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Resumo 

Esta dissertação tem o objetivo de analisar aspectos centrais da equidade da Educação Básica 

brasileira, com foco central na capacidade redistributiva das transferências realizadas pelo Governo 

Federal aos municípios brasileiros no ano de 2018 para financiamento da Educação Básica. Tais 

transferências, que envolvem um montante de cerca de R$ 36 bilhões, são elementos estruturantes do 

federalismo educacional brasileiro. Buscou-se na pesquisa qualitativa realizada identificar ciclos 

históricos do financiamento da Educação no Brasil e traçar o cenário da atuação supletiva e 

redistributiva da União no contexto educacional, considerando o conjunto de políticas e programas 

executadas pelo Ministério da Educação. Com uma lente analítica voltada à compreensão dos efeitos 

de tais transferências em termos de equidade educacional – princípio fundamental à democracia 

brasileira e ao seu desenvolvimento socioeconômico – o trabalho aborda bases conceituais de 

equidade para propor uma nova concepção teórica e prática de mensuração de desigualdades, 

congregando equidade fiscal, socioeconômica e educacional. A metodologia quantitativa para tal 

mensuração, o Indicador de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais – IERRE, é 

formulada para aplicação geral em quaisquer tipos de repartição financeira, considerando a 

capacidade de ponderar a distribuição de recursos por níveis de vulnerabilidade dos municípios. Na 

pesquisa, são utilizados os microdados do Portal da Transparência do Governo Federal e informações 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para constituir uma base única de 

dados das transferências de recursos federais para a Educação Básica, com metodologia de tratamento 

que pode ser replicada para outros anos da série histórica. A aplicação da metodologia do IERRE 

para os dados financeiros consolidados de 2018 revelou diferentes padrões redistributivos entre as 

transferências do Governo Federal para a Educação Básica. No agregado, as transferências realizadas 

através do Ministério da Educação têm resultados praticamente neutros. As transferências de caráter 

legal/obrigatória, somadas, têm efeito levemente progressivo e fiscalmente neutro, mas esse resultado 

é oriundo das distribuições da complementação da União ao FUNDEB e do PDDE, enquanto o 

Salário-Educação é uma transferência significativamente regressiva, dando mais recursos por aluno 

para municípios menos vulneráveis. Já as transferências voluntárias/discricionárias do Ministério da 

Educação são, via de regra, regressivas, sobretudo o programa Caminho da Escola, na contramão da 

função redistributiva da União no pacto federativo. Esses resultados revelam a importância de uma 

revisão dos desenhos distributivos das transferências obrigatórias e a necessidade de uma pactuação 

interfederativa sobre os objetivos das transferências voluntárias do MEC. 

Palavras-chave: Financiamento da educação; Equidade; Federalismo.



 

 
 

Abstract 

This dissertation aims to analyze central aspects of the equity of brazilian primary and secondary 

education, with a central focus on the redistributive capacity of cash transfers made by the federal 

government to the municipalities in 2018. Such transfers, which involve an amount of R$ 36 billions, 

are structural elements of Brazilian federalism. The qualitative research sought to identify historical 

cycles of education finance in Brazil and to outline the scenario of the central government 

supplementary and redistributive action in the educational context, considering the set of policies and 

programs implemented by the Ministry of Education. With an analytical lens built to understand the 

effects of the cash transfers in terms of educational equity - a fundamental principle of brazilian 

democracy and its socioeconomic development - the work addresses conceptual bases of equity to 

propose a new theoretical and practical concept of measuring inequalities, bringing together fiscal, 

socioeconomic and educational equity. The quantitative methodology for such measurement, the 

Indicator of Equity in the Redistribution of Educational Resources - IERER, is formulated for general 

application in any type of cash transfer, considering the ability to balance the distribution of resources 

by levels of vulnerability of the municipalities. In the research, microdata from the federal 

government's Transparency Portal and information from the National Education Development Fund 

are used to constitute a single database of federal cash transfers to municipal education, with a 

treatment methodology that can be replicated to other years of the historical series. The application 

of the IERER´s methodology over the consolidated financial data for 2018 demonstrates different 

redistributive patterns among the types of federal´s cash transfers. In the aggregate, transfers made 

by the Ministry of Education have practically neutral results. The sum of the legal/mandatory transfers 

have a slightly progressive effect, but are fiscally neutral. This result comes from the distribution of 

the Federal's complement to FUNDEB and the “PDDE”, while “Salário-Educação” is a significantly 

regressive transfer, providing more resources per student to less vulnerable municipalities. The 

voluntary/discretionary transfers from the Ministry of Education are regressive, especially the 

“Caminho da Escola” program. These results reveal the importance of a review of the distributive 

designs of mandatory transfers and the need for an inter-federative agreement on the objectives of 

MEC's voluntary transfers. 

Key words: Education finance; educational equality; federalism.
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Introdução 

 

A desigualdade é a principal questão da agenda pública brasileira desde a redemocratização do 

Brasil, no período pós-1985. Como ponto de partida para a consolidação de uma cidadania mais 

ampla e vigorosa, elegeu-se o combate às várias formas históricas de desigualdade existentes 

no território nacional como o cerne de um esforço criativo de políticas públicas e proteções 

inscritas na estrutura legal do Estado. Um tema essencial nesta perspectiva é o imperativo de se 

elevar a equidade na educação, permitindo que crianças e jovens tenham acesso o mais 

igualitário possível a um ensino público de qualidade.  

O desenvolvimento educacional de um país faz rodar os motores de ciclos virtuosos de 

igualdade de oportunidades de inclusão social e de emancipação econômica. A equidade na 

educação é, assim, a alavanca mais potente para transformar, no médio e longo prazo, as 

condições de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

A presente dissertação aborda um tópico central para garantir uma educação de qualidade e 

equitativa: o financiamento federativo da Educação compreendendo os papéis da União, 

estados, Distrito Federal e municípios1. Leva-se em conta, nesse processo de investigação, o 

modelo educacional desenhado pela Constituição Federal de 1988 e uma série de reformas que 

vieram depois dela, considerando a importância dos sistemas de políticas públicas e dos 

processos de descentralização no federalismo. 

Mais especificamente, o estudo procura elaborar uma definição alternativa de equidade na 

Educação e analisar os efeitos das diferentes transferências financeiras federais na promoção 

de equidade educacional, através de técnica quantitativa que mensura o quanto os municípios 

mais vulneráveis são beneficiados com cada política pública. O objetivo é compreender se a 

atuação do Governo Federal é, na prática, redistributiva (pró-equidade) ou regressiva na área 

educacional. 

Essa pesquisa se insere em um contexto político de revisão das atribuições constitucionais dos 

entes federativos. Trinta anos após a promulgação de sua Constituição Federal de 1988, o Brasil 

encerra a década de 2010-2020 com um recorde no número de emendas constitucionais 

                                                             
1 União, estados, Distrito Federal e municípios são, constitucionalmente, entidades federativas autônomas na 

República Federativa Brasileira. A União representa um poder político central, os Estados são poderes políticos 

regionais e os Municípios são poderes políticos locais, enquanto o Distrito Federal acumula poderes regionais e 

locais. 
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aprovadas em um decênio2.  Em 2020, a temática das relações federativas no contexto da 

qualidade dos serviços educacionais vem sendo revisitada com centralidade pelo Congresso 

Nacional, no âmbito da tramitação de Propostas de Emenda à Constituição (PECs)3 que visam 

alterar o arranjo do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Como abordaremos mais adiante, essa 

política pública organiza cerca de metade dos recursos para o financiamento da Educação 

Básica no Brasil, responsável por redistribuir mais de R$ 170 bilhões ao longo de cada ano. 

Todo esse movimento de revisão constitucional representa tentativas de respostas aos grandes 

desafios sociais, econômicos e políticos que marcam a história do Brasil contemporâneo. A 

organização das relações federativas entre União, estados e municípios é temática central para 

que se compreenda a formulação e implementação de políticas sob as perspectivas da qualidade 

dos serviços públicos e de uma busca pela justiça social, ambos relacionados à concretização 

de direitos constitucionais e ao problema central da desigualdade de oportunidades na 

população brasileira. 

A Constituição Federal de 1988 representou um marco na consolidação de uma arquitetura de 

universalização do acesso aos serviços públicos, ao mesmo tempo que aprofundou um 

movimento de descentralização federativa – tanto do ponto de vista fiscal quanto da 

implementação de políticas sociais. O fortalecimento da atuação dos municípios foi 

acompanhado de uma maior complexidade das relações interfederativas, exigindo ações para 

institucionalizar a cooperação entre os três níveis de governo que deram o tom das 

macropolíticas sociais colocadas em marcha na década de 1990 (Vazquez, 2014; Abrucio, 

Franzese e Sano, 2010; Segatto e Abrucio, 2016). 

Apesar de favorecer a autonomia da gestão regional e local, a Constituição de 1988 trouxe um 

risco oriundo da descentralização federativa: o aprofundamento de iniquidades entre os entes 

federativos, algo que, aliás, já era preocupação dos atores educacionais no processo constituinte 

(Araújo, 2005). Padrões anteriores de concentração de recursos fiscais tendem a se perpetuar e 

mesmo a se intensificar (Vazquez, 2014). Desigualdades nas capacidades estatais dos entes 

também ficaram patentes à primeira hora quando muitos entes não tiveram condições de pôr 

em marcha as políticas sociais previstas constitucionalmente (Abrucio, 2010).  

                                                             
2 A marca de 43 alterações constitucionais congrega, entre outras mudanças, inclusões de direitos sociais, 

mudanças no regime previdenciário, novas regras do sistema político, reformas econômicas transitórias e 

reconfigurações do pacto federativo. 
3 PEC 015/2015, na Câmara dos Deputados; e PECs 033/2019 e 065/2019, no Senado Federal. 
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Nesse sentido, coube à União a função de coordenação federativa com a finalidade de reduzir 

a heterogeneidade nacional em um país de dimensões continentais e profundas desigualdades 

regionais de ordem socioeconômica, papel este que é medular para a constituição de um Welfare 

state (Obinger et al., 2005). Como afirmam Segatto e Abrucio (2016), “por mais paradoxal que 

possa parecer, a maior autonomia local num país bastante desigual exige maior apoio e atuação 

intergovernamental dos outros dois níveis de governo”.  

Nos anos que se seguiram à 1988, por meio de políticas indutoras e da criação de sistemas de 

políticas públicas para organização federativa, como o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF – 

regulamentado em 1996; anterior ao atual  FUNDEB) e o Sistema Único de Saúde (SUS – 

regulamentado em 1990), o Governo Federal operou a instituição de regras e padrões para os 

comportamentos dos entes subnacionais, o que pode ser considerado um novo capítulo de 

recentralização pela forte presença coordenadora (Almeida, 2005; Arretche, 2004, 2009 e 2010; 

Abrucio, 2005; Machado e Palotti, 2015). 

De acordo com Affonso (2003), tratou-se de uma “‘regulação” dos governos subnacionais pelo 

governo central” como mecanismo institucional para evitar a descentralização assimétrica, 

marcada por desigualdades nacionais (Segatto e Abrucio, 2016; Arretche, 2012). Para Arretche 

(2010), “o papel redistributivo do governo federal parece ser uma condição para reduzir 

desigualdades interjurisdicionais de receita e, por consequência, a desigualdade de acesso dos 

cidadãos a serviços públicos no interior de um Estado-nação. Na ausência das transferências, a 

capacidade dos municípios brasileiros para prover serviços públicos seria altamente desigual”. 

Os dois principais exemplos de políticas de integração federativa foram os sistemas nacionais 

de proteção social criados nas áreas da Saúde e da Assistência Social, respectivamente o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A seguir, 

analisamos algumas características do SUS e do SUAS, sem entrar no detalhe do funcionamento 

dessas políticas, que não são o escopo do estudo realizado. 

Na área da Saúde, antes da Constituição Federal de 1988, havia pouca coordenação entre 

diferentes instituições, ainda que houvesse execução financeira e administrativa centralizada 

pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (Arretche, 1999). Com a 

nova Constituição, segundo Arretche (2004), a União passou a ser responsável pela formulação 

e pelo financiamento da política nacional, com forte papel do Ministério da Saúde através da 

edição de portarias que são o principal instrumento de coordenação interfederativa, uma vez 

que estabelecem condicionalidades para que estados e municípios adiram às transferências 
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federais. As condicionalidades não são impeditivas, mas indutoras, com adesão universal dos 

entes federativos (Arretche, 2010). Ainda, é importante considerar que tais condicionalidades e 

regras de funcionamento do SUS são decididas em instância de pactuação tripartite, com 

representação de estados e municípios, evitando a criação unilateral de regras pela União.  

O modelo do SUS representou, segundo Arretche (2018), uma “inclusão dos outsiders”, com 

um financiamento voltado à universalização do acesso à saúde e ao cumprimento de normas 

básicas de operação do sistema, o que garante também equalização das capacidades de gestão 

nos entes federativos. As transferências federais no âmbito da Saúde, mesmo que não definidas 

legalmente, possuem natureza equalizadora – o piso de atenção básica fixo (PAB) garantido 

pelo SUS é ilustrativo nesse contexto. Tal resultado se dá em função de um sistema nacional 

em que estados e municípios participam do processo decisório 

Na área da Assistência Social, o período anterior a 1988 era marcado por formulação e 

financiamento federal com implementação das políticas através de diversas agências públicas 

e organizações privadas e filantrópicas, muitas vezes de forma descontínua (Bichir et al., 2020). 

Em 1997, o Governo Federal pôs em marcha um programa para municipalização das ações de 

assistência social, porém com apenas 33% de adesão, em função de incertezas gerenciais e 

riscos financeiros (Arretche, 1999). Em 2005, o Conselho Nacional de Assistência Social criou 

por meio de resolução o SUAS, sob coordenação do então Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, um sistema de políticas públicas operado de forma descentralizada 

por municípios, estados e o Distrito Federal. O SUAS dialogou com a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), criada em 2004, a qual definia dois tipos de proteção social, a básica 

e a especial (Bichir et al. 2020). Posteriormente, em 2011, o próprio SUAS foi transformado 

em lei federal. 

Por meio de portarias e resoluções ministeriais, o SUAS garante transferências federais aos 

entes federativos de modo a garantir condições mínimas de oferta de serviços públicos, tal como 

o SUS. Exemplos de ações equalizadoras são o Piso Básico Fixo – Família (PBF), o Piso Social 

Básico – Idoso/Infância e o Piso Social Básico – Projovem (Machado, 2018).  Segundo Bichir 

et al. (2020), “a construção de instrumentos de coordenação federativa ocorre justamente para 

definir parâmetros nacionais mínimos e induzir agendas que, localmente, dificilmente surgiriam 

ou teriam a mesma relevância, dada a histórica fragilidade da área”. Ainda, o SUAS e a PNAS 

transformaram a forma de financiamento da Assistência Social: se antes este era realizado 

através de convênios, depois passou a ser estruturado por repasses federais a fundos de entes 

federados, também com perspectiva equalizadora. No SUAS, tal como no SUS, o diálogo e a 
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pactuação entre os três níveis federativos são pedra angular para a estruturação de políticas 

públicas sólidas que buscam garantir direitos básicos em todo o território nacional.  

Já no que se refere às políticas educacionais, não há formalmente um sistema nacional instituído 

com clareza de atribuições de oferta de ensino e de mecanismos de cooperação interfederativa, 

ainda que as leis e políticas existentes deem parcialmente conta da articulação harmônica da 

atuação dos entes federativos (Cury, 2008; Dourado, 2013; Abicalil et al., 2014). Segundo 

Arretche (2004), a ausência de um sistema nacional sólido se relaciona ao fato de que a União 

não é a principal financiadora da política educacional, “com recursos institucionais bem mais 

limitados para coordenar a adoção de objetivos nacionais de política”. A falta de instância de 

diálogo para coordenação de estratégias comuns é característica marcante do federalismo 

educacional, ponto que voltaremos a discutir adiante. 

No período anterior à Constituição, a Educação Básica era oferecida majoritariamente por 

estados e, em menor medida, municípios, mas havia pouca atuação do Governo Federal no 

enfrentamento de desigualdades – este estava focado, desde a Lei Geral de 1827, no 

oferecimento da Educação Superior (Abrucio, 2010). No momento pós-Constituição a oferta 

educacional básica consolidou-se como descentralizada com competências concorrentes e a 

coordenação interfederativa passou ser atribuição da União (Vazquez, 2014). 

Os artigos 8º ao 11º da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

caracterizam com maior detalhe as incumbências de cada nível de governo na provisão 

educacional. Diante desse arcabouço legal em que estados e municípios apresentam 

competências específicas de oferta da Educação Básica obrigatória (de forma concorrente no 

Ensino Fundamental e com atuações prioritárias definidas na Educação Infantil – municípios – 

e no Ensino Médio – estados), cabe à União as funções privativas de planejamento, normativa, 

de avaliação e de assistência técnica e financeira aos entes subnacionais, além de competências 

exclusivas na Educação Superior (Machado e Palotti, 2015). 

 A prerrogativa equalizadora da União é estabelecida no Art. 211 da Constituição Federal, em 

seu § 1º: a União deve exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O artigo 75 

da da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) estipula que 

a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, 

progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de 

ensino, considerando fórmula que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço 
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fiscal dos entes federativos em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino – fórmula 

essa ainda inexistente. 

A assistência financeira da União aos entes subnacionais compreende diversos instrumentos de 

políticas públicas que vem sendo formatados ao longo das últimas décadas (os quais serão 

descritos nessa pesquisa), com diferentes naturezas de repasse dos recursos, sempre com a 

âncora legal na função supletiva e redistributiva da União (Farenzena, 2012). Somadas, as 

transferências federais para os entes federativos na Educação Básica chegaram a cerca de R$ 

36 bilhões em 20184.  Essa é importante peça do quebra-cabeça federativo, na medida em que 

o país apresenta ainda hoje enormes diferenças nas capacidades de provisão das políticas 

educacionais e considerando que a União tem a principal incumbência legal no combate às 

desigualdades educacionais.  

Tais transferências devem estar alinhadas à busca pela efetivação do direito educacional, o qual 

só se concretiza se todos as crianças e jovens estiverem frequentando a escola e aprendendo os 

saberes adequados às suas idades, com igualdade de condições – como estabelecem os artigos 

6 e 206 da Constituição Federal. Faz-se necessário, nesse sentido, sublinhar que o acesso à 

escola, a qualidade do ensino e a equidade educacional não se apresentam objetivos rivais, mas 

sim complementares.  

Diversos estudos e pesquisas nacionais e internacionais têm procurado explicar as razões para 

a persistência dos baixos níveis de aprendizagem na Educação Básica brasileira, conduzindo a 

um diagnóstico complexo de problemas extraescolares, intraescolares e sistêmicos (Todos Pela 

Educação, 2018a; Paes de Barros et al., 2017; Menezes-Filho, 2007). No centro da nova agenda 

educacional em discussão no país, vem ganhando destaque a percepção de que populações mais 

carentes recebem oportunidades educacionais mais precárias, considerando por exemplo a 

infraestrutura das escolas, a formação dos professores e o acesso à escola em tempo integral 

(Simielli, 2015). 

A preocupação com a equidade educacional é corroborada pelas evidências internacionais mais 

recentes, que têm apontado que as nações com menores iniquidades no sistema de ensino 

também apresentam bons (e crescentes) resultados em avaliações internacionais como o 

Programme for International Student Assessment – PISA (Pfeffer, 2015). Estônia, Hong Kong, 

Xangai e Vietnã são os sistemas de destaque, onde os estudantes mais pobres têm resultados 

iguais ou superiores aos dos estudantes mais ricos. Não há evidência no sentido de que tal 

                                                             
4 Cálculo próprio a partir dos dados do Portal da Transparência do Governo Federal. 
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relação equidade-qualidade seja de ordem causal, contudo. Ainda assim, organismos 

internacionais têm desenvolvido relatórios mais amplos e mais frequentes sobre a equidade 

educacional, em linha com pesquisas que mostram que investir mais em alunos e regiões mais 

vulneráveis gera maiores retornos em termos de resultado de aprendizagem (Banerjee et al., 

2005; Unesco, 2019). 

Mas a equidade não deve ser vista apenas pelo prisma utilitário, de sua relação empírica com a 

qualidade. A equidade educacional tem importância da ordem da justiça social, como 

trataremos aqui mais adiante. A análise de equidade educacional é multifatorial e seu conceito 

é polissêmico, tanto na literatura internacional como na nacional (Simielli, 2015). Em uma visão 

pluralista de equidade (Benadussi, 2001; Sherman e Poirier, 2007), nem os insumos nem os 

resultados em termos de políticas públicas deveriam estar condicionados à origem do estudante. 

Para romper a lógica observada na Educação brasileira, uma distribuição injusta de insumos 

educacionais deveria ser equilibrada através de ações compensatórias redistributivas que deem 

mais recursos pedagógicos e financeiros para quem é socialmente mais vulnerável e para quem 

tem menos oportunidades educacionais (Callegari e Gomes, 2018). Esta é uma visão de 

equidade vertical (Unesco, 2019) 

Mesmo com as diversas estratégias nacionais de fins redistributivos na Educação, os municípios 

que atendem os estudantes mais pobres dispõem de menos recursos financeiros para investir 

em Educação – em média, 44% a menos (Todos Pela Educação, 2019b).  Tal diferença se 

desdobra em desigualdades nos insumos educacionais ofertados para os diferentes grupos 

populacionais – por exemplo, na infraestrutura escolar e na capacitação de professores. Isso 

impacta as oportunidades de aprendizagem dos grupos populacionais de estudantes. O quadro 

é desafiador nesse sentido: já no início da trajetória escolar, no 3º ano do Ensino Fundamental 

da rede pública, os estudantes de maior nível socioeconômico têm 5 vezes mais chance de ter 

uma aprendizagem adequada em matemática que os estudantes de menor nível socioeconômico. 

Ao final do Ensino Fundamental, essa diferença chega a ser de 22 vezes (Callegari e Cruz, 

2017). 

O estudo comparativo entre países da América Latina de Bertoni et al. (2018) mostra 

graficamente como regiões mais pobres no Brasil apresentam menores investimentos por aluno 

da Educação Básica, sobretudo em virtude da desigualdade em recursos próprios. O Gráfico 1 

deixa patente que a desigualdade não é suficientemente compensada pelas ações redistributivas 

do Governo Federal. Se a diferença entre recursos próprios para investimento educacional é 

superior a quatro vezes entre as regiões mais ricas e mais pobres, o gráfico evidencia que os 
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recursos do FUNDEB ajudam na correção da desigualdade (sobretudo a parcela destinada pela 

União), mas as demais transferências do Governo Federal ampliam as distâncias entre os mais 

ricos e mais pobres. 

 

Gráfico 1 – Gastos anuais por aluno da Educação Básica nos sistemas municipais de 

Educação, por fonte dos recursos (dólares em paridade de poder de compra - 2014) 

 

Fonte: Bertoni et al. (2018), página 22. 

A literatura nacional, contudo, ainda não contempla uma avaliação global das estratégias 

redistributivas do Governo Federal para dirimir desigualdades educacionais. Embora haja 

pesquisas quantitativas e qualitativas que, como se verá adiante, tratam dos aspectos 

redistributivos e dos efeitos práticos de políticas como a complementação da União ao 

FUNDEB, as transferências legais e as transferências voluntárias do Ministério da Educação5, 

ainda não há à disposição uma investigação que as compare sob uma mesma régua. 

Os estudos de Vazquez (2014) com o FUNDEF apontam que as transferências do MEC relativas 

às política de fundos constitucionais são equitativas e redutoras das desigualdades, chegando 

em maiores valores – na perspectiva por estudantes – a municípios de regiões mais pobres e 

com piores desempenhos educacionais do país. A pesquisa conclui que, entre 2000 e 2006, o 

funcionamento do FUNDEF representou uma diminuição de 0,10 a 0,15 pontos no coeficiente 

de Gini6 da receita vinculada à educação por aluno nas redes. Tais transferências se 

assemelham, em termos de motivação original, às transferências equalizadoras na União no 

âmbito dos sistemas de políticas públicas do SUS e do SUAS.  

                                                             
5 Órgão do Governo Federal responsável pela política nacional de Educação, criado pelo Decreto nº 

19.402/1930. 
6 Índice que mensura desigualdade e que será abordado mais adiante nesta pesquisa. 
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As transferências legais como PNAE, PNATE e PDDE também tendem a ser equitativas, 

embora tenham natureza supletiva universal. Como argumenta Farenzena (2012), essas 

políticas incorporam elementos de focalização, como valores per capita diferenciados para a 

zona rural ou para escolas quilombolas e indígenas. Contudo, valores per capita diferenciados 

para escolas em tempo integral podem agir na contramão da equidade, uma vez que a adoção 

do modelo de 7 horas letivas diárias ou mais é frequente sobretudo em redes com melhores 

condições financeiras. 

As transferências voluntárias do Ministério da Educação merecem maior atenção em termos de 

efeitos redistributivos. Embora o MEC tenha maior liberdade para definir seu fluxo e possa 

utilizar isso a favor do cumprimento de seu mandato constitucional (Machado e Palotti, 2015), 

a literatura aponta para o fato de que localidades com maior capacidade técnica (normalmente 

as mais ricas) podem ter maior facilidade para assegurar recursos de transferências voluntárias, 

mesmo quando estas não estão sujeitas à barganha política (Ferreira e Bugarin, 2007) e têm 

natureza condicionada a tecnicalidades como implementação de prática e à prestação de contas 

(Abrucio e Grin, 2017). Os estudos de Cavalcanti (2017) corroboram essa suspeita: municípios 

do Nordeste receberam valores per capita de transferências voluntárias do MEC abaixo da 

média nacional, enquanto alguns municípios de altos índices educacionais foram os campeões 

no recebimento de recursos por estudante. 

Embora seja um valor a ser observado no conjunto das políticas educacionais do país, não há 

exigência nem diretriz no sentido de que todas as ações do Governo Federal na Educação devam 

ser equitativas. Políticas que se destinam a bonificar resultados educacionais, por exemplo, 

podem até ter componentes de equidade, mas seus efeitos redistributivos podem levar a mais 

recursos para localidades menos vulneráveis. Políticas ligadas à manutenção de infraestrutura 

escolar já existente tendem a ter o mesmo efeito. 

Sem embargo, é necessário que se tenha ciência de qual é o impacto em termos de equidade de 

cada política pública.  Contudo, atualmente não há metodologia e base de dados consensuais 

que levem a análises conclusivas. Em janeiro de 2020, o movimento Todos Pela Educação 

reuniu especialistas em finanças públicas, técnicos do Governo Federal e consultores 

legislativos para discutir a possibilidade de criação de uma base de dados única de referência 

para análises de financiamento da Educação nos entes subnacionais. O encontro levou à 

conclusão de que hoje “há diversos termômetros quebrados para um mesmo paciente”, com 

informações de natureza autodeclaratória divergentes. 
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Em outras palavras, não é possível ainda dizer com segurança se o Ministério da Educação e, 

por conseguinte, a União, tem atuação efetivamente equitativa na sua assistência financeira aos 

entes subnacionais, cumprindo o mandato constitucional – particularmente no que se refere à 

Educação Básica. É preciso ampliar e qualificar a cobrança dos gestores públicos para que 

coloquem em marcha políticas públicas suficientes para garantir oportunidades educacionais 

equitativas (Welner e Carter, 2013). 

