campanha de matrícula escolar 

8- Melhoria da organização administrativa da escola 

9- Inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares 

10- Combate à violência nas escolas 

11-Combate à discriminação nas escolas  

12- Alfabetização na idade certa 

13- Melhoria da alimentação escolar 

14- Melhoria do transporte escolar 

15- Diminuição da evasão escolar 

16- Busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola 

17- Elevação do desempenho dos alunos nas avaliações nacionais da educação básica 

18- Educação em Direitos Humanos nas escolas 

19- Projetos voltados para a educação do campo, indígena e quilombola 

20- Projetos voltados para a educação de jovens e adultos 

21- Projetos voltados para a educação profissional 

22- Acompanhamento e avaliação de creches e pré-escolas 

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros, 2014  

 

Com o objetivo de agregar as informações referentes aos indicadores foram 

construídos dois índices: Índice de Gestão Municipal Educacional (IGME) e Índice de 

Adoção de Medidas na Educação (IAME). O IGME buscou captar o grau de implementação 

de instrumentos auxiliadores da gestão da educação e o IAME, o grau de implementação de 

ações voltadas para a educação. 

O cálculo dos referidos índices constou de duas etapas, conforme Carvalho et al. 

(2013) e Lima et al. (2014).  Inicialmente considerou-se a natureza binária de cada indicador, 

sendo atribuído valor 1(um) à existência do componente no município e valor 0 (zero) à 

ausência. Em seguida foram atribuídas pontuações a cada município a partir da agregação dos 

pontos obtidos conforme equação 1. A mesma expressão foi adotada no cálculo do Índice de 

Gestão Municipal Educacional (IGME) e do Índice de Adoção de Medidas na Educação 

(IAME): 

 

                                             (1) 

 

Sendo: 

Ij= Índice observado no j-ésimo município. 
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Eij= escore do i-ésimo indicador obtido pelo j-ésimo município (0 ou 1) 

Emaxi= escore máximo do i-ésimo indicador (no caso, 1) 

i = 1, ........, p, número de indicadores (p = 16 para o Índice de Gestão Municipal Educacional 

(IGME) e p = 22 para o Índice de Adoção de Medidas na Educação (IAME)  

j = 1, ........., n, número de municípios (n = 5.570) 

 

O valor de cada índice variou de 0 (nenhum dos instrumentos ou ações avaliados 

foi implementado pelo município) a 1 (todos os instrumentos ou ações avaliados foram 

implementados pelo município). De outro modo, quando multiplicados por 100, os índices 

podem ser interpretados como o percentual de implementação dos instrumentos ou ações 

educacionais implementados pelo município. 

O estudo adotou uma escala municipal. Entretanto, os resultados na próxima 

seção são apresentados por unidade federativa. No caso da análise dos índices, o valor 

atribuído a cada unidade federativa corresponde à média aritmética considerando-se os 

municípios inseridos.  

4.3.2 Análise da relação entre os Índices 

 

Por meio do Modelo de Regressão Simples foi analisado se o Índice de Gestão 

Municipal Educacional impacta o grau de implementação de ações educativas no âmbito 

municipal. A equação 2 permite analisar a relação ente ambos os Índices, ou seja, como a 

adoção de mecanismos de gestão educacional influencia a adoção de medidas educacionais 

locais nos municípios. 

Para estimar o valor esperado, usa a equação da regressão: 

 

                                         lnIAMEj = α + βlnIGMEj + εj                                           (2) 

 

Sendo: 

IAMEj= Índice de Adoção de Medidas Educacionais no j-ésimo Estado. 

 = constante. 

IGMEj= Índice de Gestão Municipal Educacional no j-ésimo Estado 

 = erro ou resíduo 

 

 Os pressupostos gerais da especificação do modelo e das medições em erros 

das variáveis observadas foram verificados por meio dos testes específicos. Estimou-se um 
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modelo para cada unidade federativa e para o Brasil como um todo. 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que os instrumentos governamentais auxiliam na implementação de 

políticas públicas (OLLAIK e MEDEIROS, 2011). Assim, é factível assumir que maiores 

níveis de adoção de tais instrumentos em âmbito municipal favorecem o desempenho das 

prefeituras nas diferentes áreas de atuação. No que compete à gestão da educação, o 

município pode usufruir de secretaria específica, plano e conselhos municipais como forma de 

melhor definir e executar ações. Contudo, o que se observa na Tabela 9 é uma média de 60% 

de adoção de instrumentos de gestão da educação pelos municípios brasileiros (IGME = 

0,60), dentre as 16 disponibilidades avaliadas e apresentadas no Quadro 3. 

