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Resumo 
 
O Fundef, implantado em 1998, pode ser considerado uma das reformas educacionais mais 

importante nos últimos anos para o País. Com a descentralização fiscal estimulada pelo fundo, 

um dos efeitos líquidos mais perceptíveis, além do aumento inicial do número de crianças 

matriculadas, foi a municipalização da rede de ensino público do ensino Fundamental, no 

período entre 1998 e 2004. 

 

Este trabalho mostra o efeito da municipalização sobre a variação das taxas de desempenho 

escolar dos alunos. Utilizando dados do Censo Escolar para os anos de 1998 e 2004, três 

modelos são propostos para avaliação deste impacto através das metodologias de primeira 

diferença e de diferenças em diferenças. Eles sugerem que a municipalização tem impacto 

sobre o desempenho, porém sua magnitude é pequena. De forma geral, este processo acabou 

comprometendo a qualidade do ensino.  Ademais, através da comparação entre as duas redes, 

é possível apontar variáveis da infra-estrutura escolar, como tamanho de turma e tamanho de 

escola, que influenciam o desempenho escolar. 

 

Palavras chaves: Avaliação de impacto, municipalização, primeira diferença, diferença em 

diferença, Censo Escolar. 
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Abstract 
 
Fundef, implanted in 1998, can be considered one of the most important educational reform in 

last years in Brazil. With fiscal decentralization stimulated by this fund, one of the more 

perceivable liquid effects, beyond the initial increase in the enrolled children number, was the 

municipalization of public fundamental education, in the period from 1998 to 2004. 

 

This paper shows municipalization effect on the school outcomes variation of pupils. Using 

data from Brazilian School Census for 1998 and 2004, three models are suggested in order to 

evaluate this impact applying first difference and difference in difference methodologies. 

They suggest that municipalization do has impact on the outcomes, however magnitude is 

small. In general, this process seems to endanger education quality. Moreover, comparing 

municipal with state schools, it is possible to point infrastructure school variables, such as 

classroom and school size, that influence student outcomes. 

 

Key words: Impact evaluation, municipalization, first difference, difference in difference, 

Brazilian School Census 
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1. Introdução 
 

Preocupar-se com a educação de uma nação é uma das formas de garantir seu crescimento 

econômico. A escolaridade assume papel fundamental na determinação do desenvolvimento 

econômico de um País na medida que as evidências empíricas na literatura econômica 

mostram que anos a mais de estudo levam a níveis salariais mais altos e aumentam a 

probabilidade de indivíduos estarem empregados. 

 

Além dos aspectos econômicos, a escolaridade tem sido associada, também, a uma variedade 

de benefícios não-econômicos: redução da criminalidade, redução trabalho infantil, entre 

outros (Hanushek e Luque, 2002). A evidência de que o impacto direto da educação sobre 

importantes variáveis não-econômicas ser tão ou mais importante que o seu impacto sobre as 

variáveis econômicas revela que investimentos em educação têm importantes externalidades 

sociais que tornam o subinvestimento ainda mais penoso para o desenvolvimento humano de 

uma sociedade (Barros e Mendonça, 1997). Assim a educação tem, cada vez mais, se tornado 

uma variável estratégica na elaboração de políticas públicas de promoção social e redução de 

desigualdade. 

 

Nesse sentido, Barros, Henriques e Mendonça (2000) mostram que os impactos da expansão 

da educação sobre a evolução de diversos aspectos socioeconômicos agregados, como o 

crescimento econômico, a redução no crescimento populacional, a queda na mortalidade 

infantil e o aumento na expectativa de nascimento são, recorrentemente, positivos e 

significativos. De fato, a eliminação do atraso educacional reduziria o crescimento 

populacional em 15% e a mortalidade em 20%; o desempenho educacional futuro seria 

melhorado em cerca de 20%. Destaca-se, também, que o impacto de um ano extra na 

escolaridade média da população pode aumentar a taxa de crescimento anual da renda per 

capita em 0,35 ponto percentual. 

 

Outros estudos brasileiros mostram que a educação também é responsável por 

aproximadamente de 35% a 50% da desigualdade salarial, explicada pelos altos retornos da 

educação no Brasil e pela parcela ainda pequena da população que tem acesso a níveis mais 

elevados de educação. (Barros e Mendonça, 1996 ). Mais uma vez, tais resultados reforçam a 
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proposição de que é difícil pensar uma política consistente de combate à pobreza e à 

desigualdade de renda no Brasil que não passe por uma política educacional. 

 

Na última década, avanços recentes gerados por reformas voltadas principalmente para o 

Ensino Fundamental, resultaram na quase universalidade do acesso à escola. Hoje quase 98% 

das crianças entre 7 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental, enquanto que no início 

dos anos 90, essa taxa era por volta de 85%, segundo dados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Atualmente, o ensino 

fundamental comporta cerca de 30 milhões de estudantes, o ensino médio, 5 milhões e o 

ensino superior, 2,5 milhões. Os dados do Censo Escolar de 2005 evidenciam a magnitude da 

cobertura do atendimento público na educação, mostrando que mais de 86% dos alunos da 

educação básica estudam em estabelecimentos municipais ou estaduais.  

 

No entanto, apesar da melhora educacional verificada em relação ao acesso à educação, ainda 

persistem problemas relacionados principalmente à sua qualidade e conseqüentemente do 

desempenho escolar no País. Os alunos brasileiros obtiveram baixo desempenho médio no 

exame “Programa Internacional de Avaliação de Alunos” (PISA) 2000. Concretamente, entre 

todos os paıses pesquisados, o Brasil ocupa a última posição em termos de desempenho 

médio, em todas as provas. Por exemplo, em leitura, a média brasileira é de 383 pontos (31º, o 

último), enquanto que a média do conjunto dos paıses é de 499 pontos, a média finlandesa (1º 

lugar) é de 548 pontos e a média mexicana é de 428 pontos (30º, penúltimo) 

 

Pela prova Saeb (Sinopses Estatísticas da Educação Básica) de 2003, 55% dos alunos que 

concluem a quarta série do ensino fundamental tem desempenho em leitura considerado 

crítico ou muito crítico, sendo que no Nordeste e Norte esse valor chega a 70% e 66%, 

respectivamente, enquanto para o Sudeste e o Sul as proporções são de 44% e 47%.  

 

No ensino fundamental da rede pública, a alta taxa de repetência, cerca de 14%, acaba 

acarretando uma grande defasagem entre a idade do aluno e a série cursada. Para se ter idéia 

da dimensão dessa defasagem, em 2004 em cada cem alunos matriculados no ensino 

fundamental 34% não tinham a idade adequada à série que cursavam. Altas taxas de 

repetência refletem em baixos anos médios de estudo, o que coloca o Brasil em uma situação 

desprivilegiada em relação a vários países com nível de renda semelhante.  
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Os exames nacionais padronizados também indicam uma estreita relação entre a taxa de 

aprovação e o nível acadêmico atingido pelos alunos, segundo estudo recente do Banco 

Mundial. Altas taxas de repetência levam a maiores taxas de evasão, e mesmo que algumas 

crianças deixem a escola e se matriculem novamente mais tarde, a combinação desses eventos 

leva a um aumento de idade e conseqüente alteração nas taxas de distorção idade/série. Dado 

que o custo de oportunidade do tempo da criança aumenta com a idade, quanto mais alta a 

taxa de distorção idade/série, maior o risco de a criança abandonar definitivamente a escola 

antes de concluir o ensino fundamental.  

 

Além disso, como Menezes-Filho e Pazello (2004) defendem, a alta taxa de evasão escolar - 

concentrada nas crianças com background familiar mais pobre -, pode ser atribuída à má 

qualidade da educação que essas recebem no sistema público de ensino. De fato, as políticas 

educacionais não devem se restringir apenas a aumentar os anos de estudo dos indivíduos, 

mas também precisam melhorar a qualidade dos anos de escolaridade existente. Assim, para 

muitos, as iniciativas de políticas não deveriam focar em quantidade de escolaridade, mas ao 

invés disso, na sua qualidade (Hanushek, 2003). 

 

A questão de como a qualidade, medida por fatores como infraestrutura escolar e professores, 

afeta desempenho escolar dos alunos ainda está aberta na literatura. De um lado estudos como 

Hanushek (1986) mostram que não existe uma relação sistemática ou consistente, pelo menos 

para EUA, entre desempenho escolar e os recursos escolares. De outro lado, trabalhos como 

os de Card e Kruger (1992a, 1992b) encontram que turmas reduzidas e maiores salários dos 

professores aumentam o prêmio de salário de um ano adicional de estudo, já na idade adulta. 

Mas, em geral, o impacto da escola é de relevância pequena especialmente quando comparada 

à parcela explicada pelo background familiar. 

 

No entanto, a persistência na investigação sobre a importância da escola sobre os resultados 

escolares se justifica pelo fato de políticas educacionais serem o instrumento direto existente 

para modificar a qualidade do ensino e elevar os níveis médios de aprendizado. Podemos 

dizer ainda ser este o instrumento disponível mais eficiente no curto e médio prazo para 

promover melhorias no ensino, já que é o resultado de políticas educacionais de relativa 

facilidade de implementação. 
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A implantação do Fundef (Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério), em 1998, pode ser considerada uma das reformas 

educacionais mais importante nos últimos anos para o País. Através da mudança na forma de 

financiamento do ensino fundamental na rede pública centrada na descentralização fiscal, seu 

principal objetivo é melhorar a qualidade da educação através de uma redistribuição regional 

de recursos que possibilite aos municípios melhorar a infraestrutura de suas escolas bem como 

a formação de seus professores.  

 

Entre 1998 e 2004 de fato se observa a elevação do grau de escolaridade dos professores, do 

aumento da duração dos turnos de aula, do total de alunos matriculados, do número de 

professores em atividade, além de estimular a municipalização do ensino. Este último foi um 

dos efeitos líquidos mais perceptíveis do Fundef, neste período, mas seu impacto direto na 

melhora do desempenho escolar dos alunos ainda não está bem estabelecido. 

 

O objetivo deste trabalho é testar o efeito da municipalização sobre o desempenho escolar dos 

alunos, medido pela taxa de distorção idade-série e a taxa de abandono, utilizando dados do 

Censo Escolar para os anos de 1998 e 2004, que captam a mudança de política introduzida 

com o Fundef.  Três modelos são utilizados: o primeiro utiliza o estimador de diferença em 

diferenças considerando a rede estadual como grupo de controle e a municipal como grupo de 

tratamento e analisa a mudança no desempenho médio das escolas da rede municipal vis a vis 

as escolas da rede estadual entre os dois períodos. O segundo modelo é um modelo de efeito 

fixo para a diferença do desempenho escolar médio dos municípios entre os dois períodos que 

permite testar a importância da expansão da rede municipal vis a vis o efeito migração entre 

as redes e, finalmente, o terceiro modelo compara a evolução do desempenho dos alunos das 

escolas estaduais e das municipais em cada município de forma a captar a importância das 

mudanças na qualidade dos serviços educacionais entre os dois períodos.      

 

Este trabalho se inicia com a revisão da literatura na área da economia da educação, com 

destaque para os determinantes de desempenho escolar. Essas podem ser agrupadas em três 

esferas: as variáveis de background familiar, as variáveis relacionadas à condição de oferta 

escolar; as variáveis relacionadas ao ambiente comunitário (do município). Em seguida, na 

segunda seção, analisamos o processo de municipalização em si. A descrição dos dados 

utilizados referentes às escolas das redes estadual e municipal de ensino fundamental público, 

mostrando suas diferenças, de modo a compreender melhor como a escola municipal altera o 
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desempenho do aluno é feito na terceira seção. Finalmente na seção quatro, são estimados os 

modelos discutidos acima. que permitem uma avaliação desta importante política pública 

adotada no Brasil.. 
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2. Determinantes do desempenho escolar 
 

A maneira pela qual a educação afeta o desempenho dos alunos é ainda pouco compreendida 

embora os benefícios econômicos da educação sejam conhecidos e, na maioria dos casos, 

indiscutíveis. De maneira geral, uma das hipóteses mais aceita é que, indo à escola, os 

indivíduos adquiram determinados conhecimentos e desenvolvam certas habilidades que 

possuem um alto valor no mercado de trabalho. Entretanto, não é tão simples definir quais são 

e como são medidos tais conhecimentos e habilidades e, adicionalmente, como esses são 

determinados. 