Buscando contribuir com elementos para superar as incertezas acima e pretendendo aportar 

novos achados à literatura sobre o federalismo cooperativo na Educação brasileira, este estudo 

tem como proposta investigar o grau de equidade financeira gerado pelas transferências de 

recursos do Governo Federal aos municípios no escopo da Educação Básica, por meio da 

análise do direcionamento geográfico da execução de despesas do Ministério da Educação 

(MEC). Ao identificar o montante recebido de transferências de recursos financeiros pelas redes 

municipais, será possível dizer se são os entes subnacionais mais vulneráveis que realmente são 

os mais beneficiados. 

A pergunta geral que orienta esta pesquisa é expressa da seguinte forma: “Qual é o efeito 

redistributivo, em matéria de equidade educacional entre entes federativos, das transferências 

financeiras do Governo Federal para a Educação Básica?”. 

A opção de olhar especificamente para os municípios reside na percepção de que o conjunto de 

municípios representa o nível federativo mais heterogêneo da República brasileira, onde se 

observa os maiores índices de desigualdades, que precisam ser equacionados a partir de 

políticas públicas (Abrucio, Franzese e Sano, 2010). Os dados utilizados nas análises se referem 

ao ano de 2018, uma vez que não há informações financeiras mais recentes consolidadas. Como 

veremos, não houve relevantes alterações do modelo distributivo das transferências 

constitucionais e legais nos últimos anos, de maneira que o ano de 2018 se apresenta como um 

exercício financeiro típico da atualidade. 

Da pergunta geral que está na base da pesquisa, decorrem outras duas perguntas específicas que 

são centrais para que a investigação siga conceitualmente bem estruturada: 

1) “Quais são e como funcionam as transferências financeiras do Governo Federal para a 

Educação Básica, no contexto da história do financiamento da Educação no Brasil?” 

2) “Qual conceito de equidade, teórico e prático, que deve ser observado na avaliação das 

políticas federais de assistência financeira?” 



25 
 

 

A pergunta específica “2” diz respeito ao fato de que não há uma fórmula redistributiva pública 

definida para o que se pretende no Art. 75 da LDB. Como já apresentado nesta Introdução, a 

literatura ainda debate diferentes conceitos de equidade para fins redistributivos. Diante dos 

dados brevemente discutidos até aqui, pelo menos três perspectivas devem ser analisadas na 

performance equitativa das transferências do Governo Federal: a capacidade de equalizar os 

recursos para investimento em Educação; a capacidade de apoiar municípios em situação de 

maior vulnerabilidade socioeconômica; e a capacidade de apoiar municípios com maiores 

desafios educacionais. Desse contexto, derivam mais três perguntas específicas: 

3) “O Governo Federal financia com maior peso os municípios com menos recursos fiscais 

para investir em Educação? Ou seja, os municípios que mais recebem recursos através 

do MEC, na perspectiva de investimento por estudantes, são aqueles que hoje possuem 

menor disponibilidade fiscal em função das receitas constitucionalmente vinculadas à 

Educação?” 

4) “O MEC financia com maior peso os municípios mais pobres do ponto de vista de 

condições socioeconômicas gerais da população? Esta pergunta não tem por base o 

perfil de arrecadação tributária dos entes subnacionais, mas sim às condições de 

desenvolvimento humano das famílias que vivem no município.”  

5) “O MEC financia com maior peso os municípios com piores resultados educacionais? 

Do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, quais entes subnacionais são alvo 

de maior assistência financeira do Governo – aqueles que mais precisam de recursos 

para mudar seu quadro educacional ou aqueles que já alcançaram melhores padrões de 

qualidade do ensino e possivelmente adotam práticas educacionais incentivadas pelo 

Ministério da Educação?” 

 

Sobre a revisão da literatura exposta na presente introdução, alicerçamos as seguintes hipóteses 

de resultados, que não têm caráter excludente e nem necessariamente complementar: 

a) As transferências financeiras do Governo Federal para a Educação Básica, através do 

MEC, são globalmente redistributivas, em benefício dos mais vulneráveis, em 

consonância com o Art. 211 da Constituição Federal; 

b) As transferências criadas ou consolidadas na perspectiva de sistemas nacionais de 

políticas sociais, a exemplo do SUAS e do SUS, apresentam efeito equalizador de 

oportunidades (Arretche, 2018; Vazquez, 2014). Se enquadram nessa concepção a 
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complementação da União ao FUNDEB e o Salário-Educação, com distribuição de 

recursos em função do número de matrículas nas redes de ensino; 

c) As transferências legais como PNAE, PNATE e PDDE são levemente equitativas. Com 

natureza supletiva universal, essas políticas incorporam elementos de focalização, como 

valores per capita diferenciados para a zona rural ou para escolas quilombolas e 

indígenas (Farenzena, 2012), embora outras diferenciações, como o peso maior para 

matrículas em creche e em tempo integral, possam favorecer os municípios educacional, 

fiscal e socioeconomicamente mais desenvolvidos 

Ainda, outro aspecto potencialmente regressivo é que o Governo Federal “está 

autorizado a suspender transferências e, se for o caso, estornar valores transferidos em 

casos como omissão ou não aprovação de prestação  de  contas pelos governos 

subnacionais” (Machado, 2018). Isso pode significar bloqueio de transferências que 

atingem principalmente entes federativos mais frágeis do ponto de vista de capacidade 

gerencial; 

d) Das hipóteses “b” e “c”, decorre que a soma das transferências de natureza obrigatória 

tem distribuição pró-equidade, favorecendo os municípios mais vulneráveis; 

e) As transferências de natureza voluntária do MEC privilegiam os municípios menos 

vulneráveis, com maior capacidade técnica para pleitear recursos e para realizar a 

prestação de contas (condição necessária para acesso às transferências). Essa natureza 

condicionada a tecnicalidades, mesmo não havendo efeito de “barganha política”, 

beneficia municípios com burocracia melhor organizada, os quais tendem a ser mais 

ricos e a ter melhores desempenhos em suas políticas públicas (Ferreira e Bugarin, 2007; 

Abrucio e Grin, 2017; Cavalcanti, 2017). 

 

Após a presente seção introdutória, o desenvolvimento do estudo para encontrar as respostas 

almejadas e testar as hipóteses formuladas segue com uma revisão histórica dos marcos 

fundamentais do financiamento da Educação no Brasil (capítulo 1), trazendo elementos das 

origens do Estado brasileiro e com maior detalhamento do período pós-Constituição. Nele, 

propomos uma nova tipologia de enquadramento histórico dos ciclos de financiamento da 

Educação, a partir da revisão da literatura e da breve discussão dos sentidos nacionais dados à 

Educação. 

O capítulo 2 aborda o papel e a atuação do Governo Federal na Educação, em particular na 

Educação Básica. É composto por quatro subseções: sobre o papel constitucional e legal da 
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União, principalmente acerca das suas funções redistributiva e supletiva; sobre a evolução 

recente do orçamento do MEC, tanto na Educação Básica quanto na Superior; sobre as 

transferências obrigatórias ou legais, definidas por mandamento constitucional/legal, seção em 

que se discutirá as características dessas políticas; e, por último, sobre as principais despesas 

voluntárias ou discricionárias do Governo Federal.  

O capítulo 3 contempla a discussão conceitual sobre equidade, considerando as tipologias de 

Simielli (2015) e Unesco (2019), a partir das quais formulamos um conceito autoral que será o 

norte desta pesquisa.  

Seguindo, o capítulo 4, que apresenta os dados mais recentes das desigualdades educacionais 

no Brasil, particularmente na perspectiva da gestão municipal. São discutidas as desigualdades 

de acesso à escola, de insumos escolares e de resultados educacionais, bem como a relação entre 

desigualdades de disponibilidade fiscal, nível socioeconômico e resultados educacionais. 

Pretende-se, com isso, traçar um panorama do desafio redistributivo que cabe principalmente à 

União, investigando inclusive se as desigualdades se manifestam mais entre Unidades da 

Federação ou dentro delas.   

O quinto capítulo apresenta a metodologia para o cálculo de indicador de equidade (Indicador 

de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais - IERRE), referenciando a criação do 

indicador na literatura pré-existente e esclarecendo detalhes técnicos dos procedimentos de 

cálculo, conjuntamente com análises descritivas que apoiem a compreensão metodológica da 

pesquisa.  

O capítulo 6 trata da definição de uma base de dados apropriada para a análise das transferências 

federais para a Educação Básica, revelando os valores efetivamente transferidos pela União aos 

municípios em 2018. 

O capítulo 7 desta pesquisa discute os resultados encontrados pelos procedimentos 

quantitativos. Estão enfocados os resultados do IERRE para o ano de 2018, como a fotografia 

mais recente da análise de equidade das transferências do MEC. Nesse contexto, serão 

comparadas as diferentes políticas analisadas e seus agrupamentos por natureza da despesa, 

além dos indicadores globais para o Ministério da Educação. 

A última seção do estudo está destinada às considerações conclusivas que apresentam a síntese 

da presente investigação e as sugestões decorrentes para a formulação e revisão das políticas de 

financiamento da Educação Básica pelo Ministério da Educação, apontando, ainda, possíveis 

novos desenvolvimentos de continuidade da pesquisa cujo objetivo é uma adequação mais 
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expressiva e precisa das políticas educacionais para a finalidade de enfrentamento das 

desigualdades do país. 

Considerando o estado atual dos estudos em financiamento da Educação e dos debates sobre 

políticas educacionais em gestação, é possível prospectar três contribuições acadêmicas e três 

contribuições práticas principais a partir do presente trabalho. 

Do ponto de vista acadêmico, a primeira contribuição seria a forja de uma nova definição 

conceitual para “equidade redistributiva” que serviria para repensar o conjunto de políticas 

sociais direcionadas ao enfrentamento de desigualdades. Isso aconteceria na composição de 

uma ideia que reuniria três pressupostos: dar mais para quem tem menos recursos; dar mais 

para quem é mais vulnerável; dar mais para quem menos oportunidades educacionais. 

Dessa ideia desenvolve-se uma segunda contribuição: a concepção de uma metodologia inédita 

e replicável para a criação de indicador de mensuração de equidade em acordo com os 

paradigmas atualmente em discussão. O objetivo é a modelagem de um indicador estatístico 

sintético que permita avaliar e monitorar efeitos redistributivos de políticas públicas (não 

apenas das educacionais), em configuração desagregável e em base aberta para permitir a 

imputação de novos dados. 

Além disso, como a pesquisa deu-se sobre a extração e avaliação inéditas de informações 

contidas em fontes oficiais, referentes aos valores das transferências per capita realizadas para 

todos os municípios brasileiros, todo o processo acabou por formar uma base de dados com 

procedimento de limpeza ainda inexistente na esfera pública. 

O trabalho traz também aportes práticos para o desenrolar do debate educacional. As evidências 

poderão servir de fundamento para uma revisão do orçamento do Ministério da Educação com 

a finalidade de priorizar transferências que induzam equidade no sistema educacional. Além 

disso, poderá ajudar na avaliação de quais desenhos de políticas produzem mais ou menos 

equidade, de forma que as políticas possam ser revistas em processos legislativos com o intuito 

de tornarem-se mais eficientes do ponto de vista redistributivo, em consonância com as 

determinações do Art. 211 da Constituição Federal. Por fim, a investigação trouxe resultados 

que poderão constituir importantes elementos para a definição de rumos políticos, ora em debate 

e que deverão ser decididos no Congresso até o final de 2020 (ano do encerramento deste 

estudo), em particular o FUNDEB e os Projetos de Lei referentes ao Sistema Nacional de 

Educação, ao PNAE, ao PNATE e ao Salário-Educação. 
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Capítulo 1 – Histórico do financiamento 

público da Educação no Brasil 

 

O financiamento público da Educação brasileira é retratado por vasta literatura nacional, com 

diferentes segmentações de fases históricas. Neste capítulo, partimos da proposta de Vieira e 

Vidal (2015), que dividem a evolução das políticas de financiamento em três grandes gerações: 

indefinição de recursos, vinculação de recursos e política de fundos. A divisão proposta se liga 

às garantias constitucionais de parcelas de impostos dedicadas ao investimento educacional 

como forma de construir respostas interfederativas aos desafios da Educação de qualidade como 

direito de todos. Essa análise baseia-se no estudo dos marcos definidores do financiamento da 

Educação Básica, sem adentrar no detalhe do financiamento da Educação Superior – que desde 

a Lei Geral de 1827 é responsabilidade principalmente da União, embora seja considerável o 

número de universidades estaduais e faculdades municipais. 

Nos primeiros séculos de Brasil, o Estado foi praticamente ausente na função de provisão 

educacional à população, com agentes paraestatais tomando a responsabilidade pelo 

oferecimento do ensino. De acordo com Monlevade (1997), nos primeiros duzentos anos de 

História brasileira a Coroa portuguesa designou aos jesuítas a organização do sistema escolar 

formal no Brasil, garantindo terras à Companhia de Jesus para que pudesse se autofinanciar 

(Monlevade, 1997). Foi somente em 1760 que a autoridade da Coroa portuguesa passou a ficar 

a cargo da oferta educacional – atendendo sobretudo os filhos das oligarquias locais e dos 

profissionais liberais das maiores cidades (Cury, 2018). 

Para financiar a embrionária política educacional, foi criado em 1773 um novo tributo, o 

“Subsídio Literário”, cobrado sobre cada barril de aguardente nos engenhos e por cabeça de 

gado abatido nos açougues (Callegari, 2010). Contudo, essa fonte se mostrou insuficiente para 

sustentar grandes transformações em um precário sistema escolar, ainda estabelecido em uma 

perspectiva sobretudo privada. Segundo Cury (2018), a cobrança de tributos sobre tais produtos 

era pouca robusta, o que impedia uma “subvenção regular e permanente”. 

A chegada de D. João VI e da família real, em 1808, transformou o sistema educacional do país, 

com a criação de escolas de ensino superior e um ensino secundário preparatório. O subsídio 
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literário continuou sendo o principal meio de financiamento educacional, com alterações via 

decretos em 1816 e 1821 (Cury, 2018).  

Em 1824, a primeira Constituição brasileira definiu como direito a gratuidade da instituição 

escolar primária a todos os cidadãos7, embora não tenham sido criados meios para sua 

concretização, uma vez que não tocou no assunto do financiamento da Educação (Cury, 2016). 

Segundo Manfio e Costa (2019), a oferta educacional era centralizada no Império; apenas com 

o Ato Adicional de 1834 a responsabilidade passou a ser compartilhada com as províncias, 

dando início ao primeiro processo legal de descentralização do serviço educacional.  O Ato 

Adicional de 1834 manteve o subsídio literário como fonte de financiamento do ensino, mas 

acrescentou com tal finalidade também recursos próprios das Províncias, como os relativos a 

loterias e rifas. Com os recursos tributários concentrados na esfera federal, a Educação primária 

ficou subfinanciada, enquanto a Educação Superior passou a receber maiores investimentos 

(Abrucio, 2018). A perspectiva da Educação no Brasil permanecia, assim, em caráter elitista, 

com a maior parte dos brasileiros fora das instituições escolares e em situação de analfabetismo. 

A Constituição republicana de 1891 não foi alterou o quadro predecessor (Vieira e Vidal, 2015; 

Cury, 2018). O financiamento do ensino primário ficou a cargo fundamentalmente dos estados, 

mas sem definição específica. O resultado concreto desse sistema era uma “enorme distância 

educacional territorial no país”, entre os estados que fizeram reformas legais próprias e 

aplicaram mais recursos no ensino, e os que não fizeram tal processo (Abrucio, 2018). 

Considerando tal revisão histórica, uma definição mais precisa do período que envolve do 

século XVIII ao século XX é a ausência de vinculação constitucional de recursos para a 

Educação e indefinição de dever federativo no financiamento.  

Segundo Callegari (2015), “o ponto de inflexão em relação à importância dada pelo Estado para 

as políticas públicas educacionais foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, 

contemporâneo da alteração da ordem oligárquica que governava o país. Trazendo uma 

proposta de reconstrução educacional brasileira vinculada à defesa da escola pública, o 

documento trazia a preocupação com a garantia de recursos para financiar o sistema 

educacional, propondo a ideia de um fundo de fontes tributárias para aplicação exclusiva em 

Educação”. Essa nova visão educacional tinha em seu bojo também um modelo institucional de 

federalismo a partir de uma “nova articulação entre o governo federal e os governos 

                                                             
7 Artigo 179, parágrafo 32º. 
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subnacionais, por meio da combinação de uma política nacional com a execução 

descentralizada dos serviços educacionais (Abrucio, 2018)”. 

A partir da referência política do Manifesto, foi elaborado um novo marco legal para a Educação 

brasileira no contexto da Constituição de 1934. A principal novidade foi o surgimento da 

vinculação ampla de recursos públicos para a Educação, objetivando garantir continuidade e 

previsibilidade à oferta de ensino. Assim eram seus artigos 156 e 157:  

“Artigo 156: A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, 

e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda 

resultante dos impostos, na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas 

educativos.  

Parágrafo único – Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União 

reservará, no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação no 

respectivo orçamento anual.  

 Artigo 157: A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos 

seus patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de 

educação.  

Parágrafo 1º - As sobras das dotações orçamentárias acrescidas das doações, 

percentagem sobre o produto de venda de terras públicas, taxas especiais e 

outros recursos financeiros, constituirão, na União, nos Estados e nos 

Municípios, esses fundos especiais, que serão aplicados exclusivamente em 

obras educativas, determinadas em lei.  

Parágrafo 2º - Parte dos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, 

mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência 

alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas.”  

O investimento em Educação decorrente do Art. 156 passou a ser dever do Estado, como forma 

de garantir direitos educacionais básicos. Chama atenção a subvinculação para a “realização do 

ensino nas zonas rurais”, área mais vulnerável do país, em um claro direcionamento equitativo. 

Ainda, vale observar que o Art. 157 traz, de forma embrionária e sem operacionalidade 

expressa, a constituição de fundos educacionais para os quais afluiriam sobras de dotações 

orçamentárias, doações e taxas especiais. Esses fundos também se destinariam, em parte, aos 

alunos mais vulneráveis. 

Para Callegari (2015), “a partir da Constituição de 1934, a legislação sobre o financiamento 

público da Educação trilhou o mesmo caminho histórico da democracia brasileira: suprimida 

no Estado Novo de 1937, reerguida nos mesmos termos em 1946 e novamente posta de lado 

pelo golpe militar de 1964”. No período do primeiro governo do Presidente Getulio Vargas, a 

grande marca educacional foi a reorganização dos ciclos de ensino, criando prova obrigatória 
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para ingresso no ginásio. O efeito foi a redução das taxas de escolarização e a elitização do 

ensino (Abrucio, 2018). 

Antes de 1946, contudo, já havia movimento em favor da volta da vinculação de impostos para 

a Educação – manifestado na 1ª Conferência Nacional de Educação, em 1941 (Cury, 2018). Em 

1942, o Decreto-Lei nº 4.958 instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário formado por 

tributos federais, com recursos aplicados em auxílios a estados, Territórios e Distrito Federal 

segundo suas necessidades. A assistência financeira e técnica da União era prestada apenas aos 

estados e municípios que aplicassem pelo menos uma parcela mínima de seus tributos no ensino 

– respectivamente, 20% e 15%. Em 1944, essa assistência da União ao Fundo passou a ser 

definida em montante equivalente a 5% do imposto de consumo sobre bebidas. 

Com a Constituição Federal de 1946, a vinculação de impostos para a Educação retornou de 

maneira mais sólida, em 10% dos impostos federais e 20% dos impostos estaduais e municipais. 

Segundo Abrucio (2018), a Constituição de 1946 propôs um federalismo cooperativo, mas a 

“União continuou pouco presente no ensino básico público e se concentrou na ampliação de 

seu papel no nível superior, cabendo geralmente aos governos estaduais a gestão da Educação 

Básica”. O resultado disso foi a ampliação das diferenças educacionais no território nacional. 

Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 

4.024/1961), com cinco artigos sobre o financiamento educacional. No Artigo 92, ficou definida 

a aplicação em Educação de no mínimo 12% da receita de impostos da União e 20% das receitas 

de impostos de Estados, Distrito Federal e Municípios. Ou seja, dobrou-se a participação de 

impostos dos Municípios no financiamento e aumentou-se em 2 pontos percentuais a 

participação da União, sem alterações da participação dos Estados e do Distrito Federal. 

O Art. 92 constituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário, o Fundo Nacional do Ensino Médio 

e o Fundo Nacional do Ensino Superior, cada um contando com 30% dos recursos federais 

destinados à área educacional. De acordo com o Artigo 93º, esses recursos deveriam ser 

aplicados preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do sistema público de ensino 

(Callegari, 2015). 

Tais avanços foram desconsiderados pelo novo arcabouço jurídico da Constituição de 1967, 

instituída pelo regime militar. Com isso, retrocedeu-se em matéria de segurança e 

previsibilidade de recursos para a Educação, elementos fundamentais para apoiar a construção 

contínua de políticas educacionais sólidas nos três níveis federativos (Todos Pela Educação, 

2018b). O fim da vinculação de impostos foi acompanhado do Art. 170, segundo o qual as 
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empresas eram obrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus empregados e dos filhos 

destes. Isso foi operacionalizado através da instituição da contribuição do Salário-Educação, 

devida pelas empresas. De modo geral, o período da ditadura militar foi marcado por uma 

prioridade à Educação Superior, mas acompanhado de grandes ações como o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e a tentativa de massificação da cobertura escolar no 

Ensino Fundamental – financiadas com os recursos do Salário-Educação (Abrucio, 2018). 

A vinculação de recursos para a Educação deixou de operar no Brasil por quase duas décadas, 

até a votação da chamada “Emenda Calmon” (Emenda Constitucional nº 24, de 1983). Tal 

dispositivo definiu a aplicação pela União de no mínimo 13% e pelos Estados, Distrito Federal 

e Municípios de no mínimo 25% da receita resultante de impostos em manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Frente à LDB de 1961, a mudança ampliou em cinco percentuais 

a participação tributária de Estados, Distrito Federal e Municípios no financiamento da 

Educação e em um ponto percentual a participação tributária da União. Na mesma época, vale 

citar que foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para distribuição gratuita 

pela União de livros didáticos para os alunos das escolas públicas brasileiras. 

A vinculação de recursos para a Educação foi expandida pela Constituição Federal de 1988, em 

movimento congruente à ampliação quantitativa e qualitativa das noções do direito à Educação, 

especialmente em seu Art. 206. De acordo com Abrucio (2018), a transformação educacional 

pretendida pela Constituição se baseou na busca pela universalização do acesso à escola para 

todos e de forma igualitária (com obrigatoriedade da inclusão de todas as crianças de 7 a 14 

anos na escola), na democratização do ensino (com a ampliação dos mecanismos de 

participação dos pais e da sociedade no controle democrático do sistema educacional), na 

profissionalização da política educacional (com mudança no perfil dos profissionais da área em 

todo o país, os sistemas de avaliação de desempenho e os programas de melhoria da gestão) e 

em um novo arranjo federativo com a municipalização do ensino e políticas de coordenação 

entre os entes federativos. 

Como já dito, o centro do novo desenho do financiamento da Educação foi expresso no Art. 

212 da Constituição Federal:  

“Artigo 212: A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 

da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Parágrafo 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
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Municípios, não é reconhecida, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 

receita do governo que a transferir.  

Parágrafo 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, 

serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 

recursos aplicados na forma do Artigo 213. 

 Parágrafo 3º- A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se que refere a 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 

plano nacional de educação.  

Parágrafo 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no Artigo 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários.  

Parágrafo 5º - A educação básica pública terá como fonte adicional de 

financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas 

empresas na forma da lei.  

Parágrafo 6º - As cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-

educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino”.  

Essa mudança ampliou a participação tributária da União em 5 pontos percentuais em relação 

à Emenda Calmon, sem alterações na vinculação mínima de impostos de municípios, estados e 

Distrito Federal. A partir de então, o Brasil entra em uma nova fase histórica do financiamento 

da Educação.  

O que Vieira e Vidal (2015) definiram como período de “vinculação de recursos” (de 1934 a 

1996) é, em nossa percepção, uma fase que abrange mais elementos: vinculação constitucional 

de impostos para a Educação, com períodos de exceção, somada à colaboração interfederativa 

baseada mais nos interesses do jogo político e menos em regramentos legais. Adicionalmente, 

consideramos que esse período se encerra em 1988, e não em 1996, pelos motivos abaixo 

dispostos. 

A nova fase que se inicia na Constituição de 1988 passa por uma vinculação de impostos à 

Educação sem intermitências radicais, ainda que tenhamos alterações temporárias que 

flexibilizaram as vinculações durante alguns períodos, como discutiremos. Ainda, nesse 

período vinculou-se toda a contribuição do Salário-Educação (criado na década de 1960) à 

Educação Básica pública, estipulando uma divisão de seus recursos em função dos alunos 

matriculados nas redes de ensino. Com valores per capita iguais dentro de uma mesma Unidade 

da Federação, não mais variando em função única e exclusivamente da capacidade de 

arrecadação tributária, deu-se um passo importante em direção a um financiamento mais 

equitativo. 
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Igualmente, o parágrafo 3º do Art. 212 passou a considerar a ideia de uma distribuição dos 

recursos em linha com o “atendimento às necessidades do ensino obrigatório” com perspectiva 

de universalização do ensino, de garantia de padrão de qualidade da oferta de ensino e de 

equidade. Essa diretriz foi aprimorada em 1996, com a Lei nº 9.394 que estabeleceu a segunda 

LDB.  

A nova LDB detalhou muitos dispositivos anteriores, como a aplicação de impostos pela União 

e pelos entes subnacionais nos mesmos termos da Constituição de Federal de 1988 (Art. 69) e 

as prioridades de cada ente na oferta da educação escolar (Artigos 9 a 11), em formulação 

alinhada à Emenda Constitucional (EC) nº14/ 96. A EC nº 14/96 e a LDB passaram a incumbir 

também a União da assistência técnica e financeira e do exercício de função supletiva e 

redistributiva perante as demais esferas governamentais.  

Na tipologia de Vieira e Vidal (2015), o ano de 1996 foi o marco de fechamento da segunda 

geração de políticas de financiamento da Educação no Brasil. Além da LDB, o Brasil também 

votou a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, regulamentando o FUNDEF: Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

Instituído pela EC nº14/96 via alteração do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), o FUNDEF era constituído, em cada Estado e no Distrito Federal, por 

15% (60% de 25%) da receita proveniente do ICMS, IPI/Exportação, Fundo de Participação 

dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Lei Kandir. 

Em nosso entendimento, a segunda geração efetivamente se encerra na Constituição Federal de 

1988, que lança as bases para um regime de colaboração interfederativa no financiamento da 

Educação, elemento fundamental do novo período. O conjunto normativo de vinculação de 

impostos, conquanto assegure segurança financeira e certa previsibilidade orçamentária na 

Educação, estabelece um padrão de desigualdades no financiamento da Educação no que diz 

respeito às diferentes disponibilidades fiscais para investimento, em função dos diferentes 

montantes de impostos vinculados à Educação. Entes subnacionais que arrecadam mais, muito 

em função de estruturas econômicas historicamente estabelecidas, têm à disposição mais 

recursos assegurados para a Educação. 

