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RESUMO 

 

 

 

O senso comum vincula a falta de qualidade do ensino público à insuficiência de 

recursos financeiros disponíveis.  Também no meio acadêmico, pesquisadores 

alegam a inexistência de recursos suficientes para que seja fornecida uma educação 

de qualidade, enquanto outros acadêmicos defendem que, apesar de poucos 

recursos disponíveis, o maior problema é a falta de eficiência dos investimentos 

financeiros pelo gestor público.  Nesta pesquisa foram realizadas duas análises: a 

primeira correlacionando a qualidade do ensino aos investimentos financeiros sob 

uma perspectiva quantitativa destes investimentos, utilizando um modelo de análise 

bivariável; enquanto a segunda análise correlaciona a qualidade do ensino aos 

investimentos financeiros sob uma perspectiva qualitativa destes investimentos, 

utilizando a alocação dos recursos financeiros para qualificá-los.  A análise dos 

resultados desta pesquisa comprova que os investimentos financeiros no ensino não 

devem ser vinculados somente em função da quantidade dos investimentos 

financeiros.  Os investimentos financeiros podem ser alocados em diversos tipos de 

despesas no universo educacional, tais como: remuneração de magistério, 

alimentação e transporte escolar, distribuição de uniformes, materiais didáticos, 

infra-estrutura, dentre outros.  Algumas dessas despesas agregam maior valor ao 

ensino que outras.  Assim, a prioridade dos programas e políticas educacionais 

municipais está diretamente ligada à qualidade do ensino municipal. 
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ABSTRACT  

 

 

 

Common sense links the lack of quality of public education to insufficient financial 

resources available.  Also in academic environment, scholars argue that there are not 

enough resources to provide a quality education, while other scholars argue that, 

despite the limited resources available, the biggest problem is the lack of efficiency of 

financial investments by the public operator.  In this research, two analyses were 

made: the first one correlation the quality of education to the financial investment in a 

quantitative perspective of these investments, using a bi-variable analysis model, 

while the second analysis relates the quality of education to the financial investment 

in a qualitative perspective of these investments, using the allocation of financial 

resources for classifying them. The results of this research show that financial 

investments in education should not be linked only in the amount of financial 

investments. The financial investments can be allocated in various types of expenses 

in the educational universe, such as: salaries of teaching, food and school transport, 

distribution of uniforms, materials, fisic structure, among others. Some of these 

expenses add greater value to education than others. Thus, the priority of the public 

educational policies is directly linked to the quality of local education. 
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1  O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados: o problema de investigação, a 

delimitação da área de estudo, sua relevância para a sociedade e a metodologia 

utilizada para realização deste estudo.   O problema em tela orienta-se para o estudo 

sobre a possível existência de uma correlação entre a qualidade do ensino e os 

investimentos financeiros municipais na área educacional. 

 
 
1.1   CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

No transcorrer do século XVII, a compreensão da razão como fundamento 

das ações humanas marca a transformação da civilização a caminho da 

modernidade.  São derrubadas convenções, costumes e crenças a partir de uma 

nova forma de pensar e agir.  O homem sai do particularismo e entra no 

universalismo (TOURAINE; 1995, 118), o estado natural fica no passado, sendo 

formada uma nova sociedade, tornando preponderante o conhecimento1 como 

ferramenta da racionalidade humana. 

 

O conhecimento permite ao indivíduo alcançar seus anseios por meios da 

capacidade da resolução de problemas cotidianos complexos apresentados ao longo 

da vida e contribui para o aperfeiçoamento da sociedade. 

 

 Neste cenário humanista renascentista, a educação escolar teria um 

papel fundamental na construção de uma sociedade justa e democrática.  O 

condutor deste mecanismo de conhecimento seriam as escolas, públicas e gratuitas, 

que ofereceriam acesso à educação, garantindo a igualdade de oportunidades entre 

as pessoas. 

 

Mas somente no transcorrer do século XX a universalização do ensino 

ganhou força, trazendo consigo um otimismo latente. No Brasil, esse otimismo foi 

                                                           
1 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre Jou, 1970. p.160. 
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desencadeado no final da década de 1920, marcado pelo escolanovismo2, 

movimento que se opunha às práticas pedagógicas tradicionais, em busca de uma 

educação que pudesse integrar o indivíduo na sociedade e, ao mesmo tempo, 

ampliar o acesso de todos à escola (TEIXEIRA, 1956).  Um grande esforço foi feito 

pelos escolanovistas, na crença de que essa nova escola possuía a função de 

integrar o indivíduo, promovendo assim, a equalização social. 

 

Depois de quatro décadas, torna-se público o estudo de Bourdieu & 

Passeron (1970) na França e o Coleman Report (COLEMAN, 1966) nos Estados 

Unidos.  Apesar de metodologias opostas, chegaram à mesma conclusão: as 

escolas não têm a função equalizadora que se pensava.  Os alunos saiam da escola 

tão desiguais quanto entraram. 

 

Saviani (2007) denomina este fenômeno como Teoria da Escola Dualista, 

baseando-se no estudo de Baudelot & Establet na obra L´École Capitaliste em 

France (1971).  Neste livro, os autores se empenham em mostrar que, apesar da 

aparência unitária, a escola é dividida em duas e correspondem à divisão marxista 

em classes3.  

 

A conclusão dos estudos de Coleman, Bourdieu & Passeron, Baudelot & 

Establet demonstrava que os fatores ligados ao background familiar4 eram mais 

importantes que os fatores ligados às escolas na determinação do desempenho 

educacional dos alunos, gerando uma onda de pessimismo pedagógico que marcou 

a segunda metade do século XX.   

 

Diversos estudos foram desenvolvidos no Brasil, fundamentando a 

preponderância do papel da família na educação das crianças (BARROS & LAM, 

1996; FERNANDES, 2002; SILVA & HASENBALG, 2001), principalmente no tocante 

a educação dos pais.  Outros fatores como: a estrutura domiciliar, os recursos 

financeiros e a origem sócio-econômica da criança, também foram analisados. 

                                                           
2 Para maiores esclarecimentos ver: TEIXEIRA, Anísio. O processo democrático de educação. Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 25, n. 62, p. 3-16, abr./jun. 1956. 
3 Marx, K; Engels, F.  O Manifesto Comunista: [Tradução Maria Lúcia Como]. – Rio de Janeiro: Paz eTerra, 1988. 
4 Fatores que influenciam no rendimento do aluno, ligados à família (capital econômico, capital cultural e arranjo 
familiar) ou à comunidade: Ver BARROS & LAM, 1996; FERNANDES, 2002; SILVA & HASENBALG, 2001. 
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Somente nos últimos anos, estudos, ainda tímidos, buscaram demonstrar 

que os fatores escolares não devem ser desconsiderados, (BUCHMANN & 

HANNUM, 2001), bem como que o investimento financeiro na rede de ensino é um 

fator importante a ser considerado (CURI & MENEZES-FILHO,2006;  SOBREIRA, 

2005) .  

 

Quando estes estudos são associados a observações empíricas nota-se 

que a qualidade do ensino fornecido aos alunos pode superar o impacto negativo do 

background familiar.  Cito como exemplo a Fundação Bradesco5 que apresenta taxa 

de reprovação de 3,7% e evasão escolar de 2,8%, muito abaixo da média regional 

(CIDE, 2005), sendo que 92,33% de seus alunos pertencem à comunidade local, 

formada por famílias de baixa renda. 

 

 

1.2   O PROBLEMA 
 

Com a criação da Prova Brasil em 2005, realizada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estabeleceu-se um 

critério de avaliação da qualidade do ensino fundamental e básico fornecido pelas 

escolas públicas, e conseqüentemente, da rede pública de ensino municipal6, 

possibilitando a realização de estudos comparativos entre diferentes municípios. 

 

Atualmente os investimentos educacionais são avaliados somente no 

contexto quantitativo.  Os órgãos de fiscalização e a sociedade não possuem 

instrumentos que possibilitem uma avaliação qualitativa da aplicação desses 

recursos na área educacional, ou seja, não é possível apurar se os investimentos 

financeiros melhoram efetivamente a qualidade do ensino fornecido.  Avalia-se a 

quantidade dos recursos utilizados, independentemente dos resultados.  

 

Mesmo com recursos escassos e talvez insuficientes, o sistema de ensino 

municipal pode chegar a um nível de qualidade superior ao que se encontra.  Prova 

disso é a grande diferença nas avaliações do MEC entre os municípios que possuem 

                                                           
5 Ver www.fundaçãobradesco.org.br 
6 A definição da rede pública de ensino municipal está no Capítulo 3 
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gasto educacional per capita muito próximo7. A legislação define apenas 

quantitativamente os recursos financeiros mínimos que devem ser investidos 

anualmente em educação, ficando a critério do gestor, adicionar outros recursos ao 

mínimo estabelecido, ou seja, cabe ao gestor decidir: o quanto investir e como 

investir.  

 

Face aos argumentos aqui apresentados, formulei o problema deste 

estudo: Qual a correlação entre a qualidade do ensino fornecido pelas redes 

públicas municipais e os investimentos financeiros de seus municípios. 

  
 

1.3  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

Este estudo aborda a qualidade do ensino municipal em função dos 

investimentos financeiros da Região Político-Administrativa Centro-Sul Fluminense. 

Foram realizados dois ensaios sobre a qualidade do ensino fornecido pelas redes 

públicas de ensino municipal.  O primeiro ensaio foi realizado sob uma perspectiva 

quantitativa, enquanto a realização do segundo ensaio teve uma perspectiva 

qualitativa.  Ambos realizados em função dos recursos financeiros investidos pelo 

poder público. 

 

Estudos foram realizados ao longo das últimas quatro décadas que 

buscam identificar os fatores que influenciam na qualidade do ensino fornecido pelas 

escolas e pelas redes e sistemas de ensino, tanto fatores ligados diretamente às 

escolas (CURI & MENEZES-FILHO,2006;  SOBREIRA, 2005), como àqueles ligados 

ao background familiar, como o capital econômico e cultural da família dos alunos e 

os arranjos das famílias dos alunos na estrutura social (SILVA & HASENBALG, 

2001).   Com esse estudo, acrescento mais um fator neste universo inter-relacional: 

a qualidade do ensino fornecido pela rede municipal em função dos investimentos 

financeiros municipais na área educacional.  

 

Este estudo volta-se para a qualidade do ensino sob uma ótica 

                                                           
7 Ver resultados da pesquisa no capítulo 6 
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quantitativa (comparativa) e não a qualidade do ensino sob a perspectiva qualitativa 

(superlativa).  Outro fator que delimita este estudo está vinculado ao termo 

qualidade.  Abordei a qualidade no atual cenário educacional público de forma 

comparativa, não superlativa.   Existem diversos níveis a serem superados.  Não 

apenas dois: ter qualidade e não ter qualidade.   

 

Diversos critérios podem ser utilizados para avaliar a qualidade das 

escolas, de suas redes de ensino ou de seus sistemas.  O referencial, qualidade de 

ensino, deste trabalho, está vinculado às avaliações do Saeb.   Por isso, haverá 

municípios com mais, ou menos qualidade de ensino em função dos resultados 

alcançados.  Isso não quer dizer que o município que obtiver o melhor resultado 

tenha qualidade de ensino no sentido superlativo, e sim que, comparativamente, 

possui mais qualidade do que aquele que obteve um resultado inferior. 

 

Não há vinculação do termo qualidade ao projeto pedagógico das escolas 

ou a filosofia educacional do município, porque este ensaio não procurou, 

isoladamente, definir a qualidade do ensino fornecido pela rede pública de ensino 

municipal, e sim correlacionar sua qualidade com os investimentos financeiros do 

Município. 

 

Determinados municípios, como a Cidade do Rio de Janeiro, agregam, 

além da rede municipal, as redes estadual e federal de ensino.  Entretanto, somente 

a rede pública de ensino municipal foi objeto deste estudo, composta por escolas de 

ensino infantil e fundamental, bem como os investimentos financeiros considerados 

foram somente aqueles investidos diretamente pela esfera municipal na área 

educacional. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

Castro (1994), relaciona a queda da qualidade com o esvaziamento do 

ensino público pela elite.  A partir desse esvaziamento, este segmento da sociedade 

parou de lutar por um ensino público básico de qualidade, voltando suas 

reivindicações para o ensino superior.  Sem a elite, a sociedade perdeu um grande 
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aliado na luta por uma educação de qualidade na rede pública de ensino básico. 

  

Atualmente, a divisão marxista de classes comentada no na seção 1.1 

está ocorrendo antes do ingresso nas escolas.  Contextualizando o Estado do Rio de 

Janeiro, observa-se que os alunos das classes alta e média, via de regra, 

freqüentam escolas privadas, enquanto os alunos das classes mais baixas 

freqüentam as escolas públicas. 

 

Com essa constatação, as redes públicas de ensino encontram-se 

esvaziadas de uma representatividade de peso, uma vez que as elites e os agentes 

políticos pararam de tê-la como foco.  Nos municípios mais afastados dos grandes 

centros a educação é gerenciada pelos Prefeitos Municipais e seus assessores, com 

precária representatividade da comunidade local 

 

No mundo contemporâneo, as atribuições dos gestores municipais estão 

cada vez mais complexas.  A escassez dos recursos para atender a uma crescente 

demanda social exige que os prefeitos municipais apresentem características e 

competência de um gestor público gerencial, ou seja, um exímio administrador 

público. 

 

Entretanto, a realidade é paradoxal.  Muitos prefeitos não são legitimados 

em função de sua competência técnica ou administrativa, ou ainda de seu 

embasamento teórico.  Sua legitimação ocorre em função de atributos irrelevantes 

às suas atribuições gerenciais, bem como seus assessores diretos são indicados 

sem, necessariamente, possuírem qualquer atributo técnico.  A cultura do 

clientelismo associada ao nepotismo ainda é muito forte, principalmente nos 

municípios mais afastados dos grandes centros.   

 

A situação caótica inicia no momento em que os gestores começam a 

administrar o município.  Não existe uma preparação prévia, ou uma metodologia a 

ser adota.  O aprendizado gestacional ocorre no exercício da função, afetando 

diretamente o resultado das políticas públicas e, conseqüentemente, o bem estar 

social (CASTRO, 2004).  
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A escassez de recursos, não permite que a maioria dos municípios 

possua uma estrutura técnica capacitada.  Utiliza-se o método da tentativa e erro, e 

pior, essas equipes se renovam a cada quatro anos.  A gestão pública municipal 

tornou-se um projeto piloto para os políticos e seus assessores. 

 

Como resultado da ausência de estudos que possibilite a real orientação 

dos investimentos financeiros, deparamo-nos com uma rede pública de ensino 

municipal vinculada a sucessivas gestões desastrosas que, apesar de contínuos 

erros, seus gestores não conseguem aprender com os mesmos. 

 

Visto o cenário apresentado, procuro tornar acessível a qualquer indivíduo 

um trabalho de fácil interpretação.  Gostaria de apresentar, no final deste estudo, um 

material interpretativo: a qualidade do ensino abordada sob diferentes perspectivas 

quando comparadas com os investimentos financeiros, reduzindo discursos com 

conclusões subjetivas.  

 

Procuro fomentar debates objetivos e reflexões sobre o tema, fornecendo 

elementos palpáveis que torne possível ao gestor municipal aprimorar programas e 

políticas públicas com base neste estudo e, conseqüentemente, melhorar a 

Administração Pública no que tange ao gerenciamento da área educacional. 

 

Assim, minha contribuição é a disponibilização de um instrumento que 

possibilite aos órgãos de fiscalização, aos gestores públicos e a qualquer cidadão 

elaborar uma releitura de seus paradigmas quanto aos investimentos financeiros na 

rede pública de ensino municipal, possibilitando uma proliferação de resultados e 

cobranças efetivas e uma conseqüente melhoria na qualidade do ensino público 

fornecido à sociedade. 

 

 

1.5   METODOLOGIA 
 

Nesta seção será apresentado um conjunto de etapas ordenadamente 

dispostas sobre este estudo.  Inclui a classificação e o objeto deste estudo, bem 

como informações sobre a coleta e o tratamento dos dados, bem como a limitação 
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do método utilizado. 

 

1.5.1 Classificação da Pesquisa 
 

 Para a classificação da pesquisa, foi adotada a taxonomia proposta por 

Vergara (2006).  Neste item serão abordados os elementos que orientaram este 

ensaio teórico.   

 

A pesquisa quanto aos fins foi exploratória e descritiva. Exploratória 

porque, apesar de haver diversos estudos correlacionando a qualidade do ensino 

aos investimentos financeiros municipais.  Na revisão bibliográfica não encontrei 

nenhum estudo que tenha adotado como variável os investimentos da rede pública 

de ensino municipal.   

 

Foi também descritiva porque teve a finalidade de estudar as possíveis 

correlações entre a qualidade do ensino fornecida pelas redes municipais e seus 

respectivos investimentos financeiros, expondo as características de cada município, 

não tendo compromisso em explicar o fenômeno descrito, apenas apresentando as 

bases para estas explicações. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi documental e bibliográfica. Documental 

porque foram analisados os documentos constantes dos arquivos do Tribunal de 

Contas do Estado e aqueles disponibilizados pelas secretarias municipais para 

apuração dos recursos financeiros investidos na rede pública de ensino municipal. 

 

Bibliográfica porque foram analisados livros, pesquisas e a rede 

eletrônica, para o embasamento teórico e a condução deste estudo, bem como, 

foram analisados dados estatísticos fornecidos pelos institutos de pesquisa e ainda, 

as avaliações educacionais fornecidas pelo instituto nacional de estudo e pesquisa 

Anísio Teixeira.  

 

1.5.2  Seleção do objeto 

 

Cada município possui uma particularidade quanto a sua rede pública de 
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ensino.  A revisão da bibliográfica indicou que, para qualquer comparação entre 

essas redes, no que tange a qualidade do ensino, seria necessária uma 

homogeneização das redes com a finalidade de reduzir os efeitos dos fatores extra-

escolares e discrepâncias estruturais entre os municípios. 

 

Quanto ao estado federado, escolhi o Estado do Rio de Janeiro tendo em 

vista o critério de acessibilidade para a coleta de dados e informações.   Entretanto, 

há grandes diferenças estruturais entre os municípios do estado quanto às suas 

características.  

 

Vejamos, por exemplo, que, no exercício de 2005, Quissamã teve uma 

receita anual de R$ 122.578.770,83 com uma distribuição per capita de R$ 7.816,03.  

No outro extremo temos o Município de São Gonçalo que apesar de a arrecadação 

anual ser de R$ 277.518.378,72, teve uma distribuição de R$ 288,83 para cada um 

de seus 960.842 habitantes.  Essa disparidade de disponibilidade financeira, dentre 

outros fatores culturais e sócio-econômicos, influencia diretamente nas prioridades 

das políticas públicas municipais e, conseqüentemente, nas prioridades dos 

investimentos púbicos.   

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de realizar 

estudos e análises para o planejamento e administração de seu território, 

estabeleceu uma regionalização que resultou em oito Regiões de Governo: Região 

Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região 

Serrana, Região da Baixada Litorânea, Região do Médio Paraíba, Região Centro-Sul 

Fluminense e Região da Baía de Ilha Grande  (apêndice A).  

 

Assim, para o estudo sob o enfoque quantitativo dos investimentos 

financeiros, utilizei as divisões político-administrativas do estado com a finalidade de 

minimizar os efeitos das disparidades regionais.  Mas, mesmo nestas regiões, 

observam-se grandes desníveis sócio-econômicos, culturais e estruturais entre seus 

municípios.  

 

Estão, selecionei para a primeira análise a região que apresentasse a 

maior homogeneização possível entre suas comunas.  Para isso utilizei critérios 



23 

estatísticos para a escolha da região que demonstrava maior grau de semelhança 

entre seus municípios a partir de indicadores arbitrados8. 

 

Com relação à análise sob o enfoque qualitativo dos investimentos 

financeiros, a seleção do objeto se baseou no seguinte critério: a partir da região 

político-administrativa selecionada para a primeira análise, escolhi os municípios de 

melhor e pior resultados no Ideb. 

 

1.5.3 Coleta dos dados 
 

Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental nos arquivos 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde se obteve registro das 

despesas, segregadas pela alocação dos recursos nos elementos da despesa 

(anexo B), discriminadas por município e por exercício financeiro. 

 

Foram extraídos dados das Prestações de Contas de Administração 

Financeira analisados pelo TCE /RJ (2004 a 2006), e os investimentos qualitativos 

foram obtidos nos relatórios de inspeção ordinária realizada em 2007. 

 

Foram consultados: a legislação, livros, artigos científicos e relatórios 

técnicos.  Dentre eles se destacam: os arquivos do MEC nos quais consta registro 

do quantitativo de alunos por série de cada escola de cada município em cada ano 

letivo; os arquivos do INEP nos quais foram obtidos registros das avaliações dos 

alunos de 4ª e 8ª série na Prova Brasil no exercício de 2005. 

 
1.5.4 Tratamento dos Dados 
 

Os dados trabalhados neste estudo são de fonte secundária.  Desta 

forma, foi necessária a realização de alguns ajustes com o objetivo de que estes 

dados melhor representassem as associações realizadas, bem como para eliminar 

fatores subjetivos, como será demonstrado a seguir. 

 

                                                           
8 Ver seção 6.1 
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Os dados financeiros foram extraídos dos processos de prestação de 

contas de administração financeira, exercícios de 2004 e 2005, apreciados pelo 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Como o TCE/RJ 

baseia-se no texto legal, ou na hermenêutica jurídica, o órgão adota critérios para 

sua atividade fim.  Assim, alguns pontos foram adaptados com a finalidade de que 

os dados espelhassem da melhor maneira possível os investimentos financeiros em 

ensino público de um determinado município. 

 

Quanto aos dados relativos às avaliações do Saeb, os mesmos também 

sofreram tratamento neste estudo com a finalidade de condensar as avaliações por 

ciclo em avaliações do município.  O Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, Ideb, é um indicador de qualidade educacional que combina avaliação de 

desempenho em exames padronizados com informações sobre o rendimento escolar 

(fluxo)9.   

 
1.5.5  Limitação do Método 

 

Não foram realizados testes de inferência para saber se as amostras das 

escolas dos municípios analisadas foram significativas para estabelecer um índice 

para a rede pública de ensino municipal.  Foram aceitos os critérios que o MEC 

estabeleceu para conceituar e classificar o ensino municipal.  

 

Os dados financeiros podem apresentar distorções, uma vez que os 

mesmos foram obtidos por meio de demonstrativos contábeis, os quais possuem alto 

grau de codificação e padronização.  Como alguns municípios não observam as 

regras de classificação e registram despesas em elementos e fontes de recurso 

diversas daquela devida, pode ocorrer deslocamento da despesa de uma fonte para 

outra e de um elemento de despesa para outro. 

 

Os dados financeiros do exercício de 2004 foram selecionados porque foi 

o último exercício imediatamente anterior à edição da Prova Brasil – 2005, exame 

                                                           
9 Para melhor detalhar a definição e construção do Ideb, ver em: FERNANDES, Reynaldo. Texto para a 
Discussão n0 26: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Brasília: Instituto Nacional de Estudo e 
Pesquisa Educacional Anísio Teixeira, 2007. 
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que avaliou as escolas municipais cujos dados foram utilizados neste estudo, bem 

como o último ano do gestor à frente da administração municipal na gestão eletiva 

2001/2004. Enquanto o exercício de 2005 foi selecionado com a finalidade de 

ratificar os resultados encontrados em 2004 e apontar distorções pontuais em 

exercícios isolados.   

 

Quanto aos investimentos financeiros, relaciono este termo à alocação 

das despesas dos recursos financeiros municipais, bem como existe limitação em 

função da coleta de dados.  Não existem informações quanto à alocação das 

despesas utilizadas no ensaio qualitativo em 2004 e 2005.  Assim, na análise 

qualitativa dos investimentos financeiros, utilizo os dados relativos ao exercício 

financeiro de 2006. 

 

Considerando que as políticas educacionais não agregam valores em 

curto prazo, entendo que o lapso temporal de um exercício financeiro, não 

influenciará no resultado da análise, uma vez eu as trajetórias das políticas 

educacionais não são abruptamente redirecionadas. 

 

Da mesma forma, a qualidade do ensino não se constrói à curto prazo.  

São necessários seguidos anos de investimentos corretamente direcionados para 

que haja uma sinalização positiva.  Neste estudo, foi realizado um corte num dado 

lapso temporal para a realização da pesquisa exploratória.  Nesta fotografia, não foi 

possível analisar qualquer tendência.  A qualidade do ensino dos municípios 

analisados pode estar ascendendo ou caindo, entretanto, não há dados para 

assumir uma posição. 

 

Os resultados apresentados por meio de correlações quantitativas não 

têm, necessariamente, uma relação causa-efeito.  Para comprovação desta relação 

devem ser utilizadas outras ferramentas estatísticas para melhor se aprofundar no 

tema. 

 

No próximo capítulo será explorado o conceito da qualidade, adentrando 

pela qualidade do ensino público nacional e local, bem como sua aferição por meio 

dos testes padronizados de larga escala com a resistência de determinados 
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segmentos da sociedade. 
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2  QUALIDADE DO ENSINO 

 

 
2.1 O CONCEITO QUALIDADE 
 
 

Qualidade é a característica intrínseca de uma determinada coisa a partir 

de parâmetros nem sempre explícitos.  Apesar de seu conceito ser conhecido por 

todos é definido de forma diferente por cada um, conforme a percepção de cada 

indivíduo em função de suas necessidades, experiências e expectativas.  Na 

definição aristotélica “...é aquilo em virtude de que se diz de algo é de uma 

determinada maneira (...) se opõe à quantidade por não ser mensurável,variando 

apenas de intensidade.” (JAPIASSÚ 1996: 226) 

 

A preocupação com a qualidade de bens e serviços vem da primeira 

metade do século XX com o estatístico norte-americano W.A. Sherwhart.  Na década 

de 1950 surge uma nova filosofia gerencial que marcou a gestão da qualidade com 

base no desenvolvimento e na aplicação de conceitos, métodos e técnicas 

adequados à nova demanda, conhecido como Ciclo Deming da Qualidade (PDCA) 

(XAVIER, 1995).  Diversos outros estudos e trabalhos10 trouxeram à tona a 

importância da disseminação do conceito da qualidade nesse mundo em 

transformação. 

 

Na década de 1970 o sentido de qualidade está relacionado ao melhor 

processo para se atingir um fim desejado, sendo posteriormente substituído pela 

visão da satisfação do cliente.  Neste contexto, temos a associação entre o produto 

oferecido e a quantidade de recursos financeiros por ele utilizado.  No primeiro setor, 

com uma demanda cada vez maior da sociedade por produtos e serviços públicos e 

com recursos insuficientes o binômio custo/benefício passou a ser de grande 

importância. 

 

 

 

                                                           
10 Ver  Lodi, 1970; Druker, 1976; Juran, 1990; Longo, 1996. 
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2.2 O CONCEITO QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

A sensação de que o serviço prestado pelo poder público é gratuito não 

gera uma cobrança efetiva de seus usuários.  Para Vieira (2000), há pouca estrutura 

de conhecimento sobre como as técnicas de administração da qualidade pode ser 

aplicada no setor público.  Necessitando de mais pesquisas empíricas para que os 

princípios da qualidade possam ser aplicados com sucesso no primeiro setor. 

 

  Como a qualidade avaliada no setor público é de difícil percepção pelos 

seus usuários, a ausência de indicadores efetivos para balizar essa cobrança é outro 

complicador.  Grönroos (1990) afirma que os consumidores escolhem a prestação 

de serviço comparando as percepções que têm do serviço recebido com o serviço 

esperado.  Bons resultados na qualidade são obtidos quando os serviços recebidos 

atendem à expectativa dos clientes.   

 

 Nesta perspectiva, se o cliente espera pouco ou nada do serviço, ele 

simplesmente se satisfaz com aquilo que recebe, não exigindo sua melhoria.  

Observa-se, então, a construção do seguinte cenário: o poder público oferece, na 

maioria das vezes, um serviço ruim enquanto seus usuários aceitam passivamente 

esse serviço prestado.  A explicação para essa inércia pode ser, em parte, atribuída 

à cultura de sua clientela, uma vez que os usuários do serviço público, 

principalmente nas áreas de saúde e educação, em sua maioria, pertencem a 

classes sociais carentes e pouco favorecidas. 