 

Tradicionalmente, trabalhava-se com anos de escolaridade como medida de educação. Com o 

tempo, verificou-se que tal variável não trazia informações suficientes sobre o verdadeiro 

nível e padrão educacional dos indivíduos. A despeito disso, o avanço das pesquisas na área 

de educação com a realização de censos escolares e de testes entre os alunos permitiram aos 

pesquisadores a utilização de novas variáveis. Assim, vários estudos têm utilizado a 

pontuação dos estudantes em testes padronizados, como o Saeb no Brasil, como medida de 

conhecimentos adquiridos na escola. Hanushek usa esses indicadores para estudar o impacto 

dos insumos escolares na qualidade de ensino, na hipótese que os resultados de tais testes são 

um bom previsor do desempenho futuro dos estudantes. Outros estudos, como o nosso, ainda 

usam outras variáveis derivadas de Censos Escolares, como medida de desempenho dos 

alunos. 

 

Silva e Hasenbalg (2002) destacam três dimensões importantes com relação à estrutura 

familiar que afeta o desempenho do aluno na escola. A primeira seria relacionada aos recursos 

econômicos disponíveis para os gastos educacionais dos filhos, denominada de capital 

econômico. A segunda dimensão seria relacionada aos recursos educacionais ou capital 

cultural da família, que pode propiciar um ambiente mais adequado ao aprendizado. A última 

dimensão de estrutura familiar que afeta o desempenho do indivíduo no sistema de ensino 

seria em relação à estrutura dos arranjos familiares, que podem facilitar ou prejudicar a ação 

dos indivíduos dentro da estrutura social.  

 

Os autores estudam o efeito destas dimensões nas transições escolares entre séries para o 

Brasil com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio - PNAD - de 1999, 



 14 

utilizando a renda per capita para dimensionar o capital econômico, os anos de estudo do 

chefe da família para determinar o capital cultural, e, para apurar o capital social familiar, os 

autores utilizam a chefia feminina, o número de filhos no domicílio e extensão familiar. Como 

esperado, seus resultados mostram uma relação positiva para as variáveis de capital 

econômico e cultural e negativa para as variáveis de capital social familiar. O padrão do efeito 

das variáveis explicativas é crescente até a 4ª série do ensino fundamental, onde começa a 

declinar, mostrando uma maior influência das variáveis de background familiar até o meio do 

ensino fundamental.  

 

No intuito de estudar a diferença educacional entre São Paulo e a região Nordeste, Barros e 

Lam (1996) utilizaram a educação dos pais e a renda do chefe do domicílio como 

determinantes da demanda intradomiciliar por educação. Utilizando dados da PNAD para 

1982, eles encontraram um importante papel da educação dos pais, principalmente das mães, 

na determinação dos anos médios de estudo de crianças de 14 anos de idade, sendo que o 

efeito observado foi maior para as crianças nordestinas.  

 

Os estudos mencionados até aqui focam nos fatores familiares nas análises dos determinantes 

do desempenho escolar. Poucos estudos brasileiros têm enfocado os outros dois conjuntos de 

fatores mencionados acima – escolares e comunitários. Um dos primeiros estudos que tenta 

incorporar variáveis relacionadas à oferta da educação na análise dos determinantes da 

escolaridade no Brasil é o de Barros et alii (2001). Eles consideraram cinco fatores 

determinantes do desempenho escolar: recursos familiares, características pessoais e 

geográficas, qualidade e disponibilidade da oferta do ensino, recursos comunitários e custo de 

oportunidade do estudo.  

 

Para os recursos familiares, os autores utilizaram as variáveis clássicas, renda per capita da 

família e o nível de escolaridade dos pais. Com relação aos fatores de qualidade e 

disponibilidade dos serviços escolares da comunidade, Barros et alii utilizaram a qualidade 

dos professores e a qualidade da infra-estrutura das escolas para captar o lado da qualidade 

escolar. Para apurar a disponibilidade, eles empregaram a razão entre o número de escolas do 

ensino médio e a população de 11 a 25 anos e a duração média do percurso casa-escola.  

 

Para captar os recursos comunitários foram utilizadas a escolaridade média da população 

adulta e a renda per capita da comunidade. Os autores argumentam que a inclusão destas 
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variáveis é importante, pois adultos com nível educacionais maiores podem auxiliar melhor as 

tarefas escolares das crianças, diminuindo o custo da educação e em comunidades mais ricas, 

menor nível educacional pode reduzir as chances de emprego e melhores salários.  

 

Os autores utilizam dados da PNAD de 1996 e da Pesquisa de Padrão de Vida (PPV) 1996/97 

para explorar suas conjecturas e encontram que os coeficientes das variáveis comunitárias, 

qualidade da infra-estrutura e de disponibilidade de serviços educacionais foram positivos e 

significativos. No caso da educação média dos professores, os resultados não foram muito 

claros, pois considerando a educação média dos professores do ensino fundamental o impacto 

foi positivo, porém, no caso dos professores do ensino médio, o impacto foi negativo. Porém, 

as variáveis de background familiar apresentaram maior impacto.  

 

O trabalho de Barros et alli (2001) é importante por trazer à discussão dos determinantes de 

educação, a importância das variáveis de caráter comunitário e de oferta dos serviços 

educacionais, mostrando que essas variáveis realmente afetam a educação e não podem ser 

postas a margem dos estudos educacionais. Uma ressalva que pode ser feita a esse trabalho, é 

que os autores utilizam as variáveis relacionadas à escola e comunidade no mesmo nível das 

variáveis intradomiciliares e individuais, estimando os determinantes educacionais através do 

modelo MQO. 

 

Riani (2004) faz uma análise do desempenho escolar considerando vários fatores familiares, 

escolares e comunitários que afetam a educação. Diferentemente da maioria dos trabalhos 

publicados no Brasil, que concentram suas análises apenas no primeiro fator que determinam 

os condicionantes intradomiciliares da educação, esse trabalho leva em consideração questões 

de oferta da educação. A incorporação dessas últimas variáveis da oferta do sistema de ensino 

é relevante para a elaboração de políticas públicas que possam melhorar a educação em seus 

aspectos quantitativos e qualitativos.  Assim, investiga como que os fatores de background 

familiar, comunitários e escolares determinam a probabilidade de freqüentar a escola na idade 

adequada à série no ensino fundamental e médio no Brasil, recorrendo aos modelos logísticos 

hierárquicos de dois níveis: indivíduo e município. 

 

Segundo a autora, estimando por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), as variáveis são 

agregadas no mesmo nível das individuais, assumindo que os erros são independentes e com 

variância constante (e na ausência desses pressupostos as estimativas podem ser enviesadas e 
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não eficientes). Numa análise agregada do Brasil é bem provável que estes pressupostos não 

se apliquem. Se considerarmos que a relação entre as características dos estudantes e seus 

desempenhos escolares pode variar através dos municípios devido as diferentes 

disponibilidades e qualidades de recursos educacionais, bem como à diferença de estoque de 

capital e riqueza municipal. Para lidar com a quebra dos pressupostos dos modelos MQO, ela 

opta pelos modelos hierárquicos. Esses modelos, além de possibilitar a obtenção de melhores 

estimativas, permitem estudar a interação das variáveis independentes entre os níveis. 

 

As variáveis explicativas são agrupadas em três esferas: as variáveis de background familiar, 

como educação dos pais, posição ocupacional do pai e número de filhos no domicílio; as 

variáveis relacionadas à condição de oferta escolar como tamanho das salas de aula, educação 

e salário dos professores, média de horas-aula, porcentagem de escolas com bibliotecas, 

quadras, laboratórios de informática e ciências; as variáveis relacionadas aos recursos dos 

municípios, como anos médios de estudo da população adulta, porcentagem de escolas 

públicas e porcentagem de escolas municipais dentre as públicas. 

 

A conclusão a que se chega é que os fatores familiares possuem importante impacto sobre a 

probabilidade de freqüentar a escola na idade adequada nos dois níveis de ensino, porém, os 

fatores escolares também, abrindo possibilidades para a elaboração de políticas públicas que 

beneficiem a melhoria dos insumos escolares, ou seja, melhor qualificação dos professores e 

infra-estrutura das escolas. 

 

León e Menezes-Filho (2002) fazem uma análise descritiva dos indicadores e determinantes 

da reprovação, avanço e evasão escolar condicional à reprovação no Brasil para as seguintes 

séries-diploma: 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, no período 

1984-1997. Utilizam dados em painel da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, 

seguindo os mesmos indivíduos ao longo do tempo. Procuram encontrar os determinantes da 

seleção dos indivíduos ao longo do ciclo escolar, concentrando a análise nas características 

familiares e nos seus efeitos sobre as probabilidades de sucesso. Concluem que esses efeitos 

são mais importantes nas séries mais avançadas, e principalmente como determinantes do 

avanço escolar. Além disso, durante o período em análise, as características familiares 

perderam parte de sua importância, apontando para a universalização do ensino. 
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A pouca relevância das variáveis escolares tem sido uma característica polêmica, mas 

persistente, da literatura internacional sobre o desempenho dos alunos. De acordo com 

Relatório Coleman, menos de 2% da variância total do desempenho dos alunos (brancos e 

negros) são atribuídos a características escolares, enquanto menos de 4% são atribuídos a 

características dos professores. Em uma resenha mais recente, Hanushek (1989) apresenta um 

resumo das estimativas dos coeficientes dos gastos escolares sobre o desempenho dos alunos 

em 187 estudos, chegando à conclusão de que a única variável cuja relevância para o 

aprendizado dos alunos parece ser realmente robusta é a experiência do professor. 

 

Diversos estudos que utilizam mínimos quadrados ordinários (MQO) apontam a existência de 

uma forte relação entre as características dos alunos e de suas famílias, e o desempenho 

escolar1, mas concluem que não há uma relação robusta entre as variáveis escolares e as 

características dos professores, por um lado, e o rendimento dos alunos por outro (Hanushek, 

1989). 

 

Com base nesses dados acima citados, Ferreira et alli (2002) estimam uma função de 

produção educacional para o ensino fundamental brasileiro, com base nos dados do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para as 8as séries em 1999. Utilizando modelos 

hierárquicos lineares, de forma a evitar viés de agregação, os autores sugerem, através de 

estimações obtidas, que cerca de oitenta por cento da variância em desempenho médio entre 

as escolas deve-se a diferenças na composição sócio-econômica de seus alunos.  

 

Ademais, como em outros estudos internacionais, a rede a que a escola pertence está 

relacionada de forma importante com o desempenho de seus alunos, com a escola particular 

superando a escola pública. Não obstante, e em contraste com a maior parte da literatura 

internacional, outras variáveis escolares, tais como a escolaridade dos professores e a 

qualidade da infraestrutura física das escolas, também afetam o desempenho dos estudantes. 

Esse resultado não só confirma que escolas melhores levam a melhores resultados, como 

também mostra que essa variância de qualidades escolares pode ser efetivamente observada 

na amostra das escolas brasileiras em operação em 1999. Isso quer dizer que há escolas no 

Brasil onde as crianças estão aprendendo menos do que deveriam, por causa da insuficiência 

                                                 
1 (Summers e Wolfe, 1977; Hanushek 1989; Barros, Mendonça e Santos, 1999) 
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de recursos financeiros, da insuficiência de professores, de sua baixa escolaridade e de salas 

barulhentas e abafadas. 

 
A hipótese de que o desempenho do aluno pode ser diretamente influenciado pelo ambiente 

escolar, seja ele determinado pelos professores, como pela estrutura da escola, é cada vez 

mais aceita, não só por educadores, mas por toda a sociedade. Ainda não se sabe o quão 

importante são os recursos financeiros para a qualidade de uma escola. Ainda que nem todas 

as virtudes de uma boa escola – como a harmonia entre pais, alunos e professores –, possa ser 

obtida com recursos dessa natureza, a importância dos mesmos na construção de um ambiente 

que favoreça a aprendizagem é fundamental (Menezes-Filho e Pazello, 2004). 