Além disso, outras considerações podem ser extraídas: i) embora haja uma 

heterogeneidade moderada entre os municípios brasileiros (C.V. < 30%) nota-se que há casos 

extremos dentro de cada unidade federativa, como no caso do Paraná onde foi constatada a 

existência de municípios sem a adoção de qualquer dos instrumentos de gestão avaliados 

(Mínimo = 0,0) e municípios com adoção de todos eles (Máximo = 1,00); ii) o baixo grau de 

adoção de instrumentos de gestão da educação pelos municípios não deve ser colocado, de 

forma equivocada, como um problema regional. Trata-se de um problema que atinge todo o 

território nacional. Como se nota, Distrito Federal, Pernambuco e Rio de Janeiro, lideram a 

implementação dos instrumentos, pois seus municípios adotam, em média, 75%, 70% e 68%, 

respectivamente. Por outro lado, os Estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima, se 

encontram nas piores posições quanto ao valor do IGME. Por fim, é relevante ressaltar que iii) 

na maior parte das unidades federativas brasileiras não há sequer um município que adote 

todos os instrumentos avaliados, fato observado a partir da análise da coluna “Máximo” da 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Estatísticas descritivas do Índice de Gestão Municipal Educacional - IGME, por 

unidade federativa- Ano base 2014. 

Unidade 

Federativa  
Total de 

Municípios  
IGME 

médio  
Classificação  Mediana  Mínimo  Máximo  

Coeficiente de 

Variação – C.V. 

(%) 

Distrito Federal -  0,75 1 -  0,75 0,75 -  

Pernambuco 185 0,7 2 0,69 0,31 0,94 17,8 

Rio de Janeiro 92 0,68 3 0,69 0,38 1,00 18,2 

Espírito Santo 78 0,66 4 0,69 0,31 1,00 18,1 

Rio Grande do 167 0,65 5* 0,69 0,25 0,94 17,5 
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Norte 

Paraíba 223 0,65 6* 0,69 0,19 0,94 20,8 

Sergipe 75 0,65 7* 0,69 0,25 0,94 20,1 

São Paulo 645 0,65 8* 0,63 0,25 0,94 17,6 

Ceará 184 0,64 9 0,69 0,13 0,94 29,4 

Santa Catarina 295 0,64 10 0,63 0,38 1,00 18,9 

Bahia 417 0,63 11 0,63 0,19 0,94 21 

Goiás 246 0,62 12 0,63 0,13 1,00 24,3 

Mato Grosso 141 0,61 13 0,69 0,06 1,00 35,5 

Amazonas 62 0,6 14 0,69 0,13 0,88 34,3 

Acre 22 0,59 15 0,63 0,19 0,94 35,7 

Minas Gerais 853 0,59 16 0,63 0,06 1,00 29 

Maranhão 217 0,59 17 0,63 0,06 0,88 28,6 

Tocantins 139 0,58 18 0,56 0,19 0,94 27,2 

Rio Grande do Sul 497 0,57 19 0,56 0 0,94 20,4 

Paraná 399 0,56 20 0,63 0 1,00 33,9 

Amapá 16 0,54 21 0,63 0,06 0,88 46,4 

Pará 144 0,53 22 0,56 0,13 0,94 42,9 

Alagoas 102 0,53 23 0,56 0,19 0,88 40,6 

Piauí 224 0,52 24 0,56 0,19 0,94 39,6 

Roraima 15 0,46 25 0,44 0,25 0,69 35,6 

Mato Grosso do 

Sul 
79 0,46 26 0,44 0,13 0,94 43,2 

Rondônia 52 0,44 27 0,38 0,13 0,88 40,6 

Brasil 5570 0,6 -  0,62 0,19 0,93 29,1 

* Nos municípios com mesmo IGME os critério de desempate foram: 1º) maior mediana, 2º) maior valor mínimo 

e 3º) maior valor máximo. 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa dos Municípios Brasileiros- Educação, 2014 (IBGE, 2014). 

 

Identifica-se, na Tabela 10, quais são as lacunas das unidades federativas e do 

Brasil quanto aos instrumentos analisados. A pretexto de síntese, descrevem-se os valores 

referentes ao Brasil. Os resultados observados apontam para uma estrutura administrativa que 

negligencia um aparato útil na gestão das políticas públicas municipais voltadas para a 

educação. Considerando-se os instrumentos avaliados só existia Secretaria Municipal de 

Educação, órgão gestor da educação para organizar as questões educacionais, em 65% dos 

municípios brasileiros em 2014. Embora não haja obrigatoriedade, a existência de uma 

secretaria específica para as questões educacionais favorece o atendimento das demandas dos 

municípios, pois fortalece o aparelho administrativo necessário para que o poder executivo 

municipal execute suas atribuições (KLERING et al, 2011). 

Além disso, existem municípios onde o Plano Municipal de Educação e o 

Conselho Municipal de Educação estão ausentes. Esse cenário fragiliza a atuação do poder 

local frente aos desafios colocados no Plano Nacional de Educação 2014-2024, os quais 



62 
 

incluem meios para enfrentar os obstáculos para redução das desigualdades educacionais com 

foco nas especificidades de cada território (BRASIL, 2014a). Considerando-se que o 

federalismo proposto pela Constituição Federal de 1988 prevê a articulação entre os entes 

federativos com uma colaboração recíproca e descentralizada com funções definidas para 

cada um deles (OLIVEIRA e SANTANA, 2010). 