Para combater tal desigualdade, o Artigo 211 da Constituição Federal estipulou a função 

redistributiva e supletiva da União, mediante assistência técnica e financeira aos estados, 

Distrito Federal e municípios; além disso, os entes federativos passaram a ter a incumbência de 

criar formas de colaboração para universalizar o ensino obrigatório. Ambos movimentos são 
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aprofundados e operacionalizados em 1996 com a estruturação formal da “política de fundos”, 

através do FUNDEF. 

Segundo Callegari (2015), “a orientação desse Fundo redistributivo de vigência de 10 anos era 

a de repartir em nível estadual os recursos exclusivos do Ensino Fundamental e seu magistério 

de acordo com a proporção de matrículas nas redes de ensino (aplicados fatores de ponderação 

diferenciais de custo aluno/ano). Os governos estaduais configuravam-se como maiores 

provedores de recursos do FUNDEF, posto que das fontes tributárias (exceto FPE e FPM) 75% 

dos recursos eram do Estado e 25% dos Municípios. Outro importante mecanismo redistributivo 

era a complementação de recursos pela União aos entes subnacionais que não conseguissem 

atingir um valor mínimo anual nacional específico por aluno após a partilha dos recursos do 

FUNDEF”.   

O desenho do FUNDEF teve como efeito principal um processo de municipalização das 

matrículas do Ensino Fundamental, principalmente nos anos iniciais dessa etapa. Em diferentes 

velocidades e em diferentes magnitudes, tal impacto foi sentido em quase todos as Unidades da 

Federação do país, diante da reação das redes municipais de expandirem suas estruturas de 

atendimento para acolherem mais alunos e assim receberem mais recursos financeiros 

(Callegari, 2010). 

A expansão do atendimento no Ensino Fundamental aproximou o Brasil da universalização 

dessa etapa. Além disso, o FUNDEF levou à melhoria salarial dos professores das regiões mais 

pobres do país e gerou uma redistribuição de recursos dentro dos estados, reduzindo a 

concentração de riqueza e pobreza (Vieira e Vidal, 2015). Mas não diminuiu tão sensivelmente 

desigualdade entre os estados (Gouveia e Souza, 2015), diante dos baixos valores da função 

equalizadora da União (complementação dos recursos dos fundos mais pobres). Os estados do 

Nordeste e o Pará, por exemplo, apresentaram valor aluno/ano, em 2006, 3,5 vezes inferior ao 

de São Paulo (Vieira e Vidal, 2015).  

Outro efeito negativo do FUNDEF foi o aprofundamento da desigualdade na aplicação de 

recursos em relação às diferentes etapas e modalidades da Educação Básica. Ao focar no Ensino 

Fundamental, o novo fundo induziu os governos municipais a dedicarem menos atenção à 

Educação Infantil e à Educação de Jovens e Adultos (Gouveia e Souza, 2015). 

 O Congresso Nacional e o Governo Federal passaram então a discutir um novo fundo 

redistributivo que contemplasse toda a Educação Básica, em substituição ao FUNDEF. 

Debatido de 2001 a 2006, o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foi resultado de extensa pactuação 

legislativa. Sua inscrição legal se deu por meio da EC n°53/2006 que trouxe nova redação aos 

artigos 7, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da CF e ao artigo 60 do ACDT. Regulamentado por meio 

de medida provisória ainda em 2006 pelo Executivo Federal para funcionamento compulsório 

a partir de 1° de janeiro de 2007, o FUNDEB foi convertido na Lei n° 11.494, de 20 de junho 

de 2007.  

Também com natureza contábil e constituído por 27 fundos estaduais, o FUNDEB guarda 

muitas similaridades com o FUNDEF: os fundos estaduais não se correlacionam, nem 

interagem entre si; abrangem, estado a estado, o governo estadual e todos os governos 

municipais respectivos, com o objetivo de “tornar mais efetiva a cooperação entre diferentes 

níveis de governo, no provimento de recursos e nas responsabilidades assumidas em relação ao 

atendimento e qualitativo da educação básica pública” (Callegari, 2010). A diferença entre os 

fundos reside fundamentalmente na abrangência em termos de etapas de ensino contempladas 

(do Ensino Fundamental, no FUNDEF, para todas as etapas e modalidades da Educação Básica, 

no FUNDEB) e nos montantes de recursos destinados compulsoriamente aos fundos estaduais, 

tanto por Municípios e Estados como pela União. 

Segundo Callegari (2015),  

“a política de fundos consolidou a atuação governamental em seus 

diferentes níveis como provedora de ensino básico no país, seguindo o 

marco legal fundado pela Constituição Federal de 1988. Ditando 

continuidade e previsibilidade na disposição de recursos, permitiu a 

concretização de políticas públicas educacionais necessárias à busca pela 

qualidade no ensino. No entanto, é importante destacar que ela nasce 

somente na última década do século XX. Durante mais de 400 anos, a 

nação brasileira conviveu com o descompromisso estatal em relação à 

garantia de meios materiais para o provimento educacional, situação que 

só foi alterada (não permanentemente) com a Constituição Federal de 

1934, a qual estabeleceu regras de vinculação de recursos para a 

Educação. A história brasileira é uma história de pouca importância dada 

à Educação, pouco investimento realizado nesse campo social, exigindo 

hoje uma ampla alocação de recursos para a Educação, no sentido de 

mitigar essa dívida histórica. É uma história também, sem dúvida, de 

gigante desigualdade educacional entre suas regiões.” 

 

A novidade da política de fundos (FUNDEF e FUNDEB) teve como virtude constituir um 

sistema de cooperação financeira entre os entes federativos a partir de parâmetros bem 

determinados em lei, definidos em função de necessidades educacionais (matrículas) e da 

disponibilidade de recursos (impostos vinculados). Trouxe, portanto, “maior consciência 
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intergovernamental” no sentido de exercício da solidariedade federativa (Sena, 2019). Se antes 

parte da colaboração entre entes se dava em função do jogo político, os fundos educacionais 

empreenderam redistribuição automática, sem obstáculos ou condicionalidades (Sena, 2020). 

Essa inovação no financiamento educacional brasileiro guarda relação com outro movimento 

contemporâneo: a mudança na assistência financeira (obrigatória e voluntária) da União em 

relação aos estados e municípios.  

Em 1994, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado na década de 1960 

para comprar de forma centralizada e distribuir gêneros alimentícios para escolas de todo o 

Brasil (Arretche, 1999), foi transformado em programa de distribuição de recursos financeiros 

(em função do número de matrículas) para que os próprios entes pudessem comprar localmente 

a merenda escolar. Ao mesmo tempo, foi criado o Programa Nacional de Transporte Escolar 

(PNTE), baseado no financiamento federal para compra de veículos escolares. Em 1995, criou-

se o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), uma assistência financeira federal para 

suplementar os recursos das escolas públicas.  

Na mesma Lei que dispôs sobre o funcionamento do FUNDEF (Lei nº 9.424/1996), 

regulamentou-se a distribuição dos recursos do Salário-Educação em 40% para cota federal e 

60% para cota estadual e municipal, esta com distribuição estadual de forma proporcional à 

arrecadação do Salário-Educação e por número de matrículas no Ensino Fundamental na 

distribuição intraestadual. Em 2004, o PNTE foi transformado em PNATE (Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar), direcionando recursos não só para a compra descentralizada 

de veículos como para manutenção da frota de transporte. Em 2009, PNAE e PDDE tiveram 

suas governanças aprimoradas, com redesenho focado em ampliar as políticas e melhorar os 

processos de fiscalização do uso dos recursos.  

Também em 2009, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 59. Além de 

tornar a educação básica obrigatória e gratuita para faixa etária de 4 a 17 anos, esse dispositivo 

também tornou dever do Estado a estruturação de vários programas suplementares como 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (Cury, 2016). O que se 

evidencia, portanto, é uma fase de estruturação de diversos instrumentos de financiamento, com 

diferentes finalidades, mas todos alicerçados na descentralização de recursos para fortalecer o 

pacto federativo na Educação – através de regras claras de distribuição financeira. 

Entre as transferências voluntárias da União também houve significativa mudança. Elas 

passaram a ser organizadas por critérios técnicos, pondo fim à política de “balcão de negócios”, 
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em que os representantes dos entes federativos solicitavam presencialmente recursos federais 

em troca de apoio político (Segatto, 2015). Isso se deu sobretudo a partir de 2007, com a criação 

do Plano de Ações Articuladas (PAR) e do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle (SIMEC), política estruturada de concessão de transferências de acordo com 

necessidades diagnosticadas pelos entes. 

Essa geração de políticas de financiamento alimentou, assim, a organização mais sólida de um 

regime de colaboração educacional: 

 Entre os níveis estadual e municipal, através das políticas de fundos, com incentivos e 

regras que conduziram à diminuição da duplicidade de redes no Ensino Fundamental, a 

um processo de municipalização, à equalização de recursos e à negociação de fatores de 

ponderação (Abrucio et al., 2016; Callegari, 2010); 

 Entre os níveis federal, estadual e municipal, com uma complementação da União ao 

FUNDEF/FUNDEB (atualmente fixada em 10% da soma dos aportes estaduais e 

municipais), com a criação de transferências obrigatórias universais com distribuição 

de recursos em função do número de matrículas (Salário-Educação, PNAE, PNATE e 

PDDE), com a organização das transferências voluntárias da União a partir de 

necessidades educacionais, com o avanço de um sistema nacional de avaliação e 

informação educacional (Abrucio et al., 2016), com o esforço de formação de 

alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

formalizado em 2012 e com a estruturação em 2011 da Secretaria de Articulação com 

os Sistemas de Ensino (SASE/MEC) com a função de fortalecer a coordenação 

federativa na Educação e incentivar a cooperação entre os entes (Secretaria que operou 

até 2016). 

 

Nessa linha, definimos que a terceira fase do financiamento da Educação no Brasil é marcada 

não apenas pela política de fundos, mas também pelo fortalecimento da coordenação entre entes 

federativos através de diferentes instrumentos. Ao lado de uma contínua vinculação 

constitucional de impostos para a Educação, edificou-se com maior clareza um sistema de 

colaboração financeira interfederativa organizado legalmente em torno de necessidades 

educacionais básicas, ainda que um “regime de colaboração” não tenha sido formalmente 

regulamentado (Abrucio et al., 2016). Assim, estruturamos a seguinte tipologia de fases do 

financiamento da Educação no Brasil, em diálogo com Vieira e Vidal (2015): 
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Tabela 1 – tipologia histórica proposta para três fases do financiamento da Educação no 

Brasil 

Período 

Tipologia 

histórica de 

Vieira e Vidal 

(2015) 

Período Tipologia histórica proposta 

Século 

XVIII - 

1934 

Indefinição de 

recursos 

Século 

XVIII - 

1934 

Ausência de vinculação constitucional de recursos 

para a Educação e indefinição de dever federativo 

no financiamento 

1934-

1996 

Vinculação de 

recursos 

1934-

1988 

Vinculação constitucional de impostos para a 

Educação, com períodos de exceção, com 

colaboração interfederativa baseada sobretudo nos 

interesses do jogo político 

1996-

atual 

Política de 

fundos 

1988-

atual 

Vinculação constitucional contínua de impostos 

para a Educação, com sistema de colaboração 

financeira interfederativa organizado legalmente 

de acordo com necessidades educacionais 

 

Apesar de contínua, a vinculação de 18% impostos da União para a Educação não foi 

integralizada durante todo o período pós-Constituição. De 1994 a 2011, parte dos recursos 

federais em tese garantidos para a Educação foram redirecionados através do mecanismo de 

Desvinculação de Receitas da União (DRU). Além disso, a partir de 2017 e até 2036, período 

em que vige a Emenda Constitucional nº 95/2016, o mínimo investimento federal em Educação 

deixou de ser atrelado à evolução da arrecadação de impostos da União e passou a ser fixado 

no valor do mínimo de 2016 corrigido pela inflação. Como resultado prático dessa mudança, 

tem-se a diminuição da atual margem de segurança dos investimentos federais em Educação 

(Callegari, 2017). 

Além disso, é importante posicionar o aumento do investimento público em Educação no Brasil 

nas últimas décadas, o qual se elevou de 4,7% do PIB em 2001 para 6,2% do PIB em 2015; na 
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Educação Básica, o investimento saltou de 3,8% do PIB para 4,8% do PIB, segundo o Anuário 

Brasileiro da Educação Básica 2019. A participação da União nesse financiamento se encontra 

em torno de 20%, enquanto os estados e o Distrito Federal representam 39% e os municípios 

41%. Aumento ainda mais expressivo ocorreu no investimento por aluno na Educação Básica. 

De 2007 a 2015, por exemplo, houve um salto de R$ 3.652 por aluno (corrigido pela inflação) 

para R$ 6.381. O indicador de 2015, contudo, é menor que o de 2014 (R$ 6.471) e o de 2013 

(R$ 6.569). 

Há ainda novas características no ordenamento legal do financiamento da Educação brasileira, 

dispostas na Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação (PNE). Em primeiro lugar, 

esse plano decenal estabeleceu a meta de ampliar o investimento público em educação pública 

de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB até 2019 e, no mínimo, 10% do PIB 

em 2024. Além disso, o PNE estabeleceu 12 estratégias para a consecução desta meta, sendo 

algumas delas relativas ao regime de colaboração no financiamento da Educação. Ressaltamos: 

 20.1 – garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para a Educação 

Básica, observando políticas de colaboração entre entes federados que tratam da 

capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente, com vistas a garantir padrão 

de qualidade nacional. Trata-se de um importante norte para o decênio, em alinhamento 

ao art. 75 da LDB; 

 20.3 – vinculação de royalties do petróleo e do gás natural para manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Apesar de previsto em lei, não há enforcement legal nem 

sistema de monitoramento para essa nova vinculação; 

 20.7 – implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) até 2017 como parâmetro de 

mínimo existencial considerando insumos indispensáveis ao processo de ensino-

aprendizagem. A ideia é promover uma inversão de lógica no financiamento, passando 

da lógica do “disponível” (reserva do possível) para a lógica do investimento necessário 

para a qualidade do ensino. Esse tema nunca foi efetivamente regulamentado pelo 

Ministério da Educação em face de diversas críticas técnicas, discutidas em Callegari 

(2015). 

 20.9 – regulamentar lei complementar até 2016 para “estabelecer as normas de 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, com 

“equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento 

das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades 
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educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste”. A diretriz 

aponta para a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, que como já discutido 

ainda carece de estruturação apropriada. É importante perceber que o PNE estabelece 

que a União deve participar com funções redistributiva e supletiva, como abordado na 

Introdução. 

 20.12 – definir critérios de distribuição de recursos que considerem a “equalização das 

oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso 

técnico e de gestão do sistema de ensino”. Afinal, esta estratégia contempla justamente 

o enquadramento de investigação da presente pesquisa, que objetiva compreender se os 

recursos da União aos municípios são hoje distribuídos com efeito equalizador de 

oportunidades educacionais e condições socioeconômicas.  

Apesar de sua importância como norte e diretriz, as estratégias do PNE para o financiamento 

da Educação nada alteraram efetivamente o arranjo das políticas de distribuição de recursos 

financeiros entre os níveis federativos. Como veremos no próximo capítulo, a última década 

foi marcada por mudanças apenas marginais no funcionamento das principais políticas de 

assistência financeira da União para os demais entes federativos.  
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Capítulo 2 – O papel e a atuação do 

Ministério da Educação por meio de 

transferências intergovernamentais 

 

Nas seções anteriores, posicionamos os debates e avanços históricos no contexto do federalismo 

brasileiro, em particular na dinâmica interfederativa do financiamento da Educação brasileira. 

Dado que o foco dessa pesquisa está na compreensão da capacidade redistributiva da União em 

sua relação de apoio financeiro aos municípios brasileiros, abordaremos neste capítulo as 

características da atuação do Ministério da Educação através de transferências 

intergovernamentais. 

Diferentes nações, com seus respectivos arranjos intergovernamentais, apresentam estratégias 

específicas para garantir padrões nacionais de qualidade educacional mediante enfrentamento 

das desigualdades. Algumas delas têm utilizado políticas de financiamento do Governo central 

para mitigar diferenças regionais, educacionais ou socioeconômicas – como pressupõe o texto 

constitucional brasileiro. 

Cruz et al. (2018) constrói uma análise internacional sobre experiências de financiamento 

educacional, chamando atenção para os exemplos da Austrália, Itália, Japão e Chile. Esses 

países desenvolveram sistemas que garantem assistência financeira às localidades e/ou alunos 

mais vulneráveis, “evitando que diferenças regionais de arrecadação levem a desequilíbrios 

educacionais regionais”. O modelo australiano se funda num caráter redistributivo em que 

“algumas escolas tiveram fundos reduzidos caso apresentassem menor necessidade 

[educacional]”. O modelo japonês, por sua vez, foca em destinar apoio financeiro a estudantes 

de baixa renda e em garantir elementos de impacto pedagógico em todo o país. Por outro lado, 

a análise da Unesco (2019) revela que países de renda baixa e média-baixa destinam muito 

menos recursos às suas crianças mais pobres (comparação de decil mais pobres e decil mais 

rico).  

Nesse contexto, é preciso considerar que a participação financeira do governo central no Brasil 

é ainda muito tímida em relação aos outros países com estratégias robustas de coordenação 

federativa para enfrentamento de desigualdades. Ainda de acordo com Cruz et al. (2018), 100% 
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dos recursos públicos investidos em Educação no Chile são oriundos do governo central, 

percentual que é de 82% na Itália, 70% na Coréia do Sul e 33% na Austrália (dados da OCDE 

para o ano de 2014). No Brasil, esse percentual é de apenas 16%. 

Constitucionalmente, a União tem o dever de organizar o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, financiando as instituições de ensino públicas federais, e de prestar assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com função redistributiva 

e supletiva para equalizar oportunidades educacionais e garantir padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante. Esse mesmo dever normativo é explicitado na LDB, que define 

adicionalmente que “caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 

supletiva em relação às demais instâncias educacionais” (Art. 8º, § 1). 

O artigo 9º da LDB delineia em 9 tópicos as incumbências educacionais da União: 

1. Elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE), em colaboração com os demais entes 

federativos; 

2. Organizar e manter (inclusive financeiramente) os órgãos e instituições oficiais do 

sistema federal de ensino e dos Territórios; 

3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, através de assistência financeira e técnica; 

4. Estabelecer competências e diretrizes para as etapas da Educação Básica, em 

colaboração com os demais entes federativos, para assegurar formação básica comum; 

5.  Estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e 

atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas 

habilidades ou superdotação; 

6. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação brasileira; 

7. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior; 

8. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 

das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
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Ainda, de acordo com o Art. 62, § 1º da LDB, a União deverá promover, em regime de 

colaboração, a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 

O Art. 63, § 3º estabelece que a União prestará assistência técnica aos entes subnacionais para 

a elaboração de concursos públicos a cargos dos profissionais da educação. O Art. 74 determina 

que a União, também em regime de colaboração, deverá estabelecer padrão mínimo de 

oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo 

por aluno. Os Arts. 78 e 79 falam do dever da União de desenvolver programas integrados de 

ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, 

além de apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação 

intercultural às comunidades indígenas. Por fim, o Art. 75 explicita do que se trata a ação 

supletiva e redistributiva da União, a qual deve obedecer à fórmula de domínio público que 

inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal dos entes federativos.  

Para concretizar tais incumbências, o Ministério da Educação (MEC) é o órgão orçamentário 

que executa as despesas do Poder Executivo da União, o Governo Federal. Ao todo, o MEC é 

composto por 159 unidades orçamentárias, sendo 7 centros federais de educação tecnológica, 

36 instituições ligadas a hospitais universitários, 25 fundações universitárias, 83 universidades 

e institutos federais, a Fundação Joaquim Nabuco, o Colégio Pedro II, a Fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior – CAPES, o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação  - FNDE e a administração direta do MEC. 

Entre 2001 e 2018, o orçamento de despesas executadas do MEC praticamente triplicou em 

termos reais, passando de R$ 43,8 bilhões para R$ 116,0 bilhões. O gráfico da próxima página 

mostra que o orçamento cresceu continuamente de 2004 a 2014 (chegando a R$ 124,2 bilhões 

em termos reais), ano a partir do qual entrou em rota de redução, até 2016. No biênio 2017-

2018, observou-se leve crescimento orçamentário do MEC. 

Esses dados orçamentários, extraídos do portal Siga Brasil (do Senado Federal), não incluem a 

distribuição realizada pelo FNDE de R$ 13,8 bilhões, em 2018, das cotas estaduais e municipais 

do Salário-Educação. Essa transferência é atribuída ao órgão orçamentário “73000 – 

Transferências a Estados e Municípios”, mas é gerida pelo MEC.  

Essa rubrica cresceu de R$ 6,3 bilhões em 2003 para R$ 14,2 bilhões em 2012 (em termos reais) 

e para R$ 15 bilhões em 2014 e 2015. O valor caiu para R$ 13,4 bilhões em 2016, com leve 

crescimento no biênio 2017/2018. Somando a distribuição do Salário-Educação, o orçamento 
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gerido pelo MEC passou de R$ 50 bilhões no início dos anos 2000 para R$ 130 bilhões em 

2018. O ápice em termos reais foi alcançado em 2014, quando chegou a R$ 139 bilhões. 

Gráfico 2 – Evolução real das despesas executadas pelo Ministério da Educação de 2001 

a 2018 (R$ - 2020) 

 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Elaboração própria. 

 

Educação Básica vs. Educação Superior no orçamento 

Em 2018, o Ministério da Educação executou despesas em 24 subfunções orçamentárias, de 

acordo com extração de dados do portal Siga Brasil, do Senado Federal. Agregamos essas 

subfunções em 3 categorias:  

 “Administração e encargos trabalhistas”, que inclui despesas com formação de recursos 

humanos, com tecnologia da informação, com previdência social, com segurança, 

relações exteriores, cultura, encargos financeiros especiais e reserva de contingência; 

 “Educação Básica e encargos especiais”, que inclui Educação Básica, Educação Infantil, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Esporte e Lazer, Alimentação e 

Nutrição e Direitos da Cidadania, além das transferências do Salário-Educação (estas 

não tipicamente atribuídas ao Ministério da Educação no Siga Brasil); 

 “Educação Profissional”; 
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 “Educação Superior”, que inclui Educação Superior, Ciência e Tecnologia, Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial e Atenção Básica. 

A análise dos dados extraídos do Siga Brasil para 2018 mostra que o orçamento executado pelo 

MEC estava dividido da seguinte forma: 22% para despesas de “administração e encargos 

trabalhistas”, 32% para despesas com Educação Básica, 10% para despesas com Educação 

Profissional e 36% para despesas com Educação Superior. 

Classificação homóloga das subfunções foi feita para os demais anos, para o período 2001 a 

2018, considerando despesas corrigidas pelo índice de preço IPCA/IBGE. As despesas foram 

somadas por cada grupo de subfunção, resultando no gráfico seguinte, o qual revela um 

crescimento real do orçamento do MEC de 2004 a 2014, principalmente na Educação Básica e 

na Educação Profissional. 

Gráfico 3 – Evolução real das despesas executadas pelo Ministério da Educação, por 

categoria de subfunções (R$ - 2020) 

 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Elaboração própria. 
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na categoria de Educação Profissional, que saiu de 3% do orçamento em 2002 para 13% em 

2014 e 10% em 2018. 

Os gastos do MEC com a Educação Básica envolvem, em alinhamento com os preceitos legais, 

gastos diretos em sua rede própria de ensino, despesas com atividades próprias como a 

avaliação da Educação Básica, aquisição de livros e materiais didáticos, campanhas de 

cidadania e formação de professores e principalmente transferências para Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Analisaremos a seguir as principais transferências do MEC para a Educação Básica dos entes 

subnacionais, subdivididas em dois grupos: transferências obrigatórias, definidas em lei ou na 

Constituição Federal, que representam dever legal do Governo Federal com regramento rígido 

de distribuição dos recursos; e transferências voluntárias ou discricionárias, cuja regra 

distributiva fica a cargo do próprio Governo Federal, com liberdade decisória de montantes, 

formatos e tempos de execução. 

Considerando as transferências do Salário-Educação (de natureza obrigatória), a execução do 

MEC em 2018 nas subfunções ligadas à Educação Básica foi dividida da seguinte forma: 86% 

em despesas obrigatórias e 14% em despesas voluntárias ou discricionárias – nem todas 

representando transferências a entes subnacionais. O percentual relativo às despesas voluntárias 

chegou a 25%-30% no triênio 2012-2014, mas desde então vem caindo. A queda das despesas 

executadas nas subfunções da Educação Básica analisada acima se dá assim, principalmente, 

nas despesas voluntárias, conforme o gráfico abaixo. 

 Gráfico 4 – Evolução real das despesas executadas pelo Ministério da Educação nas 

subfunções da Educação Básica, por natureza da despesa (R$ - 2020) 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Elaboração própria. 
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As transferências obrigatórias do MEC para a Educação Básica 

Complementação da União ao FUNDEB 

A complementação da União ao FUNDEB é uma transferência inscrita no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) como elemento constitutivo do sistema de redistribuição 

de recursos realizado pelo FUNDEB, política pública sobre a qual tratamos no último capítulo. 

Assim como o FUNDEB, essa transferência existe desde 2007 e tem prazo de vigência até 

dezembro de 2020. 

De acordo com o inciso V do Art. 60 do ADCT, fica a cargo da União complementar (com 

orçamento próprio, sendo impedido usar como fonte os tributos do Salário-Educação) os 

recursos dos fundos estaduais do FUNDEB que não alcançaram o valor mínimo aluno/ano 

definido nacionalmente. Dessa forma, a União repassa recursos para todos os entes federativos 

das Unidades da Federação considerando o número de matrículas de cada rede de ensino, de tal 

forma que a divisão do bolo tributário recebido do FUNDEB em cada ente pela sua quantidade 

de alunos resulte exatamente no valor mínimo aluno/ano nacional. O detalhamento dessa 

transferência é dado por outros incisos do Art. 60 do ADCT e pelos Artigos 4 a 7 da Lei nº 

11.494/2007. 

Segundo o inciso VII do Art. 60, a complementação da União não pode ficar abaixo do 

montante equivalente a 10% da soma de todos os fundos estaduais do FUNDEB. Em 2018, essa 

cifra representou cerca de R$ 15 bilhões (em valores de 2020). Em todo período de vigência do 

FUNDEB, apesar de poder destinar recursos além do mínimo legal para a sua complementação, 

a União opta por transferir valores equivalentes a exatamente 10% da soma dos fundos 

estaduais. A evolução orçamentária dessa despesa disposta na tabela abaixo varia, assim, em 

função única e exclusivamente da série histórica da soma dos fundos estaduais – que por sua 

vez é função dos impostos arrecadados da cesta tributária que compõe o FUNDEB. 

Tabela 2 – Evolução orçamentária da complementação da União ao FUNDEB de 2014 a 

2018 (R$ - 2020) 

Execução de 

despesas  

(milhões de R$ 

- 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Complementação 

da União ao 

FUNDEB 
14.584,22 15.491,68 14.230,81 15.297,81 14.945,31 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 
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Para realizar essa operação, o Governo Federal fixa anualmente (através de portaria ministerial, 

sem diálogo interfederativo) um valor aluno/ano mínimo nacional calculado que é o resultado 

da distribuição do montante correspondente a 10% da soma dos fundos estaduais. O valor 

aluno/ano mínimo (VAA mínimo) é, portanto, definido por uma “conta de chegada”.  