 

A capacidade do FUNDEF de ampliar o potencial cognitivo dos alunos da rede pública foi 

medida por Menezes-Filho e Pazello (2004). Usando resultados dos estudantes em exames da 

SAEB, estes autores confirmaram a significância de variáveis de infra-estrutura escolar, assim 

como a remuneração de professores e diretores, na melhora das notas dos alunos. Foram 

consideradas também a experiência dos professores e a escolaridade dos pais na análise. Os 

efeitos da melhora nas rendas escolares repercutiram, especialmente, em escolas municipais 

do nordeste do país, desde a implementação do FUNDEF. Poderemos assim confirmar 

resultado encontrado por Menezes-Filho e Pazello (2004) de que políticas de transferências de 

recursos parecem ter efeitos apenas nas regiões que inicialmente tinham uma maior carência 

destes recursos e que a retirada de recursos das regiões mais ricas não parece afetar 

negativamente o desempenho de seus alunos. 

 

Felício e Fernandes (2005) propõem métodos alternativos para investigar a relação da escola e 

o desempenho escolar. A motivação para tal estudo reside na diversidade de resultados, que, 

em geral, apontam para a pequena relevância do impacto da escola, ainda mais quando 

comparada à parcela explicada pelo background familiar. No entanto, existem evidências de 

que representação da qualidade da escola por meio de insumos escolares levaria a 

subestimações do efeito da escola. 

 

Dessa forma, utilizando dados do SAEB 2001 (para as 4as séries do Ensino Fundamental do 

Estado de São Paulo), dois métodos de avaliação são propostos: decompondo a desigualdade 

de notas em uma parte explicada pela escola e outra atribuída ao background família e com a 

inclusão de variáveis dummy indicativas de escola, conseguem estimar - por efeitos fixos - a 
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importância de cada escola no aprendizado dos alunos e estabelecer um ranking da qualidade 

das escolas A partir desse ranking, foram feitas simulações em que se supõe que as crianças 

estudam em uma escola representativa da média das cinco melhores escolas. 

  

Os resultados indicam que o efeito escola pode explicar entre 0 e 28,4% da desigualdade total 

de notas de Língua Portuguesa e entre 8,7 e 34,4% para Matemática. . Tanto para as notas de 

Língua Portuguesa quanto de Matemática, as simulações utilizando todas as escolas 

apresentam um impacto de um desvio-padrão, o que ilustrativamente significa elevar o 

desempenho médio das 4as série ao obtido pelas 7as séries. Mesmo entre as escolas públicas é 

possível obter um avanço significativo com um ganho de três anos de estudo para Matemática 

e 2,4 para Língua Portuguesa. Para as notas de Língua Portuguesa, isso significa igualar o 

desempenho médio na rede pública ao obtido na rede particular. 

 

Este estudo sugere que políticas educacionais e investimento em educação podem gerar 

avanços significativos no desempenho escolar repetindo experiências já existentes no atual 

sistema educacional. 
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3. A municipalização do ensino 

 
A educação brasileira certamente avançou no requisito de universalização do Ensino Básico: 

o aumento da matrícula no ensino fundamental mostra que o Brasil fez um progresso rápido e 

significativo rumo às metas do “Educação para Todos”. A taxa líquida de matrícula no ensino 

fundamental passou de 89% para 96% de 1996 a 2001. Hoje, 98% das crianças de 7 a 14 anos 

estão matriculadas. Segundo os dados do Inep, estes 2% no entanto ainda representam um 

milhão de crianças, nessa faixa etária, fora da escola.  

 

A matrícula no ensino fundamental cresceu 7,3% entre 1997 e 1999, mas a partir de então 

apresenta tendência de queda. Esta queda é concentrada na 1ª a 4ª séries, com redução de 

13,4% no período de 1999 a 2005, já na 5ª a 8ª séries esse número permaneceu estável, com a 

diminuição de apenas 0,5%. Esta queda, por sua vez, pode ser atribuída a uma melhor 

adequação da idade das crianças em relação à sua série, além do efeito demográfico. 

 

De fato, como essa redução se concentra nos anos iniciais, poderia ser a indicação de uma 

correção de fluxo, ou seja, as crianças estão repetindo menos, ficando menos tempo nas séries 

iniciais e avançando na escola. Assim, grande parte dessa redução se deu por conta do 

aumento da retenção das crianças aliada à taxa de atendimento de 97% para a faixa etária de 7 

a 14 anos. Vale ressaltar que a questão demográfica deve ter pouco peso para explicar essa 

redução no número de crianças matriculadas, já que mesmo que a taxa da natalidade tenha 

caído, ela ainda é positiva - suficiente para garantir uma taxa positiva de crianças ingressantes 

todos os anos. 

 

Somam-se ao movimento em relação às matrículas, os sinais da municipalização do ensino, 

com a redução de matrículas na rede estadual enquanto acompanhamos o aumento na rede 

municipal (figura 1). 
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Figura 1: Evolução do número de matrículas (1997 a 2005) 
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Fonte: Inep (MEC) 

O fim dos anos 90 presenciou um grande processo de municipalização do ensino fundamental 

da rede pública. Enquanto que em 1997 52,7% dos alunos de 1ª a 4ª série estavam 

matriculados na rede municipal, em 1999 esse número já era de 65% e, em 2005, subiu para 

75%. De 5ª a 8ª série, para o mesmo período de análise, a tendência é a mesma e mais 

significativa: a porcentagem de crianças matriculadas em escolas municipais passou de 22,1% 

para 27% e finalmente, 41%. Quando comparamos para o agregado do Ensino Fundamental, o 

aumento das matrículas na rede municipal chega 46%, de 1997 a 2005 (figura 2).  

 

Ao observar os dados, mais de 4 milhões de matrículas do ensino fundamental mudaram de 

instância governamental entre 1997 a 2000. Uma parte importante deste deslocamento se 

concentrou nos estados de São Paulo, Roraima, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais. 
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Figura 2: Porcentagem da matrícula em escolas municipais 
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Fonte: Inep (MEC) 

Essa mudança no perfil da rede pública do Ensino Fundamental em um espaço curto de tempo 

foi expressiva. O número de matrículas em escolas municipais alterou em cerca de 20 pontos 

percentuais (de 40% em 1997 para 60% em 2005), mas pouco se fala a respeito de como ou 

por que esse processo ocorreu, assim como pouco se estuda suas conseqüência para a 

qualidade do ensino.  

 

Primeiramente, define-se municipalização como o processo de aumento da proporção de 

alunos do ensino público matriculados em escolas municipais quando comparado às escolas 

estaduais. Ainda que o interesse do estudo seja sobre o desempenho do aluno, figurando-o 

como a unidade de conta relevante, a unidade de definição é a escola. Assim, podemos 

medimos o grau de municipalização, pela porcentagem de crianças matriculadas em escolas 

municipais controlando também pela proporção de escolas municipais em relação ao total da 

rede pública instalada em cada município. Escola municipal por sua vez, segundo definição 

do Ministério da Educação, é aquela escola em que seu diretor é nomeado pelo prefeito ou 

secretário municipal de Educação, diferentemente de uma escola estadual, em que o 

governador ou secretário estadual o nomeia. 

 

O processo da municipalização do ensino fundamental não é reflexo de fatores demográficos. 

Soares e Souza (2003) o explicam como fruto das políticas educacionais implementadas no 

período que vão além de mudanças originadas pelo aumento na população em idade escolar 
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ou pela dinâmica do fluxo escolar (através da retenção de mais alunos). Afinal, de 1996 a 

1999, a matrícula total do ensino fundamental aumentou em 2,9 milhões de alunos, mas a 

matrícula em escolas municipais aumentou em 5,3 milhões – quase o dobro. Assim sendo, é 

lícito concluir que a municipalização do ensino fundamental não foi explicada nem pelo 

aumento da população em idade escolar, nem pela dinâmica do fluxo escolar (Razo et alli, 

2005).  

 

A municipalização, como política de descentralização do ensino, vem de fato sendo 

incentivada desde a década de 50. Mas, o primeiro passo foi dado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 1996, que estabeleceu claramente os papéis 

e responsabilidades dos diversos níveis de governo para a provisão de um ensino de 

qualidade. O Governo Federal ficou responsável pela formulação de políticas nacionais e pela 

garantia de eqüidade e qualidade. Em paralelo com a nova LDB, foram estabelecidos padrões 

para o currículo escolar e para a qualificação de professores. O Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais, INEP, ficou responsável pela criação e produção de estatísticas 

educacionais e pela avaliação dos alunos. Os governos estaduais e municipais deveriam 

cooperar entre si na provisão do ensino fundamental (1ª a 8ª série). Os governos municipais 

receberam ainda a prioridade pela educação infantil e os governos estaduais pelo ensino 

médio. 

 

No entanto, o impulso decisivo se deu pela implementação do Fundef em 1998, que, vinculou 

a descentralização do ensino fundamental e a divisão de encargos entre estados e municípios à 

redistribuição dos recursos com base no número de alunos atendidos pelas respectivas redes 

de ensino. Foi uma forma de redistribuir os recursos educacionais, de tal sorte que o montante 

gasto dependesse não somente da receita de cada município, mas também do número de 

alunos matriculados em cada rede. 

 

Assim, equalizando os recursos por alunos disponíveis para as redes municipais e estaduais de 

cada estado, criaram-se novos incentivos para transferir ou reter escolas e alunos, dependendo 

da relação entre custos e valores por estudante. Com o Fundef, tornou-se interesse dos 

municípios assumir o maior número possível de alunos. A lógica está no fato de que, os 

recursos advindos do Fundo acabam por ter um peso maior para o município que o estado, já 
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que a arrecadação do primeiro é inferior à do último2. Ou seja, quanto mais alunos 

matriculados em cada município, maior o volume de recursos disponível. Isso possivelmente 

explica porque o maior salto na porcentagem de alunos matriculados em escolas municipais se 

deu entre 1997 e 1998, ano de início do Fundef.  

 

Com a instituição do fundo, o Governo Federal encontrou um mecanismo pelo qual fosse 

possível incumbir os municípios a arcarem com a responsabilidade pelo Ensino Fundamental, 

mas não os obrigou a isso. 

 

Além disso, ganharam os municípios mais pobres que atendiam mais alunos e perderam os 

mais ricos, mas com menos alunos matriculados. Sabe-se que os maiores receptores de 

matrículas do ensino fundamental são os municípios de pequeno porte que são, na maioria das 

vezes, os mais frágeis do ponto de vista financeiro e administrativo. Tais municípios, atrás de 

recursos, têm a princípio incentivos para receber mais matrículas, mas sem nenhum 

planejamento (administrativo e pedagógico), que talvez nem possam ser sustentadas pela 

administração municipal. (idem) 

 

Ao mesmo tempo, o ensino é um serviço público cujas características recomendam uma 

administração de forma mais descentralizada possível. Não parece tão simples administrar, de 

maneira centralizada, um grande número de escolas dispersas por todo país. A dificuldade 

reside principalmente na implementação de políticas educacionais e acompanhamento das 

mesmas. Ou seja, com a descentralização, pode ser mais fácil implementar os programas na 

área da educação de modo que os mecanismos de controle e alocação de recursos sejam mais 

eficientes. 

 

Adicionalmente, a gestão descentralizada permite a aproximação da comunidade e o 

envolvimento dos pais na administração das escolas, o que pode acabar levando a ganhos 

significativos em termos de qualidade de ensino. Essa é a lógica que existe ao tornar o ensino 

fundamental uma responsabilidade das prefeituras ao invés dos governos estaduais, 

estimulando o aumento da participação dos cidadãos na elaboração, implementação e 

avaliação do processo de ensino, com a esperada melhoria em sua qualidade.  

 

                                                 
2 A arrecadação estadual, baseada no ICMS, é de aproximadamente 10% do PIB enquanto a carga tributária dos 
municípios é concentrada no recolhimento do  ISS e IPTU, com volume aproximado de 2% do PIB 
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Paulo Sena, no relatório sobre Educação Municipal no Brasil, elaborado pelo Banco Mundial 

defende que “a alocação das despesas municipais com educação e os conseqüentes resultados 

apontam para os benefícios da descentralização no gerenciamento municipal de recursos”. O 

relatório assume a posição de que a “transferência de recursos para o nível local levou a 

decisões sobre a alocação de recursos que parecem responder melhor às necessidades 

educacionais”. Ainda, “uma das maiores vantagens dos municípios está na área de pessoal 

administrativo – enquanto que o sistema estadual tem tipicamente uma maior burocracia de 

pessoal administrativo, que não necessariamente dá um maior apoio às escolas, o pessoal 

administrativo das secretarias municipais de educação tem um contato mais próximo com as 

escolas, pois eles podem visitá-las com maior freqüência e estão, portanto, melhor 

conectados. Contudo, é comum que se indique que a burocracia estadual tem um maior nível 

de capacitação que a média das municipais”. 