O Município enquanto ente federado deverá construir seu Plano Municipal de 

Educação (PME) com a participação de todos os segmentos da comunidade educacional e da 

sociedade em geral, atendendo ao princípio constitucional da gestão democrática para o 

ensino público. Uma das razões da importância da construção de Planos Municipais de 

Educação é a continuidade da implementação de políticas públicas no setor, independente da 

descontinuidade de governos municipais. 

Também deve ser considerada a articulação do plano municipal de Educação com 

o plano plurianual do Município, por meio do qual serão efetuados os investimentos nos 

programas estratégicos da gestão municipal. O caso mais extremo observado nos dados é o 

Estado de Roraima (0%). Ressalta-se aqui que há uma determinação legal que impõe a criação 

dos PME: a Lei 13.005/2014, em seu artigo oitavo, determina que todos os entes federados e, 

portanto, os municípios, devem implementar seus respectivos planos de educação até um ano 

após o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014b). Embora pouco se saiba sobre como os 

PMEs estão se articulando com o planejamento local da educação (SOUZA; SOUSA, 2012) é 

intuitivo assumir a necessidade de torná-los parte integrante do planejamento local da 

educação na condução das políticas públicas (SOUZA e ALCÂNTARA, 2017).  

 

Tabela 10- Percentual de municípios com adoção de gestão municipal de educação, por tipo 

de instrumento e por unidade federativa- Ano 2014. 
Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Acre 73 9 91 77 73 32 68 64 59 18 18 64 91 95 14 91 

Alagoas 70 10 97 62 59 27 50 58 44 24 9 43 100 100 8 85 

Amapá 75 50 44 69 69 44 44 69 44 19 6 56 94 69 25 94 

Amazonas 79 21 73 79 77 55 60 74 58 27 19 55 95 95 6 79 

Bahia 50 35 90 95 88 35 79 85 53 39 12 71 99 97 5 80 

Ceará 84 55 96 83 78 42 68 76 53 33 11 47 100 98 5 90 

Distrito 

Federal 
100 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 0 100 

Espírito Santo 78 37 91 99 95 42 68 86 49 41 19 51 99 100 4 96 

Goiás 50 22 90 93 91 53 76 89 52 26 13 39 99 98 9 92 

Maranhão 92 21 86 88 79 43 69 69 42 22 8 50 96 94 13 67 

Mato Grosso 70 46 92 72 67 46 53 67 48 21 19 45 93 94 64 83 

Mato Grosso 

do Sul 
47 44 91 52 30 20 39 43 13 30 13 28 99 95 3 94 
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Minas Gerais 66 67 77 84 76 37 64 80 47 21 11 23 99 98 13 80 

Pará 85 35 89 59 53 33 45 52 35 24 6 42 95 97 13 82 

Paraíba 61 35 96 95 91 49 87 86 70 27 6 61 100 98 3 82 

Paraná 40 42 94 75 71 23 57 69 41 23 14 22 99 97 42 88 

Pernambuco 69 76 96 98 95 51 74 91 57 47 17 61 98 99 4 86 

Piauí 70 22 89 59 57 26 50 54 42 17 7 38 100 95 10 91 

Rio de Janeiro 74 68 86 100 80 47 68 85 41 72 22 59 96 98 7 91 

Rio Grande do 

Norte 
40 44 97 99 93 54 84 90 57 28 11 67 98 95 6 84 

Rio Grande do 

Sul 
29 45 99 98 84 9 66 79 31 27 17 41 98 99 4 84 

Rondônia 83 33 88 48 83 6 31 29 8 13 13 37 94 92 15 87 

Roraima 53 0 80 60 60 13 27 53 33 20 7 20 100 100 13 93 

Santa Catarina 35 54 94 100 94 35 80 95 46 33 23 33 100 100 18 87 

São Paulo 70 48 92 99 92 34 83 92 58 35 18 28 100 99 6 81 

Sergipe 69 3 93 96 88 43 91 65 59 43 13 83 99 97 24 73 

Tocantins 47 9 75 89 88 37 78 86 70 9 11 34 99 99 6 86 

Brasil 65 38 88 83 78 35 61 74 45 31 16 48 98 96 13 86 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa dos Municípios Brasileiros- Educação, 2014 (IBGE, 2014) 

Nota:1- Existência de Secretaria Municipal de Educação como órgão gestor da educação; 2- Existência de Plano 

Municipal de Educação; 3- Existência de Plano de Carreira para o Magistério; 4- Existência de Conselho 

Municipal de Educação; 5- Representante de pais e alunos no Conselho Municipal de Educação; 6- 

Representante da Câmara Municipal no Conselho Municipal de Educação; 7- Representante dos diretores das 

escolas da rede municipal de ensino no Conselho Municipal de Educação; 8- Representante dos servidores das 

escolas da municipal de ensino no Conselho Municipal de Educação; 9- Representante do Conselho de Direitos 

da Criança e do Adolescente e/ou Conselho Tutelar no Conselho Municipal de Educação; 10- Representante das 

escolas da rede privada no Conselho Municipal de Educação; 11- Representante de instituição de ensino superior 

no Conselho Municipal de Educação12- Representante de sindicato/associação de profissionais da educação no 

Conselho Municipal de Educação; 13- Existência de Conselho de controle e acompanhamento social do 

FUNDEB; 14-  Existência de Conselho de alimentação escolar; 15- Existência de Conselho de transporte escolar 

e 16- Existência de Lei Orgânica que define o percentual da receita do município destinado ao ensino público 

municipal. 

