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Indicadores para o Diagnóstico e Planejamento Municipal: Uma proposta para a área 
da Educação. 

Nilson Brizoti1 

 

RESUMO2 

Este artigo apresenta uma metodologia para a realização de uma das fases do Planejamento 

Municipal, isto é, o diagnóstico municipal, especialmente para os pequenos municípios, com 

enfoque na construção de um conjunto de indicadores para o diagnóstico municipal da área da 

educação. Sob a lógica de árvore de indicadores, primeiramente apresenta-se 10 indicadores 

essenciais. Esses indicadores estão estruturados em 04 dimensões: a primeira diz respeito ao 

déficit municipal em creches e ensino fundamental; a segunda aborda a qualidade do ensino; a 

terceira a questão do desempenho da educação no município e, por fim, a quarta dimensão 

trata da aplicação dos recursos municipais em educação. Em seguida apresenta-se uma 

segunda lista de indicadores com um foco mais qualitativo a serem considerados em um 

segundo nível de análise. 

 

Palavras-chave: Planejamento, Diagnóstico, Indicadores, Educação e Municípios. 

 

ABSTRACT 

This article presents a methodology for the elaboration of one of the phases of the Municipal 

Planning, such as the municipal diagnosis, specially for small cities. The enphasis of this 

study is on the creation of a set of indicators for a municipal diagnosis on education. Using 

the framework of a "tree of indicators", first 10 essential indicators will be presented. Those 

indicators are organized in 4 dimentions: the first dimention is related to the municipal deficit 

in attending the demand for kindergarden and elementary school; the second one is related to 

the quality of education; the third one to the municipal education performance; and the forth 

dimention is related to the implementation of the municipal budget for education. At the end, 

a second list of indicators will be presented focused on a more qualitative approach. 

 

Key-Words: Planning, Municipal Diagnosis, Indicators, Education, Cities.  
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Introdução 

Desenvolver a cultura do Planejamento é um dos grandes desafios dos 

municípios, especialmente para aqueles de menor porte. Isto se deve ao fato da escassez de 

recursos para investimento na contratação de apoio externo para a construção desse processo, 

como também, na baixa capacidade técnica do quadro de servidores dos Municípios e da 

capacidade de atração e retenção de novo talentos, que são facilmente captados pelos maiores 

centros, com maior capacidade de recursos e de desenvolvimento tecnológico. Corrobora para 

esta afirmação o pensamento de ARRETCHE (2006:127) que afirma que há uma 

“reconhecida desigual capacidade de oferta de serviços entre as unidades da Federação, 

derivada de sua desigual capacidade de gasto”.  

A elaboração de um planejamento municipal sólido e consistente está 

diretamente relacionada à disponibilidade de dados e informações que permitam pensar 

estrategicamente os municípios para um horizonte de tempo de médio e longo prazo. Nesta 

linha de pensamento está REZENDE (2006:88) que diz que “a informação deve ser a primeira 

premissa a ser considerada no planejamento estratégico municipal”. 

 Recente estudo realizado por um grupo de alunos do Mestrado Profissional de 

Gestão e Políticas Públicas da EAESP/FGV denominado “DIAGNÓSTICO E 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM MUNICÍPIOS ABAIXO DE 50 MIL 

HABITANTES: RECOMENDAÇÕES E INSTRUMENTOS” (BRIZOTI; EVANGELISTA; 

GUERRA; MIGUEL: 2012) constatou, por meio de entrevistas realizadas junto a especialistas 

em indicadores e em gestão pública municipal, que o processo de tomada de decisão nos 

pequenos municípios se dá, basicamente, por:  

 

• Conhecimento vivenciado da realidade; 

• Compromissos assumidos durante a campanha eleitoral; 

• Pressões e emergências do cotidiano; 

• Dependência de recursos provenientes de outras esferas de governo. 

  

O mesmo estudo, com base em entrevistas realizadas com 22 Prefeitos de 

pequenos municípios distribuídos em todas as regiões de governo do Estado de São Paulo, 

todos eles com população inferior a 50.000 habitantes, constatou que esses municípios não 

dispõem de capacidade própria para a elaboração do planejamento municipal baseado em um 

diagnóstico estruturado com um respectivo conjunto de indicadores.  
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A partir dessa constatação, o estudo realizado em 2012 procurou analisar uma 

proposta de metodologia para a elaboração de diagnósticos municipais desenvolvida pelo 

Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal - CEPAM – Fundação Prefeito 

Faria Lima denominado “Construindo o diagnóstico municipal: uma metodologia” 

(FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA: 2008). A publicação do CEPAM foi estruturada em 11 

áreas temáticas, a saber: Demografia; Economia; Finanças Públicas; Mercado de Trabalho; 

Educação; Saúde; Assistência e Desenvolvimento Social; Infraestrutura; Habitação e 

Saneamento Básico; Meio Ambiente; e Segurança Pública. Cada uma dessas áreas é composta 

por um conjunto de indicadores baseados em fontes secundárias e alguns baseados em dados 

dos próprios municípios.  

Como resultado do estudo de 2012, foi produzido um conjunto de 14 

recomendações destinadas ao aprimoramento da publicação do CEPAM. Essas 

recomendações foram estruturadas em 04 áreas de intervenção: Formato da Publicação, 

Agenda das Políticas Públicas, Desenvolvimento Institucional e Disseminação, como pode ser 

observado na figura 1 abaixo.  