 

No entanto, o impacto da municipalização na qualidade da educação é uma questão em 

aberto. Não se sabe se a forma da gestão das escolas e o nível de descentralização de ensino 

foram capazes de alterar incentivos de professores e dos alunos, através de uma administração 

local e mais próxima da comunidade. Como o incentivo promovido pelo Fundef foi restrito ao 

número de matrículas e não à qualidade de ensino, já que os recursos estão condicionados ao 

número de crianças matriculadas. O que pode não ter levado a resultados positivos às taxas de 

permanência, progressão e à conclusão na idade adequada. 

 

Para David Plank, o “Fundef ajudou a reduzir um pouco as disparidades regionais, mas, 

embora seja uma política redistributiva inovadora, tem aguçado a cobiça dos prefeitos, 

sobretudo de pequenos e médios municípios, pelo controle de recursos. Daí porque vem 

ocorrendo uma municipalização desordenada e com perda de qualidade do ensino 

fundamental”. Análise semelhante é feita por Adeum Sauer que acredita que essa política não 

resultou em melhoria do ensino fundamental. Para ele, “a municipalização, em tese, é uma 

idéia boa. Mas, da maneira como feita, acabou gerando alguns problemas. Alguns municípios 

tiveram que achar soluções improvisadas para receber os novos estudantes”. 

 

Tendo como referência essas visões apresentadas acima, a análise do efeito redistributivo de 

matrículas entre os níveis governamentais, provocadas pelo Fundef acaba por nos permitir 

dizer que esse processo se deu de forma muito acelerada. Além disso, tal mudança não se deu 

de forma estruturada, ou seja, não seguiu critérios para alocação dos alunos nas redes de 
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ensino, a saber: tamanho do município; combinação com outras políticas até então vigentes 

em níveis locais e/ou estaduais; nível de escolaridade dos docentes; concentração de séries (1ª 

a 4ª séries e 5ª a 8ª séries) por estabelecimento; saturação de alunos por turma e alunos por 

estabelecimento; coexistência de turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio no mesmo 

prédio.  

 

Vale então analisar os efeitos reais desse movimento, que se deu através do aumento de 

alunos por escola, sem mudança no número de escolas; da transferência de escolas entre 

redes; e da maior criação líquida de escolas na rede municipal. De modo geral, esse processo 

não foi caracterizado por uma transferência organizada de escolas entre redes, mas pela 

acomodação de novos alunos pelos municípios como podiam.  

 

Cabe descrever a implementação da municipalização matriculado ensino, a partir de uma 

perspectiva associada à política e à administração educacional. A municipalização ocorreu 

basicamente de três formas diferentes. Em alguns casos, o município ficou com escolas 

estaduais, em outros, foram criadas escolas municipais onde elas não existiam (o que também 

ocorreu liberando-se alunos da rede estadual) e, finalmente, em outros, a matrícula municipal 

aumentou devido à extensão da cobertura do ensino fundamental (pegando alunos que não 

estavam matriculados anteriormente, nem mesmo no sistema estadual). Isto, juntamente com 

possíveis inclinações de seleção na transferência de escolas e alunos, pode influenciar o 

resultado do recente processo de municipalização.  

 

Soares e Souza (2003) utilizando a metodologia da regra do produto mostram que o aumento 

no número de matrículas na rede municipal do ensino fundamental, de 1996 a 2002, pode ser 

decomposto em três componentes: o primeiro é o aumento no número de alunos por escolas 

nas redes municipais; o segundo, a transferência de escolas entre redes; o último, o saldo entre 

escolas criadas e fechadas no período. Os resultados dos autores mostram que, para as escolas 

públicas da 1ª à 4ª série, o primeiro componente é o grande responsável pelo aumento na 

matrícula, enquanto a troca de escolas entre redes teve um aumento positivo pequeno. Houve 

um aumento no número médio de alunos por escola municipal de 65, em 1996, para cem, em 

2001. No mesmo período, a variação no número total de escolas municipais foi negativa em 

6,9 mil. Foram fechadas 16,6 mil escolas de todas as redes municipais do Brasil que atendem 

alunos da 1ª à 4ª série, enquanto 9,7 mil escolas foram transferidas dos Estados para os 

municípios. Da 5ª à 8ª série, a situação quase se inverte: a criação de novas escolas municipais 
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foi a grande responsável pelo aumento da matrícula e não houve, no segundo ciclo, variação 

significativa no número de alunos por escola. Onde o tamanho já era razoável (em torno de 

200 alunos) no início do período, o aumento se deu através da criação de novas escolas, 

respondendo por 78% do aumento na matrícula. Estes dados podem estar refletindo o fato de 

que antes da implementação das mudanças, o ensino de 1ª à 4ª série já apresentava um nível 

de municipalização mais elevado que o das séries de 5ª à 8ª. 

Tabela 1: Matrículas por séries e por dependência administrativa 

Pública
1996 33.564   0,1% 18.468.772   64,1% 10.291.037   35,7% 28.793.373   
1997 30.569   0,1% 18.098.544   59,2% 12.436.528   40,7% 30.565.641   
1998 29.181   0,1% 17.266.355   53,3% 15.113.669   46,6% 32.409.205   
1999 28.571   0,1% 16.589.455   50,6% 16.164.369   49,3% 32.782.395   
2000 27.810   0,1% 15.806.726   48,6% 16.694.171   51,3% 32.528.707   
2001 27.416   0,1% 14.917.534   46,5% 17.144.853   53,4% 32.089.803   
2002 26.422   0,1% 14.236.020   44,6% 17.653.143   55,3% 31.915.585   
2003 25.997   0,1% 13.272.739   42,6% 17.863.888   57,3% 31.162.624   
2004 24.633   0,1% 12.695.895   41,4% 17.960.426   58,5% 30.680.954   
2005 25.728   0,1% 12.145.494   40,3% 17.986.570   59,6% 30.157.792   

1997 11.395   0,1% 8.797.949     47,3% 9.796.845     52,7% 18.606.189   
1998 9.950     0,1% 7.593.028     38,9% 11.927.316   61,1% 19.530.294   
1999 8.220     0,0% 6.749.277     35,1% 12.463.487   64,8% 19.220.984   
2000 7.800     0,0% 6.072.882     32,7% 12.472.314   67,2% 18.552.996   
2001 7.616     0,0% 5.575.363     30,9% 12.473.246   69,1% 18.056.225   
2002 7.102     0,0% 5.166.703     29,2% 12.515.438   70,8% 17.689.243   
2003 7.008     0,0% 4.759.823     27,7% 12.426.793   72,3% 17.193.624   
2004 6.862     0,0% 4.496.152     26,5% 12.488.071   73,5% 16.991.085   
2005 7.523     0,0% 4.224.631     25,4% 12.420.652   74,6% 16.652.806   

1997 19.174   0,2% 9.300.595     77,8% 2.639.683     22,1% 11.959.452   
1998 19.231   0,1% 9.673.327     75,1% 3.186.353     24,7% 12.878.911   
1999 20.351   0,2% 9.840.178     72,6% 3.700.882     27,3% 13.561.411   
2000 20.010   0,1% 9.733.844     69,6% 4.221.857     30,2% 13.975.711   
2001 19.800   0,1% 9.342.171     66,6% 4.671.607     33,3% 14.033.578   
2002 19.320   0,1% 9.069.317     63,8% 5.137.705     36,1% 14.226.342   
2003 18.989   0,1% 8.512.916     60,9% 5.437.095     38,9% 13.969.000   
2004 17.771   0,1% 8.199.743     59,9% 5.472.355     40,0% 13.689.869   
2005 18.205   0,1% 7.920.863     58,7% 5.565.918     41,2% 13.504.986   

Ensino Fundamental

1ª a 4ª Série 

5ª a 8ª Série

Federal Estadual Municipal

 
Fonte: Inep (MEC) 

Ademais, a grande maioria das escolas transferidas trocou de rede entre 1996 e 1997, e entre 

1997 e 1998. Esses dois anos foram responsáveis pela migração de 11.290 escolas. Além da 

concentração nesses dois períodos, é clara também a concentração em determinados estados 

com maior porcentagem de transferência de escolas da rede estadual para a rede municipal, 

nos períodos de 1996 a 1998, a saber, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará e Bahia (Razo et 

alli, 2005). 
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Razo et alli (2005) analisam as consequências do processo de municipalização na qualidade 

do ensino fundamental brasileira (medida por “percentual de alunos com defasagem maior do 

que 2 anos” e “atraso médio”), para os estados em que a conversão atingiu maior freqüência 

(Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Ceará). Os autores comparam escolas 

“municipalizadas” com as “não municipalizadas” (as que permaneceram estaduais) antes (em 

1996) e depois (em 2002). Resultados desse trabalho sugerem que a municipalização teve 

impactos diferenciados, dependo da região onde aconteceu. Em Minas Gerais, por exemplo, 

as escolas poderiam ter obtido melhores resultados caso tivessem permanecido com uma 

administração estadual. No Nordeste, a municipalização se fez com o aumento de recursos, 

tendo em vista que seus estados eram muito pobres. Já no Sudeste, os municípios perderam 

recursos com a redistribuição do Fundef.  

 

Outro estudo divulgado pelo Banco Mundial (2003) avalia que, em média, os benefícios da 

descentralização superam as desvantagens. Entretanto, ainda há uma grande variação no 

desempenho municipal, com municípios em contextos quase idênticos exibindo grandes 

diferenças na efetividade e eficiência no uso dos recursos públicos para a educação. Os 

municípios com melhor desempenho (medido pelas taxas de evasão, aprovação e distorção 

idade-série) podem ter investido de forma mais adequada na melhoria e na racionalização da 

infraestrutura escolar, instituíram serviços de transporte para as crianças, melhoraram o nível 

dos professores e lhes proporcionaram um maior apoio administrativo e pedagógico. Tais 

medidas levaram a uma melhoria no aprendizado e no bem estar das crianças.(Banco 

Mundial, 2003). 

 

Dessa forma, pode-se pensar que o aumento dos recursos disponíveis aos municípios foi o 

responsável pela melhora, das variáveis de resultado educacional, observada em alguns deles.  

 

No entanto, isso pode ser refutado já que o recurso por aluno é o mesmo para todos os 

municípios dentro do mesmo estado (como é definido pelo Fundef). De fato, este estudo do 

Banco Mundial mostra que o efeito direto dos recursos aplicados na educação sobre os 

resultados educacionais é baixo. Embora esse efeito positivo das despesas municipais sobre os 

resultados seja estatisticamente significativo, a magnitude dele em termos econômicos é tão 

pequena que é de pouca relevância como uma medida política. Por exemplo, o gasto por aluno 

da rede municipal deveria ser duplicado em seu nível base de R$ 1.100,00 por aluno/ano para 

que a taxa de aprovação subisse um ponto percentual.  
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A magnitude do efeito da municipalização é comprovadamente muito maior que o efeito do 

aumento das despesas por aluno: o efeito de um aumento de 10% na municipalização leva a 

um aumento na taxa de aprovação que é cinco vezes maior que a melhoria causada por um 

aumento equivalente nos gastos por aluno.  

 

Quando a análise é decomposta entre as séries, os resultados desse relatório acabam se 

diferenciando. O processo de municipalização para as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental foi particularmente efetivo: quanto maior o aumento na municipalização de 1ª a 

4ª série de 1996 a 2000, melhor o desempenho geral dos municípios. Isso pode evidenciar 

que, além de qualquer impacto de gastos, quanto maior a responsabilidade local e mais 

informadas as escolhas dos governos municipais relativas a dos governos estaduais, isto está 

sendo traduzido em melhores escolas e resultados.  No entanto, para 5ª a 8ª o impacto da 

municipalização sobre os resultados selecionados não é muito claro. A variável 

municipalização tem impactos distintos sobre as variáveis que medem desempenho escolar 

(positivamente significativo na distorção idade/série, negativamente não significativo nas 

taxas de evasão, e negativamente significativo na taxa de aprovação). 