O procedimento ocorre da seguinte forma: ordena-se os fundos estaduais de acordo com o 

VAA, do maior para o menor. Aplica-se no 27º Fundo o montante necessário para igualar seu 

VAA ao do 26º Fundo. Na sequência, aplica-se aos 27º e 26º Fundos o montante necessário 

para igualar seus VAAs ao do 25º Fundo. Assim continua até se esgotar o montante disponível 

para complementação da União. 

Mediante o disposto no inciso VI do Art. 60 do ADCT, 10% da complementação da União (ou 

1% da soma dos fundos estaduais) podem ser destinados a programas direcionados para a 

melhoria da qualidade da educação. Em função disso, o montante disponível para 

complementação da União no formato de distribuição acima relatado é correspondente a 9% da 

soma dos fundos estaduais. 

Com a Lei 11.738/2008, em seu artigo 4º, a fração de 1 ponto percentual da complementação 

da União teve destinação alterada, passando a ter destinação exclusiva para os entes federativos 

que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o piso salarial do magistério. Como 

a regra de verificação de disponibilidade orçamentária nunca foi pactuada e regulamentada, a 

União distribui os recursos restantes da complementação da União (“10% dos 10%”) seguindo 

a mesma proporcionalidade da distribuição efetivada com a fração de 90%. 

Ao longo dos anos, variou entre 9 e 10 o número de estados beneficiados pela complementação 

da União ao FUNDEB. Cada município e cada governo estadual nesses estados recebem um 

volume de recursos que é resultado da multiplicação da diferença entre seu VAA inicial (pós-

equalização intraestadual do FUNDEB) e o VAA mínimo nacional, pela soma ponderada de 

matrículas na Educação Básica presencial.  

As ponderações de cada tipo de matrícula são definidas anualmente pela Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (popularmente 

chamada de “Comissão Intergovernamental do FUNDEB”), com participação da União, de 

representantes estaduais e de representantes municipais, em composição de igual peso para cada 

nível federativo e com natureza consensual da tomada de decisões. Assim, embora os estados 

e municípios não participem da fixação dos valores da complementação, eles têm espaço 
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institucional formal para dialogar com o Governo Federal na determinação dos parâmetros 

operacionais do FUNDEB. 

A complementação da União ao FUNDEB, por sua regra de distribuição aos fundos estaduais 

com menores VAA, acaba por beneficiar, grosso modo, os entes federativos mais vulneráveis. 

Trata-se, portanto, de uma política de transferência financeira essencialmente equalizadora, 

como mostrou Vazquez (2014). Contudo, estudos mais recentes têm evidenciado que a 

complementação da União apresenta “ineficiência alocativa” ao destinar recursos para entes 

federativos relativamente ricos (com muitos recursos para investir em Educação fora do 

FUNDEB) em estados pobres, enquanto municípios desprovidos de receitas fora do FUNDEB 

em estados ricos não recebem complementação.  

O estudo de Tanno (2017) mostrou que 31% da complementação da União ao FUNDEB em 

2015 não foi adequadamente destinada à equalização de valores totais para investimento em 

Educação – conceito sobre o qual trataremos no capítulo 4. De acordo com Araújo (2019), isso 

significou transferir recursos a menor para os 1.577 municípios com menores condições de 

financiamento da Educação. Casos ilustrativos dessa ineficiência alocativa, sistematizados por 

Todos Pela Educação (2018), são o município de Canaã dos Carajás-PA, que recebe 

complementação da União mesmo tendo valor aluno/ano total de R$ 7,7 mil, enquanto 

Campinápolis-MT possui valor aluno/ano total de R$ R$ 3,4 mil e não recebe complementação 

da União.  

A estimativa de Todos Pela Educação (2018) é que uma distribuição da complementação para 

equalização do valor aluno ano/total das redes de ensino (e não do “valor aluno/ano Fundeb” 

entre estados, como é atualmente) faria como que a disponibilidade mínima de recursos por 

aluno no país saltasse do R$ 2,9 mil verificados em 2015 para R$ 3,9 mil, mesmo sem acréscimo 

de recursos para a complementação da União. 

 

Salário-Educação 

O Salário-Educação é uma contribuição social recolhida em todas as empresas vinculadas à 

Seguridade Social, além das empresas públicas e de sociedade mista. As empresas contribuem 

com 2,5% do total de remuneração de seus empregados, o que em 2018 significou R$ 21,7 

bilhões (fonte: Siga Brasil). Esse recurso é destinado exclusivamente para a Educação Básica 

pública brasileira. Trata-se, portanto, de fonte tributária vinculada de financiamento 

educacional adicional à vinculação de impostos do Art. 212 da Constituição Federal. 
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Após dedução de 1% do valor arrecadado em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, o Salário-Educação é distribuído pela União em 2 cotas: 

- 40% para a cota federal (R$ 8,7 bilhões em 2018), destinada a programas diversos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (com finalidade legal de universalizar a 

Educação Básica e propiciar redução de desigualdades regionais). 

- 60% para a cota estadual/municipal (R$ 13,0 bilhões em 2018), destinada diretamente às redes 

de ensino em função do número total de matrículas na Educação Básica.  

Essa fração de 60% é o que consideramos especificamente nesta pesquisa como a transferência 

interfederativa da Educação. 

A distribuição é realizada da seguinte forma: os recursos correspondentes a 60% do Salário-

Educação voltam aos Estados na proporção da arrecadação geral e dentro de cada estado ocorre 

a repartição financeira pelo número de matrículas em cada rede ensino (estadual e municipais). 

Com esse funcionamento, a distribuição do Salário-Educação tem caráter regressivo, com mais 

recursos destinados aos entes federativos mais ricos. Atualmente 55,4% dos recursos são 

destinados a municípios e 44,6% a governos estaduais, em função da proporcionalidade de 

matrículas. 

A origem dessa transferência, como abordamos no capítulo 1, é o fim da vinculação de impostos 

para a Educação no período da ditadura militar de 1964-1985. O Salário-Educação foi criado 

como forma de financiamento educacional a partir de contribuições das empresas nacionais, 

sem objetivo redistributivo e em momento em que pouco se discutia o federalismo cooperativo 

na Educação. 

A legislação a respeito do Salário-Educação é dada pelos §§ 5º e 6º da Constituição Federal, 

pelo Art. 15 da Lei nº 9.424/1996, pela Lei nº 9.766/1998 e pelo Decreto Federal nº 6.003/2006. 

É importante ressaltar que os recursos do Salário-Educação não podem ser utilizados para 

pagamento de pessoal (Art. 7º da Lei nº 9.424/1996).  

Não houve recentemente alteração na regra de distribuição do Salário-Educação. Anualmente, 

o Ministério da Educação edita portaria com os coeficientes de distribuição e a estimativa anual 

de repasses das quotas estaduais e municipais do salário-educação a vigorar no exercício, mas 

não há revisão de qualquer aspecto do desenho distributivo da política pública. Tampouco há 

instância federativa que discuta os efeitos e potencialidades do Salário-Educação, o que denota 

marcante diferença do funcionamento do FUNDEB. Na tabela abaixo, informamos a evolução 

real das transferências das cotas estaduais e municipais do Salário-Educação, cujo movimento 
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de queda (de R$ 15,2 bilhões para R$ 13,8 bilhões) é dado em função única e exclusivamente 

da variação real do montante de remuneração do trabalho formal no Brasil:  

 

Tabela 3 – Evolução orçamentária do Salário-Educação de 2014 a 2018 (R$ - 2020) 

Execução de 

despesas  

(milhões de R$ 

- 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Transferências 

das cotas do 

Salário-

Educação 

15.120,35 15.013,64 13.423,66 13.753,00 13.775,28 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

Atualmente orçado em cerca de R$ 4 bilhões e financiado integralmente com recursos da cota-

federal do Salário-Educação, o PNAE consiste em um apoio aos entes federativos (redes 

municipais e estaduais) para a aquisição de merenda escolar. Distribuído por matrícula e por 

dia escolar letivo, o recurso equivale em tese a 15% do valor nutricional diário recomendado, 

com ponderações diferenciais para creche, pré-escola, tempo integral, escolas do programa 

Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), escolas quilombolas e indígenas, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e adicional para Atendimento Educacional Especializado (AEE). O 

PNAE é regulamentado pela Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

As ponderações diferenciais são as apontadas abaixo, com valor por matrícula por dia letivo: 

 R$ 1,07 para alunos da Creche 

 R$ 0,53 para Pré-escola 

 R$ 0,64 para escolas quilombolas e indígenas 

 R$ 0,36 para Ensino Fundamental e Ensino Médio parcial 

 R$ 0,32 para EJA 

 R$ 1,07 para tempo integral 

 R$ 0,53 adicional para AEE 

 R$ 2,00 para escolas do Programa EMTI. 

Disso decorre que o PNAE beneficia financeiramente tanto localidades mais vulneráveis onde 

há escolas quilombolas e indígenas quanto localidades onde há mais matrículas em tempo 
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integral e na creche (localidades com maior desenvolvimento educacional e maior 

disponibilidade fiscal). O efeito redistributivo, portanto, não é claro. 

O PNAE tem como objetivo apoiar níveis adequados de nutrição tanto através de repasses de 

recursos financeiros supletivos quanto através de regulamentação de cardápios escolares, 

formação de gestores e de meios de fiscalização. Esse é um propósito meritório, dado que a 

nutrição adequada é um dos principais fatores para o desenvolvimento educacional das crianças, 

impactando em níveis de atenção, resultados de aprendizagem e número de faltas dos alunos 

(Matihara et al, 2010; Adolphus et al., 2013; Zipp e Eissing, 2018). 

O programa é um dos maiores na área de alimentação escolar no mundo e único com 

atendimento universalizado (Abreu, 2018), marcado pela descentralização de recursos para 

compra local (incentivando inclusive a agricultura familiar de produtos orgânicos). O atual 

PNAE é a evolução de programas predecessores criados há mais de 60 anos (Caldas e Avila, 

2013), nos quais havia distribuição centralizada de bens alimentícios pelo Governo Federal – o 

que ocasionava problemas logísticos que prejudicavam a adequada alimentação de crianças e 

jovens, mas garantia um rede de provisão alimentar que alcançava redes de ensino de todo o 

Brasil. 

Ainda que não existam avaliações robustas sobre o PNAE, o programa é considerado positivo 

pela literatura dado que apoia as redes de ensino na provisão de alimentação escolar adequada, 

além de induzir cardápios escolares mais saudáveis e variados pela regra de percentual mínimo 

de compra de produtos de agricultura familiar (Tomasetto et al., 2009; Veiga, 1996; Bojanic, 

2016; Grisa et al., 2009; Avila et al., 2014; Mossmann e Teo, 2017; Morgan e Sonnino, 2010). 

Isso tende a tornar a escola mais atraente e a reduzir a evasão escolar (Libermann e Bertolini, 

2015). 

A literatura também aponta que há problemas graves no PNAE (embora não haja indicadores 

de efetividade do programa): valores desatualizados (Abreu, 2018), não-cumprimento de 

percentual mínimo de agricultura familiar por boa parte dos entes federativos (Machado et al., 

2018; Lopes e Doula, 2016), escassez de nutricionistas no país (Klein, 2008; Machado et al., 

2018), regras punitivas mal desenhadas (Klein, 2008) e inoperância da avaliação da prestação 

de contas pelo FNDE. Deve-se considerar ainda que as decisões sobre distribuição do PNAE 

são tomadas exclusivamente pelo Governo Federal, sem diálogo interfederativo para ajustes na 

política pública. 
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Isso pode ser fator que explica o fato de que o desenho de distribuição do PNAE não passou 

por significativas alterações nos últimos anos. De 2012 a 2016, mesmo os valores per capita 

do programa mantiveram-se no mesmo patamar nominal, sendo que em 2013 adicionou-se os 

fatores diferenciais para matrículas em tempo integral, AEE e passou-se a contabilizar as 

matrículas na EJA semipresencial8. Em 2017, resolução do FNDE/MEC alterou os valores per 

capita com reajuste a superior de 20% para Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA e de 7% 

nas demais categorias, além de criar o fator diferencial para matrículas em escolas participantes 

do programa Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A tabela abaixo mostra a evolução dos 

montantes transferidos através do PNAE entre 2014 e 2018, mostrando a redução real entre 

2014 e 2016 (anos em que os valores per capita estavam congelados), com elevação em 2017 

e queda real para 2018 – dado que não houve reajuste entre os últimos dois anos. 

Tabela 4 – Evolução orçamentária do PNAE de 2014 a 2018 (R$ - 2020) 

Execução de 

despesas  

(milhões de 

R$ - 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PNAE 4.986,21 4.630,51 3.934,81 4.284,94 4.275,79 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 

 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 

Também financiado integralmente com recursos da cota-federal do Salário-Educação a um 

custo de aproximadamente R$ 700 milhões em 2019, o PNATE é um apoio supletivo aos entes 

federativos (redes estaduais e municipais de ensino) para a compra e manutenção de serviços 

de transporte escolar, prioritariamente em áreas rurais. O objetivo declarado na Lei Federal nº 

10.880, de 09 de junho de 2004, é garantir a frequência às aulas e a redução dos índices de 

evasão escolar. Esses recursos são distribuídos de acordo com o número de alunos residentes 

em áreas rurais, multiplicado por valores per capitas que estão atrelados ao Fator de 

Necessidade de Recursos do Município (FNR-M). Este fator possui quatro valores possíveis, 

com base em: área de extensão do município; quantidade de população rural do município; 

percentual da população abaixo da linha de pobreza do município; Ideb. 

A composição da fórmula do FNR-M, cuja expressão não é divulgada em domínio público, 

sugere que municípios mais pobres e mais ruralizados recebem mais recursos por aluno; mas a 

                                                             
8 https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-historico 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-historico


56 
 

 

introdução do IDEB, índice de qualidade educacional, na fórmula pode acabar beneficiando os 

municípios com melhores condições socioeconômicas e educacionais. Não há indícios na 

legislação da última década sobre mudanças no desenho de distribuição de recursos do PNATE 

– apenas a alteração do repasse de nove para dez parcelas em 2015.  

As decisões sobre regras de distribuição do PNATE ao longo dos anos são tomadas 

exclusivamente pelo Governo Federal, sem diálogo formal com os outros níveis federativos que 

se beneficiam da política. Do ponto de vista de valores transferidos aos entes subnacionais 

através do PNATE, a tabela abaixo mostra que houve queda real entre 2014 e 2016, com 

elevação real até 2018 – sem que se tenha atingido o patamar de 2014. 

Tabela 5 – Evolução orçamentária do PNATE de 2014 a 2018 (R$ - 2020) 

Execução de 

despesas  

(milhões de 

R$ - 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PNATE 781,13 702,11 639,36 650,40 760,04 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 

O PNATE busca auxiliar os municípios e estados brasileiros a superarem a situação de grande 

precariedade na provisão de transporte rural para as crianças e jovens residentes na zona rural 

(marcada por condições ruins das vias de transporte, de acordo com pesquisa do FNDE de 

2008). Em função de longas distâncias a serem percorridas, a ausência ou baixa qualidade de 

transporte público gratuito para essa população pode levar ao aumento da evasão escolar e a 

dificuldades maiores no processo de aprendizagem (White, 2016; Porter, 2013; Carvalho et al., 

2010). Como apoio supletivo, o PNATE fortaleceu as políticas de transporte dos municípios 

com recursos especificamente para manutenção da frota, terceirização do serviço e aquisição 

de combustíveis. Ajudou também na coordenação nacional de uma provisão descentralizada, 

instituindo elementos de fiscalização e controle pelo poder público e pela sociedade (dentro dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb). 

Há vasta literatura internacional em defesa da provisão gratuita ou subsidiada de transporte 

escolar nas zonas rurais, sendo esse um dos motores de desenvolvimento educacional (Hine at 

al., 2015; Hine at al., 2019; Sharma e Levinson, 2019; Hincapie-Velez et al., 2017). A literatura 

sobre os efeitos do PNATE, contudo, é escassa e pouco conclusiva. As pesquisas existentes 

apontam que o programa é de importância financeira marginal para as redes de ensino (Silva e 

Yamashita, 2010) – apenas 10% dos gastos nacionais com transporte escolar rural, segundo 
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Araújo (2008). Alguns estudos de caso e pesquisas documentais apontam que sua existência 

está associada a maior acesso à escola (Limi et al., 2015) e eficiência do gasto nos municípios 

(Conte, 2012; Santos et al., 2013; Ribeiro e Jesus, 2014), mas não há investigação empírica 

sobre relações causais do PNATE. 

Embora seja avaliado com bom custo-benefício (Barroso, 2013), a literatura aponta que sua 

distribuição pode ser aprimorada mantendo o caráter descentralizado (Silva e Yamashita, 2010), 

assim como devem ser empreendidas estratégias para uma maior eficiência das rotas de 

transporte escolar – a ineficiência de rotas é calculada em 22%-23% por Araújo (2008). 

 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

Com orçamento de R$ 1,9 bilhão em 2019, o PDDE é um apoio da União direto às escolas da 

Educação Básica (públicas e para escolas privadas de Educação Especial). Segundo o FNDE, 

o objetivo oficial do programa, é garantia do funcionamento dos estabelecimentos escolares, 

com a promoção de melhorias em suas infraestruturas físicas e pedagógicas.  Hoje, as escolas 

recebem recursos de três maneiras diferentes por meio do PDDE: benefício fixo, benefício 

variável e benefício pelas “ações agregadas”. 

O benefício fixo é um valor por escola, independentemente do número de alunos, que só se 

diferencia pela existência de Unidade Executora própria (personalidade jurídica de direito 

privado, que tem como objetivo gerir a verba transferida), pela localidade e pela existência de 

polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Escolas rurais recebem mais elevados valores 

fixos mesmo tendo menor número de alunos, o que tende a ser elemento de progressividade na 

distribuição de recursos. 

Já o benefício variável é em função do número de alunos de cada escola, variando o valor per 

capita pela existência de Unidade Executora própria, pela localidade e com a existência de polo 

da UAB, além do enquadramento como público-alvo da Educação Especial. Não há variação 

por etapa de ensino, como no PNAE, e há um benefício específico para escolas rurais, como o 

PNATE. Isso reforça o potencial de progressividade distributiva do PDDE. 

Por fim, no benefício das chamadas “ações agregadas”, parte do recurso é condicionado à 

participação nos programas federais Mais Educação, Programa Mais Alfabetização, Educação 

Conectada e Ensino Médio em Tempo Integral. Outra parte é vinculada a destinações 

específicas pelo Governo Federal para dotar as escolas de estruturas de água, acessibilidade e 

sustentabilidade para estimular ações de inovação, esporte, cultura e alfabetização.  
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Não consta dos registros de reuniões do Governo Federal qualquer articulação formal com 

estados e municípios para revisão do PDDE. As decisões sobre formato de distribuição dos 

recursos são, assim, tomadas de maneira centralizada pelo Governo Federal. O orçamento geral 

do PDDE apresentou significativa queda real entre 2014 e 2017: redução de 52%, de R$ 3,4 

bilhões para R$ 1,6 bilhões. De 2017 para 2018, houve incremento real de R$ 126 milhões.  

Tabela 6 – Evolução orçamentária do PDDE de 2014 a 2018 (R$ - 2020) 

Execução de 

despesas  

(milhões de 

R$ - 2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PDDE 3.422,66 2.410,45 1.900,82 1.630,93 1.757,03 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 

O montante recebido via PDDE pode ser usado para aquisição de material de consumo e 

permanente, para avaliação da aprendizagem e no desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

mas não pode ser aplicado em merenda, transporte, livro didático, nem em gastos com pessoal 

(apenas contratação de serviços de terceiros) e em pagamento de tributos de qualquer ordem. 

Contas de água, energia, gás, telefone e taxas, bem como festividades e comemorações, não 

podem ser financiadas com recursos do PDDE.  

A evidência internacional sobre programas de descentralização de recursos para gestão direta 

pelas escolas é pouco conclusiva. Duflo et al. (2007) encontrou resultados positivos em 

experimento randomizado no Quênia, enquanto Glewwe e Malga (2011) não encontraram 

resultados significantes no curto prazo em experimento randomizado em Madagascar. Gertler 

et al. (2011) analisou programa mexicano semelhante ao PDDE e encontrou resultados de queda 

na taxa de repetência, mas sem impacto na evasão escolar. A análise cross-country de Hanushek 

et al. (2011) chegou a associação negativa entre autonomia de gasto e resultados de 

aprendizagem. Já o estudo de Paes de Barros e Mendonça (1998) para o caso brasileiro 

identificou que a autonomia financeira levou à queda da taxa de repetência e da proporção de 

estudantes em situação de distorção idade-série. 

O PDDE apresenta duas grandes virtudes em seu funcionamento. Em primeiro lugar, logrou 

instituir um instrumento operacional efetivo para possibilitar o repasse de recursos direto a 

escolas de todo o Brasil, o qual permite ao poder público realizar transferências para situações 

específicas ou para induções de políticas no “chão de escola”. Em segundo lugar, reduziu a 

burocracia a que escolas tinham que se submeter para realizar pequenos gastos cotidianos, 
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garantindo um montante financeiro fixo anual (além de um benefício variável em função do 

número de alunos) para todas as escolas terem discricionariedade na utilização do dinheiro. 

Contudo, sua operação atual traz três desafios principais. Em primeiro lugar, o PDDE é 

utilizado como forma do Governo Federal induzir ações nas escolas sem passar por estados e 

municípios, ou seja, sem considerar adequadamente o regime de colaboração entre os níveis 

federativos. Se o objetivo é dar autonomia financeira às escolas, o recurso direto não precisaria 

vir necessariamente do Governo Federal e com regras de uso estabelecidas apenas centralmente. 

Ainda relacionado à falta de articulação entre os entes federativos, diversos estados e 

municípios (como o município de São Paulo e o estado do Espírito Santo) que desenvolvem 

programas próprios de transferência direta de recursos às escolas não têm caminho para 

compatibilizar a operação com o PDDE. As escolas dessas localidades têm assim duas fontes 

de recursos que não se misturam e que exigem burocracia duplicada para prestação de contas. 

Por fim, há um desafio de equidade no funcionamento do PDDE, o qual abarca problemas de 

duas naturezas. O financiamento das ações agregadas ao PDDE é distribuído mediante 

requisição dos próprios entes federativos no sistema virtual do FNDE, o que é uma barreira de 

entrada a municípios com maior carência de pessoal qualificado na administração pública.  

Já do ponto de vista de uso dos recursos recebidos via PDDE, o complexo regramento de 

prestação de contas ao FNDE, com punição administrativa em caso de infração, desestimula os 

gestores escolares a realizarem despesas utilizando como o PDDE como fonte. Esse 

desestímulo tende a ser mais forte em escolas com quadro administrativo menos preparado, o 

que pode diminuir a execução de ações educacionais fruto do PDDE em localidades mais 

vulneráveis do ponto de vista da estrutura da administração pública.  

 

As transferências voluntárias do MEC para a Educação Básica 

Como discutimos no Capítulo 1, as transferências voluntárias ou discricionárias do Ministério 

da Educação passaram por uma sensível mudança de caráter ao longo do século XXI. Se antes 

elas era estruturadas sobretudo em função de negociações políticas no “balcão do FNDE”, o 

novo arranjo legal do financiamento da Educação passou a articular tais transferências às 

demandas educacionais dos entes com base em diagnósticos da realidade (Segatto, 2015). A 

principal mudança nesse sentido foi a criação do Plano de Ações Articuladas (PAR) em 2007, 

instrumento de distribuição de recursos do MEC através de despesas de natureza discricionária. 
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Segundo Cavalcanti (2017), esse processo permitiu “a priorização de grupos de municípios 

como beneficiários de determinadas políticas incidentes sobre seus indicadores educacionais”. 

As transferências diretas são liberadas a partir da identificação de problemas as redes de ensino 

em sistema virtual chamado SIMEC, onde são elaborados planos de apoio técnico e/ou 

financeiro. Esse método gerou um processo de distribuição orçamentária com base em 

evidências das redes. Todas as redes de ensino podem utilizar o SIMEC para realizar 

autoavaliações e pleitear recursos para um cardápio de políticas educacionais. As definições de 

políticas induzidas são feitas quadrienalmente pelo MEC, sem pactuação interfederativa. De 

acordo com Cavalcanti (2017), essas transferências “são majoritariamente realizadas por meio 

de contrato de repasse e termos de adesão”. 

O mais recente ciclo do PAR (2016 a 2019) distribui recursos para 9 ações pedagógicas e 14 

ações de infraestrutura, os quais constam no sítio virtual do Ministério da Educação. São 

distribuídos recursos para financiar: 

 A compra de acervos bibliográficos, a formação continuada e capacitação, jornadas 

literárias, compra de material didático, compra de material pedagógico, compra de 

material escolar, compra de material de consumo, compra de materiais esportivos e 

contratação de cursos de Ensino à Distância; 

 Ampliação de infraestrutura escolar, construção de infraestrutura, reforma de 

infraestrutura, compra de equipamentos, compra de ônibus escolares, compra de ônibus 

acessível, compra de bicicleta e capacete, compra de equipamentos e kit de cozinha, 

compra de brinquedos, construção e reforma de quadras escolares, compra de 

equipamentos de climatização, compra de instrumentos musicais, compra de mobiliário 

e compra de computadores, projetores e tablets. 

Alguns programas de natureza discricionária do MEC são instrumentos de transferência do 

MEC com “marca própria”. O Caminho da Escola, por exemplo, é um programa de apoio da 

União para renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes de ensino 

(como ônibus, lanchas e bicicletas). Os veículos são adquiridos através de pregões eletrônicos 

de registro nacional de preços. 

Outro importante instrumento de transferência de recursos é o Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), criado pela Resolução nº 6, de 24/04/2007. Através dele, os municípios obtém 



61 
 

 

recursos para construção de creches e pré-escolas, com projetos padronizados, e aquisição de 

mobiliário e equipamentos para a educação infantil. 

Também na seara da Educação Infantil, o MEC faz a gestão do Programa Brasil Carinhoso, 

criado em 2012 para transferir recursos financeiros aos municípios para a manutenção de novos 

estabelecimentos públicos da educação infantil. Os valores são distribuídos de acordo com o 

número de novas matrículas em creche nas redes de ensino, com valor per capita definido pelo 

Governo Federal. Esse programa, como veremos mais adiante, teve desidratação orçamentária 

nos últimos anos. 

No final de 2016, mais dois programas de despesas voluntárias do MEC foram instituídos 

através das Portarias 1.144 e 1.145/2016. O programa “Novo Mais Educação” foi criado para 

apoiar técnica e financeiramente as redes municipais e estaduais com o intuito de ampliar a 

jornada escolar das crianças e dos adolescentes com complementação de 5 ou 15 horas semanais 

no turno e no contraturno. Nesse tempo adicional, o objetivo é realizar acompanhamento 

pedagógico em matemática e língua portuguesa e atividades de artes, cultura, esporte e lazer. A 

participação das redes de ensino se dá por adesão e formalmente há diretriz de priorização de 

alunos e escolas em situação de maior vulnerabilidade. A segunda portaria instituiu o Programa 

de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), para apoiar técnica e financeiramente 

as redes estaduais na implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio em 

tempo integral. As redes estaduais aderem ao programa em ciclos de 48 meses, cumprindo 

requisitos de número mínimo e máximo de alunos participantes. 