 

 

2.3 A QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO 
 

Foi veiculado nos meios de comunicação que o Brasil ficou em 52º lugar 

de um total de 57 países que realizaram os testes padronizados organizados pela 

OCDE – Pisa 200611, demonstrando que nossa situação permanece estagnada, e 

ainda, que o aumento dos investimentos financeiros não está melhorando o produto 

oferecido. 

                                                           
11 Para maiores esclarecimentos, o relatório detalhado sobre o Pisa 2006 encontra-se no sítio 
www.MEC/INEP/OCDE/PISA2006. 
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O Pisa foi realizado pela primeira vez em 2000, com foco em leitura.  A 

segunda edição, em 2003, teve ênfase em matemática.  Apenas 42 países 

participaram, embora nem todos tenham sido incluídos no ranking.  Em 2000, o 

Brasil ficou em último lugar, entre 31 nações.  Em 2003 foi o penúltimo em ciências, 

à frente da Tunísia, entre 40 países (MEC/INEP, 2007) 

 

No Pisa 2006 a Tunísia continuou atrás do Brasil.  Os demais países que 

tiveram desempenho inferior eram estreantes: Colômbia, Azerbaijão, Qatar e 

Quirquistão.  Apenas oito dos 57 participantes obtiveram nota abaixo de 400.  Na 

Finlândia, os estudantes atingiram média de 563, seguidos de Hong Kong (542) e 

Canadá (534).  As 57 nações participantes respondem por 90% da riqueza mundial 

(MEC/INEP, 2007). 

 

O Mínimo Necessário 
 

Como abordado, o conceito qualidade possui alto grau de abstração, 

tornando difícil uma mensuração clara e objetiva.  Para Demo (1994: 11) qualidade 

aponta para a dimensão da intensidade.  “Tem a ver com a profundidade, perfeição, 

principalmente com participação e criação.  Está mais para o ser do que para o ter.” 

 

Demo (1994) apresenta diversos questionamentos quanto à qualidade 

que se busca com o ensino.  Quando menciona o termo qualidade, ela esta voltada 

para um determinado caminho filosófico-pedagógico do ensino, ou seja, a qualidade 

que, neste trabalho, chamo de superlativa.  Seria uma qualidade por meio da qual o 

aluno receberia o melhor recurso técnico e humano existente que o possibilitasse 

atingir a plenitude de sua capacitação e habilidades.  Faço uma analogia desta 

qualidade superlativa com os princípios Filosófico-educacionais apresentados por 

Rousseau em Emílio ou Da Educação12 (DOZOL, 2006). 

 

Não seria essa qualidade de educação que vislumbro na rede pública de 

ensino básico, pelo menos, não nesse momento.  Denomino a qualidade abordada 

                                                           
12 Rousseau J.J. Emilio ou Da educação. Rio de Janeiro:  Rio de janeiro: Bertrand Brasil [Trad. Sérgio Milliet].  
Nesta obra de Rousseau, Emílio é uma criança que nasce em sua prodigiosa imaginação e cresce estritamente 
de acordo com os princípios filosóficos-educacionais do “pai”.  
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neste estudo de qualidade comparativa. Chamo de qualidade comparativa porque 

não existe um referencial absoluto que mensure a qualidade deste produto.  Como 

aferir se um aluno estaria capacitado e habilitado?  A inexistência de um referencial 

absoluto provoca a comparação entre alunos de diferentes redes e sistemas de 

ensino. 

 

Demo (1994) trata com muito cuidado o que defino como qualidade, a 

comparativa.  Em sua obra, ele utilizou o termo “...educação apropriada.” (DEMO, 

1994: 68).  O autor reconhece a carência de uma oferta de ensino que satisfaça a 

qualquer critério de qualidade, não existindo nem mínimo aceitável. 

 
“Estamos diante de algo sarcástico, porque a exigência 

de qualidade pode parecer pernóstica diante dos descalabros 
quantitativos primários.  Por vezes a insistência em qualidade, 
sobretudo em firulas virtuosas como parece ser a atenção dita 
integral, leva a camuflar carências gritantes preliminares em 
particular a situação degradante do professor e da oferta pedagógica.  
Diante de uma escolinha unidocente, precária em tudo, com uma 
professora que luta pela sobrevivência e jamais se capacita, perante 
alunos também indigentes, o reclamo da qualidade pode ecoar como 
gargalhada irônica.  Fica patente que não fomos ainda capazes de 
sequer dar conta disso.” (DEMO, 1994: 78). 

 

 Chegamos a uma situação na qual o sistema de ensino não oferece o 

mínimo necessário à sociedade.  Demo explica: 

 
“A qualidade começa pela adequação da quantidade.  O 

Problema é que sequer as mínimas relações quantitativas são 
consideradas condições básicas.  Comparando-se o ideal da 
educação de qualidade, definido como estratégia primordial de 
desenvolvimento humano sustentado, com a realidade nua e crua, 
podemos perceber o quadro histórico que nos coloca nos últimos 
lugares na classificação da ONU...” (DEMO, 1994: 79). 

 

Neste ponto, seguindo a mesma lógica de Demo (1994) está Castro 

(1994).  Ele indica que apesar das tentações não é possível fazer tudo que se 

deseja no cotidiano escolar.  A partir desta constatação, lista uma série de 

conteúdos que se almeja incluir no currículo escolar para melhorar o conteúdo 

humanista.  Entretanto, Castro se posicionou no que entende por essencial: 

“Entender o que se lê, comunicar-se corretamente por escrito e lidar com problemas 

numéricos ou quantitativos do cotidiano.” 
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Constata-se uma simetria entre esse pensamento de Castro e o de 

Adorno (1995), quando o filósofo alemão afirmava, na década de 1960, que não se 

envergonhava de ser considerado reacionário por preferir que as crianças aprendam 

um bom latim a viagens tolas a Roma que resultam apenas em desarranjos 

intestinais sem qualquer aprendizado. 

 

Castro (1994) aponta como prioridade melhorar o que a escola regular 

necessita fornecer, o mínimo aceitável.  A melhora da escola regular pode permitir 

que o aluno permaneça um período maior matriculado, não abandonando o estudo 

prematuramente.  Qualquer outra opção seria demagógica e hipócrita diante de uma 

prioridade iminente. 

 

Tornam clara a posição de Castro (1994) as últimas pesquisas quanto ao 

analfabetismo funcional: 26% de indivíduos com mais de 15 anos, possivelmente 

alfabetizados para as estatísticas, sofrem de analfabetismo funcional (IBGE, 2002), 

ou seja, é o indivíduo não capacitado para se utilizar a leitura e a escrita para fazer 

frente às necessidades de seu contexto social ao longo da vida. 

 

Finalizando esta seção defino o conceito qualidade de ensino deste 

estudo como a assimilação de um conteúdo mínimo13 necessário, a partir da 

utilização de qualquer método filosófico-pedagógico que conduza à capacitação e 

habilitação do aluno, permitindo-lhe: interpretar o que lê, desenvolver a fluência na 

escrita e saber resolver as operações quantitativas cotidianas. 

 
 

2.4 A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A avaliação de políticas públicas é um instrumento preponderante para a 

aferição de resultados de programas e ações políticas de desenvolvimento local.  

Por meio dessas avaliações torna-se possível mensurar a relação custo/benefício, 

bem como as causas e conseqüências da efetividade ou não dessas políticas. 

 

                                                           
13 Parâmetro Curricular Nacional – Conjunto de conhecimento socialmente elaborados e reconhecidos como 
necessários ao exercício da cidadania. Ver www.MEC/INEP.com.br 
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A aferição do resultado das políticas educacionais é primordial para que 

sejam corrigidos erros de planejamento.  Segundo Demo (1994), as políticas 

públicas universalizadas são preocupantes, levando à eminente necessidade de se 

adotar um sistema de avaliação e acompanhamento. 

 

Não existe uma metodologia infalível para a construção de um sistema de 

avaliação efetivo.   Garcia (2001) ensina que a construção de um sistema de 

avaliação é um produto oriundo de tentativas e erros em virtude de inexistir modelos 

universais ou conceitos pré-estabelecidos.  Aprende-se fazendo.  A avaliação, 

apesar de estar sempre em construção, ela se torna um poderoso instrumento a 

serviço dos gestores municipais.  A partir do conhecimento dos resultados de suas 

políticas torna-se possível corrigir trajetórias erradas e expandir decisões acertadas. 

 

A ausência de um sistema de avaliação padronizado e unificado 

impossibilita a comparação de resultados, não permitindo que a sociedade cobre por 

melhores resultados de seus governos locais.  Acredito que o temor dos críticos ao 

sistema é justamente esse.  Quanto o tema qualidade é intangível não podem ser 

cobrados resultados, mas quando existem mecanismos de aferição, mesmo que não 

sejam o ideal, há possibilidade da cobrança por rendimentos melhores (CASTRO, 

2005).   

 

Faço, aqui, apenas uma ressalva quanto ao controle da sociedade: sem 

querer generalizar, observa-se que grande parte das famílias que utilizam os 

serviços de saúde e educação, tem um baixo capital cultural14, o que dificulta o 

controle social.  Desta forma, aumenta a importância dos órgãos de fiscalização, os 

quais se tornam agentes de importância preponderante com vista a fortalecer o 

controle social.  

 

 

2.5 A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ENSINO 

 

O crescente desconhecimento sobre o resultado das ações produz um 

                                                           
14 Ver Bourdieu (1998) 
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quadro abstrato que impossibilita qualquer controle social.  A utilização política 

desse critério abstrato de avaliação leva políticos a construírem escolas piloto cuja 

função é mostrar uma estrutura que não existe, tirando o foco de uma real situação 

estrutural.  Assevera Castro: 
 
 “É sempre possível criar algumas escolas 
experimentais que funcionam satisfatoriamente, ou 
muito bem.  Mas nosso problema não é lidar com 
algumas centenas de alunos, mas com  20 
milhões.” (CASTRO, 1994: 34). 
 
 

Segundo dados extraídos do sítio do Instituto Nacional de Educação e 

Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), em 2005 eram 49 milhões de alunos somente no 

ensino básico da rede pública, sendo 3,4 milhões no Estado do Rio de Janeiro, dos 

quais, aproximadamente, 1,8 milhões matriculados na rede pública de ensino 

municipal. 

 

O governo federal descentralizou a execução das políticas educacionais.  

Apesar disso, não pode eximir-se de fiscalizar o sistema e zelar pelo bem comum, 

pois somente o governo central possui estrutura para tal procedimento.  Castro 

(1994: 35) lembra que: “... o governo federal não pode abrir mão de seu papel, ele 

se torna inevitavelmente um ator central no equacionamento da questão 

educacional.” . 

 

No item anterior, comentei sobre a inexistência de um mecanismo de 

avaliação consensual.  Entretanto, não é por isso que devamos aceitar a inércia 

como inevitável.  Castro (1994) critica a inexistência de um referencial que possa 

fornecer qualquer indicação sobre a educação que está sendo fornecida na rede de 

ensino pública.  Após uma década, Castro (2005) comemora a existência de um 

referencial para a avaliação apesar das forças contrárias. 

 

Segundo Castro (2005) apesar da existência de críticos severos do 

sistema de avaliação do MEC (Saeb, Enem e Provão), o mesmo avança e contagia 

estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná.  Constata-se um grande 

progresso nas avaliações do sistema de ensino, tornando possível efetuar 

comparações entre políticas públicas a partir dos resultados apresentados, na busca 
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pela qualidade final. 

 

Para Castro (2005), as avaliações quantitativas não são o ideal porque 

captam certas dimensões do desempenho e não conseguem medir outras.  

Entretanto, este teste quantitativo permite a comparação entre escolas e alunos.  

Num país homogêneo, Castro cita a Finlândia, esta comparação seria inócua, mas 

não é esse o nosso caso. 

 

Apesar de não conseguir avaliações infalíveis, não se pode abandonar 

por completo aquilo que conseguimos até agora, em virtude do mesmo não ser 

considerado ideal pela unanimidade de estudiosos no assunto.  Os testes 

padronizados devem ser avaliados pelo que medem e não pelo que deixam de 

medir.   

 

Castro utiliza-se do termômetro para fazer referências sobre o sistema de 

avaliação.  Castro (1994: 47-8), antes de se estruturar as avaliações do MEC: “O 

termômetro não cura um paciente com câncer, mas não é por isso que os médicos 

os jogam fora.”.  Castro (2005: 221), defendendo o mecanismo de avaliação: 

“Imaginemos um médico tentando curar seu paciente com um termômetro cuja 

numeração está ilegível.” 

 

Segundo Castro (2005), é vital a existência de mecanismos externos que 

propiciem a aferição das políticas públicas municipais, da qualidade das escolas e 

do aprendizado dos alunos, e que permitam a sociedade conhecer o desempenho 

de suas escolas fazendo nascer uma demanda quanto à qualidade do ensino.  

Somente com essa demanda que os políticos se mobilizam.  Sem cobrança não 

existe contrapartida. 

 

Sem a existência de um sistema de avaliação, a sociedade apenas 

fiscaliza aquilo que é tangível aos seus sentidos.  E, em vista da carência sócio-

econômica, o que a sociedade espera das escolas é um sistema complementar de 

provimento para suas famílias.  Assim, exigem: uniforme, transporte, merenda, 

material didático e franqueamento das dependências escolares à comunidade.  

Mesmo aqueles que têm como prover as necessidades básicas de sua família, 
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acabam exigindo tratamento igualitário a seus filhos.  

 

Conversando, informalmente, com a secretária de educação de um 

pequeno município no interior do estado, soube que os pais dos alunos a procuram 

para solicitar desde o transporte escolar na porta de sua residência (para que o filho 

não caminhe pouco mais de 300 metros), até uma melhora na variedade do cardápio 

escolar, que se repetia a cada 15 dias.  Poucos são os que a procuram para 

questionarem a qualidade da rede pública de ensino. 

 

Finalizando, interligo duas visões favoráveis ao sistema de avaliação, com 

focos diversos sobre o tema, fechando um ciclo cujo sistema de avaliação é 

responsável pela sua retro-alimentação.  Castro (2005) focaliza a cobrança da 

sociedade a partir da avaliação, enquanto Garcia (2001) focaliza a elaboração de 

políticas públicas embasadas nesta avaliação.    A sociedade cobra por qualidade 

por meio das avaliações, fazendo com que o poder público adote políticas públicas 

educacionais a partir desta cobrança e com base nos resultados obtidos nestas 

avaliações.   Observa-se que tanto para iniciar esse ciclo quanto para atualizá-lo, um 

sistema de avaliação, mesmo incipiente, é fundamental. 

 
2.6 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO 

 

No âmbito da área educacional qual seria o significado da qualidade? O 

que poderíamos chamar de educação de qualidade?  Segundo Oliveira e Araújo 

(2005), do ponto de vista histórico, foram atribuídos três significados de qualidade 

concretos para serem utilizados pela sociedade.  O primeiro diz respeito ao acesso 

às escolas, a universalização do ensino fundamental; o segundo está condicionado 

à idéia de fluxo, ou seja, na progressão do aluno dentro de um determinado sistema 

de ensino; e o terceiro, mais recente, está ligado à aferição de desempenho 

mediante testes padronizados em larga escala. 

 

Se considerarmos o primeiro critério, o patamar máximo de qualidade de 

ensino seria alcançado com a criação do FUNDEF em 1997. Segundo Paulo Renato, 

Ministro da Educação no Governo FHC, no final da década de 1990, mais de 97% 

das crianças de idade entre sete e 14 anos encontravam-se nas escolas.  É um 
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critério de fácil mensuração e cobrança, pois a inexistência de vagas é facilmente 

constatável.  Entretanto, resta uma questão: a oferta de um ensino precário atende à 

demanda pela qualidade? 

 

Tomando como parâmetro o segundo critério, relacionado ao fluxo do 

aluno, atualmente, não teríamos padrão comparativo para avaliá-lo.   Desde meados 

da década de 1970, alguns estados adotaram o sistema de progressão automática.  

Segundo Mainardes (1994) este sistema chegou ao Brasil por meio da UNESCO 

com experiências nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mas 

os estados que adotaram esse sistema sem outras medidas complementares, a 

qualidade do ensino caiu consideravelmente, apesar da melhora no fluxo (CUNHA, 

1991) 

 

A utilização da promoção automática e dos programas de aceleração da 

aprendizagem focalizam a questão da falta de qualidade. Assim, utilizam 

mecanismos internos para melhorar a leitura de índices sem, contudo, resolver o 

foco do problema, qual seja, o produto final, a criança devidamente capacitada e 

habilitada.  O resultado da adoção desta política, apesar de melhorar a produtividade 

do sistema, tira a credibilidade deste indicador. 

 

Na tentativa de definir e mensurar a qualidade do ensino, foi incorporado 

um terceiro indicador: os exames padronizados de larga escala.  Mesmo com a 

resistência de alguns profissionais da educação, a adoção deste indicador 

proporciona uma resposta objetiva sobre o produto fornecido à sociedade. 

 

O atual sistema de avaliação da educação básica 
 
Apesar da previsão legal15, Torres (1998) associa a criação do Saeb à 

exigência do Banco Mundial para liberação de recursos financeiros para a educação, 

em 1988, que culminou com a criação do Saeb; entretanto, as primeiras avaliações 

do Saeb foram bastante distintas daquelas recomendadas pelo Bird (Bonamino, 

                                                           
15 O inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal prevê a garantia de padrão de qualidade ao 
ensino através de avaliação. 
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2002). 

 

Apesar das conjunturas políticas e econômicas correlacionadas ao 

sistema de avaliação, não se pode deixar de ter uma visão intrínseca sobre esse 

sistema revelador de importantes fatores que possibilitam um universo de análise.   

Não se pode negar a relevância de uma avaliação nacional por meio de testes 

padronizados de um sistema que vem evoluindo ao longo dos últimos 20 anos. 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), criado em 

1988, é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP).  Os levantamentos dos dados do Saeb são realizados, a cada dois anos, em 

uma amostra probabilística representativa dos 26 estados brasileiros e do Distrito 

Federal. 

 

Segundo dados no INEP, os principais objetivos do Saeb são: 

 

 oferecer subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de políticas 

públicas e programas de intervenção ajustados às necessidades 

diagnosticadas na modalidade de ensino avaliada; 

 

 identificar os problemas e as diferenças regionais do ensino; 

 

 produzir informações sobe os fatores do contexto socioeconômico, cultural e 

escolar que interferem no desempenho dos alunos; 

 

 proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade uma visão clara dos 

resultados dos programas e ensino e aprendizagem e das condições em que 

são desenvolvidos; 

 

 desenvolver a competência técnica e científica na área de avaliação 

educacional, ativando o intercâmbio entre  instituições educacionais de ensino 

e pesquisa; 

 

 acompanhar a evolução da qualidade da educação ao longo dos anos. (INEP, 
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2006) 

 

O primeiro levantamento foi realizado em 1990, somente para a rede 

pública do ensino fundamental, sendo avaliadas as 1ª, 3ª, 5ª, e a 7ª séries e em três 

áreas: português, matemática e ciências.  Em 1993, os levantamentos tiveram as 

mesmas características e procedimentos.  A partir de 1995, a preocupação com a 

comparabilidade dos dados foi incorporada aos procedimentos.  

 

Dentre as mudanças metodológicas realizadas destacaram-se: a) as 

avaliações se concentraram no final de cada ciclo de estudo, ou seja, na 4ª e 8ª  

séries do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio; b) os modelos e 

técnicas clássicas de testes e medidas foram substituídos pela Teoria da Resposta 

ao Item e ao modelo de amostragem matricial de itens; c) houve a expansão para 

todas as redes de ensino público (federal, estadual e municipal) e particular, 

incorporando também o ensino médio; e d) todas as 27 unidades da federação 

participaram da prova. 

 

Nas avaliações de 1997 se manteve o sistema do ano 1995, sendo 

excluídas as escolas federais (quantidade reduzida), rurais da região norte (difícil 

acesso) e as turmas multisseriadas (dificuldade na aplicação dos testes).  Em 1999 e 

2001 a única alteração veio a ser a exclusão das maiorias das escolas rurais do 

país, as quais retornaram em 2003 (escolas com mais de 10 alunos na 4ª série).  O 

ano de 2005 trouxe uma grande novidade: a Prova Brasil. 

 

A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino 

oferecido por municípios e escolas, individualmente, com o objetivo de auxiliar os 

governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, 

assim como a comunidade escolar no estabelecimento de metas e implantações de 

práticas pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. 

(INEP, 2006) 

 

A Prova Brasil – 2005 foi aplicada em 5.418 municípios, avaliando 

aproximadamente cinco milhões  de alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental 

de 43 mil escolas públicas da zona urbana que tivessem, no mínimo, 30 alunos em 
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cada uma das séries pesquisadas.  Foram aplicadas provas de português (com foco 

na leitura) e provas de matemática com questões a partir do conteúdo previsto nos 

currículos de todas as unidades da federação, com base nas recomendações dos  

Parâmetros Curriculares Nacionais.  Além das provas, os alunos responderam um 

questionário que coletou informações sobre sua situação social, econômica e 

cultural. 

 

Os resultados da Prova Brasil são apresentados em uma escala de 

desempenho por disciplina.  Como os números indicam apenas uma posição, faz-se 

necessário uma interpretação pedagógica para que eles passem a ter um 

significado.  Com relação ao desempenho em lingual portuguesa, existem nove itens 

que se inicia no nível 125 e termina no nível 350, enquanto em matemática a escala 

possui 10 níveis que vão do nível 125 até o nível 375.  As escalas das duas áreas 

variam de 25 em 25 pontos. 

 

Os níveis das escalas são interpretados em termos de competência e 

habilidade dos estudantes com descrição do desenvolvimento demonstrado pelos 

alunos nas respostas aos itens da prova.  O desenvolvimento é apresentado em 

ordem crescente e cumulativa (INEP, 2007). 

 

A partir dos valores alcançados pelos alunos da rede pública de ensino 

municipal na Prova Brasil – 2005, o MEC estabeleceu o índice de avaliação do 

ensino básico (IDEB).  Tal parâmetro serviu de base para este estudo, e será mais 

bem detalhado nos Capítulos 6 e 7. 

 

No próximo capítulo serão apresentados os sistemas nacionais de ensino, 

seu desdobramento entre os entes federativos, bem como o processo de 

municipalização do ensino público e a competência administrativa do Prefeito 

Municipal na qualidade de gestor dos recursos públicos investidos na busca da 

qualidade do ensino público municipal. 
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3  O ENSINO PÚBICO MUNICIPAL 

 

 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, estabelece os limites 

e atribuições de cada esfera administrativa do Poder Público na educação do país, 

dividindo a educação do país em três sistemas: o sistema municipal, o sistema 

estadual e o sistema federal de ensino16. 

 

Numa conferência proferida na IV Plenária do Fórum Estadual de 

Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul em 1998, Saviani (1999) 

inicia sua palestra argumentando sobre a incompatibilidade do termo sistema de 

ensino municipal em função da impossibilidade da esfera municipal poder legislar 

sobre a matéria. 

 

O sistema de ensino municipal seria um subsistema de ensino visto suas 

limitações.  Concordo com a limitação da esfera municipal explanada por Saviani, 

mas em virtude da complexidade do tema, resta um universo a ser explorado pela 

administração municipal para formulação de seus projetos, metas e objetivos, com 

vista ao bem comum, cujo pensamento também compartilhado por Saviani (1999), 

quando conclui sua conferência. 

 

Não utilizarei o termo sistema de ensino municipal porque o artigo 18 da 

LDB17 estabelece que pertencem ao sistema municipal de ensino as instituições de 

educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.  Desta forma, pretendo 

não criar dúvidas quanto ao foco deste estudo porque a definição dos artigos 16, 17 

e 18, permite a co-existência de diversos sistemas de ensino dentro de um mesmo 

município. 

 

Assim, utilizarei o termo rede pública de ensino municipal, cuja melhor 

definição para o presente estudo é: uma organização administrativa, constituída de 

escolas e outros órgãos afins, e serviços educacionais (FERREIRA: 1960, p.127), 

                                                           
16 Ver artigos 16, 17 e 18 da LDB, e parágrafos dos artigos 211 e 212 da Constituição Federal. 
17 Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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interligados pelas mesmas normas orgânicas e filosofia educacional, hierarquizada e 

visando uma mesma finalidade comum (BELO; 1956, p.39).  Com essa definição, 

busco reduzir a interferência de outras esferas administrativas dentro de uma 

mesma rede municipal. 

 

A partir da definição apresentada, fica estabelecido: o Poder Executivo, 

representado pelo prefeito municipal, como núcleo da rede pública de ensino 

municipal, assessorado pela Secretaria Municipal de Educação e órgãos de 

sustentação, sendo orbitado por escolas municipais da rede pública de ensino e 

outros órgãos afins.    

 

A Secretaria Municipal de Educação não está estabelecida como núcleo 

da rede de ensino, mas sim como um órgão de assessoramento consultivo, 

executivo e de planejamento. Esse critério se deu em virtude das políticas públicas 

educacionais serem debatidas entre Poderes nos municípios. 

 

As políticas públicas e os investimentos financeiros são gerenciados pelo 

governo local e não diretamente pelo secretário.  Como o objetivo deste ensaio 

transita em função dos recursos financeiros investidos no Município, o Chefe do 

Poder Executivo torna-se figura central como Gestor Municipal da Educação. 

 

 
3.1 COMPETÊNCIA DAS ESFERAS FEDERATIVA 
 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação de 1996 estabelece os limites e 

atribuições de cada esfera administrativa do Poder Público, na educação do país.  

Com a distribuição das competências definidas nos artigos 16, 17 e 18 da LDB, bem 

como nos parágrafos dos artigos 211 e 212 da constituição federal.   Assim, encerra 

a discussão sobre a subjetividade do texto constitucional18 que prevê: “União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino.” 
 

                                                           
18 caput do artigo 211 da Constituição Federal. 
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3.1.1 A Esfera Federal 
 

Compreende o sistema federal de ensino: 

 

 as instituições de ensino mantidas pela União; 

 as instituições de educação superiores criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

 os órgãos federais de educação. 

 

Compete à União: 

 

 organizar o sistema federal de ensino e o dos Territórios; 

 financiar as instituições de ensino públicas federais; 

 exercer, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 

garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino. 

 aplicar, anualmente, nunca menos de 18% da receita resultante de impostos. 

 

3.1.2  A Esfera Estadual 
 

Compreende o sistema estadual de ensino: 
 

 as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 

estadual e pelo Distrito Federal; 

 as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Estadual; 

 as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

 os órgãos de educação estadual e do distrito federal, respectivamente. 

 
Compete aos estados e ao Distrito Federal: 

 
 atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio; 

 definir junto aos municípios, formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 
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 aplicar, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. 

 
3.1.3  A Esfera Municipal 
 

Compreende o sistema municipal de ensino: 

 

 as instituições de ensino de ensino fundamental, médio e infantil mantidas 

pelo Poder Público Municipal; 

 as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

 os órgãos municipais de educação. 

 

Compete aos municípios: 

 
 atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; 

 definir junto ao respectivo estado-membro, formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

 aplicar, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos. 

 

 

3.2 O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO 
 

A história brasileira encontra-se marcada por diversas oscilações entre os 

movimentos de centralização e descentralização da administração pública.  Silva 

(1980) utiliza os termos sístole e diástole19, numa analogia com o corpo humano, 

para descrever os momentos, que consideravam inevitáveis, de fechamento e 

abertura, de centralização e descentralização, derivados de ordem política, 

econômica ou de soberania.   

 

Ávila (1985: 10) esclarece: 

 
“... a concentração de decisão e ação no poder central 
tem sido a tônica dominante de toda a história brasileira, 

                                                           
19 Os conceitos sístole e diástole utilizados foram extraídos de um pronunciamento na Escola Superior de 
Guerra, em 1980, pelo General Golbery do Couto e Silva.  Para a íntegra da Conferência, ver Golbery do Couto e 
Silva, Conjuntura Nacional – o Poder Executivo e geopolítica do Brasil. Brasília: Editora. UnB, 1981, p.5-37. 
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da descoberta até nossos dias (...) viveu-se em regime 
de centralismo durante os períodos de Colônia, do 
Império, da Consolidação da República, da Revolução 
de 1930 e da Revolução de 1964.” 
 