 

Essa diferença nos resultados, segundo o estudo do Banco Mundial, pode ser atribuída à 

experiência dos governos municipais nas séries de 1ª a 4ª, já que esses estiveram 

historicamente mais envolvidos. Além disso, sabe-se que diversas turmas de 5ª a 8ª série em 

escolas estaduais são oferecidas em grandes escolas que possuem inclusive o ensino médio - e 

que são melhores equipadas – gerando externalidades positivas, elevando a probabilidade de 

os alunos pertencentes a essas escolas conseguirem bons resultados. 
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4. Dados e metodologia 
 

4.1. Descrição dos dados 

 

O Censo Escolar coleta anualmente informações sobre a educação básica, abrangendo todas 

as suas etapas/níveis (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e modalidades 

(ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional de 

nível técnico). É uma pesquisa declaratória respondida pelo (a) diretor (a) ou responsável de 

cada estabelecimento escolar. Normalmente, o formulário é enviado para as escolas de todo o 

país no mês de março. 

 

O Censo coleta um amplo conjunto de informações sobre matrículas, funções docentes, 

estabelecimentos, turmas, rendimento e movimento dos alunos e transporte escolar. Todos os 

dados são desagregados por etapa/nível e modalidade de ensino, por dependência 

administrativa das escolas e por UF.  

 

A partir das informações primárias geradas pelo Censo, obtemos a informação no nível da 

escola, sendo possível obter informação sobre as características da escola, tais como os níveis 

e modalidades de ensino, a caracterização física da escola, número de professores e sua 

escolaridade, matrícula, repetência, etc. 

 

Este trabalho utiliza como variável dependente o desempenho escolar (medido por taxas de 

aprovação, reprovação, abandono e a distorção idade-série) e como variáveis explicativas: 

 

a) Indicadores da qualidade e disponibilidade dos serviços educacionais existentes: 

infraestrutura (porcentagem das escolas com biblioteca, e com rede elétrica), tamanho 

das turmas (alunos por turma) e alunos por estabelecimento, formação acadêmica dos 

professores (porcentagem de professores com ensino superior completo), porcentagem 

de turmas de 5ª a 8ª séries na escola; 

b) Informações do aluno, como porcentagem dos alunos com idade de 7 a 14 anos e 

porcentagem de meninas em cada escola; 
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c) Efeito municipalização, dado pela porcentagem de escolas municipais em relação ao 

total da rede pública em cada município e pelo número de matrículas da rede 

municipal. 

 

A amostra utilizada foi extraída do Censo Escolar para os anos de 1998 e 2004 com dados 

agregados para todos os municípios do País que possuíam escolas com Ensino Fundamental 

da rede municipal e estadual. Ou seja, embora a informação primária seja para cada escola, a 

informação pública disponível se refere a dados médios das escolas de cada município.  

 

A seleção dos indicadores de fluxo escolar, como variáveis para medida de desempenho, 

justifica-se pelo fato de que esses são um valioso instrumento para acompanhar a trajetória 

dos alunos, medir a eficiência das redes de ensino e a capacidade do sistema em produzir 

concluintes. Eles tornam possível desvendar um dos problemas da educação brasileira - os 

altos índices de fracasso escolar dos estudantes que, apesar de passarem em média 

aproximadamente 10 anos na escola, completam com sucesso pouco mais de seis séries. 

Mostram também que ainda estamos abaixo de atingir, na média, as oito séries de 

escolarização obrigatória. Ainda temos também elevadas taxas de repetência.  

 

Escolas estaduais são normalmente melhores do que as escolas administradas por municípios, 

mas não de maneira uniforme. As escolas estaduais, geralmente, atendem regiões mais 

privilegiadas do estado (por exemplo, a capital e áreas urbanizadas dos municípios do 

interior), deixando os governos municipais com a função de criar escolas em áreas rurais e nas 

periferias urbanas, onde as necessidades educacionais são maiores. Nos grandes centros 

urbanos, ou em municípios com maior arrecadação (decorrente de alguma atividade 

específica, como regiões ligadas à produção de petróleo), as escolas municipais podem ser 

significativamente melhores que as estaduais. 

 

As escolas municipais tendem a ser menor que as escolas estaduais e a ter menos recursos 

financeiros e pedagógicos. Geralmente têm apenas um professor (e nenhum diretor), e 

funcionam em locais provisórios, às vezes em residências de professores. As escolas 

municipais geralmente empregam professores com níveis mais baixos de qualificação 

profissional, e pagam salários mais baixos do que recebem os professores de escolas 

estaduais. Nos municípios em que o compromisso local com a educação é firme, as escolas 
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municipais podem ser tão boas, ou até melhores, que as estaduais, mas, em geral, são 

significativamente piores (Plank, 1998).  

 

Observando os dados utilizados neste trabalho3, indiscutivelmente as duas redes apresentam 

melhorias nas taxas de desempenho escolar ao longo do tempo. Quando analisamos a taxa de 

distorção idade-série, vemos que ela caiu para as duas redes: na rede estadual a redução foi de 

13,44 pontos percentuais, o que representa uma queda de 27,41% e na municipal a queda foi 

de 11,66 pontos percentuais, uma diminuição de 27,15%. Assim, as escolas municipais 

apresentam um declínio de 1,78 ponto percentual a menos que as estaduais. No entanto, como 

elas partem de pontos distintos, quando se compara em termos de variação, a diferença entre 

elas é muito pequena.  

 

Para as taxas de aprovação, enquanto que na rede estadual não há mudança ao longo desses 

anos, a rede municipal apresenta uma melhora em 1,17 ponto percentual. A taxa de 

reprovação sobe nas duas redes: em 3,27 na estadual (aumento de 35,5%) e em 1,37 na 

municipal (elevação de 10,27%). As taxas de abandono têm comportamento semelhante entre 

as redes, caindo 24,6% na estadual e 24,5% na municipal. 

 

Esse padrão observado para a evolução das taxas e a comparação entre elas apenas indica 

quedas nas taxas e que essa redução foi mais lenta na rede municipal. Mas não se pode fazer 

inferência alguma com esses dados. Esta é a motivação de propor modelos de modo a 

controlar essa variação pelas características observadas nas escolas que podem influenciar 

esta queda.  

4.2. Metodologia proposta 

 

O objetivo deste trabalho é testar o efeito da municipalização sobre a variação das taxas de 

desempenho escolar dos alunos, utilizando dados do Censo Escolar para os anos de 1998 e 

2004. Para tanto, a diferença entre as escolas municipal e estadual, no que tange seus 

indicadores de infra estrutura, pode nos ajudar entender se  elas influenciam no desempenho 

das crianças. 

 

                                                 
3 As tabelas com os dados descritivos encontram-se no anexo 
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Assim, o modelo inicialmente proposto testa se a municipalização do ensino fundamental, 

conseqüência da implantação do Fundef, fez diferença no desempenho dos alunos da rede 

pública. Ou seja, partindo da observação de que a rede municipal é diferente da rede estadual, 

busca-se responder se a migração de muitas escolas e de muitos alunos para a gestão 

municipal afetou o desempenho das crianças. 

 

Desse modo, com o intuito de avaliar o efeito da política de municipalização sobre o 

desempenho escolar dos alunos, é usado um estimador de diferenças-em-diferença, com base 

nos ano de 1998 (ano de implantação do Fundef) e 2004 (pós implantação). O método procura 

determinar o impacto de uma política exógena, utilizando dados de antes da implementação 

dessa política e dados depois de sua implementação.  

 

Segundo Wooldridge (2003), os experimentos naturais ocorrem quando algum evento 

exógeno, geralmente uma mudança de política do governo, muda o ambiente no qual 

indivíduos, famílias, firmas ou municípios agem. Para a análise de um experimento natural é 

necessário ter um grupo de controle que não foi afetado com a mudança e um grupo de 

tratamento que foi o afetado pelo evento. Ao contrário de um experimento real em que os 

grupos de tratamento e controle são escolhidos aleatoriamente para impedir viés nas 

estimativas, os grupos em um experimento natural surgem como resultado da mudança (p.88 e 

129). Para estudarmos as diferenças entre os dois grupos precisamos de dados de antes do 

evento e de depois para os dois grupos. Assim divide-se a amostra em quatro grupos: o grupo 

de controle antes da mudança, o grupo de controle depois da mudança, o grupo de tratamento 

antes da mudança e o grupo de tratamento depois da mudança. 

 

A principal hipótese de identificação do efeito médio da municipalização é que, condicionada 

às variáveis de controle usadas, o desempenho escolar dos alunos é independente da decisão 

dessa política de migração de alunos e de escolas.  

 

O foco do estudo são as escolas municipais. Comparamos escolas estaduais (grupo de 

controle) com as escolas municipais (grupo de tratamento). O desempenho entre esses dois 

grupos foi comparado através de variáveis de resultado, sugeridos pela literatura educacional, 

a saber: a porcentagem de alunos com distorção idade-série e a taxa média de evasão escolar  

Espera-se que, em média, a distorção idade-série, as taxas de evasão sejam menores em 

escolas com maior qualidade de ensino.  
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O efeito real da municipalização será capturado pela diferença entre o resultado médio das 

escolas municipais e estaduais, em 1998 e depois da implementação do programa. No nosso 

caso o período depois considerado foi o ano de 2004. 

 

O estimador de diferenças-em-diferença pode ser obtido através de uma regressão de dados 

em painel com efeitos fixos (lembrando que estimadores de primeira diferença e efeitos-fixos 

em painel são equivalentes, quando se tem apenas 2 anos, dado por: 

rjttjttjtrjtrjtrjt DDXy εαααβ +Θ+Θ++= *321  

Onde, rjty   é o desempenho escolar médio das escolas da rede r,  municipal ou estadual, do 

município j no ano t; Xrjt é o vetor de variáveis de controle das escolas da rede estadual ou 

municipal para o município j,incluindo uma constante no ano t; Djt é uma variável dummy 

igual a 1 se a escola pertence à rede municipal (e igual a 0 se a escola pertence à rede 

estadual); Θt  é uma variável dummy igual a 1 para o ano 2004 (e igual a 0 para o ano 1998)  

O coeficiente α3 dado por: 

α3= E[yrjt | Xrjt, Djt=1, Θt =1] - E[yrjt | Xrjt, Djt=1, Θt =0] – [E[yrjt | Xrjt, Djt =0, Θt =1] - E[yrjt | 

Xrjt, Djt =0, Θt =0]]  

 

nos dá o estimador de diferenças em diferenças. Ele corresponde à variação do desempenho 

na rede municipal entre 98 e 04 para além da variação do desempenho na rede estadual no 

mesmo período. Ele capta o efeito médio da municipalização no desempenho escolar, 

comparando os resultados dos participantes depois do programa com os seus resultados antes 

do programa, subtraindo de cada um deles o resultado dos não participantes antes e depois do 

programa, respectivamente. Com esse estimador as tendências de tempo comuns aos dois 

grupos são eliminadas.  

 

Sob a hipótese de que as características não observáveis dos municípios não variam no tempo, 

o problema de viés de seleção é parcialmente resolvido. Mesmo assim, este primeiro modelo 

pode estar potencialmente viesado se houver características não observadas naqueles 

municípios onde a municipalização foi mais intensa que estejam associadas a y. Para isso é 

preciso introduzir o efeito fixo município, que  faz a ponte para o segundo modelo proposto 

onde este  efeito é introduzido. Assim, dado um município j no ano t, temos: 
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jtjtjtjt PXy εβ ++=  

Onde : 

yjt = desempenho escolar médio dos alunos no município j no período t 

Xjt = características médias das escolas no município j no período t 

Pjt = proporção de escolas da rede municipal em relação ao número total das escolas da rede 

pública 

 

No entanto, esse modelo simples não permite controlar para efeito fixo do município, ou seja, 

há características de cada município, que não se alteram ao longo do tempo (principalmente 

no espaço curto de tempo de nossa análise). Nesse efeito, podemos incluir variáveis, 

apontadas tradicionalmente pela literatura, que afetam o desempenho escolar dos alunos, 

como background familiar (definido como anos de estudos dos pais), renda per capita da 

família e variáveis características do município, como IDH, escolaridade média da população, 

renda per capita do município, grau de urbanização, tamanho da população. Tais variáveis, 

incluídas no efeito fixo do município, não são observadas e assume-se que elas não variam no 

tempo.  