Sem proceder análise extensiva dos programas voluntários do MEC, como o Programa de 

Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC – criado em 2018) e 

o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (NEM – também criado em 2018), há ainda o 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, a partir do qual se realiza a 

aquisição e distribuição de livro e material didático em todo o País.  

A operação é gerenciada pelo FNDE: escolas que aderem formalmente ao PNLD (por meio de 

suas redes de ensino) recebem materiais de forma regular e gratuita, conforme escolha e pedido 

individual por meio virtual. Assim, o PNLD difere das demais transferências por que é uma 

distribuição de bens educacionais, não de recursos financeiros. 

O PNLD foi criado em 1985 ainda de forma pouco regulamentada e com baixo poder de escolha 

pelo professor do material didático a ser usado. Já em 1996 o PNLD foi expandido para todo o 

Ensino Fundamental e regulamentado de forma mais rigorosa, com maior autonomia decisória 
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do professor (Menezes e Santos, 2001). Só em 2012 o PNLD passou a cobrir integralmente a 

provisão de material didático para o Ensino Médio. A partir de 2019, abriu-se espaço para a 

aquisição de livros em formato digital e com recursos de acessibilidade. Os livros didáticos são 

elaborados com a finalidade de serem utilizados por três anos consecutivos, o que é componente 

de eficiência da execução do PNLD. 

O objetivo do Programa é democratizar o acesso a fontes confiáveis de informação e cultura, 

como elemento central do processo de ensino-aprendizagem. A compra centralizada e seleção 

descentralizada traz benefícios para a operação das políticas educacionais, garantindo economia 

de escala na aquisição dos livros e aderência dos materiais aos planos pedagógicos dos docentes 

e das escolas, além de regramento extenso sobre conteúdo afinado com as diretrizes curriculares 

nacionais. Trata-se, inclusive, de canal fundamental para a implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

No quadro abaixo, elencamos algumas das principais transferências voluntárias do MEC para 

a Educação Básica, nem todas destinadas especificamente aos orçamentos das secretarias 

estaduais e municipais (como as bolsas de formação de professores).  

Tabela 7 – Evolução orçamentária de transferências voluntárias do MEC selecionadas de 

2014 a 2018 (R$ - 2020), somente para Educação Básica 

  2014 2015 2016 2017 2018 

PNLD 2.451.364.995,72 1.767.460.690,23 1.944.629.491,54 1.874.865.557,72 1.894.505.895,91 

Apoio à infraestrutura 

escolar 
2.590.245.458,72 1.927.188.868,98 1.194.183.673,87 730.786.979,37 570.907.923,13 

EMTI   256.763.739,21 515.438.268,87 446.122.949,18 

Caminho da Escola 670.754.409,99 13.413.981,20 299.057.136,84 104.552.519,28 334.851.535,81 

PIBID 575.011.468,63 637.263.474,08 567.543.916,24 526.489.132,20 161.142.021,61 

Proinfância 2.863.537.802,85 403.540.000,49 385.075.815,79 160.345.393,32 139.558.446,82 

PNAIC 787.722.625,00 751.082.744,37 343.348.892,22 87.883.118,84 90.578.728,79 

Brasil Carinhoso 1.082.232.697,53 512.442.970,75 280.440.408,60 148.282.456,67 82.650.388,71 

Apoio à BNCC    108.927.810,99 60.528.187,41 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Extração do autor. 

Em termos reais, é nítida uma contração de muitas das políticas no período, sobretudo das 

transferências de apoio à infraestrutura escolar (que caíram de R$ 2,6 bilhões em 2014 para R$ 

571 milhões em 2018), do Proinfância (com queda de R$ 2,9 bilhões em 2014 para R$ 140 

milhões em 2018), do PNAIC (queda de R$ 788 milhões em 2014 para R$ 90,6 milhões em 
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2018) e do Brasil Carinhoso (que passou de R$ 1,1 bilhão em 2014 para R$ R$ 83 milhões em 

2018). Com esses dados, é possível perceber o detalhamento da redução real das transferências 

voluntárias da União analisada anteriormente nesse capítulo. 

Nesse mesmo período, é nítida a maior dotação orçamentária destinada ao programa EMTI, 

criado em 2016, alcançando quase R$ 500 milhões em 2018. Também merece destaque a 

triplicação dos recursos do programa Caminho da Escola de 2017 para 2018, passando de R$ 

R$ 105 milhões para R$ 335 milhões. 
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Capítulo 3 – Aprofundando o conceito de 

equidade educacional 

Como exposto na Introdução, o norte conceitual desta pesquisa está centrado na perspectiva de 

que o Brasil tem hoje o “imperativo de elevar a equidade na educação, permitindo que crianças 

e jovens tenham acesso o mais igualitário possível a um ensino público de qualidade”, como 

alavanca mais potente para transformar, no médio e longo prazo, as condições de seu 

desenvolvimento socioeconômico. A noção de equidade educacional é aqui compreendida 

como a garantia de igualdade de oportunidades para que todas as crianças e jovens frequentem 

unidades educacionais, se desenvolvam e adquiram os conhecimentos e habilidades adequados 

às suas idades. O teor de equidade é representado pelo termo “todas as crianças e jovens”, 

igualando os cidadãos brasileiros perante seus direitos educacionais. Neste capítulo, 

aprofundaremos o conceito de equidade que orienta a pesquisa, sobretudo considerando o 

desdobramento prático para a análise das políticas de financiamento da Educação. 

Há duas formas principais de explicar a importância de tratar da equidade educacional, tema 

menos presente do que deveria no debate brasileiro. Do ponto de vista utilitário, como meio 

para alcançar uma “qualidade sistêmica” (Todos Pela Educação, 2018a), ações de equidade vêm 

sendo consideradas como a principal variável explicativa para o atingimento e progresso de 

bons resultados em avaliações internacionais como o PISA (Pfeffer, 2015). Estônia, Hong 

Kong, Xangai e Vietnã são os sistemas de destaque, os quais atingiram altos níveis educacionais 

de forma perene e onde os estudantes mais pobres têm resultados iguais ou superiores aos dos 

estudantes mais ricos. No Brasil, os estados do Acre e do Ceará se destacam por seus altos e 

crescentes resultados de aprendizagem nas provas nacionais mesmo em contextos 

socioeconomicamente desfavoráveis9, sendo que as estatísticas do Governo Federal revelam 

também que tais estados apresentam as menores dispersões de nota entre as escolas mais ricas 

e mais pobres. 

Além disso, o investimento em políticas estruturadas com a finalidade de promover equidade 

educacional geram maiores retornos em termos de resultados educacionais na comparação com 

ações sem foco em equidade (Banerjee et al., 2005; Unesco, 2019). A inferência não é causal, 

                                                             
9 Resultados organizados pelo INEP/MEC em 2018: https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017-

f471ec72168d 

https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017-f471ec72168d
https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017-f471ec72168d
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mas a conclusão de tais análises é que sistemas educacionais mais equitativos têm em geral 

melhores resultados médios e que a orientação pela equidade é também uma forma de ampliar 

a eficiência do gasto educacional. 

Mas, como dissemos, a equidade não deve ser enxergada apenas pelo prisma utilitário, de sua 

relação empírica com a qualidade. Seu conceito é polissêmico e multifatorial, abarcando 

também aspectos do debate político e moral. Segundo a extensa revisão da literatura de Unesco 

(2019), “equidade envolve um julgamento normativo de uma distribuição [de insumos e 

resultados]”. 

Nesta pesquisa, discutimos de forma não-extensiva a noção da equidade ligada à “justiça 

social”. De acordo com Jacob e Holsinger (2008), a “equidade considera as ramificações da 

justiça social na educação em relação à igualdade, justiça e imparcialidade de sua distribuição”. 

Simielli (2015) discute os conceitos de justiça de Rawls, Sen e Roemer para ambientar a 

construção de sua visão de equidade, a qual será tratada adiante. Optamos por não entrar no 

debate dos conceitos de justiça, partindo diretamente para os conceitos de equidade encontrados 

na literatura. 

Na visão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a ideia 

central de equidade é que todos possam receber o apoio/suporte conforme suas necessidades 

para que as oportunidades sejam homogeneamente oferecidas – sem que elas sejam definidas 

pelo código postal de onde se nasceu. Isso difere da ideia de “igualdade”, segundo a qual todos 

recebem o mesmo apoio/suporte, com igual tratamento (OCDE, 2018). 

A Organização define que a equidade é a situação em que: 

“estudantes de diferentes status socioeconômicos, gêneros ou origem 

familiar e imigrante alcançam, durante o ciclo de ensino, níveis 

semelhantes de resultado acadêmico nos domínios cognitivos – como 

leitura, matemática e ciências – e níveis semelhantes de bem-estar social 

e emocional em áreas como satisfação na vida, autoconfiança e 

integração social. Equidade não significa que todos os estudantes 

obtenham resultados educacionais iguais, mas que as diferenças entre os 

resultados dos estudantes não estejam relacionados a sua origem ou a 

circunstâncias econômicas e sociais sobre as quais os estudantes não 

tenham controle”10. (OCDE, 2018) 

 

                                                             
10 Tradução livre. 



66 
 

 

O trabalho de Simielli (2015) sistematiza parte da literatura sobre o tema e se fundamenta na 

noção de que “há em comum a todas as diferentes visões sobre equidade a atenção aos 

indivíduos menos favorecidos da sociedade”. Para a autora, há três linhas fundamentais de 

conceituação, definindo equidade como: 

 acesso justo a recursos e processos que impactam os resultados dos estudantes, 

considerando que é justo quando os recursos e processos são igualmente garantidos a 

todos (Willms et al., 2012; Hutmacher, 2001); 

 

 resultados educacionais não-condicionados a diferenças socioeconômicas, de maneira 

que resultados diferentes dos alunos não devam ser atribuídos a diferenças de renda, 

poder, posses ou saúde (Levin, 2003). Um sistema equitativo, na visão de Perry (2009), 

“acomoda todos os alunos e garante um bom desempenho para a maioria”, fazendo com 

que todos os estudantes atinjam seu potencial independente de sua origem; 

 

 

 e, em uma terceira via híbrida pluralista, uma visão de equidade “que avalia como 

essencial o diagnóstico do acesso, dos recursos e processos, e dos resultados” – focando 

na igualdade de oportunidades. Duru-Bellat e Mingat (2011) conceituam a equidade 

como excelência, não apenas de resultados como de características do sistema. Crahay 

e Monseur (2001), por sua vez, focam na possibilidade igualitária de progressão, na 

igualdade de tratamento na escola (insumos educacionais), na igualdade de desempenho 

e de realização (chance de usar os conhecimentos adquiridos na vida e na carreira). 

De Simielli (2015), extraímos o seguinte trecho: “dentre os pesquisadores brasileiros, Soares e 

Andrade (2006) entendem equidade como uma medida de como cada escola acirra ou modera 

as diferenças socioeconômicas entre seus alunos. Ribeiro (2012, p. 60), por sua vez, define 

equidade na rede escolar da educação básica como “a situação de desempenho que se define 

como adequada para todos os alunos e de baixa desigualdade escolar, com consequente bom 

desempenho dos alunos de nível socioeconômico – NSE mais baixos (ou alunos de grupos 

associados a outras circunstancias de origem que pesam sobre os resultados)””. 

Já a categorização de Unesco (2019) propõe cinco categorias de equidade educacional, cada 

qual com um diferente ferramental empírico de medição que será discutido no capítulo 5. 

Abaixo, apresentamos as categorias e as analisamos brevemente: 
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 Meritocracia: a noção de justiça social nessa perspectiva de valoriza aqueles indivíduos 

que mais esforçaram para alcançar oportunidades educacionais. O mérito pode 

comportar tanto o cumprimento de práticas educacionais quanto o nível ou avanço em 

resultados educacionais, como é o caso da distribuição do ICMS Cearense (Abrucio et 

al., 2016). Essa categoria pode não ser suficiente para identificar desigualdades de 

partida ou variáveis condicionantes que impeçam uma “corrida justa”. Vale salientar 

que essa perspectiva de equidade pressupõe uma competição entre indivíduos, sendo 

uma distribuição equitativa aquela que valoriza aqueles indivíduos mais meritórios 

frente a outros. 

 

 Padrões mínimos: a equidade como garantia de padrões mínimos é estruturada na linha 

de que há condições básicas de dignidade ou subsistência que devem ser comuns a todos 

os indivíduos. Nesse sentido, uma situação de equidade é aquela em que toda a 

população se encontra acima do padrão mínimo, não sendo central a desigualdade entre 

os indivíduos acima do mínimo. Tal é a noção, por exemplo, da linha de pobreza. O 

padrão mínimo pode ser construído tanto na perspectiva de insumos educacionais 

quanto de resultados educacionais. Essa perspectiva se relaciona à visão de Soares e 

Andrade (2006) e Ribeiro (2012), mas destoa de OCDE (2018). Uma distribuição de 

recursos que se guia por esse conceito é, como já tratado nesta pesquisa, a 

complementação da União ao FUNDEB, na medida que destina recursos a todos os 

fundos estaduais com valor aluno/ano abaixo do valor mínimo nacional.  

 

 Imparcialidade: nessa linha de equidade, a noção fundamental é que as oportunidades 

educacionais devem ser distribuídas igualmente com relação a diferenças que, 

normativamente, não deveriam ser condicionantes. No seio dessa perspectiva, há a ideia 

de que o sistema educacional deve ser livre de discriminação e que diferentes grupos 

populacionais devem ter uma chance igual de acessar cada tipo de oportunidade. 

Recursos e oportunidades devem então ser distribuídos igualmente entre todos os grupos 

populacionais – gênero, etnia, religião, idioma, localização e riqueza, por exemplo. 

Trata-se de uma “equidade horizontal”, na definição de Berne e Stiefel (1984). A 

orientação é a mesma daquela contida na definição de equidade de OCDE (2018). 

Políticas públicas que buscam garantir igualdade de acesso a alguns grupos vulneráveis, 

como cotas para negros em universidades, para crianças pobres em creches (Callegari e 
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Gomes, 2018) e para mulheres e negros em cargos públicos, reverberam este ideal de 

equidade. 

 

 Igualdade de condições: uma variante de equidade horizontal é a perspectiva de que 

deve haver tratamento igual de todos os indivíduos da população, na medida que 

partilham de mesma importância na sociedade. Sob essa ótica, a equidade deve ser 

analisada segundo a distribuição de oportunidades não-segmentada por grupos, mas de 

forma contínua. Políticas de atendimento universal, como a distribuição de material 

didático do PNLD, estão imbuídas da ideia de equidade como “igualdade de condições”. 

A própria dinâmica intraestadual do FUNDEB segue essa linha de equidade, ao 

redistribuir o bolo tributário de um estado entre todos os seus entes federativos 

unicamente de acordo com o número ponderado de matrículas. 

 

 Redistribuição: essa categoria de equidade pressupõe a distribuição desigual de insumos 

educacionais de modo a compensar desvantagens existentes, com o objetivo de igualar 

resultados dos diferentes indivíduos da população. Reflete a preocupação de Sen (1999) 

de que uma distribuição igualitária de bens/insumos não leva a uma distribuição 

igualitária de oportunidades. Trata-se, de acordo com Berne e Stiefel (1984), de 

“equidade vertical”. Esta perspectiva aborda a visão de Simielli (2015), de que deve 

haver maior atenção aos menos favorecidos na sociedade e que as diferenças sejam 

consideradas para criar mecanismos contrários ao ciclo da pobreza e da desigualdade. 

Nesta pesquisa, seguimos a ideia de “redistribuição” como norte normativo de equidade no 

sistema de financiamento da Educação. A opção teórica está expressa em Callegari e Gomes 

(2018), entendendo a equidade como o empreendimento de ações para garantir oportunidades 

educacionais iguais à população em idade escolar. Ou seja, dar mais recursos pedagógicos e 

financeiros para quem é socialmente mais vulnerável e para quem tem menos oportunidades 

educacionais.  

O financiamento redistributivo é, assim, instrumento para que o Brasil possa alcançar, no 

futuro, um cenário de igualdade de oportunidades educacionais. Há uma visão pluralista de 

equidade, considerando que os resultados não podem estar condicionados à origem do estudante 

e que isso está ligado a uma distribuição injusta de insumos educacionais. No contexto desta 

pesquisa, como discutido na Introdução, a distribuição injusta de insumos educacionais é marca 

do federalismo brasileiro: são os municípios mais vulneráveis, que atendem as crianças e jovens 

de famílias mais pobres e com herança familiar de parca exposição ao letramento, aqueles que 
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têm menos recursos e menores capacidades gerenciais – o que se traduz em piores resultados 

educacionais. É para refletir sobre tal situação que devemos analisar a intensidade redistributiva 

do sistema de financiamento da Educação Básica brasileira. 

Frisamos que a opção conceitual considera, portanto, a noção de equidade vertical. Para Simielli 

(2015), devemos ter em mente “que os alunos não são todos iguais e levar em consideração o 

ponto de partida de cada um em relação aos demais alunos. Equidade vertical pressupõe uma 

distribuição desigual de recursos visando a atingir resultados similares”. É nesse sentido que 

focaremos a análise das transferências federais para a Educação Básica dos municípios 

brasileiros, observando em que medida as transferências beneficiam mais intensamente os mais 

vulneráveis. 

O trabalho realizado por Unesco (2019) também versa sobre características que devem ter um 

sistema de financiamento que seja orientado pela equidade vertical: “embora a igualdade no 

financiamento signifique o desembolso da mesma quantia de dinheiro para cada estudante, a 

equidade no financiamento significa fornecer recursos adicionais para aqueles que enfrentam 

desvantagens herdadas. Somente assim as crianças terão as mesmas oportunidades de atingir 

seu potencial na Educação”. 

Ao tratar de equidade e não de igualdade no financiamento, a opção analítica é explorar a 

diferença de tratamento que cada transferência dá a diferentes níveis de vulnerabilidade dos 

municípios. Não objetivamos saber se todos os municípios estão recebendo o mesmo valor por 

aluno em uma determinada transferência federal, mas se os municípios mais vulneráveis estão 

efetivamente recebendo mais. A técnica quantitativa para tal mensuração será discutida no 

capítulo 5. 

As análises de Unesco (2019) para o financiamento da Educação em diferentes nações ao redor 

do mundo centraram a lente de investigação na destinação de recursos financeiro para os 

extremos de renda da população de estudantes. A condição socioeconômica é certamente 

dimensão que deve ser analisada, uma vez que é fortemente correlacionada com diferentes 

variáveis relativas à consecução do direito educacional: como veremos no próximo capítulo, 

estudantes com piores níveis socioeconômicos são, relativamente, aqueles que menos 

frequentam a escola, acessam escolas com piores condições de infraestrutura, evadem mais e 

tem piores resultados de aprendizagem, em um círculo vicioso da pobreza (Callegari e Lázaro, 

2017).  
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Traçando um paralelo, uma política equitativa no âmbito das relações federativas da Educação 

brasileira deve dar maior atenção aos municípios que atendem os alunos mais vulneráveis e, 

por sua vez, são também eles mais vulneráveis na comparação com os demais municípios. 

Além disso, uma política equitativa de financiamento deve também almejar tornar as próprias 

condições gerais de financiamento mais equitativas, em uma proposta compensatória que se 

destine a equilibrar desigualdades em todo o sistema de financiamento. Vale repisar que o 

sistema brasileiro é fundamentalmente baseado nas condições tributárias dos entes (em função 

da vinculação de impostos), estas profundamente desiguais.  

Pode-se pensar em uma política mais acurada do ponto de vista de garantia de equidade como 

“padrão mínimo” de financiamento, mas a noção chave que aqui elegemos é a importância de 

dar mais insumos/recursos educacionais para quem hoje tem menos insumos/recursos 

educacionais – como avalia Tanno (2019). 

Uma política cujo viés de equidade coloca como norte normativo o padrão mínimo pode gerar 

um efeito apequenado sobre a redução das desigualdades de oportunidades educacionais caso 

o padrão mínimo seja alcançado facilmente. Em nossa lente analítica, entendemos que a 

equalização fiscal deva ser buscada mesmo que todos os municípios superem um determinado 

padrão mínimo. Isso porque o nível de investimento educacional apresenta forte correlação, e 

em alguns estudos relação causal, com os resultados de aprendizagem dos estudantes (Vegas e 

Coffin, 2015; Todos Pela Educação, 2019b; Jackson et al., 2015; Hyman, 2017; Lafortune et 

al., 2018). Do ponto de vista do direito cidadão, não é justo que as grandes diferenças fiscais 

que observamos hoje condicionem as possibilidades de aprendizagem das crianças e dos jovens. 

Por fim, há uma terceira vulnerabilidade que deve ser considerada que é a própria 

vulnerabilidade educacional de um município. Ainda que não se trate de uma vulnerabilidade 

“exógena”, esse componente é crucial para posicionar o sentido de equidade de uma ação 

governamental. Essa vulnerabilidade diz respeito à distribuição de resultados educacionais, o 

que se pretende equalizar para garantir o igual direito de todos à Educação de qualidade.  

Não é possível afirmar que municípios tem baixos resultados educacionais apenas por falta de 

recursos ou por herança de defasagem educacional, o que poderia ser compensado por políticas 

focadas na vulnerabilidade socioeconômica e na vulnerabilidade fiscal. Há, também, aspectos 

de gestão educacional, relativas a condições gerenciais de um município e nuances específicas 

da rede de ensino, que podem fazer com que um município fiscal e socioeconomicamente 

vulnerável seja mais desenvolvido do ponto de vista de resultados educacionais e com que um 
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município fiscal e socioeconomicamente desenvolvido seja vulnerável educacionalmente. 

Naturalmente, incluir essa dimensão no conceito analítico de equidade pressupõe que deve 

haver maior atenção da política pública aos municípios com piores resultados educacionais, 

para que se garanta aos seus estudantes uma igualdade de oportunidades educacionais. 

Em suma, a lente analítica desta pesquisa faz opção pelo conceito de equidade vertical no 

financiamento da Educação, um financiamento redistributivo cujo desenho direcione mais 

recursos para os entes federativos que mais precisam para que, ao fim e ao cabo, haja 

oportunidades educacionais iguais em todo território brasileiro. Essa equidade vertical 

contempla 3 dimensões de vulnerabilidade: socioeconômica, fiscal e educacional. 

Disso derivam três capacidades que o financiamento interfederativo da Educação deve alcançar: 

a capacidade de apoiar municípios em situações de maior vulnerabilidade socioeconômica; a 

capacidade de equalizar os recursos para investimento em Educação; e a capacidade de apoiar 

municípios com maiores desafios educacionais. 

Tabela 8 – Resumo das opções sobre o conceito de equidade 

Opção de 

conceito de 

“equidade” da 

tipologia de 

Simielli (2015) 

Opção de 

conceito de 

“equidade” da 

tipologia de 

Unesco (2019) 

Dimensões de 

vulnerabilidade 

selecionadas que devem 

ser mitigadas através de 

política de financiamento 

Formulação de conceito de 

equidade como norte dessa 

pesquisa 

Visão pluralista: 

os resultados não 

devem estar 

condicionados à 

origem dos 

estudantes e para 

reverter isso é 

preciso 

distribuição 

desigual e justa 

dos insumos 

educacionais. 

Equidade vertical: 

as ações de 

equidade devem 

ser redistributivas, 

compensatórias, 

em favor dos 

indivíduos menos 

favorecidos da 

população. 

1) Socioeconômica (condição 

de renda e de 

desenvolvimento social do 

município) 

2) Fiscal (disponibilidade de 

recursos para investimento 

em educação) 

3) Educacional 

(oportunidades de 

aprendizagem atualmente 

garantidas) 

Empreendimento de ações para 

garantir oportunidades 

educacionais iguais de 

aprendizagem à população em 

idade escolar, através de proposta 

compensatória e redistributiva 

que objetive dar mais recursos 

pedagógicos e financeiros 

(insumos) para quem é fiscal e 

socioeconomicamente mais 

vulnerável e para quem tem 

menos oportunidades 

educacionais. 
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Assim, respondemos à pergunta específica “2” formulada na Introdução: “Qual conceito de 

equidade, teórico e prático, que deve ser observado na avaliação das políticas federais de 

assistência financeira?”. Na sequência, discutiremos os dados das desigualdades educacionais 

brasileiras que revelam os desafios de equidade da política de financiamento educacional, nas 

três dimensões construídas neste capítulo. Vale recordar, como fechamento da seção, que a 

Constituição Federal não estipula quais devem ser os nortes de uma perspectiva “redistributiva” 

da atuação da União; tampouco há fórmula redistributiva pública definida para o que se 

pretende no Art. 75 da LDB. Nesse sentido, a contribuição teórica aqui sintetizada busca dar 

contornos práticos à indefinição do marco legal brasileiro. 
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Capítulo 4 – As desigualdades educacionais 

no Brasil em 2017/2018 

 

Após conceituar equidade educacional como sendo a situação na qual há empreendimento de 

ações para garantir oportunidades educacionais iguais de desenvolvimento à população, através 

de mecanismos compensatórios e redistributivos que objetivem dar mais recursos pedagógicos 

e financeiros [insumos] para quem é fiscal, educacional e socioeconomicamente mais 

vulnerável, nesta seção apresenta-se um breve percurso de análise quantitativa sobre as 

desigualdades educacionais no Brasil em 2017/2018. Esse procedimento visa tornar mais clara 

a magnitude dos desafios que o país tem pela frente em termos de equidade educacional. 

Como exposto na introdução desta pesquisa, a desigualdade é a principal questão da agenda 

pública brasileira desde a redemocratização do Brasil, no período pós-1985. O combate às 

várias formas históricas de desigualdades existentes no território nacional é o cerne do esforço 

criativo de políticas públicas e proteções inscritas na estrutura legal do Estado brasileiro, 

inclusive na seara do financiamento da Educação – como discutimos no capítulo 1. 

Recorremos inicialmente ao texto constitucional, nos Art. 6 e 206, para identificar a educação 

como direito social de todos, com o princípio de igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. O Art. 211 estipula que é papel da União garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos entes federativos. Mas não há, no texto constitucional, delimitação de 

quais óticas devem ser analisadas para monitoramento da consecução do direito educacional, 

uma vez que ele é comum a todos os cidadãos. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)11, a única delimitação encontrada é 

que deve haver atendimento especial aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Já nas leis nº 10.880/2004 (que estabelece 

o PNATE) e nº 11.494/2007 (que regulamenta o FUNDEB), há o fundamento para 

financiamento diferenciado das matrículas na zona rural12. Por fim, a Lei nº 13.005 (que cria o 

                                                             
11 Lei nº 9.394, de 1996. 
12 A Lei nº 11.494/2007 trata de valores diferenciados para matrículas na zona rural (na comparação com a zona 

urbana), em educação especial, nas diferentes etapas e modalidades de ensino e em tempo integral (na 

comparação com o regime em tempo parcial. 
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Plano Nacional de Educação 2014-2024) estabelece em seu Art. 2º, inciso III, que o Plano 

Nacional de Educação tem como diretriz a “superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”. Já no 

seu conjunto de metas há estratégias específicas para garantir acesso e qualidade da educação a 

grupos mais vulneráveis, como a população no primeiro quintil de renda familiar (estratégia 

1.2), a população indígena e quilombola (múltiplas estratégias), a população com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (meta 4 e múltiplas 

estratégias) e a população de mulheres (estratégia 14.8). 