 

Figura 1 – Recomendações para o CEPAM: áreas de intervenção e temas prioritários 

 
Fonte: BRIZOTI; EVANGELISTA; GUERRA; MIGUEL: 2012 

 

Áreas de Intervenção Temas Prioritários 

Formato da Publicação Temas, questões e fontes abordados na Publicação 

CEPAM 

Enfoque regional  

Disponibilização das fontes de informações baseadas em 

endereços eletrônicos de sites 

Comparações territoriais 

Comparações temporais 

Uso de tecnologia da informação e comunicação 

Agenda das Políticas 

Públicas 

Atualização da Publicação CEPAM frente a novas 

políticas públicas estratégicas 

Compatibilidade de políticas indutoras com o conteúdo 

da Publicação CEPAM 

Desenvolvimento 

Institucional 

Capacitação dos funcionários e limitações orçamentárias 

Articulação entre o corpo técnico municipal 

Disseminação Relação entre instituições disseminadoras e produtoras de 

dados e gestores dos Municípios 

Diagnósticos participativos 

Comunicação e interlocução com os atores 

Instâncias regionais 
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Dentro desse contexto, este artigo aprofunda a primeira recomendação da área 

de intervenção “formato da Publicação”, isto é, “Temas, questões e fontes abordados na 

publicação CEPAM”.  

Este aprofundamento se dará por meio da construção de uma proposta de 

estrutura geral de uma metodologia de diagnóstico municipal, baseada na consolidação por 

áreas de análise similares e a construção de uma proposta de um conjunto reduzido de 

indicadores para a área da educação, baseado em informações existentes no próprio 

documento do CEPAM, no IBGE e na Fundação SEADE.  

 

Contextualização 

A partir da constituição de 1988 os municípios brasileiros passaram a exercer 

um papel fundamental na implementação das políticas públicas no país, pois, houve um 

importante processo de descentralização das políticas para esta esfera de governo. Segundo a 

carta magna de 88, em seu Art. 18.  

 

“A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988: 14).  

 

Nesse mesmo contexto, segundo COSTA (2007: 215): 

 

 “O Brasil é um dos únicos estados federais a incluir os Municípios como membros 
permanentes, até mesmo com autonomia legislativa e tributária definidas pela 
Constituição (artigos 29 e 30)”. 

 

Ainda segundo BUARQUE (1999:29): 

 

“A descentralização é um processo histórico de âmbito mundial e com tendência 
visível no Brasil, principalmente desde a Constituição de 1988, com o 
fortalecimento dos municípios e da desconcentração das políticas e programas 
nacionais”. 

 
 

Este processo torna ainda mais importante à necessidade de utilização de 

indicadores de desempenho como instrumento de apoio à formulação e elaboração de 

políticas públicas. Para tanto, a seguir conceitua-se primeiramente políticas públicas e em 

seguida indicadores. 
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Em pesquisa bibliográfica realizada, identificou-se um conjunto de definições 

para este tema. Contudo, para efeito desse estudo, iremos trabalhar com duas definições 

apresentadas por SOUZA (2006:24), por entender a relação das mesmas com o conteúdo 

deste estudo. A primeira diz que “política pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos” (PETERS: 

1986).  A segunda, por sua vez, de forma sintetizada define política pública como “o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer” (DYE: 1984). 

 Uma maneira de construção do processo de políticas públicas é o Policy Cicle 

ou Ciclo Político que contempla quatro momentos: (i) Agenda, isto é, reconhecimento de um 

problema público; (ii) Formulação, isto é, formulação de alternativas e Tomada de decisão; 

(iii) Implementação; (iv) Avaliação. Segundo FREY (1999:226)  

 

“Ao subdividir o agir público em fases parciais do processo político-administrativo 
de resolução de problemas o 'policy cycle' acaba se revelando um modelo heurístico 
bastante interessante para a análise de políticas públicas”.  

 
 

No que diz respeito aos aspectos relacionados à definição da agenda e 

formulação das políticas públicas municipais, há carência de mecanismos científicos 

estruturados para a tomada de decisão especialmente no primeiro ano de mandato, quando os 

Prefeitos, recém empossados, deverão elaborar o Plano Plurianual que norteará as ações de 

Governo para os 4 anos seguintes.  

Nesse sentido, a gestão pública municipal necessita de um forte enfoque 

técnico e científico para apoiar o processo de planejamento. Esse enfoque passa, 

necessariamente, pela realização de diagnósticos onde, por meio de indicadores estruturados, 

os gestores municipais possam dispor de dados e informações necessárias à formulação das 

políticas públicas de gestão. 

Esse processo, necessariamente, deve ser realizado no primeiro ano de gestão, 

especificamente, nos primeiros meses. Isto se faz necessário, como já dito acima, porque o 

planejamento municipal somente pode se tornar efetivo se incorporado ao Plano Plurianual, 

que tem por finalidade estabelecer os programas de longa duração dos entes federados, 

definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos. 

Dentro desse contexto, GARCIA e JANNUZZI (2001) argumentam que o 

aumento do uso de diagnósticos como parte fundamental do processo de planejamento está 

relacionado às mudanças institucionais na área pública, tais como a consolidação da 
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sistemática do planejamento plurianual, o aperfeiçoamento dos controles administrativos dos 

ministérios e a ampliação da avaliação por desempenho dos programas iniciada 

principalmente pela reforma gerencial nos anos noventa. Fatores como a instituição do 

controle social, por meio da instituição dos conselhos temáticos, nos três níveis de governo, 

aliado à maior disseminação dos dados por meio do uso da tecnologia da informação e 

comunicação possibilitaram que atores de diversos setores da sociedade se apropriassem, com 

facilidade, de informações antes acessadas apenas por técnicos e especialistas.  