 

Desde o governo 1995, os programas federais para a educação, sobretudo aqueles 

voltados para a implementação dos sistemas de ensino e ações assistenciais, impuseram ao 

município a criação de mecanismos para a inclusão da sociedade nos processos decisórios 

(AZEVEDO, 2002), o que gerou a criação de múltiplos conselhos.  Quanto à existência do 

Conselho Municipal de Educação, nota-se que estão presentes de forma hegemônicanos 

municípios brasileiros (83%), mostrando em termos quantitativos, o interesse municipal na 

implantação da diretriz de participação popular. De modo completar ao conselho municipal, a 

gestão da educação pode ser favorecida com a existência de conselhos secundários. Assim, 

observa-se que quase todos os municípios apresentavam Conselho de Controle e 

Acompanhamento Social do FUNDEB - CACS (98%). Esse elevado percentual está 

vinculado ao fato de que a Lei 11.494/2007 que instituiu o FUNDEB, em seu Artigo 24, 

determina a criação e funcionamento dos CACS (SILVA, 2013). 
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Observa-se uma fragilidade em relação à existência do conselho de transporte 

escolar (13%). Para atender ao dispositivo constitucional de garantir o acesso dos alunos à 

escola, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) torna expressas as atribuições e 

competências do transporte escolar dos alunos da Educação básica, os Municípios devem 

assumir a responsabilidade com o transporte dos alunos da rede municipal. Esse programa 

federal foi criado em 2004, a partir de uma reivindicação municipalista, e tem como objetivo 

apoiar financeiramente os entes da federação na manutenção dos veículos e embarcações 

destinados ao transporte escolar dos alunos da Educação básica, residentes nas áreas rurais. 

De acordo com Ribeiro e Jesus (2014), a importância das ações de transporte 

escolar é reconhecida pelos gestores e estudiosos para garantir o desenvolvimento da 

educação no País. Todavia, os gastos com transporte representam uma das maiores despesas 

em Educação, o que requer um olhar crítico e o monitoramento da forma como se dá a 

distribuição dos recursos municipais no âmbito educacional. Evidencia-se que o apoio aos 

sistemas educacionais não pode se restringir ao financiamento sendo necessária a prestação de 

assistência técnica de qualidade para contribuir não somente com a execução dos recursos de 

forma adequada, mas também com a organização, a logística de rotas, a forma de atendimento 

aos estudantes e a educação no trânsito. 

O baixo valor médio do IGME nos municípios brasileiros (0,60) exposto na tabela 

9 reflete, de certo modo, o grau de desarticulação da sociedade e a fragilidade administrativa 

local no que concerne à implementação de instrumentos que poderiam tornar mais eficaz e 

eficiente a gestão municipal da educação, criando um ambiente de maior fluidez de ações, 

melhor atendimento das demandas sociais e adequação às diretrizes da Política Nacional de 

Educação. 

Para garantir o direito à educação, em sintonia com as diretrizes nacionais, os 

desafios municipais são a melhoria do acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, 

em todos os níveis, etapas e modalidades; a universalização da educação básica, de quatro a 

17 anos; a gestão democrática nos sistemas de educação e nas instituições educativas; 

reconhecimento e respeito à diversidade por meio da promoção de uma educação antirracista 

e antissexista; a valorização dos profissionais da educação pública e privada, por meio de 

políticas de formação inicial e continuada, planos de carreira e salário e melhoria das 

condições de trabalho. Trata-se, portanto, de adotar um diversificado conjunto de ações com 

vistas essencialmente a “enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 

desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua 

população” (BRASIL, 2014a, p.9). 
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O município tem autonomia para formular as intervenções a serem efetuadas em 

sua rede de ensino (SOUSA; PIMENTA; MACHADO, 2012).  A tabela 11 mostra o valor 

médio do Índice de Adoção de Medidas na Educação (IAME) dos municípios, por unidade 

federativa brasileira, o qual corresponde à proporção média de ações implementadas 

considerando-se um total de 22 ações. Analisando o IAME, a título de interpretação observa-

se que o Distrito Federal implementou todas as medidas avaliadas referentes ao ano de 2014, 

seguido da Paraíba e do Mato Grosso do Sul, cujos municípios implementaram, em média, 

84% e 83%, respectivamente. Em oposição, os casos mais distantes são dos municípios 

pertencentes ao Estado do Amapá, seguido por Acre, ambos na região Norte. 

Embora a região Norte apresente os níveis médios mais baixos de implementação 

de medidas educacionais, deve-se mencionar que, em Roraima, o município com menor 

percentual conseguiu efetivar 64% (IAME = 0,64), um valor relativamente elevado, dados os 

valores mínimos referentes aos demais estados. 