Particularmente interessante para o contexto desta investigação é o texto da meta 8 do PNE: 

elevar a escolaridade média para pelo menos doze anos de estudo para as populações do campo, 

da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Esse conteúdo traz de forma mais 

evidente que as dimensões de desigualdades que devem ser observadas no contexto de 

monitoramento de um resultado educacional específico (anos de escolaridade) são a localidade 

urbano/rural, a regional, a de renda e a de raça/cor. 

O trabalho de Callegari e Gomes (2018) sistematiza 6 dimensões de desigualdades que devem 

ser monitoradas no Brasil, a partir das discussões conduzidas pelo movimento Faz Diferença?: 

 Regional/territorial, que aborda diferenças entre espaços geográficos dentro de um 

subconjunto específico do território;  

 

 Localidade urbano/rural, que denota as diferenças entre as oportunidades nas cidades e 

no campo; 

 

 Raça/cor, que envolve questões de desigualdades étnico-raciais na população; 

 

 Gênero, que vai além da dicotomia masculino-feminino para abarcar todas as possíveis 

expressões de gênero, alvo de múltiplas diferenças de tratamento na sociedade; 

 

 Nível socioeconômico, que envolve principalmente questões de desigualdade de renda, 

mas também de acesso a bens culturais e imateriais que impactam a mobilidade social 

e o desenvolvimento cidadão; 
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 Dimensão física-biológica, com olhar atento para a população com deficiências físicas, 

intelectuais ou transtornos globais do desenvolvimento. 

 

Focaremos o percurso por indicadores estatísticos educacionais de 2018 nas desigualdades 

regionais/territoriais e de nível socioeconômico, uma vez que essas dialogam mais diretamente 

com o objetivo desta pesquisa, que é tratar das desigualdades entre os municípios brasileiros. 

Mostraremos, em primeiro lugar, dados de desigualdade de acesso à escola de Educação Básica 

sob o prisma da desigualdade socioeconômica e das diferenças entre os estados brasileiros; 

depois, dados de desigualdades nos resultados educacionais, pelos mesmos prismas; na 

sequência, desigualdades sob a ótica de insumos educacionais, com foco nos recursos 

financeiros disponíveis em Educação e em condições de infraestrutura das escolas. Salvo esse 

último elemento (que trará análise autoral de infraestrutura por nível socioeconômico), todas as 

informações foram extraídas do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, produzido pelo 

movimento Todos Pela Educação e pela Editora Moderna13. 

 

Desigualdades de acesso à escola de Educação Básica 

O acesso à escola é direito constitucional de todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos, mas 

ainda está longe de ser uma garantia que o Estado brasileiro consegue oferecer a todos. Segundo 

os dados do Anuário para 2017, informação mais recente disponível calculada a partir da Pnad 

Contínua/IBGE14, 1,5 milhão de crianças e jovens estavam fora da escola. 

Parte expressiva dessa população, 903 mil jovens, está na faixa etária de 15 a 17 anos, a qual 

deveria estar matriculada no Ensino Médio de acordo com a estrutura brasileira de divisão do 

ensino em etapas. Além disso, são 214 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos fora da escola, os 

quais deveriam estar no Ensino Fundamental, e 370 mil crianças de 4 a 5 anos, idade 

correspondente à pré-escola. 

Do ponto de vista do percentual da população em cada faixa etária, estavam fora da escola, em 

2017, 9% dos jovens de 15 a 17 anos, 7% das crianças de 4 a 5 anos e 1% das crianças e jovens 

                                                             
13 (Todos Pela Educação, 2019a). 
14 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, aplicada desde 2012 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 
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de 6 a 14 anos. Esse último número representa uma virtual universalização do Ensino 

Fundamental no Brasil.   

É importante também observar os dados de acesso à creche no Brasil, etapa de ensino que 

atende crianças de 0 a 3 anos. Essa etapa não é considerada obrigatória pela Constituição 

Federal (Art. 206), mas possui meta própria no Plano Nacional de Educação para que a taxa de 

atendimento cresça para 50% da população de 0 a 3 anos até 2024. Em 2017, esse percentual 

estava em 34%. 

Destrinchando a análise pelos quartis de renda da população, o Anuário mostra que a taxa de 

atendimento em creche no quartil mais elevado (25% mais ricos) é o dobro da taxa de 

atendimento no quartil mais baixo (25% mais pobres) – respectivamente 26% e 55%. Segundo 

o movimento Faz Diferença?,  

“Há, dessa forma, uma violação da igualdade formal que 

compromete a construção de igualdade de oportunidades. 

Crianças de famílias mais ricas, que dispõem de melhores 

condições de alimentação e cuidados básicos, acabam ocupando 

o espaço de atenção do poder público na oferta educacional. As 

crianças de famílias mais vulneráveis, que necessitariam do 

apoio de equipamentos públicos de qualidade para equalizar as 

condições de desenvolvimento, acabam desassistidas, tendo de 

esperar longamente em filas por vagas. É preciso, nesse sentido, 

compreender que antes mesmo da creche já desigualdades entre 

as crianças de diferentes níveis socioeconômicos. A diferença do 

tamanho de vocabulário de uma criança de 3 anos de idade de 

uma família rica e de uma família em situação vulnerável é de 

cerca de 30 milhões de palavras.” (Faz Diferença?, 2018) 

 

Entre as Unidades da Federação, a desigualdade no atendimento em creche é ainda mais 

expressiva. Enquanto em São Paulo e Santa Catarina, estados ricos, o percentual de atendimento 

era de 47,1% em 2017, no Amapá apenas 7,6% das crianças de 0 a 3 anos estavam em creche; 

no Amazonas, tal percentual era de 11,5%. Observando por regiões, os estados na região Norte 

tinham em média atendimento em creche de 18,3%, na região Centro-Oeste de 26,9%, na região 

Nordeste de 30,6%, na região Sudeste de 40,4% e na região Sul de 40,9%. 

Padrão diferente é identificado na pré-escola. Na faixa etária de 4 a 5 anos, a taxa de 

atendimento nos estados da região Nordeste é a mais elevada, em média 95,6%, com valor 

máximo de 98% no Ceará e no Piauí. A região do país com menor taxa de atendimento em pré-

escola é, assim como o caso da creche, a região Norte, com menor percentual no Amapá, de 

72,7%. Roraima e Tocantins se distanciam da média da região Norte, com 93% de acesso.  
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Por nível socioeconômico, observamos que 91% das crianças de 4 a 5 anos nas 25% famílias 

mais pobres estão na escola (e 9% fora da escola), enquanto nas famílias 25% mais ricas 96% 

das famílias estão na escola (e 4% fora da escola). 

Para a faixa etária de 6 a 14 anos, o Anuário não traz dados de desagregados de taxa de 

atendimento, uma vez que ela é virtualmente universalizada em todo o país. O que se revela são 

os dados de taxa líquida de matrícula no Ensino Fundamental15: 3% dessa faixa etária entre os 

mais pobres e 2% entre os mais ricos estão fora do Ensino Fundamental. Entre estados, o maior 

percentual de crianças e jovens de 6 a 14 anos fora do Ensino Fundamental é em Roraima (4%). 

Para a faixa etária de 15 a 17 anos, o Anuário também desagrega apenas os dados da taxa líquida 

de matrícula no Ensino Médio16. No total da população, a taxa líquida de matrícula atingiu 

67,5% em 2017, sendo 91,1% entre os 25% mais ricos e apenas 57,3% entre os 25% mais 

pobres. Isso significa que a taxa de jovens fora do Ensino Médio é quatro vezes maior entre os 

mais pobres que entre os mais ricos. 

Na comparação entre as Unidades da Federação, os dados mostram as regiões Nordeste (60,4%) 

e Norte (62,4%) com menores taxas líquidas de matrícula no Ensino Médio; os estados com 

piores indicadores são Sergipe (48,6%) e Bahia (54,8%). Ceará e Roraima despontam com 73% 

de taxa, número próximos às taxas médias do Sul (71,5%), Centro-Oeste (71,7%) e Sudeste 

(75,6%). O maior percentual é identificado no estado de São Paulo (79,4%). 

 

Desigualdades de resultados de aprendizagem 

As diferenças de resultados de aprendizagem entre as Unidades da Federação, medidas por 

avaliações padronizadas nacionais, são expressivas e traduzem uma vez mais o impasse 

federativo na garantia do direito educacional. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019 

mostra que apenas 20% dos estudantes maranhenses alcançaram nível adequado de 

aprendizagem17 em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental na mensuração feita pelo 

Saeb 2017, enquanto em São Paulo esse percentual foi três vezes maior (65%). Em língua 

portuguesa, no 5º EF, a desigualdade varia de 33,6% de aprendizagem adequada no Maranhão 

a 73,9% em São Paulo. Entre regiões, Sul e Sudeste se destacam com percentuais de 

aprendizagem adequada próximos a 70% em língua portuguesa e 60% em matemática. Apenas 

                                                             
15 Percentual de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental. 
16 Percentual de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio. 
17 Segundo métrica definida pelo movimento Todos Pela Educação. 
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Ceará (66% em língua portuguesa e 50% em matemática) e Acre (62% em língua portuguesa e 

51% em matemática) chegam próximos a tais percentuais nas regiões Nordeste e Norte. 

Ao final do Ensino Fundamental, no 9º EF, a desigualdade interfederativa se mantém elevada. 

O estado de Santa Catarina apresenta taxa de aprendizagem em língua portuguesa de 48,3%, 

que é mais que o dobro da taxa do Maranhão (19,6%), e em matemática o resultado catarinense 

(28,6%) é quatro vezes o indicador do Amapá (6,8%). Novamente há um padrão de melhores 

resultados nas regiões Sul e Sudeste, com apenas Ceará e Rondônia alcançando patamares 

próximos aos dos estados destas regiões. 

Por fim, ao final do Ensino Médio (3º EM), a desigualdade de aprendizagem atinge os maiores 

níveis. Em língua portuguesa, apenas 17,6% dos jovens da região Norte aprendem o 

considerado adequado, sendo que no Pará tal percentual é de 15,6%. Já nas regiões Sul e Sudeste 

o indicador médio é o dobro, 34%, com Espírito Santo com maior taxa – 40,7%. Em 

matemática, o Distrito Federal é a melhor Unidade da Federação apesar do baixo resultado: 

17% de seus jovens aprendem o considerado adequado. Na outra ponta estão Amazonas e 

Amapá, onde apenas 3% dos jovens alcançam resultados adequados de aprendizagem. 

A desagregação por nível socioeconômico mostra dados ainda mais desiguais em todas as 

etapas de ensino. Conforme o gráfico abaixo, ao final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

(5º EF) a desigualdade na taxa de aprendizagem adequada entre o grupo socioeconômico mais 

vulnerável (grupo 1) e o menos vulnerável (grupo 6) é da ordem de 3 vezes em língua 

portuguesa e de quase 5 vezes em matemática. Apenas 18% das crianças no menor nível 

socioeconômico aprendem o adequado em matemática no 5º EF, enquanto esse percentual é de 

84% para as crianças do maior nível socioeconômico. Importante mencionar que tal indicador 

é calculado apenas para crianças que estudam na rede pública de ensino. 
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Gráfico 5 – Percentual de estudantes de escolas públicas com aprendizagem adequada no 

5º EF, por grupo de nível socioeconômico (NSE) da escola 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Elaboração própria. 

Ao final do Ensino Fundamental, no 9º EF, a distância da taxa de aprendizagem adequada em 

língua portuguesa salta de três para quase cinco vezes e, em matemática, passa de cinco para 

mais de nove vezes. Se a chance de ter aprendido o adequado em matemática é de 70,5% em 

2017 para um jovem do grupo socioeconômico mais elevado, entre os jovens mais vulneráveis 

a taxa é de apenas 7,5%, como é ilustrado no gráfico abaixo. 

Gráfico 6 – Percentual de estudantes de escolas públicas com aprendizagem adequada no 

9º EF, por grupo de nível socioeconômico (NSE) da escola 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Elaboração própria. 

Já no Ensino Médio, a diferença da taxa de aprendizagem adequada entre os grupos 1 e 6 de 

nível socioeconômico se mantém em cerca de cinco vezes em língua portuguesa, mas em 

matemática essa diferença salta de nove para mais de vinte vezes. Apenas 3,1% dos jovens mais 
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vulneráveis aprenderam o considerado adequado em matemática ao fim do 3º EM, enquanto 

63,6% dos jovens menos vulneráveis o fizeram, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 7 – Percentual de estudantes de escolas públicas com aprendizagem adequada no 

3º EM, por grupo de nível socioeconômico (NSE) da escola 

 

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019. Elaboração própria. 

 

Desigualdades de insumos educacionais 

Apresentados os dados mais recentes de desigualdades de acesso à escola e de resultados de 

aprendizagem, nos quais identificamos um padrão preponderante de mais escassas 

oportunidades educacionais nos níveis socioeconômicos mais baixos e nas regiões Norte e 

Nordeste, passamos a analisar desigualdades em insumos educacionais. Focamos essa análise 

em duas vertentes: disponibilidade fiscal para investimento em Educação e condições de 

infraestrutura das escolas. Simielli (2015) trata de outros insumos educacionais, como 

qualificação do corpo docente, mas não incluiremos esses outros indicadores nessa análise. 

Em primeiro lugar, vale relembrar que o arcabouço normativo do financiamento da Educação 

brasileira, apresentado na introdução e no capítulo 1, reforça um sistema de desigualdades no 

financiamento da Educação no que diz respeito às diferentes disponibilidades fiscais para 

investimento, em função dos diferentes montantes de impostos vinculados à Educação. Entes 

subnacionais que arrecadam mais, muito em função de estruturas econômicas historicamente 

estabelecidas, têm à disposição mais recursos assegurados para a Educação. 
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Mesmo com as diversas estratégias nacionais com fins redistributivos na Educação (entre elas 

o FUNDEB, que redistribui parte dos tributos vinculados), os municípios que atendem os 

estudantes mais pobres dispõem de menos recursos financeiros para investir em Educação – em 

média, 44% a menos (Todos Pela Educação, 2019b).  O que observamos hoje no Brasil é, 

portanto, um cenário distante de uma equidade vertical no financiamento da Educação, como 

revela o gráfico abaixo, extraído de Todos Pela Educação (2018b), em que cada ponto 

representa um município brasileiro. No eixo intitulado “Recursos disponíveis para a Educação 

2015 (R$)”, o que se tem é o Valor Aluno/Ano Total (VAAT) definido em Tanno (2017)18  

Gráfico 8 – Disponibilidade fiscal dos municípios brasileiros para investimento em 

Educação (R$ - 2015) por indicador de nível socioeconômico agregado das redes de ensino 

(2011/2013) 

 

Fonte: Inep/MEC e Estudo Técnico nº 24/2017 – Conof/CD. Elaboração: Todos Pela Educação. 

O Anuário Brasileiro da Educação Básica também revela que enquanto a disponibilidade de 

receitas vinculadas à Educação por aluno/ano é, em média, de R$ 3.428 no Maranhão, o valor 

alcança R$ 11.501 no Distrito Federal. No Estado de São Paulo, a média do indicador fiscal por 

aluno é de R$ 6.479. Em Sergipe, estado com melhor indicador no Nordeste, o valor por aluno 

é de R$ 4.631. O Anuário mostra ainda que as desigualdades são profundas dentro de cada 

Unidade da Federação. Em Minas Gerais, a diferença de valor aluno/ano entre os municípios é 

de 5,1 vezes (R$ 3.445 para R$ 17.593). Em Roraima, o estado mais homogêneo nesse 

                                                             
18 Soma das receitas disponíveis nos entes federativos para investimento em Educação, resultante das 

transferências recebidas do FUNDEB, do Salário-Educação e dos programas universais do MEC, além da receita 

vinculada à Educação que não é redistribuída pelo FUNDEB (como 25% do IPTU, ISS e ITBI e 5% do FPM). 
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indicador, o município mais rico possui 34% mais recursos por aluno que o município mais 

pobre. 

O que se evidencia é que as desigualdades regionais de recursos financeiros para investimento 

em Educação mostram tendências semelhantes às desigualdades de riqueza e nos resultados de 

aprendizagem. Parte disso pode estar ligado ao fato de que municípios com menos recursos 

para investir na Educação Básica apresentam piores indicadores de infraestrutura básica escolar 

– o que, segundo a literatura internacional, está associado a piores condições de aprendizagem 

(Hanushek, Wößmann; 2007). 

Através dos microdados de escolas do Censo Escolar 2018, procedemos uma análise dupla: em 

primeiro lugar, cruzamos os dados de um indicador de infraestrutura escolar básica nas escolas 

de ensino fundamental com os dados da classificação de nível socioeconômico das escolas, 

indicador disponibilizado pelo INEP/MEC. Na sequência, agregamos as informações das 

escolas por rede de ensino para identificar se há correlação entre a disponibilidade fiscal dos 

entes federativos e o indicador de infraestrutura básica escolar de suas redes. 

O INEP classificou as escolas públicas brasileiras em seis clusters de nível socioeconômico – 

segundo o nível mais baixo e seis o maior nível socioeconômico (no qual as famílias que 

frequentam a escola têm melhor padrão de renda, consumo e melhores condições educacionais). 

O indicador de infraestrutura básica é uma construção autoral a partir das informações do 

questionário do Censo Escolar. Assumimos como infraestrutura básica de Ensino Fundamental 

a existência de energia elétrica, água tratada (filtrada ou da rede pública), esgotamento sanitário 

(incluso fossa), biblioteca ou sala de leitura, banheiro dentro do prédio, sala de professor ou 

diretor, conexão à internet e quadra de esportes (coberta ou descoberta), em um indicador menos 

extensivo do que aquele disposto na Estratégia 7.18 do PNE e em Callegari (2015). Foram 

consideradas apenas as escolas municipais que oferecem Ensino Fundamental regular, com 

turmas comuns de anos iniciais ou anos finais. 

Das 34.362 escolas da amostra com dados divulgados de INSE, 40,64% tinham em 2018 

infraestrutura classificada como básica. Apenas 7 escolas da amostra eram do grupo 6 de nível 

socioeconômico, de forma que tal grupo foi retirado da análise. 

Os dados produzidos, sistematizados na tabela e no gráfico abaixo, mostram que quanto maior 

o nível socioeconômico da escola, maior a chance de que esta tenha infraestrutura básica. Das 

2.272 escolas do grupo 1, apenas 177 (7,8%) possuíam infraestrutura básica. No grupo 2, esse 

percentual sobe para 18,2%; no grupo 3, 39,6%; no grupo 4, 64,8%; e no grupo 5, 72,3%. 
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Tabela 9 – Percentual de escolas com infraestrutura básica por grupo de nível 

socioeconômico (2018) 

Grupo de nível 

socioeconômico (INSE) 
Total de escolas 

Escolas com 

infraestrutura básica 

% de escolas 

com 

infraestrutura 

básica 

Grupo 1 2272 177 7,8% 

Grupo 2 7412 1352 18,2% 

Grupo 3 14638 5801 39,6% 

Grupo 4 8282 5364 64,8% 

Grupo 5 1751 1266 72,3% 

Fonte: Microdados do Censo Escolar, Inep/MEC. Elaboração própria. 

Gráfico 9 – Percentual de escolas com infraestrutura básica por grupo de nível 

socioeconômico (2018) 

Fonte: Microdados do Censo Escolar, Inep/MEC. Elaboração própria. 

A análise permite compreender nitidamente que o Brasil oferece ensino de pior qualidade, em 

termos de insumos escolares, justamente para a população que mais precisa de Educação Básica 

potente para romper o círculo vicioso da pobreza. 

Para a etapa de análise seguinte, utilizou-se os dados de disponibilidade fiscal por aluno (ou 

valor aluno/ano total, VAAT) de Tanno (2017), os mesmos dados disponibilizados no Anuário 

– que voltarão a ser discutidos no próximo capítulo. Os dados a seguir descritos contemplam as 

informações 5.138 municípios com dados nas duas bases. 

Em primeiro lugar, dividimos os municípios em quartis de VAAT. O primeiro quartil 

compreende os municípios com VAAT entre R$ 2.911 e R$ 3.497,31. O segundo quartil contém 
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os municípios com VAAT entre R$ 3.497,31 e R$ 4.334,23. O terceiro quartil, entre R$ 

4.334,23 e R$ 5.112,83; acima desse valor, os municípios são classificados no quarto quartil. 

A análise da tabela abaixo revela que a porcentagem de escolas com infraestrutura básica é 

menor em municípios de menores quartis de disponibilidade fiscal por aluno. Nos 25% 

municípios com menor VAAT, a porcentagem de escolas com infraestrutura básica é de 17,2%; 

no segundo quartil, 32,3%; no terceiro quartil, 52,4%; e no quartil mais elevado, 56,0%. 

Tabela 10 – Percentual de escolas com infraestrutura básica por quartil de VAAT 2015 

dos municípios (2018) 

Quartil de VAAT  
Percentual de escolas com 

infraestrutura básica 

Quartil 1 – abaixo de R$ 3,5 mil 17,2% 

Quartil 2 – entre R$ 3,5 mil e R$ 4,3 mil 32,3% 

Quartil 3 – entre R$ 4,3 mil e R$ 5,1 mil 52,4% 

Quartil 4 – acima de R$ 5,1 mil 56,0% 

Fonte: Microdados do Censo Escolar, Inep/MEC. Elaboração própria. 

Os dados analisados nessa subseção evidenciam, portanto, que há associação entre piores 

insumos educacionais, menor nível socioeconômico e menor disponibilidade fiscal para 

investimento em Educação. O que notamos, portanto, é uma ausência de equidade vertical no 

sistema de financiamento da Educação, o que está associado a um padrão de piores condições 

de infraestrutura em escolas que atendem estudantes de famílias mais pobres. No próximo 

capítulo, iniciaremos a discussão quantitativa de um indicador que possibilite mensurar a 

capacidade atual das transferências federais à Educação Básica dos municípios em reduzir ou 

ampliar desigualdades fiscais, socioeconômicas e educacionais (dimensões discutidas no 

capítulo 3). 
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Capítulo 5 - Metodologia de cálculo do 

Indicador de Equidade na Redistribuição 

de Recursos Educacionais – IERRE 

 

A investigação pretendida a partir desta seção, com a finalidade de identificar o grau de 

equidade distributiva das diversas transferências do Ministério da Educação, funda-se na 

elaboração indicador sintético de equidade distributiva para apresentar unidade de medida 

replicável considerando os recursos federais recebidos pelos entes federativos brasileiros.  

A ideia geral do indicador é analisar o volume fiduciário nominal por estudante, em moeda do 

Brasil (reais), transferido para cada rede de ensino, com origem nos programas governamentais 

que são aqui objeto de análise. Como discutiremos, a literatura internacional sobre 

desigualdades educacionais usa com frequência os índices de Gini e Theil para medir a 

concentração/dispersão de determinada variável na população, além das diferenças entre 

percentis da população. Cada índice apresenta uma finalidade específica de mensuração, de 

forma que uma análise combinada de suas estatísticas permite uma avaliação mais completa da 

redistribuição em questão. 

Em seu “Manual para a medição de equidade na educação” (2019), a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) define cinco categorias de medidas de 

equidade educacional, relacionadas a cinco conceitos de distribuição de oportunidades 

educacionais – os quais foram discutidos no Capítulo 3. É importante explicitar, desde já, que 

a medição da equidade é necessariamente vinculada a valores políticos, morais e filosóficos.  

Os cinco conceitos discutidos também podem ser aplicados para a distribuição de recursos 

financeiros: 

 Meritocracia: recursos financeiros são distribuídos com base no mérito, um componente 

possível do repertório de justiça social. O mérito pode comportar tanto a adoção de 

práticas educacionais quanto o nível ou avanço em resultados educacionais, como é o 

caso da distribuição do ICMS Cearense (Abrucio et al., 2016). A medição de 
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meritocracia se dá através da análise da correlação entre o indicador de mérito e o valor 

de recursos financeiros recebido. 

 

 Padrões mínimos: os recursos são distribuídos de tal forma tal que nenhum indivíduo 

esteja abaixo de determinado limite mínimo. Tal noção de equidade é, portanto, binária, 

sendo medida pela proporção de indivíduos que estão acima do limite mínimo – como 

o percentual da população acima da linha da pobreza. Uma distribuição que se guia por 

esse conceito é, como já tratado nesta pesquisa, a complementação da União ao 

FUNDEB, na medida que destina recursos a todos os fundos estaduais com valor 

aluno/ano abaixo do valor mínimo nacional. 

 

 

 Imparcialidade: os recursos devem ser distribuídos igualmente entre todos os grupos 

populacionais – gênero, etnia, religião, idioma, localização e riqueza, por exemplo. 

Trata-se de uma “equidade horizontal”, na definição de Berne e Stiefel (1984). Esse 

conceito se relaciona à igualdade de oportunidades, sem que as condições de 

recebimento de recursos estejam atreladas a alguma variável fora do controle dos 

indivíduos. Para a medição de equidade nesse aspecto, é possível comparar um mesmo 

indicador entre os diferentes grupos, construir índices de paridade como a razão de um 

indicador entre dois diferentes grupos, além de utilizar métricas de covariação. 

Tais métricas compreendem: coeficiente de correlação entre duas variáveis (indicador e 

característica do grupo), elasticidade calculada a partir de coeficientes de regressão de 

mínimos quadrados ordinários, proporção de variância em um indicador que é explicada 

por alguma variável (R² de regressão de mínimos quadrados ordinários) e índice de 

dissimilaridade – que consiste na média ponderada da lacuna da chance de acesso à 

oportunidade por um grupo populacional na comparação com a população geral. Essa 

última medida permite unificar a análise de imparcialidade e padrões mínimos. 

 

 Igualdade de condição: os recursos financeiros devem ser distribuídas igualmente para 

todos os indivíduos de uma população, um “tratamento igual de iguais”, com natureza 

universal. Também se trata da noção de “equidade horizontal”, mas não segmentada. 

Sob essa ótica, analisa-se a distribuição não por grupos, mas de forma contínua. Os 

principais instrumentos de medida nesse contexto são os índices de desigualdade 

“clássicos” ou “univariados”, os quais discutiremos abaixo. 
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 Redistribuição: compensação de desvantagem inicial, ou seja, distribuição progressiva 

dos recursos que favorece os mais vulneráveis, a fim de igualar seus resultados mesmo 

com “pontos de partida” diferentes. Trata-se, de acordo com Berne e Stiefel (1984), de 

“equidade vertical”. Esse é o conceito mais interessante para a presente pesquisa. 

O Manual sugere como instrumentos de medida de equidade a análise de razão do 

indicador de interesse (no caso, valor de financiamento) entre diferentes grupos de 

vulnerabilidade e a correlação entre o indicador de interesse e a magnitude da 

vulnerabilidade. Além disso, sugere medidas de dispersão “clássicas” ponderadas e 

indica a ideia da construção de um coeficiente de Gini sobre dados ponderados de 

acordo com a vulnerabilidade. 

O coeficiente de Gini é o principal dos indicadores “clássicos” de desigualdade, sendo 

largamente utilizado para medir a desigualdade de renda na população. Ele mede a distância 

entre a distribuição real e uma distribuição uniforme de qualquer insumo em uma população. 