SOUZA (2006) e JANNUZZI (2001) sustentam que o conhecimento 

estruturado da realidade a partir da utilização de indicadores pode ser contemplado pelo gestor 

em todo o ciclo de políticas públicas: diagnóstico, formulação, implementação e avaliação. 

Na etapa de diagnóstico, os indicadores permitem a caracterização do território, o 

mapeamento de seus problemas e a demanda e oferta de serviços públicos. Na fase de 

formulação, o uso de indicadores pode auxiliar na escolha de programas em termos 

quantitativos e de disponibilidade de recursos. Na implementação, os dados assumem um 

caráter voltado ao monitoramento da alocação dos recursos humanos, físicos e financeiros. 

Por fim, na avaliação, os indicadores permitem mensurar a eficiência, eficácia e efetividade 

social das soluções sugeridas. 

Da mesma forma existe na literatura especializada um conjunto relativamente 

grande de definições para indicadores sociais. Algumas são apresentados a seguir:  

A primeira delas refere-se à utilizada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em documento publicado em 1988. Segundo esta definição, indicadores sociais 

prestam-se a subsidiar as atividades de planejamento público e formulação de políticas sociais 

nas diferentes esferas de governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-

estar da população por parte do poder público e da sociedade civil e permitem 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes 

dos diferentes fenômenos sociais (ONU, 1988).  

De acordo com CARLEY e MILES (1985), a principal finalidade de um 

indicador é traduzir, de forma mensurável, determinado aspecto de uma realidade dada 

(situação social) ou construída (ação de governo), de maneira a tornar operacional a sua 

observação e avaliação. Para JANNUZZI (2001), no campo aplicado das políticas públicas, os 

indicadores são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou 

de uma demanda de interesse programático. 
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A Proposta Geral 

A proposta aqui desenvolvida tem por finalidade apresentar uma alternativa 

com o intuito de apoiar os Municípios com até 50.000 habitantes no processo de elaboração 

do Diagnóstico Municipal.  

Para a elaboração dessa proposta, dois aspectos relevantes foram considerados. 

O primeiro deles diz respeito à grande diversidade existente entre os municípios.  

Considerando-se apenas o Estado de São Paulo, percebe-se que no universo de 

645 municípios, encontramos características totalmente distintas entre si, quer seja pelas suas 

particularidades econômicas - agrícola, rural, industrial, serviços e outros, quer seja por suas 

características geográficas como a proximidade com grandes centros, cidades rodeadas por 

grandes rodovias, entre outras questões que influenciam diretamente nas características de 

cada um dos municípios. 

O segundo aspecto diz respeito à integração das diversas áreas de um 

município. A publicação do CEPAM denominada “Construindo o Diagnóstico Municipal – 

uma Metodologia” estrutura sua proposta em 11 áreas. Contudo, entende-se que não se pode 

olhar as diversas áreas correlatas de um município de maneira isolada. Isto pode levar à 

decisões positivas em uma área, porém sem levar em consideração eventuais impactos 

negativos que ela pode trazer para outras áreas correlatas. 

Nesse sentido, a proposta aqui apresentada procura consolidar, para efeito de 

realização do Diagnóstico Municipal, as diversas áreas que compõem a organização e os 

serviços de um município em três blocos similares, como pode ser observado na Figura 1, 

abaixo: 

 

Figura 1 – Blocos que compõem esta proposta de Diagnóstico Municipal 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Desses três blocos apresentados, pode-se afirmar que dois deles (social e 

infraestrutura) estão diretamente relacionados aos produtos e serviços prestados por qualquer 

município à sua população e a terceira (administração e finanças) está relacionado a todos os 

processos de suporte, fundamentais a uma boa gestão municipal. Assim, esses três blocos 

estão estruturados conforme tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Desmembramentos dos Blocos  

Bloco Área 

Social 1. Educação 
2. Saúde 
3. Emprego 
4. Assistência Social 
5. Habitação 

Infraestrutura 6. Transporte 
7. Saneamento Básico 
8. Meio Ambiente 
9. Segurança Pública 
10. Infraestrutura Geral (energia elétrica e telecomunicações) 

Administração e Finanças 11. Recursos Humanos 
12. Administração Geral 
13. Orçamento e Finanças Públicas 
14. Economia e Planejamento 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Portanto, para a elaboração dos indicadores voltados ao Diagnóstico Municipal 

de cada uma dessas áreas, deve-se considerar alguns aspectos relevantes: 

 

• Procurar desenvolver um conjunto reduzido de questões que remetam a uma 

primeira leitura de cada uma das áreas; 

• Procurar identificar a existência de impactos transversais entre as áreas de um 

mesmo bloco; 

• Procurar identificar temas e questões dentro de cada um dos blocos, especialmente 

o bloco de infraestrutura, que pode ser tratado de modo regionalizado, sob a 

coordenação de estruturas regionais de organização de municípios (consórcios, 

comitês entre outros); 

• Procurar constituir o processo de formulação do diagnóstico municipal, na medida 

do possível, com o envolvimento de representações organizadas da sociedade 
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local, de modo a permitir a participação popular no processo de construção do 

Planejamento Municipal, especialmente para os municípios de menor porte. 