 

Tabela 11- Estatísticas descritivas do Índice de Adoção de Medidas na Educação - IAME, por 

unidade federativa- Ano base 2014 

Unidade 

Federativa 

Total de 

Municípios 
IAME Classificação Mediana Mínimo Máximo 

Coeficiente de 

Variação – 

C.V. (%) 

Distrito Federal 1 1 1 1 1 1 - 

Paraíba 223 0,84 2 0,86 0,23 1 16,89 

Mato Grosso do 

Sul 
79 0,83 3 0,86 0,41 1 17,03 

Ceará 184 0,82 4* 0,86 0,32 1 18,55 

Roraima 15 0,82 5* 0,82 0,64 1 13,14 

Rio de Janeiro 92 0,81 6 0,86 0,18 1 19,93 

Santa Catarina 295 0,79 7 0,82 0,23 1 19,81 

Alagoas 102 0,77 8** 0,82 0,27 1 19,87 

Pernambuco 185 0,77 9** 0,82 0,27 1 21,76 

São Paulo 645 0,77 10 0,82 0 1 22,02 

Espírito Santo 78 0,76 11*** 0,82 0,27 1 24,51 

Bahia 417 0,76 12*** 0,82 0,18 1 24,06 

Paraná 399 0,76 13*** 0,82 0,14 1 24,17 

Piauí 224 0,76 14*** 0,8 0,18 1 22,32 

Goiás 246 0,76 15*** 0,82 0 1 22,78 

Rio Grande do 

Norte 
167 0,74 16**** 0,77 0,27 1 23,21 

Tocantins 139 0,74 17**** 0,77 0,18 1 25,85 

Minas Gerais 853 0,74 18**** 0,77 0 1 24,85 

Rio Grande do 

Sul 
497 0,74 19**** 0,77 0 1 26,96 

Amazonas 62 0,73 20 0,77 0,09 1 28,37 

Mato Grosso 141 0,72 21 0,73 0,05 1 28,01 
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Pará 144 0,71 22 0,73 0,18 1 27,46 

Maranhão 217 0,67 23 0,7 0 1 35,46 

Rondônia 52 0,66 24***** 0,7 0 0,95 32,15 

Sergipe 75 0,66 25 0,68 0,23 1 31,03 

Acre 22 0,65 26 0,68 0,18 1 34,7 

Amapá 16 0,57 27 0,57 0,18 0,95 46,5 

Brasil 5570 0,75  0,79 0,21 1 25,05 

* Municípios com mesmo IAME - Critério de desempate: 1)maior mediana, 2)maior valor mínimo e 3) maior 

valor máximo. 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa dos Municípios Brasileiros- Educação, 2014 (IBGE, 2014) 

 

Uma comparação entre o IGME e o IAME aponta que, em termos médios e 

absolutos, a implementação de medidas educacionais supera a adoção de instrumentos de 

gestão municipal da educação. Acrescente-se que há uma maior desigualdade entre os 

municípios quanto ao primeiro índice dados os respectivos coeficientes de variação. 

Ao longo das últimas décadas, apareceram diversas modificações no 

financiamento e na adoção de fundos compensatórios, como o FUNDEB, na tentativa de 

promover maior igualdade do sistema educacional. O objetivo desse mecanismo é reduzir as 

disparidades do financiamento educacional, existente entre as unidades da federação, ao 

possibilitar que aqueles municípios que não atinjam o dispêndio mínimo por aluno recebam 

recursos complementares da União. 

De acordo com Medeiros e Oliveira (2014), há fatores importantes para explicar 

as desigualdades educacionais brasileiras, a literatura aponta para o levantamento do papel das 

escolas em comparação com as características socioeconômicas das famílias, ou mesmo com 

o ambiente social no qual os estudantes estão envolvidos. Existem estudos que mostram que 

parte do desempenho médio dos alunos se deve a esses atributos e, portanto, pouco 

influenciáveis por qualquer intervenção. Por outro lado, há grande margem de sustentação 

para a hipótese de que há heterogeneidade entre as escolas, como na formação de seus 

professores, infraestrutura e qualidade de ensino. Há também sugestões acerca do uso do 

tempo, para que os alunos busquem ampliação de seus conhecimentos, relacionamentos e 

integração escolar. 

Os resultados apresentados na tabela 12 apontam quais as medidas mais 

implementadas em cada unidade federativa e no Brasil como um todo. A maior parte das 

medidas está presente em mais de 50% dos municípios brasileiros. Como é observado, o 

Programa Alfabetização na Idade Certa se encontra implementado em 96% das cidades. Essa 

medida está associada à meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE):  alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. Os dados 
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censitários de 2010 expõem que 15,2% das crianças brasileiras com 8 anos de idade, 

matriculadas no ensino fundamental eram analfabetas. Esse percentual atingia 34% no 

Maranhão (BRASIL, 2014a).  