Segundo Unesco (2019), o coeficiente de Gini:  

“agrega todas as lacunas entre os resultados educacionais dos indivíduos 

em uma determinada população e produz um único número, ou razão, 

para representar a desigualdade educacional em nível agregado. O 

coeficiente de Gini é uma medida que varia entre 0 e 1, sendo que 0 

indica igualdade perfeita, enquanto 1 indica desigualdade perfeita, o que 

significa que todo o estoque de um resultado educacional pertence a um 

único indivíduo. O coeficiente é calculado dividindo-se a área entre a 

curva de Lorenz e a linha de 45 graus pela área abaixo da linha de 45 

graus. (...) O coeficiente de Gini também permite comparar os níveis de 

desigualdade entre populações na mesma escala, independentemente dos 

valores dos resultados educacionais e do tamanho da população de cada 

um”. (pág. 63) 

A figura abaixo, extraída de Unesco (2019) ilustra o cálculo do coeficiente de Gini para uma 

curva de Lorenz hipotética. A curva de Lorenz é a distribuição cumulativa que representa 

graficamente no eixo horizontal a proporção da população, enquanto no eixo vertical representa 

a parcela do resultado educacional frente ao total acumulado de resultado na população; sua 

plotagem gráfica revela a “fatia do bolo geral” que pertence a cada fragmento da população. Na 

figura, a área A representa a área entre a curva de Lorenz e a linha de 45 graus, enquanto A+B 

representa toda a área abaixo da linha de 45 graus. 
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Figura 1 – Ilustração do cálculo do coeficiente de Gini para uma curva de Lorenz 

hipotética de anos de escolaridade 

 

Fonte: Unesco (2019), pág. 63. 

O problema maior do coeficiente de Gini é a insensibilidade a mudanças nas extremidades da 

distribuição, podendo distribuições de perfil muito diferentes resultarem em índices de Gini 

semelhantes. 

Outros indicadores utilizados com frequência são o Índice de McLoone e o Índice de Theil. O 

Índice de McLoone é uma divisão da soma do indicador para indivíduos abaixo da mediana 

pela soma do indicador se todos os indivíduos tivessem o valor da mediana. Já o Índice de Theil 

é, tal como o Gini, uma informação da distribuição cumulativa, medindo tanto a redundância 

de informações na distribuição (a distribuição perfeita apresenta redundância perfeita) e a 

diversidade de informações para um determinado indicador. Não abordaremos nesta pesquisa a 

fórmula de cálculo de Theil, que pode ser encontrada em Unesco (2019). No limite, os índices 

de Gini,e Theil são iguais a 0 para uma distribuição uniforme de valores na população; os 

valores do índice de Theil, contudo, não são intuitivos para identificar se uma desigualdade é 
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alta ou baixa pois depende da magnitude do indicador – embora permita comparação 

hierárquica de desigualdade entre duas distribuições de uma mesma variável. 

De forma convergente à proposta dos indicadores acima, pretendemos analisar a diferença entre 

uma distribuição perfeitamente equitativa dos recursos dos programas federais e a distribuição 

efetivamente observada na realidade, considerando todos os pontos da distribuição. Porém, em 

linha com o entendimento de equidade vertical em que faz necessário dar mais para quem tem 

menos condições, nos termos do conceito “e”, propomos um indicador analítico adicional que 

dê mais peso aos entes federativos mais vulneráveis, com fórmula de cálculo mais sensível às 

iniquidades. 

O Indicador de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais (IERRE) parte da 

ponderação dos indivíduos de acordo com a situação de vulnerabilidade em relação ao restante 

da população, o que chamamos de Fator de Ponderação de Equidade (FPE). 

De forma arbitrária, define-se um fator máximo de ponderação igual a 5,00, o qual será aplicado 

na observação do indivíduo mais vulnerável, e um fator mínimo de ponderação igual a 1,00, 

aplicado na observação do indivíduo menos vulnerável. Esse intervalo do fator de ponderação 

afeta somente a magnitude do indicador final, e não sua lógica de cálculo.  

O FPE de um município x para uma determinada variável de valores positivos é definido da 

seguinte forma, em linha com a técnica de normalização min-max (Jain et al., 2005): 

𝐹𝑃𝐸𝑥 = 5 − (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑥 −𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑃𝑜𝑝

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑃𝑜𝑝 −𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑃𝑜𝑝
) ∗ 4 

 

Onde FPEx é o fator de ponderação referente ao indivíduo X considerando uma variável 

em que quanto maior o valor atribuído ao indivíduo, menor sua vulnerabilidade. Valorx 

é o valor do indivíduo (ente federativo) para a variável em questão, mínimoPop é o 

menor valor do indicador na população, máximoPop é o maior valor do indicador na 

população e os valores “5” e “4” foram definidos arbitrária para que o FPE assuma valor 

máximo de 5,00 quando x for igual à vulnerabilidade máxima (menor indicador) e valor 

mínimo de 1,00 quando x for igual à vulnerabilidade mínima (maior indicador). 

O FPE é uma transformação simples de uma medida de dispersão (normalização mínimo-

máximo) com intervalo definido de valores possíveis. A utilização dessa estatística considera a 

amplitude total da amostra como referência para estabelecer uma medida em régua contínua 



90 
 

 

para cada indivíduo, em função da sua distância particular do elemento mínimo da população. 

O maior problema da utilização deste indicador é sua sensibilidade a outliers (Jain et al., 2005), 

o que precisará ser corrigido na base de dados a partir do tratamento de observações com valores 

extremos. 

Em uma situação em que todos os municípios apresentam o mesmo valor para o indicador de 

vulnerabilidade, máximo e mínimo se igualariam, o que resultaria em numerador e 

denominador iguais a zero e um FPE igual a 5,00 para todos os municípios. Contudo, para 

valores máximos e mínimos quase idênticos mas não perfeitamente equivalentes, a fração da 

fórmula do FPE assume numerador e denominador próximos de zero e iguais, de forma que tal 

fração resulta em 1,00, e o FPE de qualquer município nesse contexto também resulta em 1,00. 

Como dito, os limites arbitrários do FPE não influenciam o sentido das conclusões, apenas a 

magnitude do indicador. Foram testados cálculos utilizando FPE variando de 1,00 a 2,00 e de 

1,00 a 10,00 – quanto maior o intervalo utilizado para o FPE, mais sensível se torna o indicador 

porque mais distantes ficam os municípios na régua. Esse ponto voltará a ser discutido no 

capítulo de resultados. 

O indicador proposto se distancia do Índice de Gini ou Índice de Theil, que medem dispersão 

populacional de insumos sem ponderação por vulnerabilidade. Os resultados das estatísticas de 

Gini e Theil serão apresentadas nas seções subsequentes, em conjunto com as diferenças entre 

as médias de recursos recebidos por estudante nos quartis e nos decis mais altos e mais baixos 

de vulnerabilidade da população. Assim, será possível avaliar as situações de extremos, bem 

como as características gerais da distribuição das transferências por aluno (Gini e Theil) e as 

características considerando a lente da equidade redistributiva. 

Esse ponto é fundamental para a compreensão da importância da ponderação por 

vulnerabilidade. Os indicadores de Gini e Theil mensuram a desigualdade em uma distribuição, 

mas não atribuem peso diferenciado para a condição de um indivíduo em situação mais 

favorável que outro. Assim, podemos ter um índice de Gini próximo a 1,0 na distribuição de 

recursos de um programa, que indica desigualdade quase perfeita, mas essa desigualdade pode 

ser “pró-equidade” se os recursos estiverem sendo distribuídos apenas aos mais vulneráveis. A 

consideração do FPE significa justamente dar peso maior às informações dos indivíduos mais 

vulneráveis, de maneira a revelar não apenas se uma distribuição é mais ou menos próxima da 

igualdade perfeita, mas se ela é mais ou menos equitativa. 
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Especificamente, o objetivo do IERRE é comparar, através de divisão simples, a soma 

ponderada da distribuição real de recursos por aluno com a soma ponderada da distribuição de 

recursos caso todos os entes federativos recebessem o mesmo valor per capita, através da 

seguinte fórmula: 

  

Onde VATx é o valor por aluno recebido de transferência pelo indivíduo (município) x, 

FPEx é o fator de ponderação referente ao indivíduo x e VATmédio é o valor por aluno 

transferido em média para a população de indivíduos. 

O Indicador de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais (IERRE), atribui o valor 

1,00 para a igualdade perfeita da distribuição de recursos entre os indivíduos da população (no 

caso, os entes federativos). Esse cenário significa que todos os entes federativos têm o mesmo 

valor recebido por estudante da transferência governamental em análise. Difere assim dos 

índices de Gini e Theil, que apresentam valor 1,0 à desigualdade perfeita. Além disso, enquanto 

tais índices têm valores de 0 a 1, o IERRE flutua em torno do valor 1,00 - variando de zero a 

infinito positivo. 

Quanto mais recursos por aluno receberem os municípios menos vulneráveis em relação ao 

resto da população, mais próximo estará o IERRE de zero. Por outro lado, se os municípios 

mais vulneráveis forem beneficiados pela distribuição por recursos, o IERRE terá valor acima 

de 1,00, porque o numerador será maior (em função da ponderação do FPE) que o denominador 

da função. 

Cabe pontuar que a unidade de análise serão as redes municipais de ensino (n=5.568), em 

função da maior abrangência em termos numéricos que permite uma análise mais robusta das 

evidências geradas. Além disso, a desigualdade de condições entre as redes municipais é maior 

que entre as redes estaduais do país. A exclusão das redes estaduais da análise deriva do fato de 

que, por seu porte médio maior e por sua capacidade média de gestão diferenciada, as 

estatísticas dessas redes podem viesar a análise do cumprimento do mandato constitucional 

federativo de atuação redistributiva da União. 

Voltando ao Fator de Ponderação de Equidade (FPE), é através dele que o IERRE alcança 

diferentes dimensões de equidade redistributiva. Cada dimensão de vulnerabilidade permite a 
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construção de um FPE distinto, o que produz um IERRE distinto. Em linha com as perguntas 

originais desta pesquisa, o Indicador de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais 

(IERRE) contempla três componentes, calculados de forma independente: 

a) Indicador de equidade socioeconômica (IERRE-S):  visa responder à pergunta “Entes 

socioeconomicamente mais pobres recebem mais do MEC?”. 

A revisão da literatura identificou o uso recorrente do Índice de Desenvolvimento 

Humano dos Municípios (IDH-M) como proxy de nível socioeconômico dos entes 

subnacionais. Calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) para 5.565 municípios brasileiros para o ano de 2010 (com fundamentação no 

Censo Demográfico do IBGE), o IDH-M varia de 0 (menor desenvolvimento humano) 

até 1 (maior desenvolvimento humano), considerando três dimensões: educação, renda 

e longevidade. Os três componentes são agrupados por meio da média geométrica. No 

aspecto educacional, considera-se os anos de escolaridade da população do município; 

em longevidade, a expectativa de vida ao nascer; e considera-se, por fim, a renda 

municipal per capita. Esse indicador apresenta só valores positivos, com um maior valor 

associado a maior nível socioeconômico, de forma que se enquadra no requisito de uso 

para o FPE. 

b) Indicador de equidade educacional (IERRE-Edu): visa responder à pergunta “Entes 

educacionalmente mais vulneráveis recebem mais do MEC?”.  

A vulnerabilidade educacional pode ser mensurada por diferentes ângulos, com um 

vasto debate na literatura a respeito de estratégias de avaliação educacional. A opção 

seria considerar efetivamente as oportunidades educacionais a partir de uma 

combinação de insumos educacionais oferecidos aos estudantes e os resultados de 

aprendizagem nas redes de ensino (contemplando notas padronizadas e trajetória 

escolar). O Brasil possui um indicador que responde justamente a esse objetivo: o Índice 

de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB). Contudo, essa estatística possui 

dados e sem desagregação por rede de ensino. Alternativamente, utilizamos o indicador 

sintético mais comumente considerado em avaliação educacional - o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado bienalmente pelo Inep/MEC.  

O Ideb foi criado em 2007 com a finalidade de unificar em um indicador o 

monitoramento da qualidade da Educação do Brasil. Este indicador sintético varia de 

zero a 10 e propõe equilibrar duas dimensões: o índice de rendimento escolar (média 
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das taxas de aprovação na etapa de ensino avaliada) e as médias de desempenho em 

avaliações padronizadas nacionais. 

Um sistema ideal, com plena qualidade do ensino (Ideb igual a 10), seria aquele com 

uma elevada nota média de aprendizagem de seus estudantes e com fluxo perfeito, sem 

que nenhum aluno fique retido. O uso de indicadores como o Ideb, contudo, apresenta 

certas limitações: (1) o Ideb é insuficiente para caracterizar todos os elementos 

fundamentais de um sistema de ensino e, por isso, é necessário contextualizá-lo com 

outros indicadores da rede; (2) falta clareza na passagem do diagnóstico para a 

proposição de políticas públicas – não se sabe ao certo qual tipo de intervenção o sistema 

precisa para aumentar sua qualidade; (3) o foco dos testes em Leitura e Matemática 

descarta outros tipos e formas de conhecimento; e (4) seu fator simplista advindo de sua 

natureza sintética não dá conta da complexidade do sistema educacional brasileiro 

(Soares e Xavier, 2013). 

Ainda assim, o Ideb é o principal parâmetro de accountability da Educação brasileira 

(Scheider e Nardi, 2014) diante de sua capacidade de concatenar tanto resultados de 

aprendizagem quanto a dimensão da trajetória adequada do estudante. Nesta pesquisa, 

consideramos o Ideb de 2017 dos Anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa de ensino 

que hoje apresenta maior número de estudantes de escolas municipais. Das 5.570 redes 

municipais (incluindo aqui a rede distrital do Distrito Federal), 4.988 (89,6%) tem dados 

divulgados para o Ideb do EF-1. Já no EF-2, o percentual de redes municipais com dados 

divulgados cai para 54,9%. 

Esse indicador apresenta só valores positivos, com um maior valor associado a maior 

nível socioeconômico, de forma que se enquadra no requisito de uso para o FPE. 

c) Indicador de equidade fiscal (IERRE-F): visa responder à pergunta “Entes com menos 

recursos financeiros recebem mais do MEC?”. 

A pesquisa exploratória na literatura identificou duas principais variáveis para aferir a 

riqueza dos entes federativos. Por um lado, considera-se o nível de produção por 

habitante (PIB per capita) como critério. Por outro, a variável utilizada é a arrecadação 

tributária por habitante, representando a efetiva disponibilidade fiscal dos entes 

federativos. Consideramos essa segunda alternativa mais adequada por dialogar com os 

meios à disposição das redes de ensino para garantir insumos e resultados educacionais 

aos estudantes. Redes com menor arrecadação tributária apresentam maior 
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vulnerabilidade fiscal e demandam mais recursos externos para uma boa provisão 

educacional.  

Nesta pesquisa, são utilizados como parâmetro de vulnerabilidade fiscal as quantias de 

impostos vinculados à Educação pelo Art. 212 somadas aos recursos redistribuídos pelo 

FUNDEB, pelo Salário-Educação e por outras transferências federais universais, 

divididas pelo número de alunos matriculados na respectiva rede de ensino – conceito 

conhecido como Valor Aluno/Ano Total – VAAT (Tanno, 2017). Esse indicador utiliza 

a base de dados da Siconfi/Tesouro Nacional, disponibilizada sob a metodologia de 

Tanno (2017) para o ano de 2015. Optou-se por não realizar a limpeza do VAAT no 

sentido de excluir verbas de transferência federal, em função do fato de que não há 

validação desse procedimento na literatura. No futuro, com base de dados oficial 

consistente, testada e recente e com conceito de VAAT definido também oficialmente, 

o FPE fiscal deverá ser recalculado. Nesse caso, deverá desconsiderar os valores 

transferidos pelo Governo Federal aos entes federativos para possibilitar a análise mais 

apurada e sensível da vulnerabilidade fiscal. 

Esse indicador apresenta só valores positivos, com um maior valor associado a maior 

nível socioeconômico, de forma que se enquadra no requisito de uso para o FPE. 

Apresentamos abaixo uma figura ilustrativa de como funciona o cálculo do IERRE, 

considerando o caso específico e hipotético da dimensão fiscal (IERRE-F).  

Através do exemplo simples apresentado, demonstra-se como são computadas as informações 

relevantes para o procedimento. Primeiro, identifica-se o grau de vulnerabilidade dos 

municípios de acordo com suas posições em uma régua de equidade fiscal. Disso, constrói-se o 

Fator de Ponderador de Equidade (FPE), variando de 1 (para o município com maior 

disponibilidade fiscal, R$ 5.000 por aluno) a 5 (para o município com menor disponibilidade 

fiscal, R$ 1.000 por aluno). Esses fatores de ponderação serão aplicados ao valor de recursos 

recebidos de transferência por aluno nos respectivos municípios, para efeito da posterior soma 

ponderada dos valores. Se o município mais pobre recebe R$ 500 por aluno de transferência do 

MEC, esse valor será multiplicado por 5, resultando em R$ 2.500 na soma ponderada; já o 

município mais rico, com peso 1,00, terá informação de valor por aluno equivalente a R$ 1.500 

na soma ponderada. Essa soma ponderada é o numerador do IERRE-F; o denominador é a soma 

ponderada do valor médio de transferência por aluno (R$ 1.600). A divisão do numerador pelo 

denominador resultaria em IERRE-F de 0,83, valor abaixo de 1,0, o que significa que a 
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distribuição tem caráter regressivo ao dar relativamente mais recursos para os municípios mais 

ricos. 

Figura 2 - Ilustração de cálculo do IERRE-F 

 

Nessa etapa, para testagem das propriedades do IERRE, realizamos um cálculo com dados reais 

de FPE socioeconômico e uma distribuição hipotética de uma determinada transferência. Para 

o FPE socioeconômico, o cálculo considerou o Índice de Desenvolvimento Humano dos 

Municípios (IDH-m) de 2015. Esse indicador congrega três dimensões de desenvolvimento 

humano (educação, saúde e renda), com dados oficiais divulgados para 2010. Abaixo, aponta-

se as estatísticas descritivas do IDH-m: 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas do IDH-m para 2010: 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

IDH-m 5565 0,38 0,38 0,10 0,25 0,52 2,085 0,155 0,038 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

A partir dos dados do IDH-m, calcula-se o FPE socioeconômico de cada município com dado 

divulgado, a partir do método já descrito de normalização min-max. O resultado desse cálculo 

é ilustrado no histograma abaixo. 
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Gráfico 10 - Histograma do Fator de Ponderação de Equidade socioeconômico, 

normalização min-max do IDH-m (2010) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

Consideramos quatro exemplos fictícios de programas de transferência federal para os 

municípios brasileiros: 

a) Transferência A: R$ 1.000 por aluno para os 1.500 municípios com maior 

vulnerabilidade socioeconômica. 

b) Transferência B: R$ 1.000 por aluno para os 1.500 municípios com menor 

vulnerabilidade socioeconômica. 

c) Transferência C: R$ 1.000 por aluno para os 500 municípios com maior vulnerabilidade 

socioeconômica. 

d) Transferência D: R$ 1.000 por aluno para os 500 municípios com menor vulnerabilidade 

socioeconômica. 

e) Transferência E: R$ 1.000 por aluno para os 10 municípios com maior vulnerabilidade 

socioeconômica. 

f) Transferência F: R$ 1.000 por aluno para os 10 municípios com menor vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Os resultados do IERRE-S nesse caso hipotético seguiram a hipótese fundamental: 

transferências que beneficiam os municípios mais vulneráveis apresentam IERRE-S maior que 

o 1,00, enquanto transferências que beneficiam os menos vulneráveis apresentam IERRE-S 

menor que 1,00. Além disso, quanto mais concentrada a transferência em poucos municípios, 
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maior a distância de 1,00, de modo que a transferência mais equitativa é aquela que atinge só 

os 10 municípios mais vulneráveis (IERRE-S igual a 1,65) e a menos equitativa é aquela que 

atinge apenas os 10 municípios menos vulneráveis (IERRE-S igual a 0,42). Os resultados estão 

concatenados na tabela abaixo.  

Tabela 12 – resultados do IERRE-S de transferências hipotéticas 

 IERRE-S 

Transferência A 1,294547377 

Transferência B 0,724628229 

Transferência C 1,396460025 

Transferência D 0,637584313 

Transferência E 1,647485749 

Transferência F 0,423102122 

 

Percebe-se, ainda, que os pares de transferências A-B, C-D e E-F apresentam distâncias 

semelhantes do indicador de igualdade perfeita (1,00). Isso porque suas distribuições são 

espelhadas do ponto de vista de atendimento aos municípios mais e menos vulneráveis. Mas a 

diferença de 1,00 em módulo não é exatamente igual, em função das diferentes distribuições de 

valores de FPE socioeconômico em cada grupo favorecido. 

O IERRE revela-se sensível para classificar uma determinada transferência como “neutra”, 

“pró-equidade” (transferências A, C e E) ou “regressiva” (transferências B, D e F), bem como 

para comparar a magnitude equitativa de cada transferência, permitindo que se ordene a 

equidade redistributiva do conjunto de políticas. 

Para uma interpretação da escala dos valores do IERRE, recorremos primeiramente ao fato de 

que todas as transferências hipotéticas assumiam caráter ou fortemente progressivo ou 

fortemente regressivo. Com discricionariedade nos intervalos, definimos abaixo os valores que 

o IERRE pode assumir e seus significados: 
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Tabela 13 – interpretação da escala dos valores do IERRE 

Valor do 

IERRE 
Significado do valor Termos de classificação 

Maior que 

1,15 

Alto teor pró-equidade vertical na 

distribuição dos recursos, em favor 

dos mais vulneráveis 

Pró-equidade, fortemente progressivo 

1,05 a 1,15 

Significativo teor pró-equidade 

vertical na distribuição dos recursos, 

em favor dos mais vulneráveis 

Pró-equidade, progressivo 

1,005 a 

1,05 

Levemente progressivo: teor 

identificável mas pouco significativo 

pró-equidade vertical na distribuição 

dos recursos, em favor dos mais 

vulneráveis 

Pró-equidade, levemente progressivo 

0,995 a 

1,005 

Igualdade no tratamento dos mais e 

menos vulneráveis 
Neutro 

0,95 a 

0,995 

Teor identificável mas pouco 

significativo em favor dos menos 

vulneráveis 

Levemente regressivo 

0,85 a 0,95 
Significativo teor favorável aos mais 

vulneráveis 
Regressivo 

Menor que 

0,85 

Alto teor favorável aos mais 

vulneráveis 
Fortemente regressivo 

 

A análise do IERRE pode se valer também indicadores auxiliares, que foram construídas nessa 

pesquisa. Em linha com a análise feita pela Unesco (2019), será comparado o valor per capita 

médio de cada transferência para os municípios no decil19 mais alto e no decil mais baixo de 

                                                             
19 Fração de 10% dos municípios. 
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vulnerabilidade (em cada uma das três dimensões). Além disso, comparamos também os dados 

por quartil20. 

O IERRE apresenta importantes propriedades, em linha com o Unesco (2019): 

- independência do tamanho da população: o IERRE não varia se a população aumentar 

em tamanho mantendo os mesmos padrões de distribuição das observações; 

- simetria, uma vez que não há alteração da medida se dois indivíduos com mesmo fator 

de ponderação inverterem suas observações entre si; 

- igualdade perfeita, considerando que há um valor definido (1,00) quando todos os 

indivíduos possuem o mesmo nível de valor/aluno; 

- princípio da transferência, de acordo com o qual a redução de valor/ano para quem tem 

menor fator de ponderação (menor vulnerabilidade) em benefício de acréscimo em igual 

valor para quem tem maior vulnerabilidade resulta em majoração do IERRE (maior 

equidade); 

- decomponibilidade, com a desagregação do IERRE em três subgrupos de desigualdade: 

fiscal. socioeconômico e educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Fração de 25% dos municípios. 
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Capítulo 6 – Construção de base de dados 

sobre as transferências federais para a 

Educação Básica dos municípios 
 

Nesta pesquisa, busca-se observar os desempenhos redistributivos de transferências como a 

complementação da União ao FUNDEB, a quota municipal/estadual do Salário Educação, as 

despesas com alimentação escolar (PNAE), com transporte escolar (PNATE), com 

financiamento direto das escolas (PDDE) e as transferências voluntárias (muitas delas 

organizadas no Plano de Ações Articuladas – PAR). 

As unidades de análise das informações são os municípios. A opção de olhar especificamente 

para os municípios reside na percepção de que o conjunto de municípios é o nível federativo 

mais heterogêneo da República brasileira, em que se observa maiores desigualdades que 

precisam ser solucionadas a partir de políticas públicas (Abrucio, Franzese e Sano, 2010). 

Ainda, uma eventual mistura analítica de Estados, Distrito Federal e Municípios poderia viesar 

os resultados, diante do porte muito maior das redes de ensino estaduais. 

Agregando tais transferências de acordo com suas naturezas constitucional, legal ou 

discricionária, outra investigação é identificar qual grupo apresenta o maior potencial 

redistributivo em 2018. Vale repisar que o foco no ano de 2018 é em função do fato de que não 

há informações financeiras mais recentes fechadas para um exercício, além de que não houve 

relevantes alterações do modelo distributivo das transferências constitucionais e legais nos 

últimos anos, de maneira que o ano de 2018 não se apresenta como um exercício financeiro 

fora do padrão normativo. 

Para a análise destas informações, há algumas opções de bases de dados oficiais do Governo 

Federal podem ser utilizadas. Em primeiro lugar, foram feitas extrações de dados das contas 

anuais dos municípios disponíveis no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro (Siconfi, antigamente chamado de “Finbra”), do Tesouro Nacional. Essa 

fonte de dados tem sido utilizada pela literatura em virtude da maior confiabilidade dos dados, 

que deriva do tratamento de dados e cruzamento de bases feitos pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (Menezes-Filho e Amaral, 2008; Tanno, 2017; Ferraz et al., 2013). Contudo, a base 

do Siconfi não apresenta as desagregações necessárias para a rubrica “Transferências de 
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Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE” (apenas é possível 

identificar separadamente os valores recebidos de complementação da União ao FUNDEB). 

Alternativamente, a base de dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Educação (SIOPE) tem dados publicizados no portal do FNDE com desagregação das receitas 

recebidas pelos municípios a partir de transferências federais. A extração de dados é feita da 

base de Receita Bruta Total dos entes federativos (que inclui estados e municípios). Apesar de 

divergências importantes para a base do Siconfi (Ferraz et al., 2013), muito pela natureza 

autodeclaratória dos dados, optamos inicialmente pelo SIOPE como fonte de informações 

financeiras em consonância com Santos et al. (2017). Essa base possui alta cobertura dos 

municípios brasileiros, com taxas de 100% no que tange à distribuição da complementação da 

União ao FUNDEB (embora seja necessário corrigir valores de municípios que dizem receber 

recursos embora estejam em estados não-beneficiados), 99% na distribuição do Salário-

Educação, 99% no PNAE e 98% no PNATE.  

O SIOPE apresenta números de receita prevista atualizada dos municípios, receita orçada e 

receita realizada. Do ponto de vista da regra redistributiva em função do desenho dos programas 

federais, a receita prevista atualizada é a principal estatística analisada por traduzir a previsão 

orçamentária elaborada a partir das características dos municípios. Todavia, cabe também 

observar a receita realizada, importante para identificar o real efeito redistributivo dos 

programas. 

A fim de verificar a robustez desses dados, comparamos os volumes totais de transferências 

recebidas informadas pelos municípios nos diferentes programas (via SIOPE) com a despesa 

executada pelo Governo Federal nos programas de transferência legal de 2010 a 2016, 

sistematizada no portal Siga Brasil, do Senado Federal.  