 

A Proposta para a área de Educação 

A discussão sobre a Educação no Brasil a sua gestão e o papel que esta exerce 

no desenvolvimento geral do país, tem sido feita fortemente em todos os níveis de governo e, 

cada vez mais, não só a universalização desta política, mas sua qualidade e o acesso ao ensino 

em geral têm sido cobrados pela sociedade.  Esse processo foi intensificado com a grande 

descentralização promovida pela Constituição de 1988, transferindo basicamente a 

responsabilidade pelo ensino infantil para os municípios e ensino médio para os Estados. 

Segundo ALVES (2008:415) 

 

“A Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996 deram respaldo legal para que os 
municípios estabelecessem seus próprios sistemas de ensino, com autonomia relativa 
na formulação de políticas educacionais, sobretudo para a educação infantil e o 
ensino fundamental.” 

 

Contribui para isso a tese defendida por DOURADO (2007:924) que diz que: 

 

“a gestão educacional tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo 
mais amplo do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios da 
administração empresarial, devido à sua especificidade e aos fins a serem 
alcançados. Ou seja, a escola, entendida como instituição social, tem sua lógica 
organizativa e suas finalidades demarcadas pelos fins político-pedagógicos que 
extrapolam o horizonte custo-benefício stricto sensu. Isto tem impacto direto no que 
se entende por planejamento e desenvolvimento da educação e da escola e, nessa 
perspectiva, implica aprofundamento sobre a natureza das instituições educativas e 
suas finalidades, bem como as prioridades institucionais, os processos de 
participação e decisão, em âmbito nacional, nos sistemas de ensino e nas escolas”. 

 

Ainda segundo o mesmo DOURADO (2005:03): 

 

“Do ponto de vista da organização e gestão, o atual sistema brasileiro de ensino é 
resultado de mudanças importantes no processo de reforma do Estado, e fruto de 
alterações introduzidas em 1988 por meio da promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil e, em 1996, por meio da aprovação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394/96) e ainda da aprovação do 
Plano Nacional de Educação -PNE, em 2001.” 

 

Na mesma linha, segundo ABRUCIO (2010:56):  

 

“A nova dinâmica federativa afetou fortemente a educação, mas é preciso distinguir 
também o que há de específico nessa política. Claramente, o governo federal 
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aumentou seu poder de normatização, para além do que a LDB havia definido antes 
da ditadura militar.” 

 

 Percebe-se, portanto, que esta é uma discussão que envolve tanto o governo 

federal, como os governos subnacionais exigindo assim, uma ampla negociação e colaboração 

entre eles. 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, compreende os três níveis de governo, sendo a segunda vez na história do 

país que a educação conta com uma Lei que tem por objetivo regulamentar todos os seus 

níveis. A primeira LDB foi promulgada em 1961 – LDB 4024/61.  

A LDB dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, dos princípios 

gerais da educação escolar às finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a 

carreira dos profissionais do setor (BRASIL: 2012). O artigo 8º da LDB apresenta claramente 

o regime de colaboração entre os entes federados, como pode ser abaixo observado: 

 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 
regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. (gn) 

 
§1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 
em relação às demais instâncias educacionais. 

 
§2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

 

Ao longo dos últimos anos, algumas ações foram desenvolvidas pelo Governo 

Federal com o objetivo de exercer este papel de coordenação e articulação da área de 

educação. Algumas delas merecem destaque. 

A primeira diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, criado em 1996 pela Emenda 

Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de 

dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997.  

A maior inovação do FUNDEF consistia na mudança da estrutura de 

financiamento do Ensino Fundamental no País (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau), ao 

subvincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos constitucionalmente destinados à 

Educação. A Constituição de 1988 vincula 25% das receitas dos Estados e Municípios à 

Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, 60% desses recursos (o que representa 

15% da arrecadação global de Estados e Municípios) ficam reservados ao Ensino 

Fundamental. Além disso, introduz novos critérios de distribuição e utilização de 15% dos 
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principais impostos de Estados e Municípios, promovendo a sua partilha de recursos entre o 

Governo Estadual e seus municípios, de acordo com o número de alunos atendidos em cada 

rede de ensino. (MP-RS: 2012). 

Em substituição ao FUNDEF, em 2007 surge o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB. É um importante compromisso da União com a educação básica, na medida em 

que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a 

visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva 

recursos para os programas direcionados a jovens e adultos. A estratégia é distribuir os 

recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das 

regiões e, nesse sentido, a complementação do dinheiro aplicado pela União é direcionada às 

regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. 

Ou seja, o Fundeb tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos 

vinculados à educação. A destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de 

alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. O 

acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 

recursos do programa são feitos em escalas federal, estadual e municipal por conselhos 

criados especificamente para esse fim. O Ministério da Educação promove a capacitação dos 

integrantes dos conselhos. (BRASIL:2012). 

A segunda ação importante a ser elencada é a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro 

de 2001 que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. Dessa Lei, dá-se destaque aos 

seguintes objetivos: 

 

• A elevação global do nível de escolaridade da população; 
• A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
• A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública; e, 
• Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação do 
projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Por fim, a terceira ação que deve ser destacada, é o Plano de Desenvolvimento 

da Educação - PDE, criado em 2007. Este plano compreende um conjunto de mais de 40 

programas/ações estratégicas organizadas pelo Governo Federal para apoiar os governos 

subnacionais no desenvolvimento da educação do País organizados em torno de quatro eixos 

norteadores (BRASIL: 2012), a saber: 
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I - educação básica, 

II - educação superior, 

III - educação profissional e 

IV - alfabetização. 