 

Quase sempre, os textos acadêmicos e a oratória política combinam o 

termo descentralização com democracia, eficiência administrativa e inovação, cuja 

trajetória descentralizadora recente foi iniciada pela redemocratização do país e 

impulsionada pela Constituição Federal (ABRUCIO, 2006). 

 

Na definição de Abrucio (2006: 92): 

 
“Descentralização é um processo 

nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional, 
que resulta da transferência efetiva de poder decisório a 
governos subnacionais que adquirem: autonomia para 
escolher seus governantes e legisladores, comando 
direto de sua administração, autonomia para elaborar 
uma legislação referente às suas competências e 
estrutura tributária e financeira própria”. 

 

Para Vergara (2004), o processo de democratização no Brasil percorreu, 

nos últimos anos, uma sinuosa estrada na direção da descentralização do poder e 

da participação organizada dos vários segmentos da sociedade.  Camargo (2004) 

acrescenta a vantagem da descentralização em função da extensão territorial do 

país, que dificulta a negociação e acordos, bem como a adoção de medidas não 

leva em consideração o conjunto dos entes federados, apesar dessas medidas 

prevalecerem para todos. Enquanto Fleury (2006) defende o processo de 

descentralização política, administrativa e financeira, pois reverte a tendência à 

concentração de recursos no governo central, acentuada nos anos de governo 

autoritário. 

 

Na área educacional, Both (1997) esclarece que a Constituição de 1946 

inicia a descentralização das políticas educacionais com o processo de 

municipalização da educação, criando sustentação em diferentes áreas, 

principalmente nas de cunho social.  Entretanto, no campo prático nada se 

configurou.  Somente em 1971 a legislação preconiza a progressiva passagem para 

a responsabilidade municipal de encargos e serviços de educação, especialmente 
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de 1º grau. 20 

 

No texto legal de 1971, havia somente os encargos atribuídos aos 

municípios, mas junto com essas novas despesas não foi explicitado de que forma 

os municípios iriam financiá-las.  Muitos prefeitos foram incentivados a assumir 

determinadas escolas com a promessa do repasse dos governos estaduais.  Porém, 

muitas vezes, esses repasses somente ocorriam após acordos negociados 

(FLEURY, 2006).   Félix (1990) comenta que esse complicador financeiro gerou 

profundos danos aos alunos das escolas municipais no período em questão 

 

O início da municipalização do ensino no Brasil teve como justificativa a 

tentativa de descentralizar e democratizar o sistema educacional do país.  Com a 

descentralização, começou a ser transferida para a esfera municipal a 

responsabilidade pelo ensino fundamental porque a administração mais próxima à 

população identificaria melhor suas necessidades.  A implementação de programas 

como o PROMUNICÍPIO e o EDURURAL são marcos desta etapa (FELIX, 1990). 

 

No texto constitucional de 1988, o inciso VI, do artigo 30, delega a 

responsabilidade pelo ensino básico aos municípios.  “O resultado é que, na 

Constituição de 1988, prevaleceu o princípio, no art.30, de que ao município cabe a 

responsabilidade por todos os assuntos de interesse local” (CAMARGO, 2004: 42).   

Desta vez, o repasse de encargos na área educacional vem acompanhado da fonte 

de recurso para custear a educação21. 

 

Experiências descentralizadoras sem o devido acompanhamento de uma 

política de redistribuição para as localidades mais pobres ou carentes de infra-

estrutura contribui para acentuar as diferenças socioeconômicas, uma vez que as 

disparidades entre as partes prejudicam o desenvolvimento do conjunto.  Sem o 

desenvolvimento de capacidades administrativas e financeiras, possíveis ganhos em 

eficiência resultante da desconcentração dos encargos são perdidos pela falta de 

recursos humanos para a gestão local (ABRUCCIO, 2006). 

                                                           
20 Texto do artigo 58 da Lei Federal 5.692/71 
21 artigo 212 da Constituição Federal determina que 25% das transferências de impostos da União e dos Estados 
deveriam sem investidos no ensino municipal. 
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O crescimento e a complexidade de determinadas ações governamentais, 

torna impossível sua realização de forma centralizada com eficiência.  Exemplo 

dessas ações é o programa de merenda escolar do governo federal.  Seu alcance e 

recursos financeiros aumentaram muito ao longo dos anos, impossibilitando uma 

administração centralizada no governo federal.  O processo de descentralização 

desse programa aumentou a eficiência da distribuição e a redução dos custos 

financeiros (CASTRO,2004). 

 

Entretanto, com relação aos salários dos professores, já no início dos 

debates acerca da municipalização do ensino básico. Felix (1990) abre a polêmica 

quanto aos seus desníveis.  Ela entende ser descabida as diferenças salariais de 

mesmos profissionais com funções e cargas horárias idênticas, o que levaria a 

fragmentação das entidades de ensino e a desarticulação do sistema. 

 

Observo que o processo de municipalização do ensino básico 

acompanhou o movimento de descentralização do governo federal para os governos 

subnacionais.  Entretanto, os recursos financeiros destinados para equacionar este 

encargo, por maiores que sejam, muitas vezes, não são suficientes22, uma vez que a 

carência de recursos humanos é latente principalmente nas localidades distantes 

dos grandes centros, o que ocasiona perda da eficiência de sua aplicação 

 

 

3.3 O GESTOR MUNICIPAL 
 

 A gestão dos encargos atribuídos pela Constituição Federal aos 

Municípios é responsabilidade dos prefeitos municipais que movimentam os 

recursos públicos numa complexa organização interdisciplinar, necessitando de 

competência e embasamento teórico, ou seja: ”... um ciclo de aprendizado de 

competência global no qual relaciona: mentalidade; característica pessoal; 

competência.” (RHINESMITH apud VERGARA, 2004: 35) 

  

 Paradoxalmente, encontramos à frente do executivo municipal, gestores 

                                                           
22 Ver resultados nos capítulos 6 e 7. 
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legitimados por uma sociedade que não levou em consideração suas características  

gerenciais.  A falta de capacidade administrativa, a carência de profissionais 

capacitados, a escassez de recursos financeiros, ou mesmo o nepotismo e o 

clientelismo são fatores inerentes a várias redes de ensino do país.   Esses gestores 

associados a um corpo técnico ineficiente não estão capacitados para formularem 

políticas públicas eficientes.   

 

 Segundo Camargo (2004), os problemas sociais acumulam-se, e aponta 

como um dos fatores para esse acúmulo a existência de um grande número de 

municípios muito pequenos e, carentes de infra-estrutura.  A situação foi gravada 

com a promulgação da Constituição Federal que facilitou o desmembramento dos 

municípios.  Imaginemos hoje, com mais de 5.500 municípios, o quantitativo de 

pessoas capacitadas que seriam necessárias para suprir a necessidade de todas as 

redes públicas municipais? 

 

Associado à carência técnica e financeira está o fator político na eficiência 

dos atos.  Segundo Castro (1994: 41-2), existem políticas muito mais difíceis de 

serem executadas, como levar alimentação para milhões de alunos diariamente, 

enquanto o fornecimento de materiais didáticos é muito mais simples.  O primeiro 

caso se consegue com maestria, mas o segundo fica negligenciado. 

 

Castro (1994: 54-5) afirma: 

 
“O executivo (ministro, secretário, chefe de 

departamento, prefeito, etc.) igualmente tende a gerar 
ações que dêem visibilidade, poder, recursos e reforço 
de sua rede de apoio dentro e fora da máquina. Se o 
eleitor quiser escolas, elas serão construídas.  Parece 
que as vagas dão voto e falta de vagas tira votos.  
Então, que se abram escolas (mas a qualidade do 
ensino oferecido nelas é outra história)” 

 

O executivo municipal necessita, constantemente, adotar medidas de 

diversas naturezas como: declarações, convocações, articulações, emissão de atos 

normativos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos.  Todavia, não se 

sabe qual o percentual dessas medidas foram corretamente adotadas.  Não existe 

um retorno de informações confiáveis sobre as ações tomadas.  O gestor está 
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preocupado, exclusivamente, com a legalidade de seu ato, negligenciando a 

propriedade, relevância ou a pretensa eficácia da decisão (GARCIA, 2001: 6). 

 

Não é somente pela questão do voto que o fator político bloqueia o 

progresso da educação.  Segundo Castro (1994) parece que a coerção nos meios 

leva os políticos se isentarem de responsabilidades, a partir do momento em que 

agregam justificativas para o não alcance de fins. 

 

 Depoimentos de profissionais que exerceram o cargo de secretário de 

educação, ilustram o cenário existente.  Segundo estes profissionais, os agentes 

políticos que prejudicam o sistema educacional poderiam, para obter vantagens 

políticas, mudarem a direção de suas ações desde que houvesse determinação 

superior para tal, assim poderiam lavar as mãos (CASTRO, 2005: 55).. 

 

Aqui foram apresentados os encargos atribuídos aos municípios e como 

os gestores responderam à essas novas atribuições, bem como foi definida a rede 

pública de ensino municipal.  No próximo capítulo serão apresentados os recursos 

financeiros que o gestor municipal dispõe para a aplicação no ensino da rede 

pública. 
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4  OS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 

Para Demo (1994), não há recursos suficientes para que seja fornecida 

uma educação de qualidade, enquanto Castro (1994) alega que apesar de poucos 

recursos, o maior problema é a falta de eficiência em sua aplicação.  Este estudo se 

focou na segunda suposição, porque a qualidade abordada neste estudo não é a 

mesma explorada por Demo (1994). 

 

Relatório do MEC sobre o primeiro ano de ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)23 indica que em 2007, R$ 432 milhões foram 

repassados aos municípios e R$ 835 milhões foram repassados aos estados, 

somente a título de convênio com a União.  Mas, segundo avaliação da Presidente 

da União Nacional dos Dirigentes dos Municípios (Undime), Justina Silva, os 

recursos para o desenvolvimento da educação no país são insuficientes24. 

  

Castro (1994) compara o Brasil à China quanto ao montante investido por 

aluno e aponta que neste país investe-se cerca de 300 dólares per capita ao ano na 

rede de ensino e o mesmo consegue significativos resultados nos testes 

internacionais de matemática e ciências.  Constata-se que nosso problema 

educacional não é gastar pouco, mas gastar mal. 

 

 O Brasil é bem referendado quanto às políticas sociais, estando entre as 

categorias de países que mais investe nessa área.  Castro (1994) embasa sua 

informação no posicionamento do Diretor Geral do PNUD, Mabul Ul Haq, que aponta 

o Brasil como um país bem sucedido economicamente e que apesar de investir, 

quantitativamente, na área social, seus investimentos não deram em nada. 

 

Um exemplo claro do desperdício dos recursos educacionais está no 

pagamento de professores em funções administrativas.  Castro (1994) afirma que, a 

burocracia do sistema educacional esvazia a sala de aula, em detrimento do 

                                                           
23 PDE – Plano do Governo Federal que visa à melhoria da qualidade da educação básica no país por meio das 
escolas. Ver www.mec.gov.br. 
24 Ver www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008. 
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verdadeiro professor, que, quando em sala de aula, recebe uma remuneração menor 

do que aquela paga aos que exercem função administrativa. 

 

Mabul Ul Haq aponta que os recursos destinados às áreas sociais não 

atendem ao seu objetivo, muitas vezes por ignorância, outras por alinhamento 

político.  O clientelismo e o nepotismo impediriam o país de chegar ao nível dos 

Tigres Asiáticos, sobretudo a Coréia (MABUL UL HAQ apud CASTRO: 1994: 27-8). 

 

 Além dos argumentos apresentados, acrescento a existência de uma 

carência técnica significativa, principalmente nos municípios pequenos, 

desestruturados e longe dos grandes centros, incentivados a se emanciparem pela 

própria Constituição Federal. 

 

Finalizando esta introdução, defino investimento financeiro em ensino, 

neste estudo, como o montante de recursos financeiros disponíveis em um 

determinado exercício que o gestor público aloca nas despesas diretamente ligadas 

ao ensino. 

 

 

4.1 AS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO NA ESFERA MUNICIPAL 
 

 

A legislação definiu, quantitativamente, os recursos financeiros mínimos 

que devem ser investidos, anualmente, em educação, ficando a critério de cada 

gestor o incremento desses recursos por aplicação de sua receita própria, conforme 

as prioridades de suas políticas públicas. 

 
A seguir serão demonstrados os recursos financeiros disponíveis na 

esfera municipal para o investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Será debatida, também, a questão do financiamento da educação por meio do 

FUNDEF.  O total das receitas arrecadas por cada município em 2005 está no 

apêndice D. 
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4.1.1  Receitas Tributárias  e Transferências Constitucionais 
 

O artigo 212 da CF estabeleceu a vinculação de um percentual mínimo 

de impostos municipais próprios e das transferências dos impostos nos estados e da 

União à manutenção e desenvolvimento do ensino.  São recursos financeiros, 

obrigatoriamente, investidos no ensino municipal por força do artigo 212 da CF: 

 

O percentual de 25% das transferências constitucionais a título de: 

 

 ICMS 
 IPVA 
 ITR 
 IPIexp 
 FPM 
 ICMS – Desoneração25. 

 

O percentual de 25% dos recursos provenientes das receitas 

tributárias: 

 

 ISS 
 IPTU 
 ITBI 
 Dívida Ativa dos respectivos impostos 
 IRRF retido pelos municípios. 

 

 

4.1.2 Os Recursos do FUNDEF 
 

A redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.1996, ao 

artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias criou, em cada um dos 

estados-membros, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério  (Fundef).  Regulamentado pela Lei nº 

9.424, de 24.12.1996 e pelo Decreto nº 2.264, 27.06.1997, sua implementação se 

deu a partir de 01 de janeiro de 199826. 

 

                                                           
25 Ressarcimento pela Desoneração de Exportações de que trata a Lei Complementar n0 87/96 (Lei Kandir). 
26 O FUNDEF foi substituído em janeiro de 2007 pelo FUNDEB com a promulgação pelo Congresso Nacional da 
Emenda Constitucional nº 53/2006. 
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Formação do FUNDEF 
 

O Fundef de cada estado, foi um fundo financeiro formado a partir da 

contribuição de 15% pelo estado e pelos municípios, das receitas oriundas das 

transferências financeiras da União (para estados e municípios) e dos Estados (para 

os municípios) das seguintes fontes: para estados (FPE, ICMS, ICMS – 

desoneração, IPIexp) e para municípios (FPM, ICMS, ICMS – desoneração e IPIexp). 

 
Distribuição dos Recursos do FUNDEF 

 

Os valores depositados neste fundo financeiro eram distribuídos ao estado 

e a cada um dos seus municípios, levando-se em consideração o total dos recursos 

captados em função do número de alunos matriculados no ensino fundamental 

atendidos pelos respectivos entes.  O quantitativo de alunos é calculado pelo MEC 

com base no censo escolar do ano anterior. 

 

Objetivo do FUNDEF 
 

Os objetivos do Fundef, no texto legal, não o vinculava ao incremento dos 

recursos financeiros à educação, e sim: à eqüidade educativa, a partir de um 

patamar mínimo de investimento por aluno; à descentralização, não só dos recursos 

financeiros, mas também de sua gestão, uma vez que o critério de sua distribuição 

era em função ao número de alunos; à valorização do magistério a partir de sua 

qualificação, bem como uma melhor remuneração construindo, assim, um ensino 

público que qualidade em busca da justiça social27.  

 

Quando da criação do Fundef em 1996, acreditava-se que o fundo 

aumentaria os recursos financeiros para o ensino fundamental, visando à melhoria 

de sua qualidade e a erradicação do analfabetismo a partir da inclusão de todas as 

crianças nas escolas. Essa tem sido a tônica de diversos artigos e trabalhos 

acadêmicos (RIBEIRO, 1995; SOBREIRA, 2005) que correlacionam os recursos 

                                                           
27 BRASIL / MEC / INEP.  I Seminário Nacional sobre Educação para Todos: Avaliação EFA 2000 (Brasília, 
DF: 10-11/06/1999).  Brasília, jun. 1999, 20p (mimeo). 
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financeiros do FUNDEF às modificações do sistema de ensino no país  

 

O Fundef não incrementou os recursos financeiros para a educação no 

Estado e Municípios do Rio de Janeiro.  Os entes federados do Rio de Janeiro 

nunca foram beneficiados com aporte financeiro para complementar o piso nacional 

mínimo por aluno28.  Isso quer dizer que os recursos canalizados para o estado e 

seus municípios são oriundos de seus próprios membros, os quais já seriam 

destinados à educação. 

 

Na maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro os ganhos com o 

FUNDEF é maior do que sua contribuição (CIDE, 2005) porque o estado contribui 

com uma quantia muito maior do que recebe, uma vez que os alunos do ensino 

médio, sob sua responsabilidade, não fizeram parte do coeficiente de cálculo para 

distribuição.  Assim sendo, os recursos que o Fundef distribui aos estados e 

municípios são oriundos desses mesmos estados e municípios.  Para um ente 

federado do estado ganhar, outro tem que perder. 

 

Por determinação constitucional, desde 1989, cada ente federado investia 

25% da receita de determinados impostos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, como visto no item 4.1.1.  Quando da criação do Fundef, a partir de 1998, 

15% das transferências financeiras do ICMS, FPM, IPIexp e Lei Kandir não 

entrariam nos cofres dos municípios,  mas seriam destinados para a formação do 

Fundef. 
 

Desta forma, restava ao município a obrigação de aplicar somente 10% da 

transferência desses impostos no ensino básico, uma vez que os 15% para a 

formação do Fundef já foram considerados como investimento em ensino para efeito 

do atendimento ao disposto no artigo 212 da CF.  Simplesmente, ocorreu a alteração 

da fonte dos recursos recebidos pelos municípios, ou seja, ao invés dos municípios 

investirem 25% desses recursos no ensino, eles deveriam investir 10% e mais o 

Fundef. 

Observa-se que os recursos do ICMS, FPM, IPIexp e ICMS – desoneração 

                                                           
28 A cada exercício o Presidente da República fixa, por decreto, o valor mínimo a ser destinado a cada aluno pelo  
FUNDEF. Ver texto da Lei Federal nº 9.424/96, parágrafo 1 artigo 6 (1998 – R$ 315,00 / 2006 – R$ 682,30) 
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são comuns às duas vinculações: à formação do Fundef e aos investimentos em 

ensino a partir da vinculação de 25% de suas transferências correntes que devem 

ser destinados ao ensino. 

 

Explicando de uma outra forma a trajetória dos recursos financeiros.  Os 

15% das transferências financeiras são subtraídos do município e destinados ao 

Fundef para depois regressar ao mesmo município, e serem investidas em educação 

como despesas vinculadas ao Fundef.  Mas, se esses recursos não fossem 

destinados ao Fundef, eles também seriam gastos em educação, na forma de 

despesas vinculadas aos impostos (artigo 212 CF).  Muda-se apenas a fonte do 

recurso, mas a quantia é a mesma. 

 

Assim, o real avanço do Fundef, e agora Fundeb, está na distribuição dos 

recursos financeiros de uma forma mais harmônica, por ser em função do número de 

alunos atendidos pela rede pública de ensino do ente federado.  
 

Nos municípios deste estudo, a título exemplificativo, mostrarei 

concretamente o quanto o Fundef incrementou financeiramente no ano de 2005, 

conforme tabela 1.  
 

 Por exemplo, o Município de Areal recebeu R$ 1.975.835,87 do Fundef, 

entretanto, R$ 1.581.311,13 foi sua própria contribuição, o que gerou um superávit 

de apenas R$ 394.524,74, entretanto, o montante de R$ 1.975.835,87 foi registrado 

como despesa com recursos do Fundef.  Ressalto que esse superávit de Areal  

existiu porque outros municípios ou o estado foram deficitários. 
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Tabela 1 - Comparativo dos Recursos do Fundef 
 

Fonte: Prestações de Contas de Administração Financeira relativas ao exercício de 2005 (apêndice O)                    

 

Não considerei apenas os recursos do ensino fundamental porque não 

existe forma de segregar os custos do ensino infantil, de jovens e adultos e o 

fundamental em várias formas de despesas, tais como: administrativas, de 

manutenção, transporte, merenda escolar, dentre outros. 

 

Dos dados constantes na tabela 1, podemos notar que os municípios que 

mais se beneficiaram com os recursos do FUNDEF foram Três Rios e Paraíba do 

Sul, enquanto os municípios de Mendes e Sapucaia contribuíram com mais recursos 

do que receberam.  Neste exemplo, observamos que o incremento que o FUNDEF 

em função da despesa total no ensino básico varia de 2% até 29% no município que 

apresentou melhor relação entre o incremento do Fundef e o total da despesa no 

ensino (apêndice K). 

 

Os Municípios de Mendes e Sapucaia tiveram um déficit financeiro com o 

Fundef quando da redistribuição dos recursos.  Os recursos que esses municípios 

perderam serviram para incrementar a arrecadação de outros municípios, como o 

caso dos outros oito municípios deste estudo que tiveram superávit quando da 

redistribuição do fundo. 

 
Municípios 

Recursos 
destinados ao 
FUNDEF (R$) 

Recursos 
recebidos do 
FUNDEF (R$) 

Incremento 
do 

FUNDEF (R$) 

% em relação 
à despesa 
total com 

ensino 
Areal 1.581.311,13 1.975.835,87 394.524,74 8,7 

Comendador Levy Gasparian 1.416.874,82 1.633.212,08 216.337,26 6,5 

Engenheiro Paulo de Frontin 1.602.521,48 1.685.785,40 83.263,92 2,3 

Mendes 1.785.796,08 1.229.661,47 (556.134,61) 0,0 

Miguel Pereira 2.103.864,65 2.990.236,21 886.371,56 13,6 

Paraíba do Sul 2.722.024,15 5.003.931,00 2.281.906,85 23,7 

Paty do Alferes 2.132.474,51 2.842.472,85 709.998,34 13,3 

Sapucaia 2.054.767,77 1.722.564,62 (332.203,15) 0,0 

Três Rios 3.764.443,94 7.819.992,29 4.055.548,35 29,2 

Vassouras 2.359.982,43 3.195.057,51 835.075,08 12,6 
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Outra observação extraída da tabela 1 é a significância do montante 

redistribuído do Fundef na comparação com o total das despesas em ensino no 

município.  Nos casos de Três Rios e Paraíba do Sul, o impacto foi grande.  Mas não 

foi o caso dos outros oito municípios: ocorreu déficit em dois municípios e em outros 

seis municípios o montante acrescido em função da despesa total variou entre 2% e 

13% (apêndice K). 

 

4.1.3 Os Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE é uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação que provê recursos e executa ações 

para o desenvolvimento de Educação.  Entre seus atributos está a arrecadação e 

gestão do salário-educação, bem como a gestão de diversos outros programas 

voltados para sua área de atuação.  

Dentre os programas gerenciados pelo FNDE estão: o Programa de 

Alimentação Escolar (Pnae), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(Pnate), o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), o Fundescola dentre outros29.  Neste item, serão abordados apenas 

o Pnae, o Pnate e o Salário-Educação, porque estas são as vinculações mais 

significativas financeiramente aos municípios em análise. 

 

Salário-Educação 
 

O salário-educação30 é uma contribuição social destinada ao 

financiamento de programas, projetos e ações voltadas para o financiamento do 

ensino fundamental público, inclusive o ensino especial neste nível.  O contribuinte 

recolhe uma alíquota de 2,5%, incidente sobre o valor total das remunerações pagas 

ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, salvo 

as exceções legais, cabendo ao FNDE arrecadar e distribuir tais recursos 

financeiros. 

                                                           
 
29 Ver www.fnde.gov.br/programas 
30 Maior aprofundamento sobre a legislação que regulamenta o salário-educação. Ver: 
www.fnde.gov.br/legislação 
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No ano de 2006 foram distribuídos para estados e municípios 

aproximadamente R$ 4,1 bilhões, valor este gerido por governadores e prefeitos no 

âmbito do ensino fundamental.  A tabela 2 busca a visualização do percentual que o 

salário-educação representa no total das despesas com ensino nos municípios deste 

estudo. 

 

Tabela 2 - Salário Educação 

 

 
Municípios 

Receitas do FNDE 
2005 
(R$) 

Despesa com 
ensino  2005 

(R$) 

% dos recursos 
do FNDE em 

relação à despesa 
com ensino 

Areal 291.454,52 4.553.980,00 6,40% 

Comendador Levy Gasparian 289.685,08 3.330.694,64 8,70% 

Engenheiro Paulo de Frontin 42.619,49 3.637.080,23 1,17% 

Mendes 233.400,55 3.760.319,66 6,21% 

Miguel Pereira 503.109,10 6.497.607,38 7,74% 

Paraíba do Sul 875.913,47 9.636.879,75 9,09% 

Paty do Alferes 511.715,53 5.357.108,72 9,55% 

Sapucaia 296.552,67 4.354.482,79 6,81% 

Três Rios 1.383.333,56 13.895.248,37 9,96% 

Vassouras 540.951,44 6.649.010,57 8,14% 

Fonte: Prestações de Contas de Administração Financeira relativas ao exercício de 2005 (apêndice O)              

 

O total das despesas com ensino refere-se ao ensino básico e não 

somente ao ensino fundamental, entretanto, como o ensino fundamental utiliza mais 

de 90% do orçamento da educação municipal, não haverá distorções significativas.   

 

Observa-se o que o percentual do Município de Engenheiro Paulo de 

Frontin destoa dos demais, muito provavelmente em função de erro na classificação 

das receitas vinculadas ao salário-educação. 

 

O somatório dos recursos transferidos a título de salário-educação aos 

municípios tem um impacto pouco significativo no montante total das suas despesas 
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com ensino básico, conforme a tabela 2.  Podemos observar nos municípios deste 

estudo que tais valores giraram em torno de 6% a 9% do total das despesas com 

ensino.   

Programa Nacional de Alimentação Escolar 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, implantado em 1955, 

garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar 

dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, tendo caráter suplementar, 

conforme disposto no artigo 208 da Constituição Federal.  

No final do ano de 2006, o valor per capita repassado pela União foi de R$ 

0,22 por aluno/dia do ensino infantil e do ensino fundamental. Para os alunos das 

escolas indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o valor per capita é 

de R$ 0,44. Os recursos destinam-se à compra de gêneros alimentícios pelos entes 

federados.  Em 2006, foram investidos R$ 1,48 bilhão para atender 36,3 milhões de 

alunos.  

O repasse financeiro é feito diretamente aos estados e municípios, com 

base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento.  O programa é 

acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de 

Alimentação Escolar, e por órgãos de fiscalização do Poder Público. 

 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar foi criado com o 

objetivo de garantir o acesso e a permanência, nos estabelecimentos escolares, dos 

alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem 

transporte escolar, por meio de assistência financeira. 

 

A partir de 2007, o cálculo do montante de recursos financeiros 

destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios teve como base no 

quantitativo de alunos da zona rural transportados e informado no censo escolar 
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relativo ao ano de 2006. 

O investimento no Pnate em 2006 foi de R$ 275,9 milhões, para beneficiar 

3,5 milhões de alunos das redes públicas estaduais e municipais. Desde então, o 

valor per capita varia de R$ 81,00 a R$ 116,32, conforme a necessidade de recursos 

do município a ser contemplado.  

 

 

Na tabela 3 pode ser observado o percentual que os programas do FNDE 

representam no total das despesas com ensino no município. 