 

Devemos considerar que os dados originais apurados pelo Censo Escolar derivam de 

informações no nível da escola. Desta forma, para uma dada escola i no município j no ano t, 

temos: 

 

ijtjijtijtijtijtijtijtijt DNDNXy εαααβ +Θ++++= *321  (1) 

em que: 

yijt = desempenho escolar médio dos alunos de cada escola; 

Xijt = características médias observadas de cada escola; 

Nijt = número médio de matrículas de cada escola; 

Dijt = variável dummy da rede da escola (D=1, se escola municipal e D=0, se rede estadual); 

Nijt * Dijt = número médio de matrículas somente das escolas municipais; 

θj = efeito fixo do município 

 

No entanto, como as informações disponíveis estão agregadas no nível municipal (não estão 

no nível de cada escola), optamos por calcular a média da equação acima, de modo a chegar 

aos dados médios das escolas de cada município, que é exatamente a informação derivada 
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disponibilizada pelo Ministério da Educação. Dividindo (1), pelo número total de escolas, 

temos: 

jtjjt
MM

jtjtjtjtjt NPNXy εαααβ +Θ++++= 321  

onde 

jtN  = número médio de matrículas por escola no município, considerando a soma de rede 

estadual e municipal; 

jt
MN  = número médio de matrículas por escola da rede municipal; 

M

jtP  = proporção de escolas municipais em relação à rede pública total 

 

Novamente, propomos mais uma etapa, de forma a levar em conta o efeito fixo do município. 

Opta-se por tirar a primeira diferença entre dois anos escolhidos. A saber, 1998 (ano de 

implantação do Fundef) e 2004. Assim, temos duas novas equações, uma para cada ano: 

989839829819898 jjj
MM

jjtjj NPNXy εαααβ +Θ++++=  (2) 

04043040410404 2 jjj
MM

jjtjj NPNXy εαααβ +Θ++++=  (3) 

Subtraindo (2) de (3), temos: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
98

98043980429804198049804

j

j
M

j
MM

j

M

jjjjjjjj NNPPNNXXyy

ε

αααβ

+

−+−+−+−=−

 

(4) 

De fato, como essa última equação (4), eliminamos o efeito fixo do município e conseguimos 

isolar o que podemos chamar de efeito rede, medido pela proporção de escolas municipais em 

relação ao total das escolas. Aliás, esse é o efeito a ser medido, uma vez que se deseja analisar 

o efeito dessa política pública. 

 

Esse modelo com diferenças consegue nos dar as duas maneiras pela qual aconteceu a 

municipalização: pela migração de alunos da rede estadual para a rede municipal e pela 

criação de novas escolas. Ou seja, é possível captar o efeito migração de rede, pelo estimador 

α3 e ao mesmo tempo expansão da rede, pelo estimador α2. A expansão da rede pode estar 

refletindo tanto a migração de escolas da rede estadual para a municipal como a construção de 

novas escolas. Por outro lado, não se deve esquecer que, ao expandir a rede, pode-se acabar 

recebendo alunos que tinham menor probabilidade de estar na escola, com características 
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diferentes daqueles que já freqüentavam inclusive com atraso maior, levando a uma piora dos 

indicadores. Da mesma maneira, a migração também pode ter levado os piores alunos das 

escolas estaduais para as municipais, o que poderia viesar os resultados obtidos. Mas ao 

mesmo tempo, o oposto também pode ser verdade e os indicadores deixaram de piorar tanto. 

Assim, é possível interpretar os resultados fornecidos pelos dois modelos propostos da 

seguinte maneira: O primeiro modelo, que fornece o estimador de diferenças em diferença, 

diz que o desempenho pode ter mudado devido à municipalização ou que a rede municipal 

apresentou melhoras de forma mais lenta que as observadas na rede estadual. O segundo, com 

a introdução do efeito fixo dos municípios, diz que a mudança no desempenho ocorreu através 

da expansão de escolas e da migração dos alunos entre as redes, além do crescimento 

vegetativo dos alunos para as duas redes.   

No entanto, a investigação acerca dos impactos das redes de ensino sobre o desempenho 

escolar pode ir além. Faz-se necessário saber quais são as variáveis observadas e que são 

associadas a diferença entre as escolas municipais e estaduais, que vão além do efeito 

município e/ou da rede de ensino. Para tanto, é proposto um terceiro modelo que indica se  o 

efeito da expansão foi devido a mudanças na qualidade dos serviços escolares como  a 

redução do numero de alunos por escola ou, a redução do numero alunos por sala de aula   

Inicialmente, temos uma equação para determinação do desempenho escolar para cada escola 

i de cada rede de ensino, E ou M, para cada município j no ano t. A saber, usamos o 

sobrescrito E para a rede estadual e M para a municipal. 

E

j

EE

j

E

ijtijtijt
Xy εβ +Θ+Θ+= (5) 

M

j

MM

j

M

ijtijtijt
Xy εβ +Θ+Θ+= (6) 

onde EΘ  e MΘ  representam os efeitos fixos das redes estadual e municipal respectivamente e 

jΘ  representa o efeito município usado no modelo anterior.  

Nas equações acima estamos assumindo que o impacto das características do município 

invariantes no tempo sobre o desempenho escolar é o mesmo nas duas redes, assim como da 

rede e dos serviços de educação sobre o desempenho não se alteram no tempo podemos fazer 

as seguintes decomposições: 
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Subtraindo (5) de (6), eliminamos o efeito fixo do município em t: 

( ) ( ) ( ) ( )E

jt

M

jt

EME

jt

M

jtj

E

jt

M

jt XXyy εεβ −+Θ−Θ+−=−  , para o ano t 

e de forma análoga em t+1, 

( ) ( ) ( ) ( )E

jt

M

jt

EME

jt

M

jtj

E

jt

M

jt XXyy 111111 ++++++ −+Θ−Θ+−=− εεβ  

Subtraindo (t) de (t+1), eliminamos o efeito rede e obtemos: 
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Reorganizando, 

( ) ( )[ ] εβ ∆++−−=∆ ++
E

jt

E

jt

M

jt

M

jtj XXXXY 11 , onde os β´s dão o impacto das variáveis de 

cada escola sobre o desempenho das crianças, nas redes estadual e municipal, ao longo do 

tempo. Essas variáveis observadas estão associadas ao desempenho escolar e estão além do 

efeito captado pela rede e pelo município. Se esses estimadores não forem significativos, isso 

significa que o efeito rede faz diferença no desempenho dos alunos. Se de fato, variáveis de 

infra estrutura da escola, que são distintas entre as redes e variam de forma diferente ao longo 

do tempo, fazem diferença no desempenho escolar, esse efeito poderá ser captado pelos β´s. 

 

Apesar de todos os controles usados, há a possibilidade de o erro estar captando variáveis 

importantes que não são mensuradas e consideradas neste modelo, como as características não 

observadas dos professores (que vão além de sua formação), como sua motivação. Ou práticas 

pedagógicas que afetam o processo de ensino e de aprendizagem relacionadas com o 

desempenho dos alunos. 
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5. Resultados 
 

Para o primeiro modelo proposto de diferenças em diferenças, as estimativas foram realizadas 

para cada variável de desempenho escolar e entendemos como grupo de tratamento as escolas 

da rede municipal e o grupo de controle as escolas da rede estadual, no intervalo entre o ano 

de implementação (1998) e alguns anos depois (2004). Assim, controla-se a variação entre as 

redes entre os anos pelas características observadas das escolas que podem influenciar a queda 

observada nos indicadores de desempenho escolar. 

 

Com ele, é possível avaliar se os alunos pertencentes às escolas da rede municipal tiveram 

uma variação em seus desempenhos - de 1998 para 2004 - diferente do que a variação dos 

alunos pertencentes às escolas estaduais. A tabela 2 traz os resultados para variáveis 

dependentes taxa de distorção e taxa de abandono4. Para as duas, o efeito do tratamento 

estimado, captado pela variável “D_rede municipal_2004”, é estatisticamente diferente de 

zero e positivo. Este resultado indica que a política em análise, entendida como a maior 

participação da rede municipal na oferta de ensino fundamental da rede pública pode ter 

contribuído para a piora do desempenho dos alunos. Essa piora deve ser entendida como uma 

redução mais lenta na melhora dos indicadores do que a observada na rede estadual. De fato, a 

taxa de distorção idade série cai 7,66 pontos percentuais (pelo modelo estimado com a 

variável dependente no nível) mais lentamente na rede municipal ou 0,20 % (pelo modelo 

estimado com a variável dependente em logaritmo natural). Esse efeito é o mesmo para a taxa 

de evasão, mas em magnitude um pouco menor. 

 

                                                 
4
 Os resultados referentes às outras duas variáveis (taxa de aprovação e reprovação) estão reportados no 

anexo 
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Tabela 2: Modelo 1 – Estimações por Diferenças em diferenças para Distorção idade série e 
taxa de abandono 

Em nível Em ln Em nível Em ln
D_2004 -12,4912 -0,3520 -2,8472 -0,4256

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
D_rede municipal -11,2214 -0,3277 -3,3257 -0,4647

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
D_rede municipal_2004 7,6623 0,2079 2,2371 0,2188

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Meninas 0,5322 0,0066 0,0653 0,0026

(0,000) (0,000) (0,000) (0,238)
Proporção Turmas 5ª a 8ª séries 0,2040 0,0088 0,0725 0,0138

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Aluno por turma 0,0693 0,0017 0,0260 0,0026

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Docentes c/ Ens Superior -0,2001 -0,0069 -0,0576 -0,0100

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Nº Escolas 0,0517 0,0020 0,0109 0,0030

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Aluno por escola 0,0089 0,0003 0,0051 0,0007

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Escolas c/ Bibliotecas -0,1606 -0,0048 -0,0509 -0,0075

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Escolas c/ Energia -0,2537 -0,0077 -0,0742 -0,0106

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Constante 46,7101 4,0892 15,1960 2,8852

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Número de observações            19.232      19.232         19.232         19.232 
R2 ajustado 0,4810 0,4391 0,2584 0,3427

Distorção Idade Série Taxa de Abandono

 
(P-valor entre parênteses) 

 

Através da primeira diferença, comparando-se o ano de 2004 com o ano de 1998, controlando 

para efeito fixo município5, o segundo modelo consegue captar a municipalização decomposta 

em dois efeitos: o da migração de alunos entre escolas e do aumento da proporção de escolas 

municipais. O efeito migração é obtido pelas matrículas municipais como proporção de todas 

as escolas da rede. Ou seja, são as crianças que migraram da rede estadual para a municipal 

entre os anos analisados, controlando pela expansão da rede e pelo aumento de matrículas. 

Assim, decompomos o mecanismo como tal política se deu. 

                                                 
5 Controlar o efeito município é importante porque existem características de determinada localidade que podem 

influenciar, por exemplo, a taxa de evasão que não será explicada apenas pelas variáveis observadas. 
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Sem implementar a primeira diferença, esses efeitos não ficam claros, porque não 

conseguimos separar o efeito migração do efeito expansão. De fato, em 1998, a variável 

proporção de escolas municipais em relação ao total de escolas públicas é não significante. Já 

em 2004, ela aparece com sinal positivo e significante. Ou seja, o aumento dessa proporção 

afeta com sinal positivo a distorção – quanto maior a proporção, maior a distorção. Quando se 

faz a diferença, controlando por efeitos fixos dos municípios, o sinal se mantém, com a 

separação dos efeitos.  

 

Conforme observado na tabela 3, o coeficiente dos efeitos é significante, porém de magnitude 

pequena e com sinais opostos. A saber, quanto maior a proporção de escolas municipais ou 

seja quanto maior a expansão da rede municipal seja por migração de escolas seja por criação 

de novas escolas municipais maior a distorção; a cada escola municipal adicional a distorção 

(que varia entre 0 e 1) aumenta em 0,05 ponto percentual. Já para a migração o efeito é o 

oposto: para cada aluno vindo da rede estadual para a municipal, a distorção cai em 0,00029 

ponto percentual. 