 

O PDE colocou à disposição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

instrumentos eficazes de diagnóstico da educação básica pública. Entende-se por educação 

básica o ensino infantil, isto é, creches para crianças até 05 anos de idade e o ensino 

fundamental até o 9º ano. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 

6.094 de 24 de abril de 2007, diz em seu art. 1º que O Plano “é a conjugação dos esforços da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das 

famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica”. 

Inaugura, com isso, um novo regime de colaboração, que busca articular a atuação dos entes 

federados sem ferir-lhes a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação 

técnica e atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores 

educacionais (BRASIL:2012).  

A partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os 

estados e municípios devem elaborar seus respectivos Planos de Ações Articuladas – PAR 

(BRASIL:2012). 

Para a elaboração do PAR, o MEC disponibiliza instrumentos que permitem a 

elaboração de um amplo diagnóstico da realidade educacional local, resultando em um 

conjunto coerente de ações direcionado à realidade de cada município. A metodologia para a 

elaboração desse diagnóstico considera 04 dimensões, a saber: 

 

I - Gestão Educacional; 

II - Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar; 

III - Práticas Pedagógicas e Avaliação, e; 

IV - Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

 

Mais recentemente, o Governo Federal elaborou Projeto de Lei criando o Plano 

Nacional de Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 2020, enviado ao Congresso em 15 de 

dezembro de 2010. O novo PNE apresenta dez diretrizes e 20 metas, seguidas das estratégias 
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específicas de concretização. O texto prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar cada 

uma das conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão sistêmica da educação 

estabelecido em 2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto 

as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas 

educacionais. Além disso, há estratégias específicas para a inclusão de minorias, como alunos 

com deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de 

liberdade assistida (BRASIL:2012). 

Dentro desse contexto, considerando a escassez de recursos existentes nos 

pequenos municípios, a participação destes nos programas desenvolvidos pelo Governo 

Federal que fazem parte do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e 

estabelecidas por meio do Plano de Ações Articuladas – 2011/2014 é de fundamental 

importância. Assim, estar preparado com as informações necessárias à adesão ao PAR, como 

também para a obtenção de recursos dos próprios governos estaduais, deve ser uma ação 

considerada estratégica.  

Nesse sentido, esse estudo propõe aos municípios dois conjuntos de 

indicadores para o monitoramento da educação, denominados indicadores essenciais e 

indicadores de segundo nível. 

Os indicadores essenciais dizem respeito a um conjunto de 10 questões e 

respectivos indicadores que devem necessariamente ser monitorados constantemente pelos 

municípios na área da educação e cujos dados podem ser obtidos na maioria deles tanto por 

meio de fontes secundárias quanto pela própria base de dados dos municípios. Esses 

indicadores tem o objetivo de permitir ao Prefeito e gestores municipais, especialmente em 

início de mandato, uma leitura dos principais aspectos relacionados a educação no município.  

Sendo assim, foram estruturados, com o objetivo de responder questões 

baseadas em quatro dimensões, isto é, (i) qual é o déficit existente no município, nas questões 

de 1 a 3; (ii) como está o processo de melhoria da qualidade do ensino, nas questões de 4 a 6; 

(iii) como está o desempenho histórico do município, nas questões de 6 a 9; e, (iv) por fim, 

como está a aplicação dos recursos em educação no município, como se observa na tabela 2 a 

seguir: 
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Tabela 2 – Indicadores Essenciais, por Dimensão 

Dimensão Questões 

Déficit Educacional 1. Taxa de Analfabetismo da População dos Municípios 
2. Percentual de Crianças de zero a cinco anos em creches 
3. Percentual de Crianças de seis a quatorze anos matriculadas 

no ensino fundamental 

Melhoria da Qualidade 4. Qualidade do Projeto Pedagógico Municipal (Creche e Ensino 
fundamental) 

5. Percentual de horas de Professores alocadas a qualificação e 
requalificação técnica 

6. Percentual de horas de técnicos da área da educação alocadas 
a qualificação e requalificação profissional 

Desempenho 7. Percentual de Abandono do Ensino Fundamental 
8. Percentual de Evasão do Ensino Fundamental 
9. Nota obtida pelo Município no IDEB – índice de 

desenvolvimento da educação básica no Ensino Fundamental 
(4ª e 5ª série) (8ª e 9ª série) 

Aplicação dos Recursos 10. Gastos com Educação 

Fonte: Adaptado do CEPAM 

 

Para estes 10 indicadores considerados essenciais, apresenta-se além do 

indicador, a fórmula de cálculo, uma sugestão de fonte de dados, como também a forma de 

estratificação dos dados.  Estas fórmulas e forma de estratificação representam uma adaptação 

do que foi produzido pelo CEPAM, como também das informações disponíveis no CENSO 

2010 do IBGE e na Fundação SEADE. 

Os indicadores de segundo nível devem ser considerados pelos municípios a 

partir de um conceito de árvore de indicadores, ou seja, eles representam um aprofundamento 

ou um segundo nível de análise que deve ser realizada a partir dos resultados dos indicadores 

primários e tem por finalidade uma leitura mais qualitativa de algumas questões relacionadas 

à área de educação. Os indicadores secundários, prioritariamente, referem-se a um conjunto 

de questões e indicadores cuja fonte de dados principal é o próprio município.  