 
 Tabela 3 - Programas do FNDE 

 

 
Municípios 

Receitas do 
FNDE 
2005 
(R$) 

Despesa com 
ensino 
2005 
(R$) 

% dos recursos do 
FNDE em relação à 

despesa com 
ensino 

Areal 94.379,14 4.553.980,00 2,07%

Comendador Levy Gasparian 71.546,88 3.330.694,64 2,15%

Engenheiro Paulo de Frontin 92.242,47 3.637.080,23 2,54%

Mendes 68.112,06 3.760.319,66 1,81%

Miguel Pereira 202.789,82 6.497.607,38 3,12%

Paraíba do Sul 14.625,00 9.636.879,75 0,15%

Paty do Alferes 106.696,00 5.357.108,72 1,99%

Sapucaia 69.310,00 4.354.482,79 1,59%

Três Rios 310.090,67 13.895.248,37 2,23%

Vassouras 230.805,60 6.649.010,57 3,47%

Fonte: Prestações de Contas de Administração Financeira relativas ao exercício de 2005 (apêndice O)               

 

Na tabela 3 estão incluídas todas as transferências cuja fonte de receita 

tenha sido o FNDE, e não somente o Pnae e Pnate.  Podemos observar o que o 

percentual do Município de Paraíba do Sul destoa dos demais, muito provavelmente 

em função de erro na classificação das receitas e despesas vinculadas ao FNDE 

 

Atualmente, o somatório dos recursos transferidos pelo FNDE aos 

municípios tem um impacto pouco significativo no montante de suas despesas, 

conforme demonstrado na tabela 3. Pode-se observar que nos municípios deste 

estudo, tais valores oscilaram em torno de 2% do total das despesas com ensino.  
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4.2 AS RECEITAS NÃO VINCULADAS 
 

Conforme abordado na seção 4.1.1, o artigo 212 da CF estabeleceu a 

vinculação de um percentual mínimo de impostos municipais próprios e das 

transferências dos impostos nos estados e da União à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, ficando a critério de cada gestor incrementar tais 

recursos conforme as prioridades de suas políticas públicas. 

 

Além dos referidos impostos, quaisquer outros recursos financeiros podem 

ser investidos no ensino municipal.  Nos últimos anos, os municípios do Estado do 

Rio de Janeiro obtiveram um forte incremento nas receitas a título transferências dos 

royalties do petróleo.  Tais recursos possuem uma única vedação:  a impossibilidade 

de sua aplicação em despesas com pessoal31.    

 

Especificamente para a educação, esses recursos oriundos dos royalties 

do petróleo poderiam ser aplicados na construção de novas unidades escolares e na 

manutenção das unidades existentes, com a aquisição de materiais didáticos e 

equipamentos, dentre outros. 
 

Para os municípios deste estudo, houve um acentuado aumento nas 

receitas a título de royalties entre os exercícios de 2004 e 2006, conforme 

demonstrado na tabela 4, a seguir.  

 

 

Tabela 4 – Incremento das Receitas de Royalties em 2004/2006 
 

 
Municípios 

Receitas de 
Royalties - 2004 

(R$) 

Receitas de 
Royalties - 2006 

(R$) 

% de 
incremento 
em 2 anos  

Areal 238.286,36 533.035,10 123 

Comendador Levy Gasparian 411.900,82 517.499,33 26 

Engenheiro Paulo de Frontin 459.386,95 6.679.143,26 1.353 

Mendes 440.140,10 7.155.498,19 1.525 

                                                           
31 O artigo 8º da Lei n.º 7.990, de 28.12.89, veda a aplicação dos recursos provenientes de royalties no quadro 
permanente de pessoal e no pagamento da dívida, excetuando o pagamento de dívida com a União, bem como 
a capitalização de fundos de previdência, conforme Lei Federal n.º 10.195/01. 

 



61 

Miguel Pereira 521.030,85 7.938.432,99 1.423 

Paraíba do Sul 671.511,27 870.459,53 30 

Paty do Alferes 483.344,25 7.854.816,54 1.525 

Sapucaia 530.226,73 748.383,55 41 

Três Rios 984.066,92 1.152.569,74 17 

Vassouras 603.805,09 8.423.234,70 1.295 

Fonte: Prestações de Contas de Administração Financeira relativas ao exercício de 2005 (apêndice O) 

 

Porém, as despesas de ensino custeadas por essa fonte de receita foram 

insignificantes.  Na tabela 5, fica demonstrada que outras políticas públicas foram 

contempladas com esses recursos, não a educação.  Esses dados foram trazidos 

como exemplo de que a educação não é prioridade nas políticas municipais.  Quanto 

não existe uma determinação legal, as políticas educacionais, normalmente, ficam 

em segundo plano. 

 

     Tabela 5 – Comparativo entre as Receitas de Royalties e a Despesa com Ensino 
 

 
Municípios 

Receitas de 
Royalties - 
2006 (R$) 

Incremento 
dos recursos 
dos royalties 

(%) 
 

Despesas 
educacionais 

vinculadas aos 
Royalties  2006 

(R$) 

recursos 
dos 

royalties na 
educação 

(%) 
Areal 533.035,10 123 108.492,64 2,04 

Comendador Levy Gasparian 517.499,33 26 0,00 0,00 

Engenheiro Paulo de Frontin 6.679.143,26 1.353 0,00 0,00 

Mendes 7.155.498,19 1.525 0,00 0,00 

Miguel Pereira 7.938.432,99 1.423 240.501,27 3,03 

Paraíba do Sul 870.459,53 30 0,00 0,00 

Paty do Alferes 7.854.816,54 1.525 44.970,54   0,57 

Sapucaia 748.383,55 41 0,00 0,00 

Três Rios 1.152.569,74 17 0,00 0,00 

Vassouras 8.423.234,70 1.295 408.167,84 4,85 

Fonte: Prestação de Contas de Administração Financeira de 2006 (apêndice O) 

 

Observa-se que a maioria dos gestores municipais se limita a cumprir 

estritamente a legislação quanto à aplicação mínima, que, em muitos casos, não é o 

suficiente.  Outro ponto que gera preocupação nos gestores é a vinculação da 

receita à despesa.  Basta atender ao critério da legalidade.  Não se faz necessária 
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sua efetividade, uma vez que ninguém estipula ou fiscaliza esse critério. 

As despesas realizadas com os recursos financeiros aqui explanados 

serão agrupadas e apresentadas a seguir.  O agrupamento tem o objetivo de melhor 

apresentar as despesas mais comuns no universo da rede pública de ensino 

municipal, segundo dados constantes na Prestação de Contas de Administração 

Financeira dos entes federados (apêndice O). 
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5  AS DESPESAS COM ENSINO 

 
 Neste capítulo comentarei sobre as despesas mais comuns no universo 

das redes públicas de ensino municipal.  O debate constante nas próximas seções 

possui  algumas observações de cunho pessoal extraídas da análise dos processos 

de prestação de contas de administração financeira de diversos municípios que são 

colocadas à disposição da população nas respectivas câmaras municipais, e 

analisadas pelo TCE/RJ (apêndice O).  

 

A divisão das seções, a seguir, tem o objetivo único de facilitar a leitura 

desta pesquisa quando da aplicação da metodologia deste estudo no próximo 

capítulo.  Não existe vínculo desta divisão com qualquer procedimento legal.  
   

5.1  MERENDA ESCOLAR 
 

O programa da merenda escolar tem sua origem no início da década de 

1940, quando o então Instituto de Nutrição defendia a proposta de o governo federal 

oferecer alimentação ao escolar. Entretanto, não foi possível concretizá-la, por 

indisponibilidade de recursos financeiros. 

 

Na década de 1950, foi elaborado um abrangente Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição 

no Brasil. É nele que, pela primeira vez, se estrutura um programa de merenda 

escolar em âmbito nacional, sob a responsabilidade pública (FNDE, 2007). 

 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, ficou assegurado 

o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental por meio de 

programa suplementar de alimentação escolar a ser oferecido pelos governos 

federal, estaduais e municipais.  

 

Desde sua criação até 1993, a execução do programa se deu de forma 

centralizada, ou seja, o órgão gerenciador planejava os cardápios, adquiria os 

gêneros por processo licitatório, contratava laboratórios especializados para efetuar 
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o controle de qualidade e ainda se responsabilizava pela distribuição dos alimentos 

em todo o território nacional.  

 

A descentralização dos recursos para execução do programa foi instituída 

em 1994, por meio da Lei n° 8.913, de 12.07.94, mediante celebração de convênios 

com os municípios e com o envolvimento das Secretarias de Educação dos Estados 

e do Distrito Federal, às quais delegaram competência para atendimento aos alunos 

de suas redes e das redes municipais das prefeituras que não haviam aderido à 

descentralização.  

 

Conceituo o programa de merenda escolar como um programa federal, 

tendo o município como mero executor desse programa.  Assim, esses repasses 

financeiros tornam-se um incentivo aos municípios para que estes executem os 

programas federais.  Entretanto, tenho duas perguntas.  O montante repassado pela 

União é o suficiente para a realização desses programas?  Quanto o município 

necessita complementar financeiramente para a realização deste programa?    

 

A alimentação escolar, ultimamente, vem sendo utilizada como 

mecanismo de incentivo à manutenção das crianças na escola, sendo alguns de 

seus objetivos a redução da evasão escolar e a redução da repetência causada por 

fatores ligados à desnutrição infantil.  Outra pergunta surge. Caso o governo federal 

modifique sua política em relação à  merenda escolar, suspendendo as 

transferências financeiras, como será financiada essa despesa nos município? 

 
8 

 

 

Essa pergunta pode parecer um tanto o quanto inócua de ser feita, muito 

mais de ser respondida, uma vez que ninguém vislumbra a possibilidade desse fato.  

Entretanto, essa ocorrência pode acontecer de diversas formas, tais como a não 

atualização dos valores repassados por longos períodos.  Na seção seguinte  

apresento outra forma de despesa, o transporte escolar.  Essa despesa foi custeada 

pelos municípios integralmente durante um ano, porque o repasse foi suspenso em 

1999. 
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5.2  TRANSPORTE ESCOLAR 
 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) 

substituiu o PNTE em 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência 

nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público 

residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência 

financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios.  

 

O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, 

sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear 

despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, serviços 

de mecânica em geral, combustível e lubrificantes do veículo de transporte dos 

alunos do ensino fundamental público residentes em área rural. Serve, também, para 

o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar 

(FNDE, 2007). 

 

Nos últimos anos, o transporte escolar é custeado quase integralmente 

pelos municípios e vem sendo responsável por uma fatia cada vez maior das 

despesas relativas à educação.  Além dos alunos das áreas rurais, esse serviço vem 

sendo oferecido aos alunos das áreas urbanas.  A universalização deste serviço vai 

gerar um impacto preponderante nas despesas dos municípios que optarem por 

essa política pública32. 

 

5.3  MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
 

Segundo Tenório (2002), a complexidade dos problemas sociais 

brasileiros desafia a capacidade de resolução da administração pública.  O 

crescente processo de desvalorização social impõe ao poder público a adoção de 

medidas emergenciais atenuantes. 

 
Com o processo de universalização do ensino a partir de 1998, houve um 

acentuado incremento de matrículas nas redes públicas de ensino.  Os alunos que, 

a essa altura, estavam fora do sistema educacional, seriam oriundos de famílias com 
                                                           
32 Ver capítulo 7 
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latente carência econômica.  Isso fez com que o poder público assumisse a 

responsabilidade pelos materiais dessas crianças, tais como: uniforme, material 

didático, sapatos, dentre outros. 

 

Associando a carência financeira das famílias desses novos alunos com 

aquela dos alunos já existentes e agregando fatores políticos, observo que a 

distribuição de materiais gratuitos agrega fatores positivos à imagem do político 

local.  Desta forma, encontra-se em processo de universalização em muitos 

municípios33 a distribuição de material didático, uniforme escolar, sapatos, mochilas, 

guarda-chuvas, dentre outros acessórios necessários, mas não essenciais aos 

alunos. 

 

A cultura pela efetividade do investimento público é tão pequena que os 

questionamentos dos adversários políticos dos atuais gestores, muitas vezes se 

limita às cores do uniforme, como o caso de São Paulo que trocou o vermelho-

petista (Marta Suplicy) pelo azul-tucano (José Serra);  no Rio de Janeiro a crítica foi 

pela substituição do tradicional azul e branco pelas laranjinhas do Prefeito César 

Maia34.  Na outra extremidade, os órgãos de fiscalização se atêm a fiscalizar a 

formalização de suas aquisições35.  Nunca se questiona a real necessidade de uma 

despesa em detrimento de outra. 

 

Os materiais de distribuição gratuita também devem ser observados com 

muito critério.  Há materiais essenciais ao ensino como os livros didáticos.  

Entretanto, a universalização de determinados materiais como mochilas, meias, 

sapato, tiram o foco da sociedade na cobrança no produto que realmente importa: a 

qualidade do ensino oferecido à sua população. 

 

Um fator deve ser exaustivamente explicitado: os recursos são limitados.  

Para que seja possível realizar despesas com materiais de distribuição gratuita, 

outras despesas da rede de ensino devem ser suprimidas. Ou a oferta de uma 

melhor estrutura logística nas escolas, ou instalações mais bem aparelhadas, ou 

                                                           
33 Ver www.jornaldaeducação.inf.br/ 
34 Ver www.jornaldaeducação.inf.br/ 
35 Procedimento licitatórios. Ver Lei Federal n66/93. 
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professores mais capacitados.  Alguma despesa vai ser preterida para que esses 

materiais sejam distribuídos. 

 

Alunos bem vestidos, com materiais didáticos, transportados pelo Poder 

Público até uma escola reformada com uma boa logística e equipamentos 

eletrônicos, e que se alimentam com um cardápio variado leva a sociedade a trocar 

o foco de suas cobranças.  O senso comum aponta que é mais fácil a cobrança do 

que é tangível aos nossos sentidos do que a cobrança a partir de um produto 

subjetivo de difícil mensuração.   Aproveitando essa troca de foco da sociedade, os 

gestores aproveitam para atender o que é mais fácil através dos materiais de 

distribuição gratuita. 

 

5.4  MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
 
A despesa com manutenção das redes de ensino está presente em todas 

as redes de ensino no país.  Essas despesas não se referem unicamente a reformas 

de unidades escolares.  Incluem-se, também, as despesas com energia elétrica, 

água, telefone, limpeza, segurança, dentre outras, bem como a aquisição de material 

de consumo para sua manutenção.  São despesas que, apesar de não interferir 

diretamente no ensino, são imprescindíveis às unidades escolares. 

 

Da mesma forma que outras despesas acessórias, estas devem ser 

tratadas com muito critério.  O uso indevido dessas despesas, da mesma forma que 

qualquer outra despesa, reduzirá o montante financeiro a ser aplicado no processo 

principal das redes de ensino municipal: o ensino e a aprendizagem. 

 

5.5  INVESTIMENTOS 
 

As despesas com investimentos, neste estudo, são consideradas as 

aquisições de bens permanentes como: televisão, eletro-eletrônicos, computadores 

e outros equipamentos que visem a uma melhoria dos recursos didático-

pedagógicos, bem como a construção de novas unidades escolares.  Essas 

despesas geram calorosos debates quanto a sua oportunidade e eficiência. 
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Sobre a utilização de computadores nas escolas, faço uma rápida 

passagem pelos comentários de pesquisadores sobre o tema.  Segundo Dwyer 

(2007), existem autores muito influentes, tais como Tapscott (1999), que falam em 

termos extremamente otimistas sobre o papel das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) e as capacidades dos jovens em transformar o mundo por meio 

de seu uso. Mas este tipo de visão começa a evaporar rapidamente quando da 

revisão bibliográfica científica sobre o tema. 

 

Como é o caso de Valdemar Setzer36, professor Livre-Docente em 

computação e pesquisador sobre o tema, contextualizando o assunto no Brasil: 

 
“Em face da fome, da miséria, da 

prostituição infantil e juvenil, da falência total do ensino 
público, qualquer programa que envolva gastos com 
instalação de computadores para crianças e jovens ou 
mesmo para famílias carentes é obsceno. Além disso, 
vai acabar prejudicando as pessoas e as famílias.” 

 

Nos últimos anos, vem sendo divulgados nos meios de comunicação, uma 

tendência do poder público à aquisição de computadores para as redes públicas de 

ensino em todo o país.  Apesar das aquisições estarem sendo realizadas já há 

alguns anos, não consta qualquer estudo que comprove que essas despesas 

contribuem efetivamente com o ensino. 

 

5.6  INATIVOS E PENSIONISTA 
 

Antes da instituição do regime próprio de previdência municipal, não havia 

contribuição dos servidores para suas aposentadorias, sendo a totalidade das 

despesas com inativos e pensionistas custeadas integralmente com o tesouro 

municipal.  Mesmo com a instituição dos regimes próprios, as leis de alguns 

municípios estipulam que benefícios pretéritos devem ser pagos pelo tesouro 

municipal. (BARROS & GIAMBIAGI, 2003) 

 

                                                           
36 Entrevista publicada no Jornal Opção, de Goiânia, No. 1.545, de 13 a 19 de fevereiro de 2005, p. A-25. 
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Existem órgãos de fiscalização37 que consideram despesas custeadas 

pelo tesouro municipal com inativos e pensionistas ligadas à secretaria de educação, 

como investimentos em ensino, o que discordo.  O legislador38 estipulou que parte 

da receita municipal deveria ser investida para a manutenção e desenvolvimento de 

ensino.  Assim, o pagamento de inativos e pensionistas não contribui para tal 

processo, mesmo que sejam de professores aposentados.  Estes já contribuíram 

com o sistema e devem ser reconhecidos e remunerados dignamente, mas, com 

outra fonte de recursos, uma vez que na posição em que se encontram, não 

agregam mais ao sistema educacional. 

 

5.7 PESSOAL DE APOIO 
 

As despesas constantes deste campo são aquelas referentes à despesa 

com pessoal, excetuando-se os professores que estejam efetivamente em exercício, 

na função docente.  As Secretarias Municipais de Educação são formadas por 

diversos profissionais em diferentes funções.  São pedagogos, psicólogos, 

administradores, nutricionistas que exercem funções de coordenação, 

assessoramento e direção em assuntos correlatos ao universo escolar. 

 

Segundo Castro (2004) remuneração desses profissionais é maior do que 

aquelas relativas ao docente em exercício do magistério porque, normalmente, são 

profissionais que recebem gratificações pela função administrativa que exercem. 

 

5.8 O MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 

A Lei Federal nº 9.424/96, que regulamentou o FUNDEF abordou com 

especial atenção o magistério nacional.  Darcy Ribeiro, quando senador, procurou 

fomentar com efetividade a valorização nacional do magistério no texto legal.  

 

Quanto à vinculação, Ribeiro (1995) acreditava que 60% dos recursos do 

FUNDEF para pagamento do magistério melhoraria a formação técnica e 

remuneração dos professores e, conseqüentemente, a qualidade do ensino 
                                                           
37 TCE/RJ 
38 Poder Constituinte eleito em 1985.  Ver www.planalto.gov.br 
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oferecida.  Porém, cada município adotou sua política educacional atentando apenas 

para a vinculação entre os recursos carimbados pelo FUNDEF e a despesa com 

ensino fundamental. 

  

Não existiu uma preocupação com a efetividade da aplicação desses 

recursos.  O formalismo político vislumbra apenas os objetos nos quais os recursos 

poderiam ser destinados, tanto que, no início da execução dessa política não 

faltaram dúvida quanto à aplicação desses recursos no pagamento de professores, 

tais como: Poderiam ser incluídas despesas com as classes de alfabetização? 

Pagamento de inativos?   

 

Com o decorrer do tempo, as dúvidas quanto à formalidade na aplicação 

de recursos foram sendo dirimidas pelos órgãos técnicos39.  Entretanto, não se 

observa qualquer preocupação por parte do gestor quanto à efetividade da aplicação 

desses recursos. 

 

A legislação exige que a progressão na carreira seja baseada na 

avaliação de desempenho40 e não somente no tempo de serviço.  Entretanto, 

observa-se, atualmente, a existência de municípios sem plano de cargos e salários 

para seu magistério, bem como uma remuneração condizente com a classe, que 

demonstre efetivamente a valorização do corpo docente municipal.   

 

Na interpretação desta mesma legislação, é possível pagar um salário-

mínimo ao professor, uma vez que a análise na aplicação dos 60% dos recursos 

financeiros do FUNDEF se atém à vinculação dos recursos, não existindo critérios 

para a avaliação da efetiva valorização do magistério. 

 

Neste capítulo foram agrupadas as despesas do universo escolar 

municipal.  Existem despesas que aumentam a eficiência da rede pública de ensino 

municipal e outras que contribuem menos.  No capítulo 6, fiz uma análise da 

quantidade de recursos financeiros investido na educação de cada rede, buscando 

                                                                                                                                                                                     
 
39 TCE/RJ e MEC 
40 Lei nº 9.394/96, art.67, inc.IV. 
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uma reflexão sobre a suficiência, ou não, destes recursos. 

 

No capítulo 7, a análise teve outro objetivo.  A apuração sobre qual tipo 

de despesa esses investimentos financeiros melhoram a qualidade da rede pública 

de ensino municipal. 
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6  RESULTADO DA PESQUISA SOB UM ENFOQUE QUANTITATIVO 

 
 

Neste capítulo será analisada a correlação entre a qualidade do ensino e 

os investimentos financeiros dos municípios sob uma perspectiva quantitativa destes 

investimentos.  

 

Na primeira seção, foi selecionado o objeto deste estudo, qual seja, os 

municípios de uma determinada região administrativa do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Na segunda seção, foram estabelecidas e construídas as variáveis do 

modelo, bem como a apresentação e aplicação do modelo de análise bivariada.  Foi 

investigada a existência de padrões de associação entre as variáveis deste estudo.  

Procurei a existência de uma correlação entre a qualidade do ensino e a quantidade 

dos recursos financeiros investidos na rede pública de ensino municipal fornecido 

pela mesma, sob uma perspectiva quantitativa destes investimentos.  

 

Na terceira seção, procuro fazer uma reflexão sobre os resultados 

apurados. 

 

 6.1  SELEÇÃO DO OBJETO 
 

Inicio este ensaio com a seleção do objeto deste estudo que foram os 

municípios de uma dada região político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro 

(apêndice A).  A região político-administrativa que apresentasse o maior grau de 

homogeneização seria aquela que forneceria os municípios para este estudo, o que 

aconteceu. 

 

Para selecionar a região em função de sua homogeneização, utilizei o 

coeficiente de variação (CV).  O coeficiente de variação mede a porcentagem de 

dispersão dos dados em função da média. Desta forma, posso dizer que existe 

homogeneização quando o CV não ultrapassar a 20%.  Não quer dizer que um 

coeficiente acima de 20% indica a ausência de homogeneidade, apenas que esta vai 

perdendo essa característica (BALASSIANO, 2006).   
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δ =   σ   
        μ 
 
onde: 
 
δ - coeficiente de variação 

σ - desvio padrão da população 

μ - média da população 

 

Para caracterizar a existência de homogeneização de municípios de uma 

mesma região político-administrativa, primeiro arbitrei as variáveis que apontam 

essa situação em função de fatores sócio-econômicos, financeiros e estruturais.  O 

grau de homogeneização dessas regiões apontou a região deste ensaio. 

 

As variáveis estabelecidas são: o índice de desenvolvimento humano 

(IDH), o índice GINI, a arrecadação municipal e o número de matrículas iniciais nas 

redes públicas de ensino municipal. 

 

IDH Municipal 
 

A primeira variável é o índice de desenvolvimento humano (IDH).  Este 

índice mede a qualidade de vida de uma população combinando três fatores: 

rendimento per capita, escolaridade (taxa de escolaridade e de alfabetização) e 

esperança de vida ao nascer (PNUD, 2006).  A utilização desta variável tem o 

objetivo de reduzir a influência de fatores sócio-econômicos da população no 

resultado da pesquisa. 

 

Os valores atribuídos ao IDH-M são relativos ao ano de 2000 porque o 

levantamento deste índice é decenal. 

 

Analisando os resultados obtidos (apêndice B), observa-se que todas as 

regiões político-administrativas apresentam coeficiente de variação muito abaixo de 
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0,2, conforme tabela 6. 

 

Índice GINI 
 
 

A segunda variável é o índice GINI.   Este índice mede o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 

capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os 

indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um 

indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos 

é nula) (IPEADATA, 2007).  A utilização desta variável também, tem o objetivo de 

reduzir a influência de fatores econômicos da população no resultado desta 

pesquisa. 

 

Os valores atribuídos ao índice GINI são relativos ao ano de 2000 porque 

o levantamento deste índice é decenal. 

 

Analisando os resultados obtidos (apêndice C), observa-se que todas as 

regiões político administrativas apresentam coeficiente de variação do índice GINI 

muito abaixo de 0,2, conforme tabela 6.    

 

Arrecadação Municipal 
 

A terceira variável é a arrecadação municipal.  O objetivo da utilização 

desta variável é estabelecer parâmetros sobre a disponibilidade financeira do gestor 

público.  Por isso, foi necessário estabelecer alguns critérios para que estes valores 

atinjam o objetivo de sua escolha como variável. 

 

O primeiro critério foi definir a receita arrecadada.  Ficou estabelecido 

como receita total arrecadada, a totalidade dos recursos financeiros ingressados por 

meio da Prefeitura do Município por meio de: tributos, transferências correntes, 

outras receitas correntes e as receitas de capital, cujas definições são encontradas 

na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001 (anexo B).  

 

O segundo critério é promover uma equalização em função da real 
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disponibilidade dos recursos públicos.  Existem municípios com receitas arrecadadas 

muito próximas, mas com grande variação quantitativa em sua população.  Neste 

estudo já citei o caso de Quissamã e de São Gonçalo. Enquanto o primeiro tem uma 

receita per capita de R$ 7.816,03, o segundo tem uma receita per capita de R$ 

288,83.   

 

Assim, defini a receita arrecadada per capita como a terceira variável 

desta seleção.  A divisão do total da receita municipal arrecadada no exercício de 

2005 (apêndice D) pelo número de residentes no município no mesmo ano 

(apêndice E) resultou na receita arrecadada per capita (apêndice F), utilizada neste 

estudo. 

 

O motivo para escolha do exercício de 2005 está relacionado ao número 

de matrículas iniciais na rede pública de ensino municipal, que será esclarecido a 

seguir. 

 

Número de Matriculas 
 

A quarta variável estipulada é o número de matrículas iniciais de alunos 

na rede pública de ensino municipal (apêndice G).  A Prova Brasil foi realizada por 

alunos de 4ª e 8ª série em 2005, em função disto, estabeleci esse ano como 

parâmetro de análise para esta variável.   Com isso, procuro equilibrar a 

complexidade da rede de ensino entre os municípios selecionados.  

 
Conclusão sobre a Seleção do Objeto 

 

Na tabela 6, estão plotados os valores referentes aos coeficientes de 

variação  para a seleção da região deste estudo, apêndices B, C, F e G.   

 

Tabela 6 – Indicadores para Seleção do Objeto 
 

 Coeficiente de Variação 

 IDH 
Índice  
GINI 

Receita 
Arrecadada 

Número de 
Matrículas 

Região Metropolitana 5,6% 7,7% 45% 239% 
Região Noroeste Fluminense 3,7% 5,4% 33% 84% 
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Região Norte Fluminense 3,9% 8,1% 77% 123% 
Região Serrana 4,7% 5,0% 39% 165% 
Região das Baixadas Litorâneas 2,4% 5,1% 93% 60% 
Região do Médio Paraíba 3,1% 2,4% 69% 108% 
Região Centro-Sul Fluminense 2,8% 7,1% 32% 64% 
Região da Baia da Ilha Grande 1,1% 4,8% 62% 50% 

 

Com base na tabela 6, posso fazer as seguintes observações: 

 

• O índice de desenvolvimento humano demonstra que todas as regiões foram 

formadas por municípios que apresentaram homogeneização com relação a 

esta variável, uma vez que os valores relativos ao coeficiente de variação 

oscilaram de 0,011 a 0,056. 

 

• O índice GINI demonstra que todas as regiões foram formadas por municípios 

que apresentaram homogeneização com relação a esta variável, uma vez que 

os valores relativos ao coeficiente de variação oscilaram de 0,024 a 0,081. 

 

• A variável em função da receita arrecadada per capita apresentou alto 

coeficiente de variação dos municípios de uma mesma região.  As regiões 

Norte Fluminense, das Baixadas Litorâneas, do Médio Paraíba e da Bacia da 

Ilha Grande obtiveram coeficiente de variação muito acima das demais 

regiões. 

 

• A variável em função do número de matrículas iniciais em 2005 apresentou 

alto coeficiente de variação dos municípios da Região Metropolitana, Norte 

Fluminense, Serrana e do Médio Paraíba.  Somente as regiões Noroeste 

Fluminense, das Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense e da Baía da 

Ilha Grande obtiveram coeficiente de variação inferior a 1,0. 