Iniciativas voltadas para a melhoria da estrutura física das escolas também são 

mais comuns.  Na busca pela melhoria do desempenho dos alunos, os sistemas escolares 

focalizam suas iniciativas em três vertentes – estrutura, recursos e processos. Embora as 

mudanças na estrutura e nos recursos sejam os mais visíveis socialmente, observa-se nos 

processos que os sistemas aportam maiores recursos, aperfeiçoando a forma como a instrução 

é ministrada, muito mais do que modificando o conteúdo ensinado. Contudo, as medidas com 

níveis mais baixos de implementação estão associadas à incorporação de modalidades de 

ensino com vistas a contemplar demandas específicas de uma parcela da população 

comumente excluída. Caso daqueles que não frequentaram a escola na época adequada e 

poderiam ser contemplados por projetos voltados para a educação de jovens e adultos e da 

população rural que carece de uma educação contextualizada. 

A implementação de projetos voltados para a educação profissional é a medida 

menos frequente entre os municípios brasileiros, o que merece atenção haja vista o estipulado 

nas metas 11 e 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) que tratam, respectivamente, de: 

oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional e triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 

50% da expansão no segmento público (BRASIL, 2014a). 

Outro componente que chama atenção na tabela 12 negativamente é o baixo grau 

de implementação de mecanismos de controle da evasão escolar, presentes em apenas 69% 

dos municípios brasileiros. Nas últimas duas décadas, o Brasil quase conseguiu universalizar 

a educação pública em um processo notável e propalado pelos governantes. No entanto, tem-

se um montante de 3,8 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da escola, segundo 

dados do Movimento Todos pela Educação. 
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Tabela 12- Percentual de municípios com adoção de medidas na educação, por tipo de medida unidade federativa- Ano 2014 
Estados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Acre 77 59 73 82 59 68 68 68 91 59 55 95 77 77 68 64 77 32 50 64 9 50 

Alagoas 89 83 82 89 50 73 91 82 90 75 72 99 95 93 77 78 87 47 61 91 18 79 

Amapá 69 69 94 69 75 31 69 38 75 56 44 94 69 69 75 44 38 38 25 38 31 50 

Amazonas 77 66 79 81 47 84 69 85 85 79 77 95 89 82 82 66 76 45 68 73 35 73 

Bahia 91 73 87 81 52 83 85 85 92 76 75 96 92 88 80 64 79 53 60 83 26 73 

Ceará 95 86 83 91 58 92 85 86 95 89 86 96 94 93 92 82 90 67 53 83 29 82 

Distrito Federal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Espírito Santo 92 90 60 94 59 79 77 77 97 72 77 99 95 91 82 65 86 47 74 67 15 72 

Goiás 93 73 78 84 53 89 65 85 92 83 87 95 96 93 81 62 89 61 36 61 39 79 

Maranhão 89 63 69 82 47 72 71 70 77 68 62 90 88 83 75 58 67 40 43 70 23 61 

Mato Grosso 87 72 72 91 67 84 61 78 84 75 77 94 90 91 74 57 80 53 44 51 28 67 

Mato Grosso do Sul 97 94 84 95 76 90 70 85 95 90 92 100 97 96 84 68 94 59 67 87 25 90 

Minas Gerais 89 60 66 82 59 83 84 81 87 77 79 96 96 91 84 68 88 56 31 62 32 74 

Pará 88 72 89 89 56 70 66 80 88 74 68 97 88 82 72 55 74 44 53 71 20 69 

Paraíba 94 74 90 90 70 91 91 90 94 92 88 97 96 96 90 80 85 68 57 89 31 83 

Paraná 91 77 72 95 85 83 79 79 87 79 73 96 95 91 79 73 85 57 31 62 17 81 

Pernambuco 93 70 80 94 47 86 83 83 92 83 79 97 95 95 79 64 86 61 56 82 28 71 

Piauí 90 64 84 81 67 86 87 80 88 83 74 97 95 92 90 78 79 55 32 76 31 72 

Rio de Janeiro 93 88 72 89 80 86 80 91 96 86 87 97 97 92 87 67 91 59 46 75 33 84 

Rio Grande do Norte 94 80 83 80 53 78 71 83 95 77 74 99 93 91 84 67 79 48 35 71 21 71 

Rio Grande do Sul 93 71 63 92 77 82 76 80 89 75 77 94 95 89 81 74 74 57 39 45 24 76 

Rondônia 85 60 62 79 65 83 65 65 88 65 73 92 92 83 77 56 81 40 31 48 8 58 

Roraima 73 87 67 100 80 87 100 93 80 87 87 100 100 93 93 73 100 73 60 40 33 100 

Santa Catarina 94 72 76 95 80 85 85 85 95 84 84 98 98 93 88 79 84 63 34 56 25 88 

São Paulo 93 73 73 91 88 85 87 85 91 80 79 96 95 91 82 66 84 56 16 70 31 86 

Sergipe 92 64 57 73 41 72 85 79 80 65 61 97 91 84 75 63 63 41 29 73 15 48 

Tocantins 89 60 85 88 53 83 79 77 86 81 81 93 91 84 90 79 75 52 39 56 30 73 

Brasil 89 74 77 87 65 81 79 80 89 78 77 96 93 89 82 69 81 55 47 68 28 74 
Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa dos Municípios Brasileiros- Educação, 2014 (IBGE, 2014) 