Tabela 3: Modelo 2 – Estimação por Primeira Diferença para Distorção Idade série e Taxa 
de Abandono 

Em nível Em ln Em nível Em ln
Proporção de escolas municipais 0,05120 0,15740 0,05733 0,37176

(0,000) (0,001) (0,000) (0,004)
Matrículas Rede Municipal -0,00029 -0,00116 -0,00010 -0,00113

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Matrículas Total 0,00030 0,00104 0,00012 0,00122

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Escolas c/ Energia -0,10292 -0,18771 -0,01674 0,08837

(0,000) (0,000) (0,001) (0,145)
Proporção Escolas c/ Bibliotecas 0,00976 0,12370 -0,00896 -0,02964

(0,047) (0,000) (0,012) (0,514)
Proporção Docentes c/ Ens Superior 0,00073 0,00021 0,00012 -0,00328

(0,000) (0,086) (0,000) (0,000)
Aluno por turma -0,00050 -0,00207 0,00002 -0,00055

(0,000) (0,000) (0,818) (0,680)
Proporção Turmas 5ª a 8ª séries -0,06053 0,74767 0,15028 2,38201

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Constante -0,14177 -0,38855 -0,03896 -0,48936

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,2108 0,1150 0,0543 0,1605

Distorção Idade Série Taxa de Abandono

 
(P-valor entre parênteses) 
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Por fim, o terceiro modelo busca encontrar quais são as variáveis observadas e que são 

associadas a diferença entre as escolas municipais e estaduais, que vão além do efeito 

município e/ou da rede de ensino. Os resultados apresentados na tabela 4 indicam que o efeito 

da expansão foi devido (ao menos) por dois canais, a redução do numero de alunos por escola 

e a redução do numero alunos por sala. 

Por exemplo, ao aumentar 1 aluno por turma, teríamos uma elevação de 0,19% da distorção 

idade série. Esses canais, aparentemente, afetam a distorção, mas não as taxas de abandono, 

que apresenta coeficientes estimados não significativos. Possivelmente, o que pode estar 

acontecendo é que ao expandir a rede, a escola acaba atraindo mais alunos, mas os piores e 

mais atrasados que contribuem para elevar a distorção em relação à série adequada à idade da 

criança. 

 

Além desses efeitos, encontramos resultados interessantes, tal como: adicionando uma escola 

a mais com energia elétrica em determinado município, isso levaria a uma redução de 7,18% 

da distorção idade série. Também elevando a proporção de turmas de 5ª a 8ª série nas escolas, 

observa-se um efeito de redução da distorção e do abandono.   

Tabela 4: Modelo 3 - Estimação dos determinantes do desempenho escolas obtida pela 
diferença entre as redes entre os anos 

Em nível Em ln Em nível Em ln

Proporção Escolas com Energia -0,07183 -0,17584 -0,01845 0,06402
(0,000) (0,000) (0,003) (0,324)

Proporção Escolas com Bibliot 0,01773 0,06075 0,00582 0,01749
(0,000) (0,000) (0,068) (0,595)

Alunos por escola 0,00005 0,00018 0,00001 0,00014
(0,000) (0,000) (0,136) (0,116)

Proporção Docentes c/ Ens Superior 0,00458 -0,05388 0,00025 -0,17287
(0,386) (0,006) (0,953) (0,000)

Alunos por turma 0,00019 0,00032 0,00004 -0,00064
(0,000) (0,094) (0,332) (0,122)

Proporção de meninas 0,19686 0,56983 0,03148 0,63228
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Proporção turmas de 5ª a 8ª série -0,39570 -1,21447 -0,15518 -1,37027
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Constante 0,02300 0,03118 0,00877 -0,07052
(0,000) (0,001) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,1444 0,0882 0,0129 0,0214

Distorção Idade Série Abandono

 
(P-valor entre parênteses) 
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6. Conclusão 
 
Não há discordância sobre as melhoras educacionais observadas nos últimos anos no Brasil. 

Com a quase universalização do ensino público, a maioria das crianças está nas escolas. No 

entanto, o desafio persiste, pois além da necessária melhorara na qualidade do ensino, a 

evasão e a distorção idade série persistem elevadas e são necessários mecanismos de 

incentivos para superar estes problemas.  

 

Este trabalho fornece uma contribuição adicional a esse tema, que permanece aberto na 

literatura. No Brasil, grande parte do desempenho escolar é ainda determinada por fatores 

familiares, com destaque à escolaridade dos pais. A escola é, no curto prazo, o veículo para 

alterar esta situação de extrema injustiça, inclusive por sua potencialidade de envolver as 

famílias na educação dos filhos. Melhorar a escola, e sua forma de gestão é um dos caminhos 

propostos para avanços na qualidade educacional.  

 

Entre as opções de mudança de gestão está a municipalização da rede pública na medida em 

que esta descentralização implica em maior “accountability” junto às famílias e que permite 

que as escolhas sejam baseadas em um nível de informação local mais elevado em relação aos 

governos estaduais. A política de municipalização, através do Fundef, seria, portanto, um 

instrumento para explicar a diferença entre as redes – municipal e estadual - ao longo do 

tempo, de modo a entender como as características da escola explicam as taxas de 

desempenho escolar. Este trabalho propõe estimar três modelos para analisar o impacto do 

aumento de escolas e de matrículas da rede municipal sobre o desempenho escolar medido 

através da distorção idade-série e taxas de evasão e reprovação. 

 

O primeiro modelo, utilizando estimadores de diferenças-em-diferença, mostra que a  

municipalização do Ensino Fundamental teve um efeito negativo , ainda que  pequeno no 

desempenho escolar dos alunos:: uma redução da probabilidade de o aluno estar na série 

adequada à sua idade e um aumento da probabilidade de o aluno abandonar a escola nos anos 

analisados, relativamente aos alunos da rede estaduais. 

 

O segundo modelo permite decompor o processo, separando o efeito do aumento do número 

de escolas pertencentes à rede municipal (o efeito líquido da migração e da construção de 

novas escolas) do efeito do aumento do número de matrículas (sempre comparando com o 
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total da rede pública). Ademais, com a introdução de um efeito fixo para os municípios é 

possível controlar os efeitos idiossincráticos deles. Nesta estimação os resultados são 

ambíguos: de um lado quanto maior a proporção de escolas municipais, ou seja, quanto maior 

a expansão da rede municipal seja por migração de escolas seja por criação de novas escolas 

municipais, maior a distorção idade série. Já para a migração de alunos, o efeito é o oposto: 

com a transferência dos alunos da rede estadual para a municipal, a distorção acaba caindo. 

Deste modo, o efeito final sobre o resultado educacional dos alunos não é claro. 

 

Por fim, o terceiro modelo compara as redes de ensino – estadual e municipal – de forma a 

apontar variáveis que qualifiquem os resultados obtidos pelos modelos anteriores. 

Controlando-se pela diferença entre as redes ao longo do tempo (iniciando-se pelo ano de 

implementação do processo) é possível dizer se política foi efetiva através das características 

da escola, dos professores ou dos alunos pertencentes a cada rede. Os resultados obtidos neste 

último modelo sinalizam os meios de implementação de políticas educacionais, tais como 

redução do número de alunos por turma e por escola, o aumento da proporção de escolas com 

o ciclo completo, com turmas de 1ª a 8ª séries convivendo no mesmo prédio. Pode-se destacar 

um dos resultados de que a municipalização poderia levar à redução da quantidade de aluno 

por sala e dessa forma, é aceitável afirmar que o efeito final sobre o desempenho médio dos 

alunos é positivo. 

 

Em resumo, os resultados obtidos neste trabalho são ambíguos com respeito aos benefícios da 

municipalização e neste sentido: se em média esta não trouxe prejuízos aos alunos, tampouco 

é possível afirmar que tenha tido impacto positivo sobre o desempenho escolar destes Além 

disso, algumas incertezas permanecem acerca das possíveis inferências, já que o impacto não 

é muito claro para algumas variáveis utilizadas como medida de desempenho, como a taxa de 

repetência.  

Esses resultados não entram em conflito com as conclusões encontradas por Razo et alli 

(2005) e no relatório do Banco Mundial (2003). Aqui optamos por trabalhar com amostra de 

dados e modelos diferentes em relação a esses estudos. Enquanto Razo et alli (2005) só 

analisam alguns estados (em que a conversão atingiu maior freqüência), aqui se buscam 

analisar de forma agregada todos os municípios. O estudo do Banco Mundial por sua vez 

separa a amostra entre os dois ciclos de ensino, obtendo resultados opostos para cada sub 

amostra. Outra diferença está no fato de que o relatório do Banco Mundial focaliza na 

eficiência do gasto público sobre o desempenho dos alunos. Já aqui, escolhemos ir além, 
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estudando os mecanismos pelo qual o gasto pode trazer algum resultado de fato sobre a 

qualidade do ensino. Notadamente, gastar mais com educação não necessariamente aumenta a 

qualidade do ensino que chega aos alunos. Claramente existem algumas redes que conseguem 

gerir os recursos disponíveis mais eficientemente do que outras. Ou seja, a gestão sobre os 

recursos acaba sendo a questão principal com a qual devemos nos preocupar.  

 

Por outro lado é necessário tomar algum cuidado na interpretação destes resultados visto que, 

embora a parcela municipal relativa de matrícula meça o impacto de gerenciamento, ela pode 

também estar captando um mero efeito de transferência em um contexto onde as escolas 

estaduais transferidas tinham desempenho melhor que as escolas municipais. Em todo caso, 

como mostram os estudos acima citados, o fato de que a variável de municipalização ter um 

efeito ainda mais forte no Nordeste (região onde a municipalização ocorreu principalmente 

através do aumento das escolas existentes e não através de transferências de escolas) é uma 

indicação de que o impacto de gerenciamento prevalece. 

 

Vale ressaltar também que as implicações da municipalização possam ter sido pequenas ou 

nulas porque: (i) os municípios não estavam preparados estruturalmente para receber o alto 

volume de transferências, como também (ii) os efeitos políticos dessa política de 

descentralização possam ter sido apropriados pela rede estadual. Esta última alternativa pode 

ser explicada pelo fato de que, sabendo que o aumento do número de escolas municipais foi 

maior que o das estaduais, estas últimas acabaram ficando mais vazias, com turmas menores.  

 

Por fim, nos modelos aqui desenvolvidos consideramos que o background familiar está 

controlado, já que podemos aceitar que este dificilmente apresentou variações significativas 

no período analisado. Supomos que a influência dos pais sobre o desempenho dos alunos seja 

independente da contribuição da infra-estrutura escolar. Conseqüentemente, com melhoria da 

resposta positiva da estrutura das escolas sobre a qualidade educacional, obtemos um 

resultado desejado que é o da redução do peso do background familiar na determinação da 

escolaridade dos alunos.  

 

Ainda que a gestão e infra-estrutura escolar dificilmente não estejam isentas da influência das 

famílias dos alunos, vale destacar que uma política educacional bem sucedida é aquela além 

de ensinar bem, seja eficiente independentemente do background familiar. De fato, a política 
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desejada é aquela capaz de quebrar o ciclo e que promova igualdade de oportunidades entre os 

cidadãos.  