 

• A partir dos critérios utilizados e das variáveis estabelecidas, defini a Região 

Centro-Sul Fluminense como aquela que apresenta maior grau de 

homogeneização do Estado do Rio de Janeiro pelos seguintes fatores: 

 

1. A região selecionada não obteve os menores coeficientes de 

variação em função dos fatores sócio-econômicos, porém, todas as 
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regiões obtiveram coeficientes muito inferiores a 0,2. Isso demonstra 

a existência de alto grau de homogeneização em relação ao IDH e 

ao índice GINI em todas as regiões, não sendo, portanto, um fator 

preponderante na seleção do objeto. 

 

2. Com relação à receita arrecadada per capita, as Regiões Noroeste, 

Centro-Sul e Serrana obtiveram coeficientes de variação de 0,32 a 

0,39, respectivamente.  Assim, essas regiões foram as que 

apresentaram melhores resultados. 

 

3. Cruzando os dados das três regiões anteriores com os coeficientes 

de variação da quarta variável (numero de alunos iniciais em 2005), 

a Região Centro-Sul Fluminense obteve resultado de 0,64, enquanto 

a Região Noroeste obteve 0,84 e a Região Serrana ficou com 1,65. 

Sendo que na combinação das duas variáveis a Região Centro-Sul 

Fluminense se apresentou mais homogênea. 

 

4. Apesar de a Região da Baía de Ilha Grande apresentar coeficiente 

de variação de 0,50 em função desta última variável (número de 

alunos), seu coeficiente de variação em função dos fatores 

financeiros foi de 0,62, enquanto a Região Centro-Sul Fluminense foi 

de 0,32. Não alterando, portanto, minha consideração quanto a 

escolha da Região Centro-Sul Fluminense. 

  

6.2 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros influenciam diretamente na qualidade do ensino 

fornecido pelas escolas.  No Brasil, ao contrário de muitos países41, os insumos 

escolares influenciam a proficiência dos alunos.  Pesquisas realizadas com base nos 

dados do Saeb 2001, 8ª série (FRANCO, ALBERNAZ E ORTIGÃO, 2002 & 

SOARES, MAMBRINI, PEREIRA e ALVES, 2001) tiveram resultados neste sentido.  

Seguindo esta mesma linha, Lee, Franco e Ortigão (2004) encontram efeitos 
                                                           
41 A influência dos fatores estruturais é pequena pois não há grande alternância do grau de equipamento e 
conservação escolar. Ver Franco (2005) 
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positivos na infra-estrutura escolar para o desempenho de alunos brasileiros que 

participaram do PISA 2000. 

 

Segundo Albernaz, Ferreira e Franco (2002), o efeito escolar negativo 

está diretamente ligada à escassez de recursos financeiros e pedagógicos da 

escola.  Seus resultados foram estruturados com base nos dados do Saeb, 1999 

(alunos de 8ª série).  Este resultado também foi obtido por Franco, Sztajn e Ortigão 

(2005a) a partir dos dados do Saeb 2001 (alunos de 8ª série). 

 

As metodologias até então apresentadas, apesar de eficientes, não 

avaliam os investimentos financeiros e sim estruturas deles oriundas.  Na revisão 

bibliográfica, não constatei qualquer estudo que investigasse os investimentos 

financeiros de um dado ente federativo e seu respectivo sistema de ensino.  Assim, 

este estudo consiste em analisar a existência de padrões de comportamento entre 

os investimentos financeiros na rede pública de ensino municipal para torná-la 

melhor e mais eficiente. 

 

Então, para esta seção, averigüei a existência de correlações entre a 

qualidade do ensino da rede púbica municipal e os recursos financeiros investidos 

no ensino sob uma perspectiva quantitativa. 

 

Na próxima seção, encontram-se as variáveis do modelo de análise 

bivariável, como foram construídas e o que representam.  Apresento, também, a 

elaboração e aplicação do Modelo de Análise Bivariada.  Neste modelo, utilizo as 

funções estatísticas do excel por meio do coeficiente de correlação (r de Pearson) 

para estabelecer seis padrões de associação entre a variável dependente e as 

variáveis independentes. 

 

6.2.1 As Variáveis 
 

O modelo quantitativo da pesquisa é, basicamente, composto de duas 

grandes variáveis.  A primeira variável representa a qualidade do ensino da rede 

pública municipal, evidenciada por meio dos valores do índice de desenvolvimento 
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do ensino básico (IDEB) obtidos na Prova Brasil de 2005.  A segunda variável 

representa o investimento financeiro dos municípios. 

 

6.2.1.1 A Variável Dependente 
 

A variável dependente deste estudo é a qualidade do ensino das redes 

públicas municipais da Região Centro-Sul Fluminense, representadas pelos valores 

do IDEB atribuídos com base na Prova Brasil, realizada em 2005 pelos alunos de 4a 

e 8a série do ensino fundamental (apêndice M). 

 

A Prova Brasil de 2005 realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), avaliou, por meio de testes padronizados, as escolas de 

diversos municípios brasileiros, os quais foram classificados pelo Ideb no ano de 

2007 (INEP, 2007).  Assim, estabeleceu-se um critério para avaliação da qualidade 

do ensino fundamental fornecido pelas escolas públicas municipais e, supostamente, 

de seus respectivo municípios. 

 

Quanto aos dados relativos às avaliações do INEP, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de qualidade 

educacional que combina avaliação de desempenho em exames padronizados com 

informações sobre o rendimento escolar (fluxo), especificamente a taxa que 

representa os anos necessários para a conclusão do ensino fundamental42.   

 

Os criadores e defensores deste índice adotaram a combinação destes 

fatores, a pontuação nos exames padronizados com indicadores de fluxo, porque 

acreditam na complementaridade entre ambos (FERNANDES, 2007).   Apesar de 

não existir estudos que comprovem essa suposição, Fernandes (2007) deduz que: 

se uma rede de ensino optasse por medidas que reduzam o padrão nas taxas de 

aprovação para melhorar o índice relativo ao fluxo, a proficiência dos alunos nos 

exames seria reduzida, havendo uma compensação que impediria que o índice 

fosse manipulado. 

                                                           
42 Para melhor detalhar a definição e construção do Ideb, ver em: FERNANDES, Reynaldo. Texto para a 
Discussão nº 26: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Brasília: Instituto Nacional de Estudo e 
Pesquisa Educacional Anísio Teixeira, 2007. 
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Apesar do IDEB/2005 ter sido o primeiro índice estruturado, o que, 

conseqüentemente, implica avaliações futuras, não existe disponível outro índice 

que atenda à necessidade deste estudo, uma vez que a Prova Brasil de 2005 foi o 

primeiro teste padronizado cujos resultados tiveram grau de individualização na 

esfera municipal.  

 

O MEC divulgou através de seu sítio, as avaliações do Ideb relativas ao 1º 

e 2º ciclo do ensino fundamental de cada município.  Para realizar a correlação da 

qualidade do ensino com os investimentos financeiros foi preciso adotar um único 

índice, uma vez que os investimentos financeiros não são segregados por ciclos no 

ensino fundamental. 

 

  Nesta pesquisa, arbitrei como avaliação municipal a média aritmética 

das avaliações dos dois ciclos.  Caso o município tivesse sofrido avaliação em 

apenas um ciclo, ficou estabelecida essa avaliação como a avaliação do município, 

conforme observado na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Avaliações do Saeb 
 
 

Avaliação do Saeb 
 

Municípios 
Ideb - 1 o ciclo 

do ensino 
fundamental 

Ideb -  2o ciclo 
do ensino 

fundamental 
Ideb 

Municipal 

AREAL 3,67   3,67
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 4,06 3,80 3,93
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 4,27 3,70 3,98
MENDES 4,65   4,65
MIGUEL PEREIRA 4,84 5,10 4,97
PARAIBA DO SUL 3,94 3,80 3,87
PATY DO ALFERES 2,94   2,94
SAPUCAIA 3,93 3,20 3,56
TRES RIOS 3,87 4,00 3,94
VASSOURAS 3,56 2,80 3,18

               Fonte: MEC/INEP 
 

Assim, conforme podemos observar na tabela acima, apuramos o Ideb 

municipal da Região Centro-Sul Fluminense, sendo o pior resultado atribuído a Paty 
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do Alferes com Ideb de 2,94 e o melhor resultado do Município de Miguel Pereira 

com o Ideb de 4,97. 

 
6.2.1.2  As Variáveis Independentes 

 

A segunda grande variável deste estudo está relacionada à base 

financeira dos recursos investidos na rede pública de ensino municipal.  Com a 

segregação desta macro-variável foi possível a criação de diversas variáveis 

independentes, que serão apresentadas oportunamente. 

 

Os recursos financeiros para efeito deste estudo equivalem ao 

quantitativo monetário que o gestor tem disponível para investir em produtos e 

serviços ligados diretamente à rede pública de ensino municipal.  Esses recursos, 

podem, ou não, ser vinculados. 

 

Os recursos financeiros vinculados só podem ser utilizados em objetos 

previamente estipulados pelas esferas transferidoras, ou seja, o ente é executor da 

política pública de outra esfera de governo.  Entretanto, mesmo com essa 

vinculação, existe uma diversidade de opções sobre as quais o executivo municipal 

pode investir esses recursos, como o Fundef, por exemplo.  Os recursos do Fundef 

são vinculados ao ensino, mas podem ser investidos de diferentes formas, tais 

como: pagamento de professores, aquisição de material de consumo, manutenção 

de escolas, dentre outras opções. 

 

Com relação aos recursos financeiros não vinculados, cabe ao governo 

local sua aplicação de acordo com as metas e objetivos de suas políticas públicas.  

A destinação desses recursos financeiros pode ocorrer em qualquer objeto. Exemplo 

desses recursos são os tributos diretamente arrecadados e as transferências 

constitucionais a título de ICMS, FPM, bem como os Royalties do Petróleo, 

transferidos pela União ou pelos Estados, dentre outros. 

 

Os dados financeiros foram extraídos dos processos de prestação de 

contas de administração financeira, exercício de 2004 e 2005, apreciados pelo 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (apêndice O). Como o 
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TCE/RJ baseia-se no texto legal, ou na hermenêutica jurídica, o órgão adota critérios 

para  a execução de suas atividades.   

 

Face aos critérios adotados pelo órgão de fiscalização, alguns pontos 

foram corrigidos com a finalidade de que os dados espelhassem, da melhor maneira 

possível, os investimentos financeiros na rede pública de ensino de um determinado 

município, ou seja, os gastos que, em meu entendimento, não contribuíram com a 

manutenção e desenvolvimento do ensino foram desconsiderados.  Vejamos a 

seguir. 

 

O primeiro ponto refere-se aos recursos financeiros retidos pelo FUNDEF.  

Eles são considerados despesa com ensino de um determinado município, mesmo 

que, quando de sua redistribuição, esses recursos não retornem para o referido 

município.  Por exemplo, um dado município repassava um valor X para o FUNDEF 

e, depois da redistribuição, recebia um valor X-100.  Quando da realização dos 

cálculos, o TCE/RJ considera que a despesa em ensino foi de X, apesar do 

investimento em ensino ser de somente X-100. 

 

Assim, a primeira retificação foi aquela em que estipulei como despesa 

com ensino de um determinado município, somente aqueles recursos financeiros 

que, efetivamente, contribuíram com sua própria rede de ensino municipal, ou seja, 

aqueles que foram diretamente investidos pelo poder público municipal. 

 

O segundo ponto refere-se à vinculação dos recursos.   Quanto à fonte de 

recursos, eles podem ser classificados como próprios ou vinculados, como abordado 

anteriormente.  Entende-se como fonte a origem, a procedência do recurso, a qual é 

utilizada para indicar como são financiadas as despesas.   

 

Quando as receitas vêm do próprio Tesouro, diz-se que são recursos 

próprios; quando são provenientes de outras fontes, estas podem ter vinculação, ou 

seja, os recursos recebidos têm que ser empregados em uma determinada despesa 

previamente estipulada (PISCITELLI, 1999).  Exemplo de recurso vinculado são os 

recursos do Programa de Alimentação Escolar.  Tais recursos somente podem ser 

investidos na aquisição de gêneros alimentícios.  
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Apesar dos dados terem sido coletados dos demonstrativos contábeis,  

alguns sistemas utilizados pelas contabilidades municipais não segregaram as 

despesas por fontes de recursos.  Por isso, utilizei como referencial para as 

despesas dos recursos vinculados, suas respectivas receitas, quando aquelas não 

são discriminadas.  Desta forma, a distorção causada por erro dos lançamentos 

contábeis é minimizada. 

 

O terceiro ponto trabalhado é a despesa com inativos e pensionistas 

oriundos da secretaria de educação.  Quando o pagamento é custeado pelo Tesouro 

municipal e não por uma autarquia de previdência, o TCE/RJ considera esta 

despesa como investimento no ensino municipal.   

 

O Tesouro deve custear seus inativos e pensionistas em virtude da 

negligência de gestões pretéritas43, mas não concordo que esses recursos sejam, 

atualmente, considerados como investimentos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino municipal.  Por isso, esses gastos foram expurgados. 

 

Para a construção dos modelos, foram utilizadas as variáveis relativas 

ao exercício de 2004 e 2005.  Esses exercícios foram selecionados pelos seguintes 

motivos:  

 

• A Prova Brasil que gerou os índices do MEC foi realizada em 2005, desta 

forma, a gestão municipal de 2001/2004 foi a responsável pelos investimentos 

nos alunos deste ciclo de quatro anos que culminou com a respectiva prova.  

Assim o exercício de 2004 foi o último do mandato do prefeito responsável por 

este ciclo.  

 

• O exercício de 2005 foi o primeiro exercício da gestão municipal 2005/2008 

num novo mandato.  Com os dados desse exercício, procuro ratificar os 

resultados apresentados, aumentando sua confiabilidade e descartando 

casos pontuais em função de investimentos isolados executados pelo gestor 

                                                           
43 Mais detalhes sobre o assunto, ver: BARROS de CASTRO & GIAMBIAGI (2003). 
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local. 

 

Os critérios adotados para a definição de receita arrecadada dos 

municípios da região centro-sul fluminense, relativas ao exercício de 2004 e 2005 

(apêndice H), foram os mesmos adotados para a seleção do objeto (seção 6.1). 

 

Assim, a partir da explanação dos critérios e procedimentos 

apresentados, foram construídas seis variáveis independentes, demonstradas a 

seguir. 

 

6.2.1.2.1 O percentual da despesa com ensino em função da despesa total do 
município 

Esta variável foi construída obtendo-se o percentual entre a despesa 

com ensino (apêndice K) em função do total da despesa do município (apêndice J).  

Através desta variável é possível analisar o percentual da despesa municipal que 

cabe à educação no município.  Esta variável demonstra o grau de importância que 

o gestor municipal atribui a esta função44.  Na tabela 8 está demonstrada a variável 

apurada. 

 

Tabela 8 – Variável: % da Despesa com ensino/Despesa total 
 

Municípios Despesa com ensino / Despesa total (%) 

2004 2005 
Areal 25,1 27,4 
Com. Levy Gasparian 26,6 22,1 
Eng. Paulo de Frontin 29,0 25,7 
Mendes 25,0 24,4 
Miguel Pereira 25,3 27,3 
Paraíba do Sul 24,7 28,5 
Paty do Alferes 25,7 23,0 
Sapucaia 21,1 20,5 
Três Rios  25,1 24,4 
Vassouras 16,9 22,0 

6.2.1.2.2 O percentual da despesa com ensino em função da receita total do 

                                                           
44 Ver Portaria nº 42, de 14.04.1999 em www.stn.gov.br 
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município 

 

Numa gestão pública responsável, as receitas e despesas tendem a se 

equilibrar, entretanto, não existe determinação legal que somente autorize a 

realização da despesa a partir de uma contrapartida na receita.  Pode-se realizar 

despesas muito acima das receitas num dado exercício, basta que o orçamento 

assim autorize. 

 

A utilização desta variável visa corroborar a variável anterior que utilizou o 

percentual da despesa com ensino em função da despesa total no município.  A 

construção desta variável tem a mesma lógica que a construção da variável anterior, 

ou seja, é o percentual entre a despesa com ensino (apêndice K) em função da 

receita total do município (apêndice H).   

 

Seu objetivo é idêntico ao objetivo da variável anterior, ou seja, visa 

conhecer, comparativamente, o grau de importância que cada gestor atribui a 

educação municipal.  Na tabela 9 está demonstrada a variável apurada. 

 

Tabela 9 – Variável: % da Despesa com ensino/Receita total 
 

Municípios Despesa com ensino / Receita total 
(%) 

2004 2005 
Areal 28,1 24,0 
Com. Levy Gasparian 25,8 25,1 
Eng. Paulo de Frontin 28,2 22,4 
Mendes 27,8 20,7 
Miguel Pereira 26,1 26,2 
Paraíba do Sul 27,7 27,8 
Paty do Alferes 24,9 20,0 
Sapucaia 20,2 20,3 
Três Rios  24,2 24,9 
Vassouras 18,1 18,7 
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6.2.1.2.3 O percentual da despesa em ensino com recursos não vinculados em 
função da despesa total do município 

 
Para a construção desta variável foi necessário adotar critérios com 

relação às despesas em ensino com recursos não vinculados tais como o Fundef, o 

salário-educação e programas do FNDE.  Como abordado anteriormente, as 

contabilidades municipais, muitas vezes, não segregam as despesas pela fonte de 

receita, tornando difícil apurar o quanto do total das despesas em ensino foram 

realizadas com recursos vinculados.  Desta forma, na ausência de segregação, 

adotei como despesa vinculada ao ensino o mesmo valor registrado como receita 

vinculada em ensino. 
 

A construção desta variável ocorreu por meio do percentual da despesa  

em ensino com recursos não vinculados (apêndice L), em função do total da 

despesa do município (apêndice J).  O comprometimento do gestor é melhor 

evidenciado nesta variável, pois quando se adota o total da despesa com ensino, 

pode-se observar que grande parte dessa despesa ocorre com recursos vinculados, 

como o FUNDEF, ou seja, não cabe ao gestor decidir sobre sua aplicação. 
 

Quando os recursos financeiros não são vinculados ao ensino, o gestor 

apropria esses recursos conforme sua linha político-ideológica, dando prioridades às 

suas políticas públicas.  Por isso, considero que o comprometimento do gestor com 

a educação municipal ocorre, principalmente, quando demonstra por meio dos 

investimentos financeiros destes recursos.   
 

Não estou aqui desconsiderando a qualidade do investimento que será 

abordada no próximo capítulo, mas neste caso, já existe uma tendência do gestor 

em valorizar as despesas ligadas a essa função.  Na tabela 10 está demonstrada a 

variável apurada. 
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Tabela 10 – Variável: % da Despesa em ensino com recursos não vinculados/ 
Despesa total 

 

Municípios Despesa  em ensino com recursos 
não vinculados / Despesa total 

2004 2005 
Areal 12,0 9,9 
Com. Levy Gasparian 11,3 8,9 
Eng. Paulo de Frontin 13,4 10,9 
Mendes 17,2 14,5 
Miguel Pereira 11,3 11,7 
Paraíba do Sul 8,8 10,3 
Paty do Alferes 10,1 7,5 
Sapucaia 10,6 10,7 
Três Rios  7,6 7,7 
Vassouras 6,6 8,9 

 
 
6.2.1.2.4 O percentual da despesa não vinculada em função da receita total do 
município 

 

Da mesma forma que no item 6.2.1.2.2, a utilização desta variável visa 

corroborar a variável que utilizou o percentual da despesa com ensino em função da 

despesa total no município.  A construção desta variável é idêntica a anterior, ou 

seja, é o percentual entre as despesas com recursos não vinculados (apêndice L) 

em função do total da receita municipal (apêndice H).  Na tabela 11 está 

demonstrada a variável apurada. 

 

Tabela 11– Variável: % da Despesa com recursos não vinculados/ Receita total 
 

Municípios Despesa com recursos não 
vinculados em ensino / Receita total 

2004 2005 
Areal 13,4 8,7 
Com. Levy Gasparian 11,0 10,1 
Eng. Paulo de Frontin 13,0 9,5 
Mendes 19,1 12,2 
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Miguel Pereira 11,6 11,3 
Paraíba do Sul 9,8 10,0 
Paty do Alferes 9,8 6,5 
Sapucaia 10,1 10,6 
Três Rios  7,3 7,9 
Vassouras 7,1 7,5 

 
 
6.2.1.2.5 A despesa em ensino per capita com alunos 
 

A construção dessa variável foi elaborada dividindo o total das despesas 

com ensino (apêndice K) pelo número de alunos da rede pública de ensino municipal 

(apêndice N).  Para essa construção, também foi necessário o estabelecimento de 

um critério. Foi considerada a totalidade dos alunos da rede pública do ensino 

municipal, ou seja: infantil, fundamental, médio, EJA (ensino para jovens e adultos) e 

especial (crianças com necessidades especiais).  

 

Comparando os balancetes de despesas dos municípios, constata-se a 

inexistência, ou insignificância das despesas que não sejam relacionadas ao ensino 

fundamental.  Entretanto, quando da análise do censo educacional municipal, 

disponibilizado pelo MEC por meio de seu sítio, podemos comprovar a existência de 

outros níveis de ensino.  Correlacionando estas informações, conclui-se que apesar 

das despesas efetivas, não existe sua respectiva contabilização. 

 

Existe ainda a inexistência da contabilidade por custo, sem a qual, não é 

possível atribuir a cada nível de ensino suas despesas efetivas.  Como exemplo, 

deixo a estrutura da Secretaria de Educação Municipal.  A despesa relativa à 

manutenção de sua estrutura não é rateada entre os níveis de ensino (infantil e 

fundamental), sendo alocada, em sua totalidade, no ensino fundamental ou em outra 

função atípica (TCE/RJ, 2006).  Desta forma, a adoção da totalidade dos alunos 

reduz as distorções causadas pela limitação da contabilidade municipal. 

 

Diferentemente das variáveis anteriores, esta não visa demonstrar a 

prioridade da educação em função de outras despesas, mas sim, a eficiência do 

gestor na alocação dos recursos públicos, ou seja, o quanto de qualidade é 
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alcançada com a quantidade de recursos investidos por aluno.  Pode ser observada 

na tabela 12 a variável apurada. 

 
Tabela 12 – Variável: Despesa per capita com  alunos da rede pública 

 

Municípios Despesa per capita com alunos (R$) 

2004 2005 
Areal 2.004,71 2.205,32 
Com. Levy Gasparian 1.681,08 1.796,49 
Eng. Paulo de Frontin 1.793,39 1.850,93 
Mendes 2.435,30 2.563,27 
Miguel Pereira 1.750,80 1.915,57 
Paraíba do Sul 1.488,60 1.555,34 
Paty do Alferes 1.725,14 1.707,17 
Sapucaia 2.059,93 2.323,63 
Três Rios  1.372,32 1.753,56 
Vassouras 1.552,14 1.905,71 

 
 
6.2.1.2.6 O percentual da despesa per capita em ensino com recursos não 
vinculados. 
 

Essa variável foi construída dividindo o total das despesas em ensino com 

recursos não vinculados (apêndice L) pelo número de alunos da rede pública de 

ensino municipal (apêndice N).  Os critérios adotados seguiram a mesma lógica 

quando da construção da variável anterior. 

 

Com base nos dados retirados no sítio do MEC, a distribuição dos 

recursos do FUNDEF por aluno foi de aproximadamente R$ 1.200,00, ou seja, mais 

da metade dos recursos totais investidos por muitos municípios (tabela 12).   

 

A depuração desta variável ocorre quando da exclusão das despesas em 

ensino com recursos vinculados tais como: o Fundef, o Salário-educação e 

programas do FNDE.  Com isso, além de demonstrar a eficiência da despesa com 

educação, fica demonstrada, também, a prioridade da educação na gestão política 
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do Prefeito Municipal. Podendo ser observada na tabela 13, a variável apurada. 

 
Tabela 13 – Variável: Despesa per capita com recursos não vinculados 

 

Municípios Despesa per capita com recursos 
não vinculados com alunos (R$) 

2004 2005 
Areal 958,87 795,56 
Com. Levy Gasparian 715,31 720,74 
Eng. Paulo de Frontin 830,01 784,18 
Mendes 1.671,62 1.519,53 
Miguel Pereira 781,02 824,50 
Paraíba do Sul 526,84 560,37 
Paty do Alferes 678,42 554,82 
Sapucaia 1.030,71 1.209,21 
Três Rios  415,88 552,98 
Vassouras 604,84 768,76 

 

 

Definida a variável dependente e as seis variáveis independentes, na 

próxima seção foram elaborados e aplicados os modelos de análise bivariável deste 

estudo com o objetivo apurar a existência de associação entre a variável 

dependente e cada uma das variáveis independentes.  A aplicação dos modelos 

ocorreu nos exercícios de 2004 e 2005 com a finalidade de ratificar os resultados 

encontrados, conforme mencionado. 

 

6.2.2 Elaboração e Aplicação do Modelo de Análise Bivariável 
 

O uso de ferramentas estatísticas vem se consolidando no estudo das 

ciências sociais, principalmente no campo educacional quando o público alvo são 

quase 50 milhões de alunos.   

 

Neste estudo, será utilizado o Coeficiente de Correlação Linear de 

Pearson, que mede a intensidade e o sentido da associação entre duas variáveis.  

Segundo Bussab (2006), a correlação, quanto o sentido, pode ser positiva ou 

negativa.  Positiva quando as variáveis apresentam uma associação direta; e 
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negativa quanto esta associação é indireta. 

 

Quanto à intensidade, Levin (1987) assim classifica: 

 

• -1,00 – correlação negativa perfeita 

• -0,95 – correlação negativa forte 

• -0,50 – correlação negativa moderada 

• 0,10 – correlação negativa forte 

• 0,00 – ausência de correlação 

• 0,10 – correlação positiva forte 

• 0,50 – correlação positiva moderada 

• 0,95 – correlação positiva forte 

• 1,00 – correlação positiva perfeita 

 

Para Levin (1987), nas pesquisas com ciências humanas torna-se muito 

difícil a obtenção de um índice de correlação perfeito, ficando ao critério do 

pesquisador pré-estabelecer tais índices a partir de critérios de intensidade sob sua 

percepção.  Balassiano (2006) ensina que um índice de 0,8 pode ser considerado 

forte.  

 

Não é a intenção deste estudo um aprofundamento sobre esse assunto.  

Por isso, não serão estabelecidos índices para a intensidade das correlações: 

agregarei comentários com base em Levin (1987) e Balassiano (2006). 

 
Levin (1987) esclarece que uma correlação forte não indica, 

necessariamente, uma relação causa-efeito entre as duas variáveis estudadas.  

Desta forma é preciso um aprofundamento maior por meio de outras ferramentas 

estatísticas. 

 
6.2.2.1 O percentual da despesa com ensino em função da despesa total do 
município 
 

Na Figura 1, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e o 

percentual da despesa com ensino em função do total da despesa foi positiva de 
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intensidade de fraca (2004) a fraca-moderada (2005) 

 

FIGURA 1 – Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa com ensino/Despesa total  
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Na definição arbitrada para leitura deste modelo, observa-se que a 

qualidade do ensino da rede pública municipal tem uma correlação de intensidade 

de fraca-moderada com o percentual da despesa com ensino em função da despesa 

total nos municípios. 

 

 

6.2.2.2 O percentual da despesa com ensino em função da receita total do 
município 

 

Na Figura 2, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e o 

percentual da despesa com ensino em função do total da receita foi positiva de 

intensidade moderada, tanto no exercício de 2004 como no exercício de 2005. 

 

O coeficiente de Pearson em 2005 manteve-se o mesmo (r = 0,5) quando 

comparado com o resultado anterior, o que, conforme critério estabelecido, ratifica o 

coeficiente apresentado por estas variáveis. 
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FIGURA 2 – Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa com ensino/Receita total 
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Na definição arbitrada para leitura desta análise bivariada, observa-se 

que a qualidade do ensino da rede pública municipal tem moderada correlação com 

o percentual da despesa com ensino em função da receita total nos municípios, 

ratificando, em parte, a correlação anterior. 

 

 

6.2.2.3 O percentual da despesa em ensino com recursos não vinculados em 
função da despesa total do município 
 

Na Figura 3, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e o 

percentual da despesa em ensino com recursos não vinculados em função do total 

da despesa foi positiva de intensidade moderada-forte nos exercícios de 2004 e 

2005. 