Esse mecanismo tem a finalidade de apresentar uma proposta de indicadores 

simples e de fácil operação por todos os municípios, em especial aqueles municípios menores 

e com grande escassez de recursos. Essa proposta busca também contribuir para a construção 

da cultura de medição de desempenho nos municípios brasileiros, de modo que se faça essa 

leitura não somente no primeiro ano de gestão, mas sim de forma continuada.  

É importante destacar, também, que este estudo está concentrado nos 

indicadores municipais voltados às principais demandas de educação sob responsabilidade 

prioritária dos municípios, isto é, ensino infantil (creches) e ensino fundamental da 1ª a 9ª 
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série. Para efeito deste estudo, não serão abordados indicadores para o ensino médio e 

superior por não se tratar de uma realidade de todos os municípios do país. 

Os indicadores relacionados à dimensão Déficit Educacional estão 

apresentados a seguir: 

 

1. Taxa de Analfabetismo da População dos Municípios 

 

Este indicador tem por finalidade fornecer ao Prefeito informações quanto ao 

analfabetismo dos residentes no município. O indicador deve buscar identificar o %, a 

quantidade e a evolução histórica do volume de pessoas de 15 anos ou mais de idade que não 

sabem ler e escrever, por grupos de idade, de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

TAM gi = (PTAMgi / PTMgi) * 100 

QTAM = Σ PTAM gi 

EHPAM  =  PTAM gi, ac / PTAM gi, aa 

 

Onde: TAM  gi: Taxa de Analfabetismo do Município x, por grupo de idade gi (15 anos ou 

mais). 

PTAMgi: População total de analfabetos do município x, por grupo de idade gi (15 anos 

ou mais). 

PTMgi: População Total do Município x por grupo de idadegi (15 anos ou mais). 

gi: Estratificado em: 15 a 24 anos; 25 a 39 anos, 40 a 59 anos e acima de 60 anos. 

QTAM: Quantidade total de analfabetos do Município x. 

PTAMgi: População total de analfabetos do município x somando todos os grupos de 

idade gi (15 anos ou mais). 

EHPAM: Evolução histórica da População Analfabeta do Município x. 

PTAMgi ac: População total de analfabetos do município x somando todos os grupos de 

idade gi (15 anos ou mais) no ano corrente ac. 

PTAMgi aa: População total de analfabetos do município x por grupo de idade gi (15 anos 

ou mais) nos anos anteriores aa (recomenda-se horizonte de 10 anos). 

 

Para se obter o percentual total do município, basta realizar a aplicação da 

fórmula acima sem nenhum tipo de estratificação. 
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2. Percentual de Crianças de zero a cinco anos em creches 

 

Este indicador tem por finalidade fornecer ao município um panorama da 

relação entre o número de vagas existentes em creche em relação ao número de crianças de 

zero a cinco anos que necessitem deste serviço, isto é, apresenta o déficit de vagas em creche 

no município. Deve buscar identificar o % de crianças residentes no município, na faixa etária 

de zero a cinco anos de idade em creches no Município. O indicador deve ser medido de 

acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%CZCC i,p = (NTCCi,p / TCRM i,p) - 1 

 

Onde: CZCCip: % de Crianças de zero a cinco anos em creches no município x, na idadei 

(zero a cinco anos), por esfera (público ou privado). 

NTCCip: Número total de crianças em creches no município x, na idadei (zero a cinco 

anos), por esfera (público ou privado). 

TCRMip: Total de crianças do Município x, na idadei (zero a cinco anos), que 

necessitam de creches. 

i: Estratificado em: zero ano; 01 ano; 02 anos; 03 anos; 04 anos e 05 anos. 

p: Estratificado entre: público e privado. 

 

Para se obter o percentual total do município, basta realizar a aplicação da 

fórmula acima sem nenhum tipo de estratificação. 

 

3. Percentual de Crianças de seis a quatorze anos matriculadas no ensino 

fundamental 

 

Este indicador tem por finalidade fornecer ao município um panorama da 

relação entre o número de vagas existentes no ensino fundamental em relação ao número de 

crianças na faixa etária que deveriam estar regularmente matriculadas, isto é, apresenta o 

déficit de vagas no ensino fundamental. Deve buscar identificar o % de crianças residentes no 

município, na faixa etária de seis a quatorze anos de idade matriculadas no ensino 

fundamental. O indicador deve ser medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%CSDEFi, p = (NTCEFi, p / TCRM i,p) - 1 
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Onde: CSDEFip: % de Crianças de seis a doze anos regularmente matriculadas no ensino 

fundamental no município x, na idadei (seis a quatorze anos), na esferap (público, 

privado). 

NTCEFip: Número total de crianças matriculadas no ensino fundamental no município 

x, na idadei (seis a quatorze anos), na esferap (público, privado). 

TCRMip: Total de crianças residentes no Município x, na idade escolar do ensino 

fundamentali (seis a quatorze anos). 

i: Estratificado em: 06 anos; 07 anos; 08 anos; 09 anos; 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 

anos, 14 anos. 

p: estratificado entre: público municipal, público estadual e privado. 

 

Para se obter o percentual total do município, basta realizar a aplicação da 

fórmula acima sem nenhum tipo de estratificação. 