Nota: 1- Melhoria das condições físicas de acessibilidade nas escolas; 2- Criação de salas de recursos multifuncionais; 3- Elevação da escolaridade dos professores; 4- Formação continuada para 

os professores em sua área de atuação; 5- Concurso público para contratação de professores; 6- Participação da comunidade na gestão da escola; 7- Campanha de matrícula escolar; 8- Melhoria 

da organização administrativa da escola; 9- Inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares; 10- Combate à violência nas escolas; 11-Combate à discriminação nas escolas; 12- 

Alfabetização na idade certa; 13- Melhoria da alimentação escolar; 14- Melhoria do transporte escolar; 15- Diminuição da evasão escolar; 16- Busca ativa de crianças e adolescentes fora da 

escola; 17- Elevação do desempenho dos alunos nas avaliações nacionais da educação básica; 18- Educação em Direitos Humanos nas escolas; 19- Projetos voltados para a educação do campo, 

indígena e quilombola; 20- Projetos voltados para a educação de jovens e adultos; 21- Projetos voltados para a educação profissional e 22- Acompanhamento e avaliação de creches e pré-escolas.
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Uma análise simultânea do IGME e do IAME sugere uma relação positiva entre 

ambos. Com o propósito de verificar se tal relação admite uma causalidade, no sentido da 

gestão influenciar o nível de adoção de medidas educacionais, estimou-se modelos de 

regressão para cada uma das unidades federativas brasileiras, com exceção do Distrito Federal 

(dado que corresponde a apenas uma observação). Os resultados apresentados na tabela 13 

confirmam a importância da gestão municipal como facilitadora da implementação de 

medidas favoráveis às mudanças no âmbito da educação local.  

Como observado, considerando-se o Brasil como um todo, um aumento de 1% na 

adoção de instrumentos de gestão da educação (IGME) aumenta em 0,149% o nível de adoção 

de medidas na educação (IAME). Apesar de uma análise em cada unidade federativa 

individualmente apontar que nem sempre a adoção de instrumentos de gestão influencia 

positiva e de forma significativa a implementação de medidas educacionais, na maioria dos 

estados (14 de 26) observa-se a mesma tendência verificada no Brasil. Esse comportamento é 

mais fortemente manifestado nos estados das regiões Sul e Sudeste o que permite inferir que a 

implementação de medidas educacionais depende da existência de mecanismos de gestão da 

educação e certamente é influenciada por fatores locais não incorporados ao modelo estimado, 

os quais inibem o impacto da gestão onde os coeficientes estimados não se mostraram 

significantes.  

 

Tabela 13- Resultado da estimação dos modelos de regressão   

Estados Coeficiente Estimado (Logaritmo) Estatística “t” R² 

Acre -0,211 -1,34 0,05 

Alagoas 0,101 1,69 0,04 

Amapá 0,575 3,58* 0,58 

Amazonas 0,071 0,88 0,007 

Bahia 0,037 0,74 0,001 

Ceará 0,035 0,86 0,004 

Distrito Federal n.e n.e n.e 

Espírito Santo 0,232 1,47*** 0,02 

Goiás 0,210 3,31* 0,04 

Maranhão 0,162 2,32** 0,02 

Mato Grosso 0,270 2,27** 0,10 

Mato Grosso do Sul 0,097 2,32** 0,05 

Minas Gerais 0,126 4,46* 0,02 

Pará 0,127 1,96** 0,03 

Paraíba 0,084 1,47 0,01 

Paraná 0,052 1,65*** 0,005 

Pernambuco 0,279 2,89* 0,05 

Piauí 0,137 2,82* 0,05 
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Rio de Janeiro 0,139 1,02 0,01 

Rio Grande do Norte 0,302 2,20** 0,05 

Rio Grande do Sul 0,376 3,57* 0,06 

Rondônia 0,102 1,19 0,01 

Roraima 0,063 0,57 0,03 

Santa Catarina 0,163 2,50* 0,02 

São Paulo 0,311 5,48* 0,05 

Sergipe -0,035 -0,24 0,001 

Tocantins 0,081 1,25 0,007 

Brasil 0,149 10,26* 0,05 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: n.e: não estimado, * Significativo a 1%, ** Significativo a 5% e *** Significativo a 10% 

  

Desde os anos de 1990, os municípios estudados apresentam histórico de sucesso 

em algum dos indicadores educacionais coletados, geralmente por meio do Censo Escolar, 

como taxa de aprovação, distorção idade/série, taxas de evasão e abandono, perfil de 

formação docente, ou critérios relacionados à reputação na gestão municipal, como ampliação 

da oferta, sucesso na articulação com pais e comunidade, gestão democrática com ativa 

participação dos conselhos escolares (VIDAL; VIEIRA, 2011). 

Em 2005, o Ministério da Educação criou o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), considerado um indicador de qualidade educacional, desenvolvido 

para avaliar a educação oferecida no país e em cada unidade da federação, município e escola 

pública, que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou 

Saeb), obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental e 3ª série do ensino médio), com informações sobre rendimento escolar 

(aprovação) (FERNANDES, 2007). A introdução do IDEB se deu a partir da hipótese de que 

professores, diretores e gestores educacionais reagiriam a cobranças de resultados por parte da 

sociedade, melhorando a eficácia de seus processos internos e, consequentemente, a qualidade 

do ensino (FERNANDES; GREMAUD, 2009). 