 

Analisando a Figura 3, observam-se dois pontos outlier (destoantes) 

relativos aos exercícios de 2004 e 2005, referentes ao Município de Mendes.  

Subtraindo estes pontos, no exercício de 2004 há uma pequena redução da 

intensidade da correlação, entretanto, no exercício de 2005, mesmo sem considerar 

o ponto outlier, a correlação se mantém em moderada-forte. 
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FIGURA 3 – Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa em ensino com recurso 
não vinculados / Despesa total 
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Considerando os critérios arbitrados, no exercício de 2005 existe uma 

correlação moderada-forte quando o gestor investe um recurso próprios não 

vinculados na rede pública de ensino municipal, demonstrando uma tendência a pré-

disposição do gestor em melhorar a qualidade do ensino municipal. 

 
 
6.2.2.4 O percentual da despesa não vinculada em função da receita total do 
município 
 

Na Figura 4, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e o 

percentual da despesa em ensino com recursos não vinculados em função do total 

da receita municipal foi positiva de intensidade moderada-forte no exercício de 2004 

e forte no exercício de 2005. 

 

O ponto outlier, referente ao exercício de 2004, pertence ao Município de 

Mendes, e a subtração deste dado diminui a intensidade da correlação em 2004, 

entretanto, em 2005 não existe ponto outlier. 
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FIGURA 4– Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa em ensino com recurso 
não vinculados / Receita total 
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Na definição arbitrada para leitura deste modelo, observa-se que a 

qualidade do ensino da rede pública municipal tem forte correlação com o percentual 

das despesas em ensino com recursos não vinculados em função da receita total 

dos municípios, ratificando a correlação anterior, relativa ao exercício de 2005. 

 
 
6.2.2.5 A despesa em ensino per capita com alunos 
 

Na Figura 5, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e a 

despesa em ensino per capita com alunos da rede pública de ensino municipal foi 

positiva de intensidade fraca nos exercícios de 2004 e 2005. 

 

Os coeficientes de Pearson em 2004 e 2005 mantiveram-se muito 

próximos, e demonstram uma correlação de fraca-moderada entre essas variáveis. 
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FIGURA 5 – Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa per capita com alunos 
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6.2.2.6 O percentual da despesa em ensino per capita com recursos não 
vinculados 
 

Na Figura 6, a correlação apresentada entre os resultados do IDEB e a 

despesa per capita com alunos da rede pública de ensino municipal foi positiva de 

intensidade fraca nos exercícios de 2004 e 2005. 

 

Os coeficientes de Pearson em 2004 e 2005 mantiveram-se muito 

próximos, e demonstra fraca-moderada correlação entre essas variáveis.  Confirma 

esta informação os pontos outlier, referente ao Município de Mendes.  A subtração 

deste dado reduz significativamente a intensidade da correlação nos exercícios de 

2004 e 2005, aproximando-se de zero, ou seja, ausência de correlação. 

 

 

 

 

 

 



97 

FIGURA 6 - Diagrama de Dispersão: IDEB X Despesa em ensino per capita com 
recursos não vinculados 
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6.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CORRELAÇÕES SOB UM ENFOQUE 
QUANTITATIVO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

 

Elaborei seis modelos de análise bivariada para investigar a correlação 

entre a qualidade do ensino municipal e os investimentos financeiros de seus 

respectivos municípios.  Somente um modelo apresentou uma correlação forte entre 

os investimentos financeiros e a qualidade do ensino da rede pública, que precisará 

ser confirmado por meio de uma regressão linear, o que não foi objeto do presente 

estudo 

 

  O modelo elaborado em função das despesas em ensino com recursos 

não vinculados investidos, tanto no exercício de 2004 quanto em 2005, 

demonstraram a existência de uma correlação moderada-forte e forte, 

respectivamente, quando associados à qualidade do ensino de suas respectivas 

redes.  

 

Como apresentado anteriormente, a variável em função dos recursos não 

vinculados demonstra a relevância que o gestor atribui à educação.  Com isso, 
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levanto a suposição de que essa preocupação do gestor com a educação conduz o 

município a gerar investimentos qualitativos.  

 

Num outro extremo - o resultado modelo de análise cuja variável 

independente é a despesa em ensino per capita - constatei que a quantidade de 

recursos agregados por aluno não interfere na qualidade do ensino, ou seja, seria 

inócuo investir mais recursos por aluno porque esse fator não se relaciona com a 

qualidade do ensino fornecido. 

 

A partir dos resultados desses modelos, acredito que a quantidade dos 

recursos financeiros investidos na rede pública de ensino municipal não demonstra 

padrão de associação com a qualidade do ensino, conforme demonstrado pela 

variável independente relativa à despesa em ensino per capita. 

 

Finalizo essas considerações com a seguinte suposição: a qualidade do 

ensino não se correlaciona somente com o quanto o gestor municipal deve investir 

por aluno, mas como devem ser investidos os recursos disponíveis, ou seja, em 

quais tipos de despesas esses investimentos financeiros agregam mais valor quando 

ligados à qualidade do ensino 

 

No próximo capítulo será apresentado outro estudo relacionando a 

qualidade do ensino das redes públicas municipais e os investimentos financeiros.  

Desta vez, sob uma perspectiva qualitativa dos investimentos financeiros. 
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7  RESULTADOS DA PESQUISA SOB UM ENFOQUE QUALITATIVO 

 
Neste capítulo foi analisada a relação entre a qualidade do ensino e os 

investimentos financeiros dos municípios sob uma perspectiva qualitativa destes 

investimentos. 

 

Na primeira seção, selecionei o objeto com base nos resultados dos 

testes padronizados da Prova Brasil – 2005.  Na segunda seção, passo a analisar a 

existência de possíveis vínculos entre a qualidade do ensino municipal e a qualidade 

dos investimentos financeiros, realizada por seus gestores.  Na terceira seção faço 

uma análise dos resultados apurados neste ensaio. 

 

 7.1  SELEÇÃO DO OBJETO 
 

Inicio este ensaio com a seleção do objeto deste estudo.  A partir dos 

municípios da Região Centro-Sul Fluminense (seção 6.1), utilizei, nesta pesquisa, os 

municípios que obtiveram o melhor e pior desempenho nos testes padronizados 

aplicados pelo INEP (Prova Brasil – 2005) (apêndice M). 

 

O Município de Miguel Pereira obteve um Ideb de 4,97, o maior da região.  

O Município de Paty do Alferes obteve um Ideb de 2,94, o pior resultado desta 

mesma região.  Com base nesse critério, esses dois municípios foram selecionados 

para a uma reflexão sobre seus investimentos financeiros sob uma perspectiva 

qualitativa. 

 

7.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
 
Meu objetivo nesta seção foi tecer diversas considerações sobre a 

alocação dos investimentos financeiros disponíveis.  Não procurei mensurar 

resultados e sim, provocar reflexões e discussões objetivas sobre o confronto das 

despesas entre as duas redes públicas de ensino municipal.  Assim, associei a 

qualidade do investimento à alocação dos recursos financeiros com base na Portaria 

Interministerial STN/SOF no 163/2001 (anexo B). 
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Assim, levantei informações sobre o quanto (o valor) e como (em que 

despesa) o gestor municipal aloca seus recursos financeiros na área educacional 

com a finalidade de analisar a relação entre a qualidade do ensino fornecido pelos 

municípios e a alocação dos recursos financeiros. 

 

Iniciarei esta seção contextualizando os municípios selecionados.  As 

informações constantes dessa seção foram extraídas dos Relatórios de Inspeção 

Ordinária dos Municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (apêndice P) e da Fundação CIDE. 

 

7.2.1 Quanto à Demografia dos Municípios 
 

Os Municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira estão a 600 metros de 

altitude e fazem parte da Região Centro-Sul Fluminense.  A distância entre as sedes 

de suas prefeitura é de 7 km.  Confrontando dos dados demográficos da tabela 14 

observa-se grande semelhança entre os municípios selecionados.  Somente a taxa 

de urbanização apresenta pouca paridade. 

 
 

Tabela 14 - Dados Demográficos 
 
 

Dados 
 

Paty do Alferes 
 

Miguel Pereira

Habitantes 27.263 26.611 
Taxa geométrica de crescimento anual (1990/2000) - em % 2,16 2,32 
Taxa de Urbanização em % (2004) 68 84 
Área (Km2) 307 288 
Densidade em hab./Km2 (2004) 83,2 92,14 
Fonte: CIDE/2005 
 

7.2.2 Quanto à Infra-estrutura do Ensino Fundamental 
  

O Município de Paty do Alferes assumiu o 2º ciclo do ensino fundamental 

(6o ao 9o ano) somente em 2005. Este fato faz com que a quantidade de professores 

apresente certa disparidade entre os municípios, como pode ser observado na 

tabela 15.  Quanto aos demais itens, observo paridade entre os valores destacados. 
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Tabela 15 – Estrutura Escolar 
 
 

 
Dados 

 
Paty do Alferes 

 

 
Miguel Pereira

Escola 20 23 
Alunos 2.795 2.501 
Professores 138 173 
Fonte: CIDE/2005 
 

 

7.2.3 Quanto à Infra-estrutura das Escolas 
 

Com a finalidade de melhor visualizar a infra-estrutura das escolas 

municipais, elaborei diversas tabelas comparativas entre os dados existentes em 

2004 e os confrontei com as médias da infra-estrutura das escolas da rede municipal 

de educação pública do Estado do Rio de Janeiro, conforme demonstrado nas 

tabelas 16, 17, 18 e 19. 

 

Tabela 16 – Serviços e Dependências  
 

                                                                 

 Miguel Pereira 
(% das unidades) 

Paty do Alferes 
(% das unidades)

Média municipal 
(% das unidades)

Energia elétrica 100 100 98,28 
Abastecimento de água 43,48 80,0 72,32 
Rede de Esgoto 21,74 80,0 64,30 
Quadras esportivas 13,04 33,33 29,48 
Refeitórios 95,65 100 73,72 
Cozinhas 100 95,27 97,72 
Laboratório de informática 0 0 30,16 
Outros laboratórios 13,05 0 7,13 
Bibliotecas 0 47,62 54,55 

    Fonte: CIDE-2005 
 

Quanto aos serviços e dependências escolares, observa-se equilíbrio 

entre as redes públicas.  A tabela 16 demonstra que Miguel Pereira tem menos 

serviços de água e esgotos em suas unidades escolares, assim como, quadras 

esportivas e refeitórios.  Entretanto, Paty do Alferes tem menos cozinhas.  Quanto a 

laboratórios e bibliotecas, Miguel Pereira tem laboratórios em aproximadamente 13% 

de suas unidades, enquanto Paty do Alferes tem bibliotecas em aproximadamente 

48% de suas unidades. 
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Tabela 17 – Equipamento de cozinha 
 

  
Miguel Pereira 

(% das unidades)
 

 
Paty do Alferes 

(% das unidades) 

 
Média municipal 
(% das unidades) 

Fogão 100 100 100 
Geladeira 100 100 88,84 
Freezer 100 100 90,60 
Filtro 91,30 100 80,90 

      Fonte: CIDE-2005 
 

Quanto aos equipamentos de cozinha, as duas redes de ensino 

encontram-se satisfatoriamente providas, como pode ser observado na tabela 17. 

 
Tabela 18 –  Quantidade de equipamentos eletrônicos 

 
  

Miguel Pereira 
(média por unidades)

 

 
Paty do Alferes 

(média por unidades) 

 
Média municipal 

(média por unidades) 

Vídeo 1,13 1,14 1,35 
Televisão 1,26 1,24 1,69 
Ant. parabólica 0,91 1,10 0,60 
Retro-projetor 0,13 0,10 0,30 
Equip. de som 1,35 2,05 1,96 
Microcomputador 2,04 0,10 1,94 
Impressora 0,40 0,05 0,96 

     Fonte: CIDE-2005 
 

Na tabela 18 observamos que as duas redes de ensino têm similaridade 

entre as aquisições de equipamentos eletrônicos, conforme apresentado.  Somente 

com relação aos microcomputadores, constata-se preponderância da rede de Miguel 

Pereira. 

 
Tabela 19 - Infra-estrutura para informática 

 
  

Miguel Pereira 
(% das unidades)

 

 
Paty do Alferes 

(% das unidades) 

 
Média municipal 
(% das unidades) 

Utilização em sala 4,35 0 1,15 
Utilização em laboratório 8,70 0 11,60 
Rede local 0 0 14,56 
Internet 0 0 26,22 
Linha telef. exclusiva p/ internet 0 0 0,87 
Fonte: CIDE-2005 

 

Na tabela 19 observamos que as duas redes de ensino têm pequena 

estrutura de informática.  Os percentuais apresentados por Miguel Pereira 
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demonstram que, em apenas uma escola existe computadores em sala de aula, e 

em duas escolas são utilizados laboratório de informática. 
 

Concluindo a analise das tabelas 16 a 19, observa-se muita similaridade 

entre  as estruturas físicas das redes públicas de ensino dos municípios analisados, 

apenas com divergências pontuais. Mas não fica demonstrada preponderância da 

infra-estrutura física de uma rede de ensino sobre a outra. 
 

Conforme considerações finais do capítulo 6, a quantidade do 

investimento financeiro tem influência limitada sobre a qualidade do ensino da rede 

pública municipal.  Partindo desta conclusão, passarei a analisar a alocação dos 

investimentos financeiros45: o quanto e como eles são aplicados. 
 

7.2.4 Quanto à alocação dos recursos financeiros 
 

Os dados apresentados referem-se, somente, aos investimentos 

financeiros no ensino fundamental, entretanto, estes representam, 

aproximadamente, 90% do total das despesas investidas nas redes públicas de 

ensino dos municípios selecionados.  Então, com base nas despesas com ensino 

fundamental, passo a analisar a alocação dos investimentos financeiros na função 

12 (educação), ou seja, como esses recursos estão sendo investidos. 
 

Com os dados extraídos dos relatórios de inspeção ordinária do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, estruturei a tabela 20, apresentada a seguir. 
 

Tabela 20 – Alocação de Recursos na Rede Pública de Ensino Fundamental 
 

 
Alocação de recurso 

 

 
Paty do Alferes 

 
Miguel Pereira 

  
Valor  (R$) 

 

 
% 

 
Valor  (R$) 

 
% 

Despesa com Pessoal 3.380.598,43 58,63 5.044.795,47 71,76 

Transporte escolar 1.239.993,60 21,50 828.298,47 11,78 

Manutenção da rede pública de ensino 910.370,16 15,78 932.411,28 13,27 

                                                           
45 Todos os recursos investidos na educação são classificados pelo elemento de despesa, que indica onde esses 
recursos foram investidos. A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 fornece os elementos de despesas 
da contabilidade pública (anexo 2). 
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Merenda escolar 235.854,52 4,09 224.333,47 3,19 

Total 5.766.816,71 100,00 7.029.738,69 100,00 
Fonte: TCE/RJ 

  

A tabela 20, demonstra a semelhança dos investimentos em merenda 

escolar (seção 5.1) e na manutenção da rede púbica de ensino (seções 5.3, 5.4 e 

5.5).  Não houve despesa com inativos e pensionistas com recursos da educação 

(seção 5.6).  Com relação às despesas com transporte escolar (seção 5.2) e com 

pessoal (seções 5.7 e 5.8), nota-se acentuada divergência entre os percentuais 

dessas despesas, as quais analiso a seguir. 

 
7.2.4.1 Quanto ao Transporte Escolar 
 

Como explanado na seção 5.2, o transporte escolar, em sua origem, era 

um programa do Governo Federal executado pelos Municípios, os quais recebiam 

repasse da União para a execução do respectivo programa.  Entretanto, o sítio do 

FNDE46, lembra que a responsabilidade do transporte escolar é do município, o que, 

atualmente, leva o Prefeito Municipal a complementar, com recursos próprios, esse 

programa federal. 

 

A ressalva registrada pelo Governo Federal pode ser interpretada como 

justificativa pelos poucos recursos transferidos, pois vem antes da divulgação do 

montante investido (R$ 275,9 milhões) e o quantitativo de alunos atendidos (3,5 

milhões), rateando uma diária por aluno de R$ 0,39. 

   

O Município de Paty do Alferes gasta R$ 4,11 aluno/dia, considerando um 

ano letivo de 200 dias47 e 1.500 alunos atendidos (TCE/RJ, 2007).  Observamos que 

a despesa aluno/dia é aproximadamente dez vezes mais que o montante transferido 

pelo Governo Federal, ressaltando que, para efeito de cálculo, o FNDE considera 

apenas os alunos de áreas rurais, o que não é o caso do município em estudo. 

 

Na tabela 20, observamos que o Município de Paty do Alferes investe 

                                                           
46 www.fnde.gov.br 
47 Conforme Parecer CNE/CEB nº. 1/2002 do Conselho Nacional de Educação. 
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21,5% de todos os recursos destinados à educação em transporte escolar.  São 

atendidos 1.500 alunos de um total de quase 3.000 alunos (TCE/RJ, 2007).  Apesar 

da adoção dessa política, as taxas de repetência e evasão escolar não se destacam 

dos demais municípios, conforme pode ser observado no banco de dados da 

Fundação CIDE48.  

 

Concluindo esta análise, observei que o Município de Paty do Alferes 

agrega grande parte de seus recursos financeiros no transporte escolar municipal, 

sendo representativo o montante das despesas relacionadas a essa atividade em 

relação ao total investido no ensino da rede pública municipal.  

 

7.2.4.2 Quanto ao Pagamento de Pessoal – Remuneração do Magistério 
 

Como a despesa com pessoal abre grandes possibilidades para a 

alocação de recursos financeiros no elemento de despesa 11 (anexo B).  

Consequentemente, isso impossibilita a apuração das despesas com o magistério 

municipal.  Mas para tanto, levantei a média salarial dos professores dos municípios 

investigados. 

 

Na tabela 21, observa-se a comparação entre a média salarial dos 

professores efetivos e contratados49, bem como sua comparação com a média dos 

professores da rede púbica de ensino municipal no exercício de 2006. 

 
Tabela 21 – Salário Médio dos Professores 

 
  

Professores 
 

 
Paty do 
Alferes 

 
Miguel 
Pereira 

 
% 

Média salarial dos Professores efetivos (R$) 1.273,88 1.628,58 27,84
Média salarial dos Professores contratados (R$) 742,81 815,09 9,73
Média salarial dos Professores da rede municipal (R$)* 1.373,61 1.373,61 

Fonte: TCE/RJ 
Nota: O salário considerado é bruto, acrescido de gratificações sem considerar carga horária 
 * O valor do salário médio dos professores da rede municipal foi construído com base na sinopse estatística do MEC com base 
nos salários de 2003, atualizados pelo IGP-M até o exercício de 2006. 

 

                                                           
48 www.cide.rj.gov.br 
49 Professores não efetivados, contratados por um prazo determinado. 
 



106 

A média salarial dos professores efetivos do Município de Miguel Pereira 

é, 27,84% maior que a média salarial dos professores efetivos de Município de Paty 

do Alferes.  Quanto aos professores contratados, a diferença salarial é de 9,73%, a 

mais, para os profissionais contratados que trabalham nas escolas do Município de 

Miguel Pereira.  

 

Nos últimos 20 anos, a contratação de professores, via de regra, ocorre 

por meio de concurso público50, conforme mandamento constitucional.  A oferta de 

uma remuneração mais atrativas e condições de trabalho melhores, podem gerar 

deslocamento de professores entre redes de ensino.  

 

Para municípios próximos como Miguel Pereira e Paty do Alferes, o 

concurso público realizado por Miguel Pereira tende a atrair professores de Paty do 

Alferes que buscam uma remuneração melhor.  Como o objetivo do processo 

seletivo é a contratação dos profissionais mais bem preparados, logo, os professores 

mais bem qualificados e capacitados possuem melhor possibilidade de êxito nas 

provas seletivas. 

 

O descolamento de professores a que estou me referindo pode 

enfraquecer a rede de ensino que estabelece remunerações menores, uma vez que 

se mostra razoável o fato de que os melhores profissionais saiam em busca de 

melhores salários.  Ao passo que, em contrapartida, as redes públicas de ensino 

municipal que oferecem piores condições de trabalho fragilizam suas redes. 

 

Não que a remuneração do magistério, por si só, possa melhorar a 

qualidade de ensino, mas acaba servindo como base para uma espécie de seleção 

natural51 na contratação de professores, uma vez que os professores mais 

preparados buscam salários e condições de trabalho melhores.  Assim, os 

municípios que oferecem melhor remuneração contratam os melhores profissionais.  

O mesmo raciocínio também serve no sentido inverso.   

                                                           
50 A contratação de professores deve ocorrer por meio de concurso público, conforme disposto no artigo 37 da 
Constituição Federal. 
51 Teoria de Charles Darwin (1809-1882), biologista e naturalista, escreveu o livro: A Origem das Espécies e 
elaborou a teoria evolucionista através da qual o ser mais adaptado sobrevive e melhora sua espécie.  Nesta 
situação específica, a seleção melhoria o nível do corpo docente municipal e conseqüentemente do ensino 
oferecido. 
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7.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CORRELAÇÕES SOB UM ENFOQUE 
QUALITATIVO 
 

A comparação entre os municípios de melhor e pior desempenho no 

Ideb/2005, da região estabelecida, demonstra que o município que investe na 

valorização do magistério através de sua remuneração apresenta melhor retorno 

quando sua qualidade é mensurada por meio do IDEB. 

 

No município de Paty do Alferes, que adotou políticas acessórias, como o 

transporte escolar, para sua rede pública de ensino municipal e não valorizou seu 

magistério por meio de remuneração, apresentou um resultado inferior nas 

avaliações do INEP. 

 

Desta forma, observo que não somente a quantidade dos investimentos 

financeiros deve ser mensurada na busca pela qualidade do ensino, mas também, 

como (em qual despesa) os investimentos financeiros agregam melhores resultados 

quando se busca a qualidade do ensino das redes públicas municipais.           

 
Conforme abordado no início do capítulo, não procuro um resultado que 

explique o fenômeno, mas sim uma reflexão sobre tema, demonstrando um novo 

procedimento para a análise da qualidade do ensino em função dos investimentos 

financeiros. A reflexão sobre o tema possibilita a formulação de debates objetivos e 

que novos questionamentos sejam levantados. 
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8 CONCLUSÕES                                                                            

 
Esta dissertação teve como objetivo responder à seguinte pergunta: qual 

a correlação entre a qualidade do ensino das redes públicas municipais e os 

investimentos financeiros de seus respectivos municípios? 
 

O questionamento apresentado veio num momento em que a sociedade 

abriu um amplo debate sobre a qualidade do ensino que vem sendo oferecido em 

sua rede pública.  Inevitavelmente os debates associam a qualidade do ensino à 

limitação dos recursos financeiros disponíveis, como se essa afirmação fosse 

verdadeira e única. 
  

No Brasil, o século XX foi marcado pela alternância de sentimentos 

quanto ao futuro da educação, ora de otimismo, ora de pessimismo.  A segregação 

aristocrática do início do século, o engajamento dos escolanovistas no final da 

década de 1920, o pessimismo da década de 1970 e a interrogação sobre a 

atualidade.  Essa alternância sempre foi marcada pela divisão de opiniões quanto à 

agregação do fator escola e do investimento financeiro no desempenho dos alunos 

das escolas públicas. 

 

Tanto as avaliações internacionais quanto as avaliações nacionais, 

demonstram que os alunos das redes públicas apresentam desempenho muito 

abaixo do razoável, demonstrando que o ensino recebido pelos alunos não é o 

suficiente para que os indivíduos alcancem seus anseios por meio da capacidade de 

resoluções de problemas cotidianos ao longo de sua vida. 

 

Neste estudo apresentei o seguinte cenário:  

 

 Os gestores públicos não são eleitos em função de sua capacidade técnica ou 

gerencial, o que leva os políticos locais a adotarem programas educacionais 

que, em muitas vezes, não agregam qualquer valor ao ensino, limitando suas 

ações ao que determina a lei.  Sua preocupação são os meios do cotidiano e 

não os fins que levam à efetividade de suas ações. 
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 A sociedade que deveria cobrar um ensino de melhor qualidade não tem 

referencial para mensurar a qualidade do ensino fornecido pelo poder público, 

tendo como agente complicador nesta avaliação, a infinidade de políticas 

educacionais acessórias adotadas pelos políticos locais. 

 

 Os órgãos de fiscalização não fazem análise dos investimentos dos recursos 

financeiros sob uma perspectiva qualitativa desses investimentos financeiros.  

Não se analisa a eficiência dos recursos financeiros investidos, muito menos 

sua efetividade. 

 

Este cenário apresentado vem se intensificando a partir da ação 

municipalizadora da educação, dando continuidade a uma trajetória que vem desde 

a década de 1970.   

 

Defensores desse processo associaram a municipalização da educação à 

descentralização dos programas educacionais com vista à democracia e eficiência 

administrativa.  Como justificativa para essa trajetória descentralizadora, seus 

defensores entendiam que a comunidade local teria melhor conhecimento sobre 

suas necessidades e o controle social seria mais efetivo.   

 

No referencial teórico apresentei dois exemplos de políticas públicas 

prestadas após o processo de municipalização.  Enquanto a merenda escolar está 

sendo administrada com maestria pelos governos locais, o desnível salarial dos 

professores, com encargos idênticos, vem fragmentando determinadas redes 

municipais. 

 

Apesar do acentuado processo de descentralização promovido pela 

Constituição Federal, a União cria vários programas pulverizando recursos 

financeiros entre os entes federados vinculando suas transferências a determinadas 

despesas.  A adoção dessas medidas faz com que os municípios sejam simples 

executores de programas educacionais do Governo Federal. 

 

Ora, se a descentralização foi adotada porque, teoricamente, a 

comunidade local conheceria melhor suas necessidades, a política de pulverização 
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de recursos financeiros do Governo Federal está em descompasso com a retórica 

descentralizadora. 

 

A partir da transferência desses recursos e sua vinculação a determinada 

despesa, os municípios iniciam, sem planejamento, a execução de programas 

educacionais que não são seus, com objetivo de, simplesmente, utilizar os recursos 

transferidos.   

 

Com a complexidade dos problemas sociais e o crescente processo de 

desvalorização social, esses recursos são aceitos pela esfera municipal e o 

município procura atender a demanda das comunidades locais.  Mas, via de regra, 

esses recursos são insuficientes, obrigando ao governo local a incrementar 

financeiramente estes programas. 

 

Programas educacionais com viés social como merenda escolar, 

transporte escolar, distribuição de uniformes, dentre outras, tendem a 

universalização, o que, conseqüentemente, desequilibra orçamento municipal.   

 

O resultado das correlações pesquisadas demonstrou que a influência 

dos investimentos financeiros na qualidade do ensino não é um fator significante 

para a qualidade do ensino público.  Entretanto, a ênfase que o político local atribui à 

educação por meio da alocação dos investimentos financeiros tem uma influência 

significativa sobre a qualidade do ensino público.  

 

A análise dos resultados das correlações entre os investimentos 

financeiros e a qualidade do ensino sob uma perspectiva quantitativa demonstra que 

somente a quantidade dos investimentos financeiros não é fator determinante para a 

qualidade do ensino público da rede municipal, sendo necessário uma análise dos   

investimentos financeiros sob outra perspectiva com vista à qualidade do ensino. 

 

Para análise dos investimentos financeiros sob uma ótica qualitativa, 

associei a qualidade do investimento à alocação das despesas realizadas pelo 

gestor.  Para isso, comparei os investimentos financeiros sob essa nova ótica entre 

os municípios que apresentaram melhor e pior desempenho nas avaliações na 
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Prova Brasil – 2005 dos municípios selecionados:  Miguel Pereira e Paty do Alferes, 

respectivamente.  

 

O Município de Paty do Alferes, que apresentou pior desempenho nas 

avaliações do Saeb, demonstra ênfase em programas acessórios como o transporte 

escolar.  Demonstrei que 21,5% do total das despesas em ensino da rede pública 

municipal está vinculada ao transporte escolar, enquanto Miguel Pereira investe 

11,78% nesta despesa. 

 

Dos Municípios selecionados, no Município de Miguel Pereira, que 

apresentou o melhor desempenho nas avaliações da Prova Brasil – 2005, observa-

se ênfase na valorização do magistério a partir da remuneração dos professores.  A 

remuneração dos professores efetivos de Miguel Pereira é 27,84% acima da 

remuneração dos professores de Paty do Alferes.  Enquanto a despesa com pessoal 

de Miguel Pereira representa 71,76% do total das despesas com ensino, Paty do 

Alferes investe 58,63% nesta despesa. 