 

Os indicadores relacionados à dimensão Melhoria da Qualidade estão 

apresentados a seguir: 

 

4. Qualidade do Projeto Pedagógico Municipal (Ensino fundamental) 

 

Este indicador diz respeito a um processo de avaliação da qualidade do projeto 

pedagógico Municipal. Esta avaliação deve envolver todos os professores da rede pública 

municipal, por meio da realização de pesquisa com questões fechadas onde devem ser 

abordados aspectos relacionados ao resultado do ensino no município. Nesse sentido, segundo 

VEIGA (2001:32): 

 

“O processo de avaliação envolve três momentos: a descrição e a problematização a 
realidade escolar, a compreensão crítica da realidade descrita e problematizada e a 
proposição de alternativas de ação, momento de criação coletiva”. 

 

Eventualmente poder-se-á, também, envolver os pais e responsáveis dos alunos 

do Ensino Fundamental (4ª e 5ª série) (8ª e 9ª série), mesmas séries que participam da 

avaliação do IDEB. 
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5. Percentual de horas de Professores alocadas a qualificação e requalificação 

técnica  

 

Este indicador deve apresentar o quanto o município está investindo em ações 

de qualificação e requalificação técnica de seu corpo docente, de modo a melhorar a qualidade 

do ensino público no município.  Deve, assim, buscar identificar o % de horas de professores 

alocadas no aprimoramento da qualidade do ensino no município x. O indicador deve ser 

medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%HPAQR d,f = (HTAQRd, f / HTDPd,f) * 100 

 

Onde: HPAQRd,f: % de horas de professores alocadas em processos de qualificação e 

requalificação técnica, no município x, na disciplinad, na faixa etária do professor f. 

HTAQRd, f: Horas total de professores alocadas em  processos de qualificação e 

requalificação técnica, no município x, na disciplinad, na faixa etária do professor f. 

HTDPd,f: Horas total disponível dos professores, no município x, na disciplinad, na 

faixa etária do professor f, segundo carga horária dos professores. 

d: Estratificado em: disciplinas. 

f: estratificado por faixa etária do professor: 25 a 35 anos; 36 a 45 anos, 46 a 59 anos e 

acima de 60 anos. 

 

6. Percentual de horas de técnicos da área da educação alocadas a qualificação e 

requalificação profissional  

 

Este indicador deve apresentar o quanto o município está investindo em ações 

de qualificação e requalificação técnica de seu corpo técnico da área da educação, de modo a 

melhorar a qualidade do ensino público no município.  Deve buscar identificar o % de horas 

de professores alocadas no aprimoramento da qualidade do ensino no município x. O 

indicador deve ser medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%HTAQR a,f = (HTAQRa, f / HTDPa,f) * 100 
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Onde: HTAQRa,f: % de horas de técnicos da área de educação alocadas em processos de 

qualificação e requalificação profissional, no município x, na áreaa, na funçãof. 

HTAQRd, f: Horas total de técnicos da área da educação alocadas em  processos de 

qualificação e requalificação técnica, no município x, na áreaa, na funçãof. 

HTDPd,f: Horas total disponível dos técnicos da área da educação, no município x, na 

na áreaa, na funçãof. 

d: Estratificado em: área de atuação do técnico, de modo a identificar se os 

investimentos estão alocados nas áreas de apoio ao ensino ou em funções 

administrativas. 

f: estratificado por função exercida na área da educação, de modo a identificar se os 

investimentos estão alocados nas funções de apoio ao ensino ou em funções 

administrativas. 

 

Os indicadores relacionados à dimensão Desempenho estão apresentados a 

seguir: 

 

7. Percentual de Abandono do Ensino Fundamental 

 

Este indicador tem por finalidade identificar o volume de crianças que 

abandonaram as aulas em determinado ano letivo, porém retornaram na mesma série de 

ensino no ano imediatamente seguinte. Para efeito dessa proposta, considera-se abandono, o 

aluno que não tenha sido considerado aprovado ou reprovado ao final do ano letivo, conforme 

KLEIN (2003:110) que diz: 

 

“Um aluno afastado por abandono é qualquer aluno que não foi considerado 
aprovado ou reprovado. Logo em um sistema fechado, o número deles é a diferença 
entre a matrícula inicial e a matrícula final.” 

 

O indicador deve ser medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%AB e, s, sa = (MTF  a / MTI  a) - 1 

 

Onde: %ABe,s.sa:  Percentual de alunos que abandonaram o curso na escola e, da série s, da 

sala sa e que se matricularam no ano a+1. 

MTFa: Matriculas total no final do ano  
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MTIa: Matriculas total no início do ano a 

Estratificação: por escola, série e sala de aula. 

 

Para se obter o número total de abandonos no município, basta fazer a relação 

entre a matrícula inicial e a matrícula final do ano letivo objeto de estudo. 

 

8. Percentual de Evasão do Ensino Fundamental 

 

Este indicador tem por finalidade identificar o volume de crianças que 

abandonaram as aulas em determinado ano letivo em quantidade superior àquela prevista em 

Lei, e que não retornaram na mesma série de ensino no ano imediatamente seguinte. É a 

proporção de alunos da Matrícula Total por escola, por série e até por sala de aula do ano 

corrente que não finaliza o ano corrente e não se matricula no ano seguinte. O indicador deve 

ser medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%EVe, s, sa = ((MTa – MTa+1) / MT a) * 100 

 

Onde: %EVe,s.sa:  Percentual de alunos evadidos da escola e, da série s, da sala sa 

MTa: Matriculas total no ano a 

MTa+1: Matriculas total no ano a+1 

Estratificação: por escola, série e sala de aula. 

 

Para se obter o percentual total do município, basta realizar a aplicação da 

fórmula acima sem nenhum tipo de estratificação. 