Também é preconizado que os resultados escolares são fortemente associados à 

origem social e cultural dos alunos matriculados nas escolas (COLEMAN et al., 1966; 

BOURDIEU; PASSERON, 2008). A melhoria no nível de desempenho dos alunos pode ser 

obtida ao custo do aumento da desigualdade entre grupos de alunos dentro das mesmas 

escolas (BRYK; LEE, 1989; FRANCO et al., 2007). 

De acordo com Oliveira e Sousa (2010), com base nas avaliações de desempenho 

que o governo federal controla os programas e ações que afetam diretamente a atuação de 

governos estaduais e municipais. Entretanto, a relação entre gestão pública da educação e a 
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capacidade de implementação de medidas que promovam os melhores resultados esperados 

não costuma ser discutida na literatura em política educacional. A preocupação com 

indicadores de resultados é geralmente priorizada. Considerando-se que tais indicadores são 

uma resposta às medidas implementadas, os dados discutidos no trabalho ressaltam a 

importância de se avaliar as condições do município no que se refere aos meios necessários à 

concretização das atividades planejadas no âmbito da educação, mais especificamente no 

proposto nos Planos Municipais de Educação.  

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descentralização de competências ocorrida após a Constituição Federal de 1988 

trouxe novas atribuições aos poderes estaduais e municipais. No âmbito da educação, além da 

descentralização os municípios passaram a ser demandados também pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE). Essa configuração requer um melhor aparelhamento ou a implementação de 

instrumentos de gestão municipal. Entretanto, o estudo mostrou que os municípios brasileiros 

foram incorporados ao novo modelo de gestão da educação, mas possuem um baixo nível de 

implementação de instrumentos administrativos. 

Essa situação é preocupante porque o estudo permitiu concluir que a 

implementação de medidas educacionais pelo município depende da adoção de instrumento 

de gestão municipal da educação. Em termos gerais, isso significa também que o município 

reduz sua capacidade de interferir positivamente na aplicação dos recursos destinados à 

educação quando carece de mecanismos de gestão como Secretaria de Educação, Plano 

Municipal de Educação e Conselhos Municipais de Educação, por exemplo. 

A relação ainda pouco estudada entre instrumentos de gestão pública e capacidade 

de implementação de medidas educacionais, coloca-se como um fator relevante no 

enfrentamento dos desafios colocados para o fortalecimento do papel do poder municipal na 

construção de um sistema de educação de qualidade. Não se pode esperar do município uma 

boa atuação na implementação de ações e, consequentemente alocação eficiente de recursos, 

se ele não tem instrumentos de gestão para isso. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

 

No primeiro capítulo, mostrou que os municípios brasileiros melhoraram em 

relação a infraestrutura escolar durante o período 2007 a 2017, mas ainda possuem um baixo 

nível de implementação de itens que assegurem melhores condições de infraestrutura. Mesmo 

que, as desigualdades entre as escolas tenham sido reduzidas entre o período, ainda se observa 

um ambiente pouco equitativo. No capítulo, nota-se a relação significativa entre os 

investimentos públicos em educação e a infraestrutura escolar nos municípios brasileiros, bem 

como a importância dessas duas variáveis no desempenho escolar. Logo, não se pode esperar 

do município uma boa atuação na melhoria da infraestrutura escolar e, consequentemente, do 

desempenho dos alunos, se não houver uma alocação eficiente de recursos. Prontamente, 

contar com uma boa infraestrutura escolar e com um bom planejamento para tornar o 

investimento eficaz é crucial para a educação do Brasil. 

No segundo capítulo, os resultados revelam que a situação da educação está 

melhorando no Brasil. Observa-se que em algumas Unidades Federativas isso ocorre de forma 

lenta e verifica-se que são necessários muitos anos para se alcançar uma situação menos 

desigual na educação. Cabe observar, no entanto, que o PBF impacta significativamente na 

trajetória da Educação nos Estados. Constata-se que o impacto positivo do Programa se 

manifesta de forma distinta e tende a ser mais significativo, nas unidades federativas com 

índices educacionais mais baixos. Assim, o estabelecimento de um sistema escolar nacional e 

unificado tem um peso importante para redução da desigualdade educacional. Desperta os 

Estados para a necessidade de criar mecanismos que favoreçam a efetividade das políticas 

sociais realizadas pelo governo federal.  

Por fim, no terceiro capítulo, mostrou que os municípios brasileiros foram 

incorporados ao novo modelo de gestão da educação, mas possuem um baixo nível de 

implementação de instrumentos administrativos.  Essa situação é preocupante porque o estudo 

permitiu concluir que a implementação de medidas educacionais pelo município depende da 

adoção de instrumento de gestão municipal da educação. Em termos gerais, isso significa 

também que o município reduz sua capacidade de interferir positivamente na aplicação dos 

recursos destinados à educação quando carece de mecanismos de gestão como Secretaria de 

Educação, Plano Municipal de Educação e Conselhos Municipais de Educação, por exemplo. 
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