 

Analisando a relação entre a qualidade do ensino e os investimentos 

financeiros sob uma perspectiva qualitativa, observamos uma associação entre a 

remuneração dos professores da rede pública de ensino municipal e a qualidade de 

ensino fornecido pela mesma. 

 

A valorização do magistério não está vinculada somente a sua 

remuneração, o senso comum nos mostra que a situação do magistério vem ao 

longo de décadas numa descendente.   Adorno (1995), em uma de suas palestras 

na Alemanha da década de 1960, define que a baixa estima do professor não era 

causada pela baixa remuneração, e sim pela perda de nível social.  Não basta 

apenas remunerar dignamente, faz-se necessário melhorar as condições de trabalho 

e, efetivamente, valorizar o professor, principalmente, aquele que exerce sua 

atividade fim: ensinar. 

 

O senso comum aborda a questão do magistério como fator 

preponderante para a qualidade do ensino. O resultado deste estudo demonstrou 

que o maior problema do ensino municipal não é a insuficiência dos recursos 
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financeiros, mas como esses recursos são investidos, ratificando o que a sociedade 

tem plena convicção.  Enquanto não houver uma política que efetivamente valorize o 

magistério, a qualidade do ensino fornecido pelo Poder Público estará sempre 

abaixo do mínimo aceitável. 
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APÊNDICE  A 

 

Regiões Político-Administrativas do Estado do Rio de Janeiro 
 

Região Metropolitana Região Serrana 
 
 
Rio de Janeiro Bom Jardim 
Belford Roxo Cantagalo 
Duque de Caxias  Carmo 
Guapimirim Cordeiro 
Itaboraí Duas Barras 
Japeri Macuco 
Magé Nova Friburgo 
Mesquita Petrópolis 
Nilópolis Santa Maria Madalena 
Niterói São José do Vale do Rio Preto 
Nova Iguaçu São Sebastião do Alto 
Paracambi Sumidouro 
Queimados Teresópolis 
São Gonçalo Trajano de Morais 
São João de Meriti  
Seropédica  
Tanguá  
  

  
  
  
  
  
  

Região Noroeste Fluminense Região das Baixadas Litorâneas 
 
 
Aperibé Araruama 
Bom Jesus do Itabapoana Armação dos Búzios 
Cambuci Arraial do Cabo 
Italva Cabo Frio 
Itaocara Cachoeiras de Macacu 
Itaperuna Casimiro de Abreu 
Laje do Muriaé Iguaba Grande 
Miracema Marica 
Natividade Rio Bonito 
Porciúncula Rio das Ostras 
Santo Antônio de Pádua São Pedro da Aldeia 
São José de Ubá Saquarema 
Varre-Sai Silva Jardim 
  

Região Norte Fluminense Região do Médio Paraíba 
 
 
Campos dos Goytacazes Barra do Piraí 
Carapebus Barra Mansa 
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Cardoso Moreira Itatiaia 
Conceição de Macabu Pinheiral 
Macaé Piraí 
Quissamã Porto Real 
São Fidélis Quatis 
São Francisco de Itabapoana Resende 
São João da Barra Rio Claro 
 Rio das Flores 
 Valença 

 

 
 
 
 
 
 
 

Região Centro-Sul Fluminense Região da Costa Verde 
 
 
Areal 

 
Angra dos Reis 

Comendador Levy Gasparian Itaguaí 
Engenheiro Paulo de Frontin Mangaratiba 
Mendes Parati 
Miguel Pereira 
Paraíba do Sul 
Paty do Alferes 
Sapucaia 
Três Rios 
Vassouras 
 
 

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos. 
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APÊNDICE  B 

 

                         Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2000 
 

Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro - 2000 

  
Região Metropolitana  

Rio de Janeiro 0,842
Belford Roxo 0,742
Duque de Caxias  0,753
Guapimirim 0,739
Itaboraí 0,737
Japeri 0,724
Magé  
Mesquita  
Nilópolis 0,788
Niterói 0,886
Nova Iguaçu 0,762
Paracambi 0,771
Queimados 0,732
São Gonçalo 0,782
São João de Meriti  
Seropédica 0,759
Tanguá 0,722
Desvio Médio 0,045
Média 0,767
Coeficiente de Variação 0,058
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 0,756
Bom Jesus do Itabapoana 0,746
Cambuci 0,733
Italva 0,724
Itaocara 0,771
Itaperuna 0,787
Laje do Muriaé 0,710
Miracema 0,733
Natividade 0,736
Porciúncula 0,730
Santo Antônio de Pádua  
São José de Ubá  
Varre-Sai 0,679
Desvio Médio 0,028
Média 0,737
Coeficiente de Variação 0,038
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 0,752
Carapebus 0,740
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Cardoso Moreira 0,706
Conceição de Macabu 0,738
Macaé 0,790
Quissamã 0,732
São Fidélis  
São Francisco de Itabapoana 0,688
São João da Barra  
Desvio Médio 0,030
Média 0,735
Coeficiente de Variação 0,041
  

Região Serrana  
Bom Jardim 0,733
Cantagalo 0,779
Carmo  
Cordeiro 0,789
Duas Barras 0,712
Macuco 0,769
Nova Friburgo 0,810
Petrópolis 0,804
Santa Maria Madalena 0,734
São José do Vale do Rio Preto  
São Sebastião do Alto 0,723
Sumidouro 0,712
Teresópolis 0,790
Trajano de Morais 0,723
Desvio Médio 0,036
Média 0,757
Coeficiente de Variação 0,047
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 0,756
Armação dos Búzios 0,791
Arraial do Cabo 0,790
Cabo Frio 0,792
Cachoeiras de Macacu 0,752
Casimiro de Abreu 0,781
Iguaba Grande 0,796
Marica 0,786
Rio Bonito 0,772
Rio das Ostras 0,775
São Pedro da Aldeia 0,780
Saquarema 0,762
Silva Jardim 0,731
Desvio Médio 0,018
Média 0,774
Coeficiente de Variação 0,024
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 0,781
Barra Mansa 0,806
Itatiaia 0,800
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Pinheiral 0,796
Piraí 0,776
Porto Real 0,743
Quatis 0,791
Resende  
Rio Claro  
Rio das Flores 0,739
Valença 0,776
Volta Redonda 0,815
Desvio Médio 0,024
Média 0,782
Coeficiente de Variação 0,031
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal  
Comendador Levy Gasparian 0,753
Engenheiro Paulo de Frontin 0,753
Mendes  
Miguel Pereira 0,777
Paraíba do Sul 0,771
Paty do Alferes 0,718
Sapucaia  
Três Rios 0,782
Vassouras 0,781
Desvio Médio 0,021
Média 0,762
Coeficiente de Variação 0,028
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 0,772
Itaguaí 0,768
Mangaratiba 0,790
Parati 0,777
Desvio Médio 0,008
Média 0,777
Coeficiente de Variação 0,011

Fonte: PNUD 
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APÊNDICE  C 

 

Índice GINI - 2000 
 

Índice GINI dos Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro - 2000 

  
Região Metropolitana  

Rio de Janeiro 0,616
Belford Roxo 0,488
Duque de Caxias  0,528
Guapimirim 0,557
Itaboraí 0,521
Japeri 0,514
Magé 0,522
Mesquita  
Nilópolis 0,479
Niterói 0,587
Nova Iguaçu 0,526
Paracambi 0,496
Queimados 0,493
São Gonçalo 0,489
São João de Meriti 0,475
Seropédica 0,565
Tanguá 0,483
Desvio Médio 0,040
Média 0,521
Coeficiente de Variação 0,077
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 0,559
Bom Jesus do Itabapoana 0,539
Cambuci 0,535
Italva 0,532
Itaocara 0,628
Itaperuna 0,545
Laje do Muriaé 0,513
Miracema 0,600
Natividade 0,590
Porciúncula 0,543
Santo Antônio de Pádua 0,553
São José de Ubá 0,550
Varre-Sai 0,562
Desvio Médio 0,030
Média 0,558
Coeficiente de Variação 0,054
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 0,575
Carapebus 0,455
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Cardoso Moreira 0,522
Conceição de Macabu 0,514
Macaé 0,562
Quissamã 0,523
São Fidélis 0,550
São Francisco de Itabapoana 0,620
São João da Barra 0,520
Desvio Médio 0,044
Média 0,538
Coeficiente de Variação 0,081
  

Região Serrana  
Bom Jardim 0,538
Cantagalo 0,572
Carmo 0,602
Cordeiro 0,532
Duas Barras 0,524
Macuco 0,545
Nova Friburgo 0,545
Petrópolis 0,578
Santa Maria Madalena 0,534
São José do Vale do Rio Preto 0,534
São Sebastião do Alto 0,511
Sumidouro 0,555
Teresópolis 0,579
Trajano de Morais 0,605
Desvio Médio 0,028
Média 0,554
Coeficiente de Variação 0,050
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 0,577
Armação dos Búzios 0,588
Arraial do Cabo 0,518
Cabo Frio 0,604
Cachoeiras de Macacu 0,508
Casimiro de Abreu 0,519
Iguaba Grande 0,564
Marica 0,549
Rio Bonito 0,574
Rio das Ostras 0,581
São Pedro da Aldeia 0,539
Saquarema 0,551
Silva Jardim 0,567
Desvio Médio 0,028
Média 0,557
Coeficiente de Variação 0,051
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 0,530
Barra Mansa 0,548
Itatiaia 0,552
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Pinheiral 0,529
Piraí 0,561
Porto Real 0,541
Quatis 0,539
Resende 0,565
Rio Claro 0,517
Rio das Flores 0,538
Valença 0,543
Volta Redonda 0,533
Desvio Médio 0,013
Média 0,541
Coeficiente de Variação 0,024
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal 0,534
Comendador Levy Gasparian 0,501
Engenheiro Paulo de Frontin 0,513
Mendes 0,545
Miguel Pereira 0,642
Paraíba do Sul 0,595
Paty do Alferes 0,582
Sapucaia 0,559
Três Rios 0,544
Vassouras 0,586
Desvio Médio 0,040
Média 0,560
Coeficiente de Variação 0,071
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 0,553
Itaguaí 0,521
Mangaratiba 0,545
Parati 0,594
Desvio Médio 0,026
Média 0,553
Coeficiente de Variação 0,048

Fonte: PNUD 
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APÊNDICE  D 

 

Receita Arrecadada em 2005 

 
Receita Arrecadada pelos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no exercício de 2005 

 
Região Metropolitana  

Rio de Janeiro 7.821.735.000,00
Belford Roxo 155.560.964,03
Duque de Caxias  688.602.470,33
Guapimirim 42.424.669,22
Itaboraí 106.255.536,57
Japeri 57.234.634,92
Magé 128.746.232,64
Mesquita 71.399.466,16
Nilópolis 71.589.733,18
Niterói 502.996.400,20
Nova Iguaçu 263.652.859,85
Paracambi 35.103.348,65
Queimados 64.164.673,38
São Gonçalo 277.518.378,72
São João de Meriti 151.127.174,54
Seropédica 48.723.353,54
Tanguá 23.040.000,62
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 15.848.439,58
Bom Jesus do Itabapoana 31.934.788,85
Cambuci 18.728.363,13
Italva 15.154.766,95
Itaocara 20.339.773,48
Itaperuna 57.104.797,09
Laje do Muriaé 12.844.504,37
Miracema 22.190.679,90
Natividade 18.869.860,23
Porciúncula 18.618.187,76
Santo Antônio de Pádua 31.838.281,40
São José de Ubá 12.598.252,79
Varre-Sai 13.997.557,27
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 939.863.188,65
Carapebus 47.579.614,73
Cardoso Moreira 19.144.010,55
Conceição de Macabu 21.410.788,94
Macaé 626.441.123,48
Quissamã 122.578.770,83
São Fidélis 31.560.639,96
São Francisco de Itabapoana 37.639.542,77
São João da Barra 71.472.662,00
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Região Serrana  

Bom Jardim 21.781.746,24
Cantagalo 32.515.005,76
Carmo 21.237.324,65
Cordeiro 17.963.649,05
Duas Barras 16.864.677,09
Macuco 12.676.766,39
Nova Friburgo 118.330.900,22
Petrópolis 247.782.088,01
Santa Maria Madalena 18.261.981,41
São José do Vale do Rio Preto 23.281.940,42
São Sebastião do Alto 14.406.829,99
Sumidouro 18.554.112,44
Teresópolis 143.100.095,78
Trajano de Morais 16.213.470,89
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 88.047.004,54
Armação dos Búzios 89.302.092,39
Arraial do Cabo 30.364.586,29
Cabo Frio 293.463.842,06
Cachoeiras de Macacu 49.067.674,24
Casimiro de Abreu 91.027.304,98
Iguaba Grande 24.126.133,29
Marica 66.869.991,81
Rio Bonito 59.548.269,43
Rio das Ostras 359.542.157,30
São Pedro da Aldeia 59.236.851,98
Saquarema 54.604.390,06
Silva Jardim 37.016.145,20
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 49.110.561,97
Barra Mansa 114.610.368,00
Itatiaia 40.662.628,82
Pinheiral 19.209.209,82
Piraí 71.653.998,33
Porto Real 56.024.485,85
Quatis 15.125.108,24
Resende 112.301.092,57
Rio Claro 18.417.121,20
Rio das Flores 14.381.697,78
Valença 37.431.414,62
Volta Redonda 266.427.298,75
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal 17.089.839,86
Comendador Levy Gasparian 13.265.800,18
Engenheiro Paulo de Frontin 14.225.518,17
Mendes 17.384.828,59
Miguel Pereira 22.655.526,57
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Paraíba do Sul 27.723.579,52
Paty do Alferes 26.658.422,47
Sapucaia 17.880.436,54
Três Rios 44.266.823,15
Vassouras 23.083.762,51
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 250.961.880,30
Itaguaí 135.347.181,13
Mangaratiba 61.215.710,51
Parati 39.026.103,88
  

Fonte: Prestação de Contas de Administração Financeira, exercício de 2005 (apêndice O) 
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APÊNDICE  E 

 

População Residente em 2005 

 
Receita Arrecadada pelos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no exercício de 2005 

 
Região Metropolitana  

Rio de Janeiro 6.094.182
Belford Roxo 480.695
Duque de Caxias  842.890
Guapimirim 44.141
Itaboraí 215.877
Japeri 94.237
Magé 232.254
Mesquita 182.544
Nilópolis 150.970
Niterói 474.048
Nova Iguaçu 830.093
Paracambi 43.012
Queimados 136.509
São Gonçalo 960.842
São João de Meriti 464.328
Seropédica 75.032
Tanguá 29.479
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 9.088
Bom Jesus do Itabapoana 36.027
Cambuci 14.439
Italva 12.532
Itaocara 23.053
Itaperuna 92.181
Laje do Muriaé 8.189
Miracema 28.300
Natividade 15.428
Porciúncula 16.825
Santo Antônio de Pádua 42.076
São José de Ubá 6.688
Varre-Sai 8.310
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 426.215
Carapebus 10.169
Cardoso Moreira 12.465
Conceição de Macabu 19.676
Macaé 156.409
Quissamã 15.683
São Fidélis 38.172
São Francisco de Itabapoana 46.023
São João da Barra 28.611
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Região Serrana  

Bom Jardim 23.915
Cantagalo 20.716
Carmo 15.778
Cordeiro 19.767
Duas Barras 10.624
Macuco 4.474
Nova Friburgo 177.387
Petrópolis 306.001
Santa Maria Madalena 10.240
São José do Vale do Rio Preto 21.660
São Sebastião do Alto 8.744
Sumidouro 14.930
Teresópolis 148.966
Trajano de Morais 9.662
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 97.702
Armação dos Búzios 23.013
Arraial do Cabo 26.392
Cabo Frio 159.684
Cachoeiras de Macacu 53.765
Casimiro de Abreu 26.243
Iguaba Grande 19.823
Marica 95.652
Rio Bonito 52.528
Rio das Ostras 47.816
São Pedro da Aldeia 75.934
Saquarema 61.592
Silva Jardim 23.221
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 94.335
Barra Mansa 175.325
Itatiaia 30.168
Pinheiral 22.475
Piraí 24.022
Porto Real 14.820
Quatis 11.960
Resende 117.416
Rio Claro 17.835
Rio das Flores 8.360
Valença 69.758
Volta Redonda 255.697
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal 10.956
Comendador Levy Gasparian 8.454
Engenheiro Paulo de Frontin 12.228
Mendes 17.723
Miguel Pereira 26.696
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Paraíba do Sul 39.597
Paty do Alferes 27.335
Sapucaia 18.242
Três Rios 75.744
Vassouras 33.207
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 140.342
Itaguaí 93.664
Mangaratiba 29.273
Parati 33.059
  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos. 
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APÊNDICE  F 

 

Receita Arrecadada per capita em 2005 

 
Receita Arrecadada per capita dos municípios do Estado do Rio de Janeiro no exercício  de 2005

 
Região Metropolitana  

Rio de Janeiro 1.283,48
Belford Roxo 323,62
Duque de Caxias  816,95
Guapimirim 961,12
Itaboraí 492,20
Japeri 607,35
Magé 554,33
Mesquita 391,14
Nilópolis 474,20
Niterói 1.061,07
Nova Iguaçu 317,62
Paracambi 816,13
Queimados 470,04
São Gonçalo 288,83
São João de Meriti 325,48
Seropédica 649,37
Tanguá 781,57
Desvio Médio 281,55
Média 624,38
Coeficiente de Variação 0,45
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 1.743,89
Bom Jesus do Itabapoana 886,41
Cambuci 1.297,07
Italva 1.209,29
Itaocara 882,30
Itaperuna 619,49
Laje do Muriaé 1.568,51
Miracema 784,12
Natividade 1.223,09
Porciúncula 1.106,58
Santo Antônio de Pádua 756,69
São José de Ubá 1.883,71
Varre-Sai 1.684,42
Desvio Médio 397,88
Média 1.203,50
Coeficiente de Variação 0,33
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 2.205,14
Carapebus 4.678,89
Cardoso Moreira 1.535,82
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Conceição de Macabu 1.088,17
Macaé 4.005,15
Quissamã 7.816,03
São Fidélis 826,80
São Francisco de Itabapoana 817,84
São João da Barra 2.498,08
Desvio Médio 2.184,05
Média 2.830,21
Coeficiente de Variação 0,77
  

Região Serrana  
Bom Jardim 910,80
Cantagalo 1.569,56
Carmo 1.346,01
Cordeiro 908,77
Duas Barras 1.587,41
Macuco 2.833,43
Nova Friburgo 667,08
Petrópolis 809,74
Santa Maria Madalena 1.783,40
São José do Vale do Rio Preto 1.074,88
São Sebastião do Alto 1.647,62
Sumidouro 1.242,74
Teresópolis 960,62
Trajano de Morais 1.678,07
Desvio Médio 539,36
Média 1.358,58
Coeficiente de Variação 0,39
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 901,18
Armação dos Búzios 3.880,51
Arraial do Cabo 1.150,52
Cabo Frio 1.837,78
Cachoeiras de Macacu 912,63
Casimiro de Abreu 3.468,63
Iguaba Grande 1.217,08
Marica 699,10
Rio Bonito 1.133,65
Rio das Ostras 7.519,29
São Pedro da Aldeia 780,11
Saquarema 886,55
Silva Jardim 1.594,08
Desvio Médio 1865,51
Média 1998,54
Coeficiente de Variação 0,93
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 520,60
Barra Mansa 653,70
Itatiaia 1.347,87
Pinheiral 854,69
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Piraí 2.982,85
Porto Real 3.780,33
Quatis 1.264,64
Resende 956,44
Rio Claro 1.032,64
Rio das Flores 1.720,30
Valença 536,59
Volta Redonda 1.041,96
Desvio Médio 962,94
Média 1391,05
Coeficiente de Variação 0,69
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal 1.559,86
Comendador Levy Gasparian 1.569,17
Engenheiro Paulo de Frontin 1.163,36
Mendes 980,92
Miguel Pereira 848,65
Paraíba do Sul 700,14
Paty do Alferes 975,25
Sapucaia 980,18
Três Rios 584,43
Vassouras 695,15
Desvio Médio 323,04
Média 1005,71
Coeficiente de Variação 0,32
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 1.788,22
Itaguaí 1.445,03
Mangaratiba 2.091,20
Parati 1.180,50
Desvio Médio 344,21
Média 1626,23
Coeficiente de Variação 0,21
  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos. 
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APÊNDICE  G 

 

Matrículas iniciais em 2005 

 
Matrículas iniciais na rede pública de ensino municipal no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2005 
 

Região Metropolitana  
Rio de Janeiro 760.447
Belford Roxo 46.611
Duque de Caxias  95.864
Guapimirim 8.009
Itaboraí 28.548
Japeri 16.435
Magé 34.390
Mesquita 15.013
Nilópolis 14.213
Niterói 23.221
Nova Iguaçu 64.922
Paracambi 6.546
Queimados 14.259
São Gonçalo 53.809
São João de Meriti 30.985
Seropédica 15.646
Tanguá 4.207
Desvio Médio 173.556,70
Média 72.536,76
Coeficiente de Variação 2,39
  

Região Noroeste Fluminense  
Aperibé 1.370
Bom Jesus do Itabapoana 4.025
Cambuci 1.393
Italva 1.692
Itaocara 1.859
Itaperuna 9.730
Laje do Muriaé 795
Miracema 3.999
Natividade 2.357
Porciúncula 2.336
Santo Antônio de Pádua 6.992
São José de Ubá 804
Varre-Sai 1.845
Desvio Médio 2.532,85
Média 3.015,15
Coeficiente de Variação 0,84
  

Região Norte Fluminense  
Campos dos Goytacazes 43.186
Carapebus 2.528
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Cardoso Moreira 2.610
Conceição de Macabu 2.763
Macaé 32.515
Quissamã 4.123
São Fidélis 3.851
São Francisco de Itabapoana 8.332
São João da Barra 4.616
Desvio Médio 14.343,92
Média 11.613,78
Coeficiente de Variação 1,24
  

Região Serrana  
Bom Jardim 2.308
Cantagalo 2.110
Carmo 1.699
Cordeiro 1.857
Duas Barras 2.056
Macuco 667
Nova Friburgo 18.732
Petrópolis 50.379
Santa Maria Madalena 2.516
São José do Vale do Rio Preto 3.881
São Sebastião do Alto 921
Sumidouro 1.817
Teresópolis 24.817
Trajano de Morais 1.489
Desvio Médio 13.639,81
Média 8.232,07
Coeficiente de Variação 1,66
  

Região das Baixadas Litorâneas  
Araruama 19.174
Armação dos Búzios 6.887
Arraial do Cabo 4.153
Cabo Frio 27.233
Cachoeiras de Macacu 7.146
Casimiro de Abreu 5.988
Iguaba Grande 3.008
Marica 12.476
Rio Bonito 10.315
Rio das Ostras 13.641
São Pedro da Aldeia 13.090
Saquarema 12.556
Silva Jardim 4.764
Desvio Médio 6.520,74
Média 10.802,38
Coeficiente de Variação 0,60
  

Região do Médio Paraíba  
Barra do Piraí 7.035
Barra Mansa 21.167
Itatiaia 5.679
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Pinheiral 3.594
Piraí 6.094
Porto Real 3.236
Quatis 2.534
Resende 14.383
Rio Claro 2.454
Rio das Flores 1.694
Valença 8.089
Volta Redonda 39.109
Desvio Médio 10.424,54
Média 9.589,00
Coeficiente de Variação 1,09
  

Região Centro-Sul Fluminense  
Areal 2.065
Comendador Levy Gasparian 1.851
Engenheiro Paulo de Frontin 2.111
Mendes 1.592
Miguel Pereira 3.452
Paraíba do Sul 6.184
Paty do Alferes 3.126
Sapucaia 1.862
Três Rios 8.883
Vassouras 3.488
Desvio Médio 2.221,24
Média 3.461,40
Coeficiente de Variação 0,64
  

Região da Costa Verde  
Angra dos Reis 20.820
Itaguaí 17.479
Mangaratiba 8.323
Parati 4.835
Desvio Médio 6.513,10
Média 12.864,25
Coeficiente de Variação 0,51
  

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censos Demográficos. 
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APÊNDICE  H 

 
 

Receita Municipal Arrecadada                  
 

                                              
2004 

 
Municípios Receita Arrecadada 

    
Areal 15.393.534,09 
Com. Levy Gasparian 11.919.273,15 
Eng. Paulo de Frontin 13.033.906,27 
Mendes 14.370.408,72 
Miguel Pereira 22.925.335,13 
Paraíba do Sul 31.861.880,85 
Paty do Alferes 20.950.179,35 
Sapucaia 18.905.748,54 
Três Rios  49.691.815,33 
Vassouras 30.713.902,54 
 
 
  
                                             2005  

 
 

Municípios Receita Arrecadada 
   

Areal 18.963.441,17 
Com. Levy Gasparian 13.265.800,18 
Eng. Paulo de Frontin 16.235.852,16 
Mendes 18.203.944,09 
Miguel Pereira 24.817.766,81 
Paraíba do Sul 34.607.833,78 
Paty do Alferes 26.851.422,47 
Sapucaia 21.456.515,21 
Três Rios  55.806.080,16 
Vassouras 35.621.413,80 

  
Fonte:TCE/RJ - Prestações de Contas de Administração Financeira 
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APÊNDICE  I 

 
 
 

Receitas Vinculadas ao Ensino 
                                           
 

  
 

2004 
 
 

Municípios 
 

Receitas Vinculadas ao Ensino 
 

Areal 2.253.791,73 
Com. Levy Gasparian 1.766.398,67 
Eng. Paulo de Frontin 1.973.003,28 
Mendes 1.254.718,95 
Miguel Pereira 3.311.769,67 
Paraíba do Sul 5.697.469,41 
Paty do Alferes 3.166.349,24 
Sapucaia 1.910.220,19 
Três Rios  8.378.402,62 
Vassouras 3.397.003,58 
 
 
 
 
  
                                             2005 

 
  

Municípios 
 

Receitas Vinculadas ao Ensino 
 

Areal 2.911.157,04 
Com. Levy Gasparian 1.994.444,04 
Eng. Paulo de Frontin 2.096.159,76 
Mendes 1.531.174,08 
Miguel Pereira 3.700.889,59 
Paraíba do Sul 6.164.835,27 
Paty do Alferes 3.616.074,21 
Sapucaia 2.088.427,29 
Três Rios  9.513.416,52 
Vassouras 3.966.814,55 
 
Fonte:TCE/RJ - Prestações de Contas de Administração Financeira 
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APÊNDICE  J 

Despesas Realizadas 

 
2004 

 
 

Municípios Despesa Realizada 
   

Areal 17.218.374,42 
Com. Levy Gasparian 11.553.646,15 
Eng. Paulo de Frontin 12.660.264,32 
Mendes 15.984.419,51 
Miguel Pereira 23.635.250,85 
Paraíba do Sul 35.654.184,20 
Paty do Alferes 20.341.526,11 
Sapucaia 18.117.031,14 
Três Rios  47.960.771,99 
Vassouras 33.018.966,79 
  

 
 

2005  
 
 
 

Municípios Despesa Realizada 
   

Areal 16.617.331,95 
Com. Levy Gasparian 15.094.119,06 
Eng. Paulo de Frontin 14.132.298,18 
Mendes 15.404.035,00 
Miguel Pereira 23.834.846,24 
Paraíba do Sul 33.758.321,51 
Paty do Alferes 23.266.828,69 
Sapucaia 21.206.586,70 
Três Rios  56.967.335,54 
Vassouras 30.220.743,36 

  
Fonte:TCE/RJ - Prestações de Contas de Administração Financeira 
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APÊNDICE  K 

                        
 
                        Despesas em ensino 

 
 

2004  
 
 
 

Municípios Despesas em ensino 
    

Areal 4.320.159,84 
Com. Levy Gasparian 3.074.693,74 
Eng. Paulo de Frontin 3.672.866,74 
Mendes 4.001.196,64 
Miguel Pereira 5.978.965,24 
Paraíba do Sul 8.818.470,10 
Paty do Alferes 5.218.562,37 
Sapucaia 3.823.225,06 
Três Rios  12.021.523,36 
Vassouras 5.565.963,42 
 