 

9. Nota obtida pelo Município no IDEB no Ensino Fundamental (4ª e 5ª série) (8ª e 

9ª série) 

 

Este indicador tem por finalidade identificar a evolução do desempenho do 

ensino do município mediante as notas obtidas na prova do IDEB para o ensino fundamental 

(4ª e 5ª série) (8ª e 9ª série). Permite identificar se a qualidade do ensino no município está 

melhorando ao longo do tempo e em que proporção. Para isto, deve-se obter a evolução da 

avaliação do desempenho do ensino fundamental no município. O indicador deve ser medido 

de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 
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%EDEF = (NIDEBa, s / NIDEBa-1, s) – 1 

 

Onde: %EDEF: Evolução do Desempenho do Ensino Fundamental, da série s. 

NIDEBa,s: Nota obtida no IDEB no ano a, da série s .  

NIDEBa-n,s: Nota obtida no IDEB nos anos a-1 que compõem a amostra disponível, da 

série s.  

a: Anos que compõem a amostra, desde o início da realização da aplicação do IDEB. 

S: Séries cujas provas são aplicadas (4ª e 5ª série) (8ª e 9ª série). 

 

10. Gastos com Educação 

 

Este indicador tem por finalidade identificar as principais rubricas onde estão 

sendo aplicados os recursos destinados a educação básica nos municípios, em especial: 

Pessoal (Salário e capacitação), merenda, transporte escolar, uniforme e material didático. O 

indicador deve ser medido de acordo com a seguinte fórmula de cálculo: 

 

%GEr = (GEr / GTE) * 100 

 

Onde: %GEr: Gastos com educação. 

GEr: Gastos com educação na rubrica r  

GTE: Gasto total com educação.  

a: Rubricas principais da educação (Pessoal, Merenda Uniforme, material didático, 

transporte escolar). 

 

Os indicadores denominados secundários são aqueles que levam a um maior 

conhecimento da realidade da educação nos municípios brasileiros. Além disso, nessa 

segunda análise pode-se considerar, também, as outras linhas de atuação eventualmente 

existentes no município, entre elas o ensino médio, ensino técnico e ensino superior. 

Os indicadores considerados secundários, aqui sugeridos são os seguintes: 

 

• Taxa de conclusão do ensino fundamental; 

• Taxa de reprovação por série; 

• Média de alunos por turma; 
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• Média de horas-aula diária; 

• Taxa de distorção idade-série; 

• Proficiencia em portugues e matemática; 

• Número de alunos portadores de necessidades especiais; 

• Situação das condições físicas dos estabelecimentos de ensino 

municipal. 

 

Este conjunto de indicadores aqui apresentados, especialmente aqueles 

denominados indicadores primários, não tem a pretensão de comportar todas as análises 

necessárias à gestão da educação nos municípios brasileiros, mas se entende ser um caminho 

simples, exequível e importante para sinalizar os problemas e obstáculos dos municípios de 

modo a direcionar as ações eficazes à mitigação dos problemas identificados. 

 

Conclusão 

O Planejamento Municipal, construído a partir de dados e informações 

atualizadas, é um caminho sem volta para o aprimoramento da gestão pública nos municípios 

brasileiros. Assim, o constante monitoramento do desenvolvimento municipal a partir de 

diagnóstico da situação local, ancorado em um conjunto de indicadores, é questão sine-qua-

non para a sistematização desse processo de planejamento. 

Por outro lado, é temerário acreditar que todos os municípios tenham condições 

de fazer o seu diagnóstico a partir de um instrumento, sem levar em consideração as questões 

locais, razão pela qual este artigo propõe a organização de uma metodologia de diagnóstico 

em grandes áreas, onde o município tenha condições de priorizar aquelas que mais reflitam a 

sua realidade local.  

Nesse contexto, encarar a educação como prioridade, e desmembrá-la em um 

conjunto de indicadores primários e secundários, tem por objetivo prover os municípios das 

condições mínimas para realizar o diagnóstico desta área fundamental para a gestão pública. 

Pensar em um conjunto reduzido de questões certamente não irá de responder a 

todas as necessidades de informação dos municípios para a área da educação, mas sim 

apresentar um conjunto de dados sistematizados que permitam ao gestor público municipal, 

especialmente aqueles em início de gestão, obter uma grande leitura desta área e direcionar os 

esforços no detalhamento das informações necessárias para o planejamento da educação 

municipal.  
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Assim, espera-se que esta proposta possa contribuir e incentivar uma ampla 

reflexão em relação ao processo de medição de desempenho nos municípios, onde possam ser 

construídos para todas as áreas, indicadores sintéticos que sinalizem problemas e que possam 

remeter a outro conjunto de indicadores secundários que ajudem a identificar as causas do 

problema. Esse processo pode contribuir, também, para destacar experiências positivas 

identificadas nos municípios por meio da medição de desempenho. 

Finalmente, a proposta aqui apresentada tem a pretensão de, modestamente, 

contribuir para a melhoria da gestão da educação dos municípios brasileiros, especialmente 

aqueles de menor porte, pois busca introduzir uma metodologia simples e exequível de 

monitoramento de dados e informações para o planejamento e tomada de decisão, 

contribuindo, para transformar o processo atual de planejamento, predominantemente 

empírico, para um processo baseado em avaliações técnicas, continuadas e de possível 

incorporação pelo corpo técnico dos municípios brasileiros. 
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