 

É nesta direção que esta pesquisa pode se estender. Buscando responder a pergunta de quanto 

a melhoria promovida na infra-estrutura das escolas pode reduzir o papel do background 

familiar na determinação o desempenho dos alunos. Além disso, podemos usar outras 

variáveis para medir desempenho escolar como as notas do Saeb e trabalhar com amostras por 

séries, por estados.  
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Anexo 
 
Tabela 5: Variáveis descritivas para a Rede Estadual e Rede Municipal 
 

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

% Meninas 49,52         70,15         25,00       49,68             73,63         29,17            
3,24          3,48              

% Crianças de 7 a 14 anos 66,93         99,24         13,06       72,22             100,00       0,00
13,03        14,31            

% Turmas 5ª a 8ª séries 62,78         100,00       0,00 70,78             100,00       0,00
24,04        23,05            

Aluno/turma 31,68         376,00       0,00 28,89             51,00         7,00              
7,60          5,80              

% Docentes c/ Ens Superior 49,65         100,00       0,00 51,80             100,00       0,00
33,97        38,42            

Alunos/escola 433,79       1.856,00    20,00       354,91           1.885,00    12,50            
232,14      191,63          

% Escolas com Bibliot 54,16         100,00       0,00 59,98             100,00       0,00
38,97        40,31            

% Escolas com Energia 97,00         100,00       0,00 98,49             100,00       0,00
12,18        8,51              

Taxa Distorção idade série 49,02         95,90         1,30         35,58             100,00       0,00
18,99        17,13            

Taxa de Aprovação 77,55         100,00       26,60       77,55             100,00       0,00
10,02        11,10            

Taxa de Reprovação 9,18           49,40         0,00 12,45             89,80         0,00

6,17          6,88              

Taxa de Abandono 13,27         58,90         0,00 10,00             100,00       0,00
7,86          7,93              

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

% Meninas 47,46         72,00         20,00       47,73             81,82         21,74            
2,81          2,62              

% Crianças de 7 a 14 anos 82,65         100,00       36,03       84,22             100,00       37,64            
12,18        11,55            

% Turmas 5ª a 8ª séries 13,89         100,00       0,00 22,36             100,00       0,00
15,63        18,30            

Aluno/turma 37,78         1.032,00    0,00 22,88             46,80         2,70              
34,17        5,34              

% Docentes c/ Ens Superior 20,25         100,00       0,00 34,18             100,00       0,00
22,66        30,56            

Alunos/escola 140,47       2.003,00    6,50         168,79           1.501,00    2,67              
147,27      147,48          

% Escolas com Bibliot 19,08         100,00       0,00 26,34             100,00       0,00
28,61        34,16            

% Escolas com Energia 73,41         100,00       0,00 88,47             100,00       0,00
32,04        21,07            

Taxa Distorção idade série 42,95         92,60         0,00 31,29             82,60         0,00
22,94        18,29            

Taxa de Aprovação 76,31         100,00       0,00 77,48             100,00       0,00
13,11        12,90            

Taxa de Reprovação 13,34         100,00       0,00 14,71             100,00       0,00

7,82          7,69              

Taxa de Abandono 10,35         52,10         0,00 7,81               73,40         0,00
8,26          7,72              

1998 2004

Rede Escolas Estaduais

1998 2004

Rede Escolas Municipais

 
Fonte: Inep (MEC). Desvios padrão em itálico. 



 48 

Tabela 6: Modelo 1 – Estimação por Diferenças em diferenças da municipalização 

 

Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln
D_2004 -12,4912 -0,3520 -2,8472 -0,4256 -0,7804 -0,0151 3,6276 0,4758

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
D_rede municipal -11,2214 -0,3277 -3,3257 -0,4647 3,5658 0,0472 -0,2400 -0,0224

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,226) (0,319)
D_rede municipal_2004 7,6623 0,2079 2,2371 0,2188 -1,4919 -0,0181 -0,7452 -0,1755

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Meninas 0,5322 0,0066 0,0653 0,0026 -0,0135 -0,0002 -0,0518 -0,0039

(0,000) (0,000) (0,000) (0,238) (0,596) (0,555) (0,002) (0,039)
Proporção Turmas 5ª a 8ª séries 0,2040 0,0088 0,0725 0,0138 -0,0487 -0,0005 -0,0238 -0,0027

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Aluno por turma 0,0693 0,0017 0,0260 0,0026 -0,0403 -0,0006 0,0143 0,0007

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,043)
Proporção Docentes c/ Ens Superior -0,2001 -0,0069 -0,0576 -0,0100 0,0787 0,0010 -0,0211 -0,0027

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Nº Escolas 0,0517 0,0020 0,0109 0,0030 -0,0306 -0,0004 0,0197 0,0026

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Aluno por escola 0,0089 0,0003 0,0051 0,0007 -0,0035 0,0000 -0,0015 -0,0002

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Escolas c/ Bibliotecas -0,1606 -0,0048 -0,0509 -0,0075 0,0744 0,0010 -0,0234 -0,0025

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Proporção Escolas c/ Energia -0,2537 -0,0077 -0,0742 -0,0106 0,1086 0,0015 -0,0345 -0,0024

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Constante 46,7101 4,0892 15,1960 2,8852 65,8264 4,1773 18,9777 2,7946

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Número de observações            19.232      19.232         19.232         19.232           19.232         19.232           19.232         19.232 
R2 ajustado 0,4810 0,4391 0,2584 0,3427 0,2108 0,1767 0,1572 0,1419

Distorção Idade Série Taxa de Abandono Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação

 
(P-Valor em parênteses) 

 

Tabela 7: Modelo 2 – Estimação por Primeira diferença – Efeito expansão da rede e 

aumento de matrículas da rede municipal 

Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln
Proporção de escolas municipais 0,05120 0,15740 0,05733 0,37176 -0,05503 -0,07752 -0,00230 0,02698

(0,000) (0,001) (0,000) (0,004) (0,000) (0,000) (0,807) (0,804)
Matrículas Rede Municipal -0,00029 -0,00116 -0,00010 -0,00113 0,00005 0,00008 0,00005 0,00083

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,134) (0,119) (0,051) (0,002)
Matrículas Total 0,00030 0,00104 0,00012 0,00122 -0,00007 -0,00010 -0,00005 -0,00069

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,009) (0,011) (0,006) (0,001)
Proporção Escolas c/ Energia -0,10292 -0,18771 -0,01674 0,08837 0,02940 0,04042 -0,01266 -0,08519

(0,000) (0,000) (0,001) (0,145) (0,000) (0,000) (0,005) (0,105)
Proporção Escolas c/ Bibliotecas 0,00976 0,12370 -0,00896 -0,02964 0,00604 0,01022 0,00292 0,00807

(0,047) (0,000) (0,012) (0,514) (0,229) (0,153) (0,381) (0,834)
Proporção Docentes c/ Ens Superior 0,00073 0,00021 0,00012 -0,00328 -0,00009 -0,00010 -0,00003 -0,00018

(0,000) (0,086) (0,000) (0,000) (0,011) (0,053) (0,188) (0,508)
Aluno por turma -0,00050 -0,00207 0,00002 -0,00055 -0,00011 -0,00020 0,00008 0,00043

(0,000) (0,000) (0,818) (0,680) (0,474) (0,347) (0,405) (0,709)
Proporção Turmas 5ª a 8ª séries -0,06053 0,74767 0,15028 2,38201 -0,17623 -0,23201 0,02595 -0,50100

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,014) (0,000)
Constante -0,14177 -0,38855 -0,03896 -0,48936 0,01109 0,01103 0,02787 0,31634

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,005) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,2108 0,1150 0,0543 0,1605 0,0318 0,0279 0,0034 0,0128

Distorção Idade Série Taxa de Abandono Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação

 
(P-Valor em parênteses) 
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Tabela 8: Modelo 3 – Estimação dos determinantes do desempenho escolas para escolas 

estaduais e municipais (1998 e 2004) 

Distorção Abandono Aprovação Reprovação Distorção Abandono Aprovação Reprovação

Proporção Escolas com Energia -0,04483 0,00681 -0,00963 0,00281 -0,10096 -0,01338 0,05365 -0,04027

(0,014) (0,475) (0,415) (0,698) (0,000) (0,297) (0,004) (0,001)

Proporção Escolas com Bibliot -0,13085 -0,03056 0,04200 -0,01144 -0,07410 -0,03112 0,02413 0,00698

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,008)

Alunos por escola 0,00009 0,00005 -0,00003 -0,00002 -0,00013 -0,00002 0,00003 -0,00001

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,011) (0,408)

Proporção Docentes c/ Ens Superior -0,27051 -0,06424 0,07126 -0,00702 -0,12095 -0,04535 0,04682 -0,00147

(0,000) (0,000) (0,000) (0,026) (0,000) (0,000) (0,000) (0,580)

Alunos por turma 0,00401 0,00141 -0,00118 -0,00023 0,00949 0,00350 -0,00476 0,00126

(0,000) (0,000) (0,000) (0,046) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Proporção de meninas 1,01331 0,02207 -0,10642 0,08435 0,74686 0,22609 -0,24259 0,01650

(0,000) (0,519) (0,012) (0,001) (0,000) (0,000) (0,000) (0,573)

Proporção turmas de 5ª a 8ª série 0,11770 0,04231 0,04607 -0,08838 -0,00393 0,01101 0,07652 -0,08754

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,727) (0,046) (0,000) (0,000)

Constante -0,00278 0,07098 0,80104 0,12798 -0,03331 -0,05860 0,87873 0,17987

(0,939) (0,000) (0,000) (0,000) (0,394) (0,002) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,4644 0,1404 0,1880 0,1897 0,2628 0,1693 0,1276 0,0748

Distorção Abandono Aprovação Reprovação Distorção Abandono Aprovação Reprovação

Proporção Escolas com Energia -0,30803 -0,08239 0,11076 -0,02837 -0,21958 -0,07922 0,11569 -0,03647

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Proporção Escolas com Bibliot -0,21516 -0,06666 0,10616 -0,03950 -0,12977 -0,04681 0,08234 -0,03553

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Alunos por escola 0,00030 0,00011 -0,00011 0,00000 -0,00022 -0,00009 0,00018 -0,00009

(0,000) (0,000) (0,000) (0,733) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Proporção Docentes c/ Ens Superior -0,31956 -0,08486 0,13772 -0,05285 -0,13099 -0,04178 0,05828 -0,01650

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Alunos por turma 0,00032 0,00010 -0,00024 0,00014 0,00970 0,00479 -0,00806 0,00328

(0,000) (0,002) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Proporção de meninas -0,21144 -0,13328 0,19227 -0,05899 -0,18968 -0,06899 0,29658 -0,22759

(0,007) (0,000) (0,001) (0,119) (0,005) (0,038) (0,000) (0,000)

Proporção turmas de 5ª a 8ª série 0,33334 0,06410 -0,07852 0,01442 0,38187 0,11632 -0,18776 0,07144

(0,000) (0,000) (0,000) (0,042) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Constante 0,76055 0,22923 0,57804 0,19274 0,40732 0,08756 0,68564 0,22680

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,56870 0,3183 0,3097 0,1238 0,5617 0,4074 0,3878 0,1674

1998 2004

Escolas Estaduais

Escolas Municipais

1998 2004

 
(P-Valor em parênteses) 
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Tabela 9: Modelo 3: Estimação dos determinantes do desempenho escolas obtida pela 

diferença entre as redes entre os anos 

 

Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln Em nível Em ln

Proporção Escolas com Energia -0,07183 -0,17584 -0,01845 0,06402 0,02436 0,03150 -0,00591 -0,15431
(0,000) (0,000) (0,003) (0,324) (0,003) (0,010) (0,324) (0,018)

Proporção Escolas com Bibliot 0,01773 0,06075 0,00582 0,01749 -0,00470 -0,00765 -0,00112 0,03484
(0,000) (0,000) (0,068) (0,595) (0,265) (0,216) (0,713) (0,292)

Alunos por escola 0,00005 0,00018 0,00001 0,00014 -0,00004 -0,00006 0,00002 0,00007
(0,000) (0,000) (0,136) (0,116) (0,001) (0,001) (0,004) (0,455)

Proporção Docentes c/ Ens Superior 0,00458 -0,05388 0,00025 -0,17287 0,03483 0,04202 -0,03508 -0,52049
(0,386) (0,006) (0,953) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Alunos por turma 0,00019 0,00032 0,00004 -0,00064 -0,00007 -0,00009 0,00003 0,00064
(0,000) (0,094) (0,332) (0,122) (0,217) (0,237) (0,487) (0,125)

Proporção de meninas 0,19686 0,56983 0,03148 0,63228 0,00445 0,02015 -0,03593 -0,27251
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,625) (0,132) (0,000) (0,000)

Proporção turmas de 5ª a 8ª série -0,39570 -1,21447 -0,15518 -1,37027 0,18673 0,24294 -0,03155 -0,48561
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,214) (0,078)

Constante 0,02300 0,03118 0,00877 -0,07052 0,00720 0,01405 -0,01597 -0,15439
(0,000) (0,001) (0,000) (0,000) (0,005) (0,000) (0,000) (0,000)

Número de observações 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808 4.808
R2 ajustado 0,1444 0,0882 0,0129 0,0214 0,0181 0,0152 0,0275 0,0372

Distorção Idade Série Abandono Aprovação Reprovação

 
(P-Valor em parênteses) 
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