 
  
                                            2005   

 
 
 
 

Municípios Despesas em ensino 
    

Areal 4.553.980,00 
Com. Levy Gasparian 3.330.694,64 
Eng. Paulo de Frontin 3.637.080,23 
Mendes 3.760.319,66 
Miguel Pereira 6.497.607,38 
Paraíba do Sul 9.636.879,75 
Paty do Alferes 5.357.108,72 
Sapucaia 4.354.482,79 
Três Rios  13.895.248,37 
Vassouras 6.649.010,57 
Fonte:TCE/RJ - Prestações de Contas de Administração Financeira 
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APÊNDICE  L 
 

 
 

Despesa com recursos não Vinculados  em ensino 
                                            

  
                                            2004  

 
 
 

Municípios Despesa com recursos não Vinculados  em ensino 
    

Areal 2.066.368,11 
Com. Levy Gasparian 1.308.295,07 
Eng. Paulo de Frontin 1.699.863,46 
Mendes 2.746.477,69 
Miguel Pereira 2.667.195,57 
Paraíba do Sul 3.121.000,69 
Paty do Alferes 2.052.213,13 
Sapucaia 1.913.004,87 
Três Rios  3.643.120,74 
Vassouras 2.168.959,84 
 
 
 
  
                                            2005   

 
 
 

Municípios Despesa com recursos não Vinculados  em ensino 
    

Areal 1.642.822,96 
Com. Levy Gasparian 1.336.250,60 
Eng. Paulo de Frontin 1.540.920,47 
Mendes 2.229.145,58 
Miguel Pereira 2.796.717,79 
Paraíba do Sul 3.472.044,48 
Paty do Alferes 1.741.034,51 
Sapucaia 2.266.055,50 
Três Rios  4.381.831,85 
Vassouras 2.682.196,02 
Fonte:TCE/RJ - Prestações de Contas de Administração Financeira 
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APÊNDICE  M 
 
 
 
 
 

Avaliação do Saeb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avaliação do Saeb 
 
 

Municípios 
Ideb - 1 o ciclo 

do ensino 
fundamental 

Ideb -  2o ciclo 
do ensino 

fundamental 
Ideb Municipal 

AREAL 3,67   3,70 
COMENDADOR LEVY 
GASPARIAN 4,06 3,80 3,93 
ENGENHEIRO PAULO DE 
FRONTIN 4,27 3,70 3,98 
MENDES 4,65   4,65 
MIGUEL PEREIRA 4,84 5,10 4,97 
PARAIBA DO SUL 3,94 3,80 3,87 
PATY DO ALFERES 2,94   2,94 
SAPUCAIA 3,93 3,20 3,56 
TRES RIOS 3,87 4,00 3,94 
VASSOURAS 3,56 2,80 3,18 
Fonte: MEC/INEP 
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APÊNDICE  N 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitativo de Matrículas 
 
 
 
 

Municípios Matriculas 2004 Matriculas 2005 
      

Areal 2.155 2.065 
Com. Levy Gasparian 1.829 1.851 
Eng. Paulo de Frontin 2.048 2.111 
Mendes 1.643 1.592 
Miguel Pereira 3.415 3.452 
Paraíba do Sul 5.924 6.184 
Paty do Alferes 3.025 3.126 
Sapucaia 1.856 1.862 
Três Rios  8.760 8.883 
Vassouras 3.586 3.488 

                             Fonte: CIDE/RJ – 2005/2006 
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APÊNDICE  O 
 

         Processos de Prestação de Contas de Administração Financeira 
 

Municípios Prestação de Contas de Administração Financeira 

  2004 2005 2006 
Angra dos Reis 209.824-3/05 210.806-2/06 210.986-0/07 
Aperibé 222.072-7/05 203.744-9/07 210.724-0/07 
Araruama 211.238-4/05 224.145-6/06 222.794-1/07 
Areal 210.546-2/05 212.034-5/06 210.977-9/07 
Armação dos Búzios 208.067-0/05 212.395-7/06 212.143-4/07 
Arraial do Cabo 209.505-9/05 210.879-9/06 210.994-7/07 
Barra do Piraí 210.174-5/05 210.892-1/06 210.964-2/07 
Barra Mansa 209.740-1/05 210.681-0/06 210.734-5/07 
Belford Roxo 209.808-9/05 210.765-2/06 211.003-1/07 
Bom Jardim 214.276-7/05 215.190-6/06 210.846-4/07 
Bom Jesus do Itabapoana 209788-3/05 211447-9/06 219269-3/07 
Cabo Frio 209.780-1/05 209.542-9/06 209.806-5/07 
Cachoeiras de Macacu 209.805-7/05 210.829-4/06 210.820-0/07 
Cambuci 209799-2/05 210832-1/06 211667-3/07 
Campos dos Goytacazes 223822-7/05 210835-3/06 210996-5/07 
Cantagalo 209.312-0/05 210.825-8/06 211.149-1/07 
Carapebus 209.743-3/05 223.363-3/6 211.958-0/07 
Cardoso Moreira 210173-1/05 210893-5/06 210816-9/07 
Carmo 209.781-5/05 210.762-0/06 210.988-8/07 
Casimiro de Abreu 209.446-7/05 210.769-8/06 210.981-0/07 
Comendador Levy Gasparian 209.825-7/05 210.571-9/06 211.363-9/07 
Conceição de Macabu 209.347-5/05 210.684-2/06 210.651-7/07 
Cordeiro 209.723-3/05 210.878-5/06 210.208-6/07 
Duas Barras 209.826-1/05 210.889-4/06 211.000-9/07 
Duque de Caxias  207.826-7/05 209.829-5/06 209.346-5/07 
Engenheiro Paulo de Frontin 209.739-2/05 210.475-9/06 210.990-1/07 
Guapimirim 209.831-6/05 210.880-8/06 210.693-5/07 
Iguaba Grande 209.786-5/05 221.228-3/06 210.979-7/07 
Itaboraí 214.876-3/05 220.355-5/06 211.983-5/07 
Itaguaí 209.802-5/05 210.826-2/06 210.927-4/07 
Italva 209267-9/05 210289-8/06 210570-7/07 
Itaocara 209.591-8/05 210.407-2/06 210.595-7/07 
Itaperuna 209590-4/05 210820-8/06 210132-1/07 
Itatiaia 212.525-2/05 210.877-1/06 212.142-0/07 
Japeri 203.286-3/05 212.366-6/06 212.889-0/07 
Laje do Muriaé 209694-6/05 210548-2/06 210702-2/07 
Macaé 210.107-2/05 211.035-2/06 211.476-2/07 
Macuco 210.298-7/05 210.767-0/06 210.929-2/07 
Magé 209.816-6/05 210.887-6/06 210.985-6/07 
Mangaratiba 209.850-2/05 210.824-4/06 210.967-4/07 
Marica 209.660-5/05 210.555-5/06 210.720-4/07 
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Mendes 209.811-6/05 210.803-0/06 210.793-1/07 
Mesquita 209.823-9/05 210.868-0/06 211.887-5/07 
Miguel Pereira 209.759-2/05 210.624-2/06 210.785-4/07 
Miracema 209750-6/05 210232-5/06 210784-0/07 
Natividade 209594-0/05 210435-9/06 211008-1/07 
Nilópolis 209.819-8/05 210.764-8/06 210.815-5/07 
Niterói 209.015-4/05 210.446-8/06 210.957-9/07 
Nova Friburgo 209.464-9/05 212.188-2/06 211.508-1/07 
Nova Iguaçu 211.237-0/05 210.761-6/06 210.965-6/07 
Paracambi 209.769-7/05 210.883-0/06 210.984-2/07 
Paraíba do Sul 209.828-9/05 210.882-6/06 210.980-6/07 
Parati 209.756-0/05 210.881-2/06 210.953-3/07 
Paty do Alferes 209.817-0/05 210.697-9/06 209.320-1/07 
Petrópolis 210.176-3/05 210.885-8/06 210.989-2/07 
Pinheiral 209.502-7/05 210.816-7/06 210.817-3/07 
Piraí 209.796-0/05 210.763-4/06 210.114-9/07 
Porciúncula 210400-2/05 211388-7/06 210714-5/07 
Porto Real 209.763-3/05 210.840-8/06 211.981-7/07 
Quatis 209.829-3/05 216.335-5/06 210.270-9/07 
Queimados 210.066-2/05 210.662-4/06 210.818-7/07 
Quissamã 209.467-1/05 210.566-4/06 209.819-2/07 
Resende 211.899-6/05 209.334-0/06 209.594-4/07 
Rio Bonito 210.359-7/05 210.890-3/06 211.006-3/07 
Rio Claro 209.841-1/05 210.760-2/06 210.323-2/07 
Rio das Flores 211.140-1/05 211.692-6/06 211.978-0/07 
Rio das Ostras 209.791-0/05 210.884-4/06 210.975-1/07 
Santa Maria Madalena 210.744-6/05 211.514-8/06 210.831-9/07 
Santo Antônio de Pádua 208974-7/05 210768-4/06 209335-6/07 
São Fidélis 211422-7/05 217120-5/06 211662-3/07 
São Francisco de Itabapoana 209020-9/05 210476-3/06 212214-9/07 
São Gonçalo 217.401-5/05 219.928-9/06 223.511-4/07 
São João da Barra 209633-2/05 215499-0/06 217835-4/07 
São João de Meriti 209.755-6/05 214.624-0/06 205.360-3/07 
São José de Ubá 216875-3/05 219675-4/06 218052-1/07 
São José do Vale do Rio Preto 209.830-2/05 210.766-6/06 210.828-2/07 
São Pedro da Aldeia 209.798-8/05 212.192-3/06 210.949-2/07 
São Sebastião do Alto 210.265-0/05 211.521-1/06 211.101-9/07 
Sapucaia 209.735-6/05 211.076-6/06 210.495-1/07 
Saquarema 209.827-5/05 211.503-9/06 210.948-8/07 
Seropédica 214.504-2/05 211.132-6/06 210.983-8/07 
Silva Jardim 209.733-8/05 210.886-2/06 210.725-4/07 
Sumidouro 214.435-5/05 218.550-1/06 210.987-4/07 
Tanguá 209.832-0/05 212.709-2/06 210.982-4/07 
Teresópolis 209.814-8/05 210.648-8/06 210.819-1/07 
Trajano de Morais 214.410-5/05 210.888-0/06 211.009-5/07 
Três Rios 209.695-0/05 224.564-6/06 214.733-9/07 
Valença 209.821-1/05 211.574-8/06 211.360-7/07 
Varre-Sai 209447-1/05 210822-6/06 210731-3/07 
Vassouras 210.172-7/05 210.738-9/06 211.976-2/07 
Volta Redonda 222.252-9/05 223.231-4/06 219.855-8/07 



150 

 
APÊNDICE  P 
 
 

 
            Processos relativos aos Relatórios de Inspeções Ordinárias - 2007 

 
 

Municípios 
Processos relativos aos
Relatórios de Inspeções

Ordinárias - 2007 

Miguel Pereira 227.805-1/07 
Paty do Alferes 214.415-9/07 
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ANEXO  A 
 
PORTARIA Nº 42, DE 14 DE ABRIL DE 1999, DO MOG – DOU de 15.4.99 
 
Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e § 2º do 
art. 8º, ambos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, 
subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, observado o 
art. 113 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o art. 14, inciso XV, alínea "a", da 
Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 1.799-3, de 18 
de março de 1999, resolve: 
 
Art. 1º As funções a que se refere o art. 2o, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
discriminadas no Anexo 5 da mesma Lei, e alterações posteriores, passam a ser as constantes do 
Anexo que acompanha esta Portaria. 
§ 1o Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que 
competem ao setor público. 
§ 2o A função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação às quais não se possa associar 
um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, 
indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. 
§ 3o A subfunção representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de 
despesa do setor público. 
§ 4o As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria. 
 
Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 
a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 
c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto necessário à manutenção da ação de governo; 
d) Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, 
das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços. 
 
Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas 
estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determinações desta 
Portaria. 
 
Art. 4º Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, 
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 
Parágrafo único. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um 
código vazio, do tipo "0000". 
 
Art. 5º A dotação global denominada "Reserva de Contingência", permitida para a União no art.91 do 
Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser 
utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e sob coordenação do órgão 
responsável pela sua destinação, será identificada por código definido pelos diversos níveis de 
governo. 
 
Art. 6º O disposto nesta Portaria se aplica aos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para o exercício financeiro de 
2000 e seguintes, e aos Municípios a partir do exercício financeiro de 2002, revogando-se a Portaria 
no 117, de 12 de novembro de 1998, do ex-Ministro do Planejamento e Orçamento, e demais 
disposições em contrário. 
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Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 
 
01 - Legislativa 
031 - Ação Legislativa 
032 - Controle Externo 
 
02 - Judiciária 
061 - Ação Judiciária 
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
 
03 - Essencial à Justiça 
091 - Defesa da Ordem Jurídica 
092 – Representação Judicial e Extrajudicial 
 
04 - Administração 
121 – Planejamento e Orçamento 
122 - Administração Geral 
123 - Administração Financeira 
124 - Controle Interno 
125 - Normatização e Fiscalização 
126 - Tecnologia da Informação 
127 - Ordenamento Territorial 
128 - Formação de Recursos Humanos 
129 - Administração de Receitas 
130 - Administração de Concessões 
131 - Comunicação Social 
 
05 - Defesa Nacional 
151 - Defesa Área 
152 - Defesa Naval 
153 - Defesa Terrestre 
 
06 - Segurança Pública 
181 - Policiamento 
182 - Defesa Civil 
183 - Informação e Inteligência 
 
07 - Relações Exteriores 
211 - Relações Diplomáticas 
212 - Cooperação Internacional 
 
08 - Assistência Social 
241 - Assistência ao Idoso 
242 - Assistência ao Portador de Deficiência 
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 
244 - Assistência Comunitária 
 
09 - Previdência Social 
271 - Previdência Básica 
272 - Previdência do Regime Estatutário 
273 - Previdência Complementar 
274 - Previdência Especial 
 
10 - Saúde 
301 - Atenção Básica 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 
304 - Vigilância Sanitária 
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305 - Vigilância Epidemiológica 
306 - Alimentação e Nutrição 
 
11 - Trabalho 
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
332 - Relações de Trabalho 
333 - Empregabilidade 
334 - Fomento ao Trabalho 
 
12 - Educação 
361 - Ensino Fundamental 
362 - Ensino Médio 
363 - Ensino Profissional 
364 - Ensino Superior 
365 - Educação Infantil 
366 - Educação de Jovens e Adultos 
367 - Educação Especial 
 
13 - Cultura 
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 
392 - Difusão Cultural 
 
14 - Direitos da Cidadania 
421 - Custódia e Reintegração Social 
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
423 - Assistência aos Povos Indígenas 
 
15 - Urbanismo 
451 - Infra-Estrutura Urbana 
452 - Serviços Urbanos 
453 - Transportes Coletivos Urbanos 
 
16 - Habitação 
481 - Habitação Rural 
482 - Habitação Urbana 
 
17 - Saneamento 
511 - Saneamento Básico Rural 
512 - Saneamento Básico Urbano 
 
18 - Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 
542 - Controle Ambiental 
543 - Recuperação de Áreas Degradadas 
544 - Recursos Hídricos 
545 – Meteorologia 
 
19 - Ciência e Tecnologia 
571 - Desenvolvimento Científico 
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 
 
20 - Agricultura 
601 - Promoção da Produção Vegetal 
602 - Promoção da Produção Animal 
603 - Defesa Sanitária Vegetal 
604 - Defesa Sanitária Animal 
605 - Abastecimento 
606 - Extensão Rural 
607 – Irrigação 
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21 - Organização Agrária 
631 - Reforma Agrária 
632 – Colonização 
 
22 - Indústria 
661 - Promoção Industrial 
662 - Produção Industrial 
663 - Mineração 
664 - Propriedade Industrial 
665 - Normalização e Qualidade 
 
23 - Comércio e Serviços 
691 - Promoção Comercial 
692 - Comercialização 
693 - Comércio Exterior 
694 - Serviços Financeiros 
695 – Turismo 
 
24 - Comunicações 
721 - Comunicações Postais 
722 – Telecomunicações 
 
25 - Energia 
751 - Conservação de Energia 
752 - Energia Elétrica 
753 - Petróleo 
754 – Álcool 
 
26 - Transporte 
781 - Transporte Áreo 
782 - Transporte Rodoviário 
783 - Transporte Ferroviário 
784 - Transporte Hidroviário 
785 - Transportes Especiais 
 
27 - Desporto e Lazer 
811 - Desporto de Rendimento 
812 - Desporto Comunitário 
813 – Lazer 
 
28 - Encargos Especiais 
841 - Refinanciamento da Dívida Interna 
842 - Refinanciamento da Dívida Externa 
843 - Serviço da Dívida Interna 
844 - Serviço da Dívida Externa 
845 - Transferências 
846 - Outros Encargos Especiais 
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ANEXO  B 
 
PORTARIA INTERMINISTERIAL STN/SOF No 163, DE 04 DE MAIO DE 2001 
 
Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, estados, 
Distrito Federal e municípios, e dá outras providências. 
 
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e o SECRETÁRIO DE 
ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o, da Lei Complementar no 
101, de 4 de maio de 2000, e Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas Públicas 
Nacionais, em obediência ao disposto no art. 51 da Lei Complementar no 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), há a necessidade da uniformização dos procedimentos de execução 
orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
 
Considerando que a uniformização desses procedimentos impõe, necessariamente, a utilização de 
uma mesma classificação orçamentária de receitas e despesas públicas; 
 
Considerando, também, que, além da necessidade referida no item precedente, a unificação das 
mencionadas classificações trará incontestáveis benefícios sobre todos os aspectos, especialmente 
para o levantamento e análise de informações em nível nacional; 
 
Considerando, por outro lado, que, de acordo com o art. 52, incisos I, alínea "b", e II, alínea "b", da Lei 
Complementar no 101, de 2000, a demonstração da despesa constante do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária far-se-á por grupo de natureza; 
 
Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que cabe ao órgão central de 
contabilidade da União a edição das normas gerais para a consolidação das contas públicas, 
enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da referida Lei 
Complementar; 
 
Considerando, ainda, que, de acordo com o art. 4o do Decreto no 3.589, de 6 de setembro de 2000, o 
órgão central do Sistema de Contabilidade Federal é a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda; 
 
Considerando, finalmente, que, nos termos do art. 13 do Decreto no 3.750, de 14 de fevereiro de 
2001, compete à Secretaria de Orçamento Federal - SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – MP dispor sobre as classificações orçamentárias, resolvem: 
 
Art. 1o Para as consolidações mencionadas no art. 51 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do 
Tesouro nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF, órgão central do Sistema de Contabilidade 
Federal, nos prazos previstos no § 1o do referido art. 51. 
 
Art. 2o A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo I 
desta Portaria, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas 
peculiaridades. 
§ 1o Os entes da Federação encaminharão, mensalmente, à STN/MF, para fins de consolidação, os 
desdobramentos criados na forma do caput deste artigo. 
§ 2o A STN/MF publicará, anualmente, até o dia trinta de abril, a consolidação dos desdobramentos 
referidos no § 1o, que deverão ser utilizados por todos os entes da Federação no exercício 
subseqüente, com o objetivo de estabelecer uma padronização dessa classificação no âmbito das 
três esferas de Governo. 
§ 3o A STN/MF publicará, bem como divulgará na Internet, até quinze dias após a publicação desta 
Portaria, o detalhamento inicial das naturezas de receita, para fins de orientação na criação dos 
desdobramentos previstos no caput e padronização a que se refere o § 2o deste artigo. 
 
Art. 3o A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de 
I - categoria econômica; 
II - grupo de natureza da despesa; 
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III - elemento de despesa; 
§ 1o A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada 
"modalidade de aplicação", a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente 
por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e 
suas respectivas 
entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos 
transferidos ou descentralizados. 
§ 2o Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que 
apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto. 
§ 3o O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos 
e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer 
forma, 
subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização 
e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins. 
§ 4o As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza, por modalidade 
de aplicação e por elemento de despesa, e respectivos conceitos e/ou especificações, constam do 
Anexo II desta Portaria. 
§ 5o É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das 
necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária. 
 
Art. 4o As solicitações de alterações dos Anexos I e II desta Portaria deverão ser encaminhadas à 
STN/MF, que, em conjunto com a SOF/MP, terá o prazo máximo de trinta dias para deliberar sobre o 
assunto.  
 
Art. 5o Em decorrência do disposto no art. 3o a estrutura da natureza da despesa a ser observada na 
execução orçamentária de todas as esferas de Governo será "c.g.mm.ee.dd", onde:  
 
a. "c" representa a categoria econômica; 
b. "g" o grupo de natureza da despesa; 
c. "mm" a modalidade de aplicação; 
d. "ee" o elemento de despesa; e 
e. "dd" o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa. 
 
Parágrafo único. A discriminação das naturezas de despesa, de que trata o Anexo III desta Portaria, é 
apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender às necessidades de execução, 
observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria. 
 
Art. 6o Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, 
por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. 
 
Art. 7o A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente 
à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a 
consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social. 
 
Art. 8o A dotação global denominada "Reserva de Contingência", permitida para a União no art. 91 do 
Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser 
utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao 
disposto no art. 5o, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 2000, sob coordenação do órgão 
responsável pela sua destinação, será identificada nos orçamentos de todas as esferas de Governo 
pelo código "99.999.9999.xxxx.xxxx", no que se refere às classificações por função e subfunção e 
estrutura programática, onde o "x" representa a codificação da ação e o respectivo detalhamento. 
Parágrafo único. A classificação da Reserva referida no caput, quanto à natureza da despesa, será 
identificada com o código "9.9.99.99.99". 
 
Art. 9o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do 
exercício financeiro de 2002, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária. 
 
.Art. 10. Revogam-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, as disposições em contrário e, em especial, 
os itens 5 a 10 e os Adendos I, IV, IX, X e XI da Portaria SOF no 8, de 4 de fevereiro de 1985, a 
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Portaria no 35, de 1o de agosto de 1989, do Secretário de Orçamento e Finanças, da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, a Portaria no 576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, e respectivas alterações posteriores." (NR) 
 
ANEXO I 
NATUREZA DA RECEITA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
1000.00.00 Receitas Correntes 
1100.00.00 Receita Tributária 
1110.00.00 Impostos 
1111.00.00 Impostos sobre o Comércio Exterior 
1111.01.00 Imposto sobre a Importação 
1111.02.00 Imposto sobre a Exportação 
1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 
1112.01.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
1112.04.10 Pessoas Físicas 
1112.04.20 Pessoas Jurídicas 
1112.04.30 Retido nas Fontes 
1112.05.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
1112.07.00 Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos 
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 
1113.01.00 Imposto sobre Produtos Industrializados 
1113.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
1113.03.00 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
1115.00.00 Impostos Extraordinários 
1120.00.00 Taxas 
1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 
1130.00.00 Contribuição de Melhoria 
1200.00.00 Receita de Contribuições 
1210.00.00 Contribuições Sociais 
1220.00.00 Contribuições Econômicas 
1300.00.00 Receita Patrimonial 
1310.00.00 Receitas Imobiliárias 
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 
1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões 
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
1400.00.00 Receita Agropecuária 
1410.00.00 Receita da Produção Vegetal 
1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados 
1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 
1500.00.00 Receita Industrial 
1510.00.00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação 
1530.00.00 Receita da Indústria de Construção 
1600.00.00 Receita de Serviços 
1700.00.00 Transferências Correntes 
1710.00.00 Transferências Intragovernamentais Por STN/SOF nº 519/2001 
1720.00.00 Transferências Intergovernamentais 
1721.00.00 Transferências da União 
1721.01.00 Participação na Receita da União 
1721.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 
1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 
1721.01.04 Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art.157, I e 158, I, da Constituição) 
1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
1721.01.12 Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos  
ndustrializados 
1721.01.20 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF 
1721.01.30 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação 
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1721.01.32 Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro 
1721.09.00 Outras Transferências da União 
1721.09.01 Transferência Financeira - L.C. no 87/96 
1721.09.10 Complementação da União ao Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF 
1721.09.99 Demais Transferências da União 
1722.00.00 Transferências dos Estados 
1722.01.00 Participação na Receita dos Estados 
1722.01.20 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF 
1722.09.00 Outras Transferências dos Estados  
1723.00.00Transferências dos Municípios  
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas 
1740.00.00 Transferências do Exterior  
1750.00.00 Transferências de Pessoas 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
1760.00.00 Transferências de Convênios 
1900.00.00 Outras Receitas Correntes 
1910.00.00 Multas e Juros de Mora 
1920.00.00 Indenizações e Restituições 
1921.00.00 Indenizações 
1921.09.00 Outras Indenizações 
1922.00.00 Restituições 
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa 
1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 
1932.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária 
1990.00.00 Receitas Diversas 
2000.00.00 Receitas de Capital 
2100.00.00 Operações de Crédito 
2110.00.00 Operações de Crédito Internas 
2120.00.00 Operações de Crédito Externas 
2200.00.00 Alienação de Bens 
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis 
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis 
2300.00.00 Amortização de Empréstimos 
2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos 
2300.80.00 Amortização de Financiamentos 
2400.00.00 Transferências de Capital 
2410.00.00 Transferências Intragovernamentais Por STN/SOF nº 519/2001 
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais 
2421.00.00 Transferências da União 
2421.01.00 Participação na Receita da União 
2421.09.00 Outras Transferências da União 
2421.09.01 Transferência Financeira - L.C. no 87/96 
2421.09.99 Demais Transferências da União 
2422.00.00 Transferências dos Estados 2422.01.00 
Participação na Receita dos Estados 2422.09.00 
Outras Transferências dos Estados 2423.00.00 
Transferências dos Municípios 2430.00.00 
Transferências de Instituições Privadas 2440.00.00 
Transferências do Exterior 2450.00.00 
Transferências de Pessoas 2470.00.00 
Transferências de Convênios 2500.00.00 
Outras Receitas de Capital 2520.00.00 
Integralização do Capital Social 2590.00.00 
Outras Receitas 
 
ANEXO II 
NATUREZA DA DESPESA 
 
I - DA ESTRUTURA 
A - CATEGORIAS ECONÔMICAS 
3 - Despesas Correntes 
4 - Despesas de Capital 
B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA 
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1 - Pessoal e Encargos Sociais 
2 - Juros e Encargos da Dívida 
3 - Outras Despesas Correntes 
4 - Investimentos 
5 - Inversões Financeiras 
6 - Amortização da Dívida 
 
C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO 
20 - Transferências à União 
30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal 
40 - Transferências a Municípios 
50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 
70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais 
80 - Transferências ao Exterior 
90 - Aplicações Diretas 
99 - A Definir 
 
D - ELEMENTOS DE DESPESA 
01 - Aposentadorias e Reformas 
03 - Pensões 
04 - Contratação por Tempo Determinado 
05 - Outros Benefícios Previdenciários 
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 
08 - Outros Benefícios Assistenciais 
09 - Salário-Família 
10 - Outros Benefícios de Natureza Social 
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 
13 - Obrigações Patronais 
14 - Diárias - Civil 
15 - Diárias - Militar 
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 
19 - Auxílio-Fardamento 
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores 
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato 
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária 
24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária 
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 
30 - Material de Consumo 
32 - Material de Distribuição Gratuita 
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 
35 - Serviços de Consultoria 
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
37 - Locação de Mão-de-Obra 
38 - Arrendamento Mercantil 
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
41 - Contribuições 
42 - Auxílios 
43 - Subvenções Sociais 
45 - Equalização de Preços e Taxas 
46 - Auxílio-Alimentação 
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47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 
49 - Auxílio-Transporte 
51 - Obras e Instalações 
52 - Equipamentos e Material Permanente 
61 - Aquisição de Imóveis 
62 - Aquisição de Produtos para Revenda 
63 - Aquisição de Títulos de Crédito 
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado 
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 
66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos 
67 - Depósitos Compulsórios 
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 
72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado 
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 
75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado 
77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 
81 - Distribuição de Receitas 
91 - Sentenças Judiciais 
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 
93 - Indenizações e Restituições 
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 
95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
99 - A Classificar 
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