Tabela 14 - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - comparação SIOPE e 

Siga Brasil (2010 a 2016) 

Fonte: SIOPE e Siga Brasil. Elaboração própria. 
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Tabela 15 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - comparação 

SIOPE e Siga Brasil (2010 a 2016) 

Fonte: SIOPE e Siga Brasil. Elaboração própria. 

Tabela 16 - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - comparação SIOPE e Siga 

Brasil (2010 a 2016) 

Fonte: SIOPE e Siga Brasil. Elaboração própria. 

A elevada dissonância entre os valores de receita realizada e despesa executada observada em 

alguns anos nos programas PNAE, PNATE e PDDE (principalmente neste) levanta a 

necessidade da busca por outra base de dados, conquanto menos recorrente na literatura.  

A ausência de bases de informações financeiras robustas, recentes e desagregadas sobre receitas 

e despesas educacionais nos entes federativos motivou a realização de duas reuniões técnicas 

entre Janeiro e Fevereiro de 2020, organizadas pelo movimento Todos Pela Educação21. 

Participaram dos encontros especialistas em finanças públicas, técnicos do Governo Federal e 

consultores legislativos (de Orçamento e de Educação) da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Segundo a organização, “o esforço está ligado à fase final de deliberação sobre o futuro 

do FUNDEB, marcada pela pressão do prazo constitucional de expiração da política pública 

(dezembro de 2020). Nesse momento, é urgente uma concertação técnica para garantir 

protocolos harmonizados de avaliação quantitativa dos impactos redistributivos do FUNDEB”. 

                                                             
21 https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Especialistas-debatem-base-de-dados-unificada-para-
qualificar-debate-sobre-o-Novo-Fundeb- 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Especialistas-debatem-base-de-dados-unificada-para-qualificar-debate-sobre-o-Novo-Fundeb-
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Especialistas-debatem-base-de-dados-unificada-para-qualificar-debate-sobre-o-Novo-Fundeb-
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As reuniões consolidaram a perspectiva de que há múltiplos termômetros quebrados para um 

mesmo paciente – ou seja, base de dados com informações pouco confiáveis e divergentes. 

Discutiu-se sobretudo a inconsistência de valores autodeclarados, principalmente em relação a 

despesas educacionais. Além disso, discutiu-se mais detidamente a parca cobertura de dados do 

SIOPE (apenas 4.341 municípios declararam informações em 2018) e as divergências de cerca 

de 5% em módulo em cerca de um terço dos municípios entre as bases do Siconfi e do SIOPS 

(sistema de dados contábeis vinculado à área da saúde). 

Outra conclusão das reuniões foi a identificação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC), da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como melhor “termômetro” das contas educacionais 

(receitas e despesas) dos entes federativos. Isso porque o envio de dados é obrigatório, há 

padronização de rubricas orçamentárias, fácil extração e métodos mais consistentes de 

validação das informações. Esse sistema, porém, é de recente alimentação: só em 2019 foi 

aberto para inclusão de dados municipais. Em fevereiro de 2020, só metade dos municípios 

haviam informado os dados completos para o ano de 2019. A MSC não é, portanto, base de 

dados adequada neste momento para a realização do trabalho que se pretende nesta pesquisa – 

porém é de muito potencial futuro. 

Tal perspectiva também é elaborada por Sena (2019), em relato sobre o avanço das discussões 

sobre o FUNDEB no Congresso Nacional: 

“Não há dúvida quanto à importância da Matriz. Ocorre que, sua efetiva 

implantação pode requerer, para ser uma base completa e segura, o prazo 

de até três anos, na avaliação de alguns técnicos. Daí a necessidade regras 

de transição [no FUNDEB], para apurar ou estimar os recursos de 

impostos municipais, no caso de não estarem os dados mais precisos 

disponíveis no momento da vigência. A ausência de dados que gera a 

necessidade de transição acarreta inevitavelmente algumas distorções 

[no FUNDEB] nesse período, mas será o preço do aperfeiçoamento do 

modelo a partir de sua estabilização”. 

Nesse contexto, outra alternativa de base de dados teve de ser encontrada. A partir de Cavalcanti 

(2017) e Tanno (2017), identificamos que a apuração das transferências da União pode ser 

explorada de forma mais apropriada através das informações do Portal da Transparência do 

Governo Federal.  

Nesta plataforma, é possível encontrar informações para o período de análise e de forma 

desagregada para os diferentes programas (constitucionais, legais e voluntários) do Ministério 

da Educação – através do download dos microdados mensais. Essas informações vem 

diretamente das bases oficiais do Governo Federal, que executa os programas na forma de 
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despesas, o que evita problemas de autodeclaração dos dados. A abrangência dos municípios é 

universal. 

Abaixo, descrevemos o passo-a-passo para a limpeza e tratamento da base de dados, 

informando estatísticas que possibilitem a replicação posterior de tais procedimentos com 

referências para validação. Tais procedimentos de tratamento foram realizados no software 

Stata. 

As bases mensais extraídas do Portal da Transparência para o ano de 2018 somam 1.413.565 

observações. As variáveis relevantes mantidas na base são as seguintes: 

- “ano_mes”: denota o marcador de tempo – ano e mês – da informação. 

- “tipo_favorecido”: identifica a categoria pública ou privada do beneficiário da transferência. 

- “uf”: Unidade da Federação do ente beneficiário da transferência. 

- “código município”: código Siafi do município do ente beneficiário da transferência. 

- “nome função”: nome da função orçamentária da transferência. 

- “nome subfunção”: nome da subfunção orçamentária da transferência. 

- “nome programa”: nome do programa orçamentário da transferência. 

- “nome ação”: nome da ação orçamentária da transferência. 

- “linguagem cidadã”: título dado oficialmente à ação orçamentária da transferência para 

facilitar o monitoramento. 

- “nome modalidade”: nome da modalidade de aplicação dos recursos da transferência, outra 

informação que diz respeito ao beneficiário. 

- “valor transferência”: montante em R$ de 2018 distribuído pela transferência. 

O primeiro filtro realizado é manter apenas as transferências registradas na função “Educação”, 

que é o escopo da pesquisa. O número de observações cai para 485.458, cada uma representando 

uma transferência a estados e municípios, conforme distribuição mensal abaixo. 
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Tabela 17 – Distribuição mensal das observações de transferências do Governo Federal 

em 2018 para estados e municípios na função Educação 

ANO/MÊS Frequência % Porcentagem acumulada 

2018/01 124 0,03 0,03 

2018/02 6.255 1,29 1,31 

2018/03 32.190 6,63 7,94 

2018/04 44.220 9,11 17,05 

2018/05 105.563 21,75 38,8 

2018/06 24.875 5,12 43,92 

2018/07 26.001 5,36 49,28 

2018/08 55.181 11,37 60,65 

2018/09 115.139 23,72 84,36 

2018/10 24.551 5,06 89,42 

2018/11 15.776 3,25 92,67 

2018/12 35.583 7,33 100 

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

Tais transferências educacionais para entes subnacionais totalizaram, em 2018, 

aproximadamente R$ 24,7 bilhões, sendo que os principais montantes desembolsados pelo 

Governo Federal foram verificados nos meses de fevereiro e maio – o que é ilustrado na tabela 

abaixo.  

Essas transferências não incluem os gastos diretos do Governo Federal com pagamento de 

funcionários próprios nem com manutenção de instituições de direito público do próprio 

Governo Federal. 

Tabela 18 – Distribuição mensal do valor transferido pelo Governo Federal em 2018 para 

estados e municípios na função Educação 

ANO/MÊS 
Valor Transferido (R$ - 

2018) 

2018/01 19.349.018,14 

2018/02 4.055.023.299,34 

2018/03 1.605.519.372,28 

2018/04 686.324.544,72 

2018/05 4.120.181.776,68 

2018/06 1.390.480.588,30 
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2018/07 1.839.425.564,31 

2018/08 1.882.467.231,66 

2018/09 2.102.267.125,60 

2018/10 1.815.849.207,99 

2018/11 2.800.100.805,13 

2018/12 2.345.347.605,37 

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

A exploração da base de dados revelou que havia 11 transferências sem informações referentes 

à Unidade da Federação, totalizando R$ 421.796,04. São destinações relacionadas a exames e 

avaliações, com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), autarquia do próprio Ministério da Educação, como favorecido. 

Tabela 19 – transferências do Governo Federal em 2018 para estados e municípios na 

função Educação, por Unidade da Federação  

UF Frequência % Porcentagem acumulada 

. 11 0 0 

AC 3040 0,63 0,63 

AL 10.756 2,22 2,84 

AM 9.064 1,87 4,71 

AP 1.182 0,24 4,95 

BA 48.665 10,02 14,98 

CE 28.266 5,82 20,8 

DF 1.594 0,33 21,13 

ES 9.568 1,97 23,1 

GO 16.308 3,36 26,46 

MA 29.670 6,11 32,57 

MG 45.931 9,46 42,03 

MS 5.893 1,21 43,25 

MT 9.291 1,91 45,16 

PA 22.550 4,65 49,81 

PB 16.921 3,49 53,29 

PE 25.659 5,29 58,58 

PI 17.262 3,56 62,13 

PR 28.839 5,94 68,07 
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RJ 21700 4,47 72,54 

RN 10.746 2,21 74,76 

RO 3.490 0,72 75,48 

RR 897 0,18 75,66 

RS 29.595 6,1 81,76 

SC 18.219 3,75 85,51 

SE 6.828 1,41 86,92 

SP 57.599 11,86 98,78 

TO 5.914 1,22 100 

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

Na sequência, o tratamento da base de dados conta com procedimento para exclusão das 

subfunções orçamentárias educacionais alheias à Educação Básica: 

- 38 observações na subfunção Administração Geral, que inclui ações de gerenciamento de 

políticas da educação, programa de gestão e administração do Ministério da Educação 

(incluindo transferências para organismos internacionais); 

- 22 observações na subfunção Assistência hospitalar e ambulatorial, transferências a 

instituições hospitalares federais (hospitais universitários com instituições sem fins lucrativos); 

- 18 observações na subfunção Desenvolvimento científico, transferências a instituições 

privadas sem fins lucrativos (maiores beneficiárias: Associação de Comunicação Educativa 

Roquette Pinto e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa); 

- 459 observações na subfunção Ensino Superior, englobando diversos programas do MEC para 

o Ensino Superior. 

Mantém-se, portanto, as seguintes subfunções: alimentação e nutrição (referente ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinado à Educação Básica), desporto comunitário 

(implantação e adequação de estruturas esportivas escolares), Educação Básica, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Infantil (apoio à implantação e manutenção de escolas da Educação 

Infantil), Ensino Profissional (funcionamento a instituições federais de educação profissional e 

tecnológica, apoio a instituições não-federais e assistência aos estudantes) e Transferências para 

a Educação Básica. A análise exploratória desta última identificou a presença das despesas com 

complementação da União ao FUNDEB, mas também revelou que as despesas relativas ao 

Salário-Educação estão fora da base de dados. A reabertura da base original tornou possível 

perceber que as transferências do Salário-Educação não estão devidamente identificadas, 
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embora os documentos descritivos do Portal da Transparência a posicionem na função Encargos 

Especiais. 

Para completar os dados faltantes do Salário-Educação, procedemos a construção de uma base 

secundária apenas com essas informações, sem prejuízo ao tratamento dos dados do Portal da 

Transparência. Para tanto, coletamos diretamente no sítio virtual do FNDE a estimativa de 

repasses de recursos do Salário-Educação para o ano de 2018, base que engloba todos os entes 

federativos. Identificamos os coeficientes de participação de cada ente federativo no rateio 

estadual dos recursos dessa fonte, e os aplicamos aos valores efetivamente distribuídos em 2018 

para cada Unidade da Federação – extraídos do portal Siga Brasil, base de dados do Governo 

Federal disponibilizada pelo Senado Federal. A base de dados contempla informações para os 

5.568 municípios brasileiros que possuem rede municipal de ensino. 

Voltando às subfunções das transferências, optamos por manter na base a subfunção Outras 

Transferências. São transferências relativas ao adicional do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) realizadas pontualmente em 2018 para suplementação à Educação Básica 

nos municípios. Apesar de ser despesa não-recorrente, a manutenção na base tem dois objetivos: 

considerar uma despesa do Governo Federal específica para a Educação Básica e usar essa 

transferência como parâmetro de equidade distributiva do FPM (a qual possui regra própria). 

A tabela abaixo mostra as magnitudes orçamentárias das transferências de cada subfunção. Vale 

recordar que boa parte dos gastos do MEC com Educação Superior são gastos diretos, com 

folha de pagamentos e em instituições federais – por isso o baixo valor de R$ 184,4 milhões na 

comparação com o restante do orçamento da Educação Superior federal. O mesmo diz respeito 

aos R$ 89,1 milhões na subfunção Administração Geral. Os dados revelam que boa parte das 

transferências de recursos para a Educação são transferências ligadas à Educação Básica, com 

maior peso das transferências do FUNDEB. As transferências ligadas ao adicional do FPM 

totalizaram R$ 600 milhões em 2018. Vale reafirmar que as transferências do Salário-Educação 

(R$ 11,8 bilhões – R$ 5,3 bilhões para governos estaduais e R$ 6,5 bilhões para governos 

municipais) não constam dessa base, e sim de base secundária que foi apensada apenas para os 

cálculos finais do IERRE. O valor de R$ 11,8 bilhões difere da informação anterior de R$ 13,8 

bilhões destinados ao Salário-Educação em 2018 porque esta cifra considera despesas 

executadas (e não efetivamente pagas, como na primeira classificação) trazidas a valor presente. 

Somando as transferências do Salário-Educação efetivamente pagas com as demais 

transferências do Governo Federal para estados e municípios na função Educação, o valor total 

em 2018 chega a R$ 36,5 bilhões. 
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Tabela 20 – Transferências do Governo Federal em 2018 para estados e municípios na 

função Educação, por subfunção  

Subfunção Valor Transferido (R$ - 2018) 

Administração geral 89.118.187,83 

Alimentação e nutrição 4.018.744.852,00 

Assistência hospitalar e ambulatorial 10.714.231,79 

Desenvolvimento científico 300.380.000,00 

Desporto comunitário 2.841.540,32 

Educação básica 3.010.370.560,00 

Educação de jovens e adultos 26.180.645,85 

Educação infantil 476.793.309,10 

Ensino profissional 210.061.198,40 

Ensino superior 184.351.439,40 

Outras transferências 600.000.000,00 

Transferências para a educação básica 15.732.381.044,63 

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

O filtro seguinte foi a exclusão de 222 observações com valor de transferência nulo. Retirou-se 

também as transferências ligadas ao Censo Escolar e avaliações da Educação Básica (66 

observações), por serem destinações a particulares para ações concretizadas pelo próprio 

Ministério da Educação. 

Passamos a analisar os favorecidos pelas transferências, diante do objetivo da pesquisa de 

observar as transferências aos municípios brasileiros. Das 484,7 mil observações restantes na 

base, 1.026 são transferências às administrações públicas estaduais ou do Distrito Federal, 5 a 

agentes intermediários para exames e avaliações da Educação Básica (ainda restantes na base), 

20 a entidades empresariais privadas, 7 a fundos públicos e 22 a organizações internacionais 

sediadas em Brasília-DF (transferências relativas ao Promed e à gestão do Ministério da 

Educação). 

Nos interessam as 125.031 observações de transferências a administrações públicas municipais 

e 358.558 transferências a entidades privadas sem fins lucrativos. Este último grupo é composto 

por entidades sem fins lucrativos de escolas para recebimento dos recursos do PDDE (99,98%), 

Pronatec, e Promed, além de instituições que apoiam de forma centralizada a formação inicial 

e continuada de professores. Apenas as observações relativas a esses dois grupos de favorecidos 
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foram mantidas na base de dados, o que representa 73,4% do valor transferido constante na 

base até aqui. 

Tabela 21 – Transferências do Governo Federal em 2018 para estados e municípios nas 

funções da Educação Básica, por tipo de favorecido 

Tipo de favorecido 
Valor Transferido (R$ - 

2018) 

Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal 6.317.394.932,30 

Administração Pública Municipal 15.801.381.450,68 

Agentes Intermediários 321.395,54 

Entidades Empresariais Privadas 2.117.492,88 

Entidades Sem Fins Lucrativos 1.939.622.112,00 

Fundo Público 36.175,00 

Organizações Internacionais 100.045.457,00 

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

As principais despesas excluídas, portanto, dizem respeito à exclusão de R$ 6,3 bilhões 

transferidos a estados e ao Distrito Federal e de R$ 100,0 milhões a organizações internacionais. 

No total, foram excluídas nessa etapa 1.080 observações. A base, após tal procedimento, fica 

com 483.589 observações, totalizando R$ 17,7 bilhões em transferências. 

Contudo, a base ainda mantém transferências no âmbito do PDDE a instituições sem fins 

lucrativos de escolas estaduais. Através da variável “modalidade de aplicação da despesa”, foi 

possível identificar 77.237 observações, totalizando R$ 531,1 milhões transferidos. Essas 

observações foram excluídas. 

Por fim, com uma investigação das ações orçamentárias restantes, retirou-se as transferências 

ligadas ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

destinadas a instituições federais (23 observações). Excluiu-se adicionalmente transferência 

para Belo Horizonte-MG registrada na ação “funcionamento da instituições federais de 

Educação Básica”. Excluiu-se também as transferências na ação “Gerenciamento das políticas 

de educação”, realizadas a fundação de apoio à pesquisa (4 observações). Ainda, retirou-se 

todas as transferências à Brasília-DF, pois essa localidade assume características de 

dependência administrativa municipal e estadual ao mesmo tempo, com montante ampliado de 

recursos. Também realizou-se a exclusão de uma observação com valor transferido negativo 
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(provavelmente em virtude de devolução de recursos aplicados incorretamente no âmbito do 

PDDE em exercício anterior). 

Na sequência, realizou-se a soma dos valores das observações nos diferentes meses para os 

diferentes municípios, mantendo como variáveis da base de valores somados o nome da ação 

(e sua linguagem cidadã). 

As transferências ligadas à complementação da União ao FUNDEB são identificadas a partir 

de “FUNDEB” na variável de linguagem cidadã. São 1.757 municípios recebedores de 

transferências, em um valor total de R$ 9.870.863.303. 

Por meio da variável linguagem cidadã, também é possível identificar as seguintes 

transferências: PNAE (“Merenda escolar”), em benefício de 5.510 municípios no valor de R$ 

2.802.008.271; PNATE, em benefício de 5.193 municípios no valor de R$ 636.053.670,60; 

PDDE, para 5.350 municípios no valor de R$ 1.244.724.460; e melhoria e expansão do Ensino 

Médio (“Promed”), para 442 municípios com escolas municipais de Ensino Médio, no valor de 

R$ 142.817.007,40. 

Para identificar as demais transferências que serão avaliadas em termos de caráter 

redistributivo, utilizamos o nome das ações, conforme tabela abaixo: 

Tabela 22 – transferências do Governo Federal em 2018 para municípios nas funções da 

Educação Básica, por ação orçamentária 

Ação orçamentária 
Valor Transferido 

(R$ - 2018) 

APOIO A ALFABETIZACAO, A EDUCACAO DE 

JOVENS E ADULTOS E A PROGRAMAS DE 

ELEVACAO DE ESCOLARIDADE, COM 

QUALIFICACAO PROFISSIONAL E 

PARTICIPACAO CIDADA 

3.736.583,85 

APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA 

EDUCACAO BASICA (PNAE) 
2.802.008.271,03 

APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E 

CONTINUADA PARA A EDUCACAO BASICA 
5.029.983,06 

APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA 

EDUCACAO INFANTIL 
394.859.621,41 

APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO 

BASICA 
929.041.958,38 
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APOIO A MANUTENCAO DA EDUCACAO 
INFANTIL 

79.284.518,80 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
BASICA 

141.201.647,88 

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA 
EDUCACAO BASICA 

636.053.670,57 

APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS ENTES 

FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE 

PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (MEDIDA 

PROVISORIA N. 815, DE 29/12/2017) 

598.923.181,55 

APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA 

PÚBLICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
1.615.359,47 

AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE 

ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO 

DA ESCOLA 

64.618.952,80 

COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE 

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 

9.870.863.302,66 

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A 

EDUCACAO BASICA 
1.244.726.428,29 

IMPLANTACAO E ADEQUACAO DE ESTRUTURAS 

ESPORTIVAS ESCOLARES 
100.531.983,14 

PRODUCAO, AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE 

LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS E 

PEDAGOGICOS PARA EDUCACAO BASICA 

156.520.280,00 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO PARA A EDUCACAO BASICA 
350.800,00 

  Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 

Para facilitar a análise das informações de equidade redistributiva, optamos por aglutinar 

algumas das ações orçamentárias com finalidades semelhantes. Assim, ao final a base de dados 

apresenta os valores de 2018 das transferências federais da Educação Básica para os 5.568 

municípios com redes municipais, nas seguintes categorias: 

- Complementação da União ao FUNDEB, para 1.757 municípios de 9 estados no valor de R$ 

9.870.863.302,66; 

- PNAE – merenda escolar, para 5.510 municípios de todos os estados no valor de R$ 

2.802.008.271,03; 
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- PNATE – transporte escolar, para 5.193 municípios de todos os estados no valor de R$ 

636.053.670,60; 

- PDDE – dinheiro direto na escola, para 5.350 municípios de todos os estados no valor de R$ 

1.244.724.460; 

- Adicional do FPM, para 5.567 municípios de todos os estados no valor de R$ 598.923.181,55; 

- Infraestrutura escolar, englobando as ações “apoio à infraestrutura para a Educação Básica”, 

“implantação e adequação de estruturas esportivas escolares” e “apoio à reestruturação da rede 

física pública da Educação Básica”, para 2.804 municípios no valor de R$ 1.031.189.300,99. 

- Educação infantil, englobando as ações “apoio à implantação de escolas para Educação 

Infantil” e “apoio à manutenção da Educação Infantil”, para 1.162 municípios no valor de R$ 

474.144.140,21; 

- Caminho da Escola, para 274 municípios no valor de R$ 64.618.952,80; 

- Apoio ao desenvolvimento da Educação Básica, para 422 municípios no valor de R$ 

141.201.647,88; 

- e Outras transferências, englobando todas as demais ações (principalmente recursos para 

aquisição de material didático e pedagógico e ações de EJA), para 450 municípios no valor de 

R$ 165.637.646,91. 

 

Com a base de informações financeiras consolidada, recorremos aos Microdados do Censo 

Escolar para extrair a soma total de matrículas da Educação Básica nas redes municipais de 

ensino. Diferentemente da metodologia de Tanno (2017), optou-se por não ponderar as 

matrículas de acordo com suas etapas e modalidades (ponderadores do FUNDEB), uma vez que 

os demais programas analisados não possuem as mesmas ponderações. Além disso, muito 

embora as matrículas nas escolas privadas conveniadas sejam parcialmente financiadas pelos 

entes subnacionais, o cálculo considera apenas as matrículas efetivamente nas redes municipais, 

cuja responsabilidade financeira é diretamente atribuída aos municípios. Matrículas nas redes 

conveniadas são contabilizadas nos critérios distributivos dos programas apenas em casos 

específicos, como as matrículas em creches conveniadas na distribuição da complementação do 

FUNDEB e matrículas em escolas especiais conveniadas no âmbito do PNAE. 

A partir dessas informações, foi possível então construir a variável de valor/aluno dos diferentes 

programas nos diferentes municípios, medida comparável entre os entes federativos para 
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cálculo do Indicador de Equidade na Redistribuição de Recursos Educacionais (IERRE), 

seguindo os procedimentos de cálculo descritos no último capítulo. 

Em primeiro lugar, faz-se necessário evidenciar os indicadores utilizados para a construção dos 

Fatores de Ponderação de Equidade (FPE) e, por conseguinte, do IERRE. Abaixo, descrevemos 

as estatísticas de cada variável e de seu respectivo FPE, conjuntamente com análise gráfica. 

Adicionalmente, analisamos a existência de outliers através de técnica box-plot utilizada em 

Cleveland (1994). 

Para realizar tal identificação, seguimos também os passos de Freitas et al. (2008) para 

identificar apenas os outliers mais extremos. Estes são definidos como aqueles acima do limite 

superior (LS) e abaixo do limite inferior (LI), definidos por: 

LS = Q3 + 3 * (Q3 – Q1) 

LI = Q1 – 3 * (Q3 – Q1) 

Segundo Q3 o valor do indivíduo no percentil 75% da distribuição e Q1 o valor do indivíduo 

no percentil 25% da distribuição. O termo Q3 – Q1 representa o intervalo interquartil. 

Como tratamento para tais outliers, procede-se a winsorização das observações, substituindo 

tais valores pelo dado do município mais próximo do limite superior sem ultrapassá-lo 

(Hastings Jr. et al., 1947). Assim, todos aqueles municípios acima do limite superior ficam com 

FPE = 1,00, uma vez que terão valor igual ao máximo da distribuição. 

Para o FPE educacional, o cálculo considerou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

de 2017 para os anos iniciais do Ensino Fundamental nas redes municipais de ensino. Abaixo, 

aponta-se as estatísticas descritivas do Ideb do EF-1 municipal em 2017:  

 

Tabela 23 – Estatísticas descritivas do Ideb do EF-1 municipal para 2017 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

Ideb EF-1 5201 5,52 5,6 1,04 4,1 6,8 1,659 0,108 0,018 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração própria. 
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Os dados mostram que a desigualdade nas notas é relativamente pequena (baixo índice de 

Theil), com a maior parte das observações pouco afastadas da média (5,5). As notas no Ideb 

dos 10% melhores municípios são pelo menos 65,9% superiores às notas no Ideb dos 10% 

piores municípios. Essas informações são também identificáveis graficamente, tanto na imagem 

com as observações reais do Ideb quanto na imagem seguinte que mostra a normalização min-

max do indicador - o que, como vimos anteriormente, trata-se do FPE educacional. Cabe notar 

que a distribuição do FPE é o espelhamento lateral da distribuição do Ideb, uma vez que quanto 

menor o Ideb, maior o FPE educacional (por construção estatística). 

Gráfico 11 - Histograma do Ideb dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas redes 

municipais (2017) 

 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração própria. 

Os limites superiores e inferiores para identificação de outliers são LS=11,1 e LI=-0,1. Assim 

sendo, não há outliers identificados na distribuição. Da aplicação dos dados ao modelo de 

construção do FPE Educacional, tem-se os seguintes dados: 

Tabela 24 – Estatísticas descritivas do FPE Educacional 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

FPE-E 5201 3,23 3,1875 0,65 2,4 4,1 1,692 0,115 0,021 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração própria. 

 

0
.1

.2
.3

.4

D
e
n

s
it
y

2 4 6 8 10
IDEB EF-1 2017 - municipal



116 
 

 

 Gráfico 12 - Histograma do Fator de Ponderação de Equidade educacional, normalização 

min-max do Ideb (2017) 

 

Fonte: Inep/MEC. Elaboração própria. 

Para o FPE socioeconômico, o cálculo considerou o Índice de Desenvolvimento Humano dos 

Municípios (IDH-m), conforme enunciado no capítulo 4. Esse indicador congrega três 

dimensões de desenvolvimento humano (educação, saúde e renda), com dados oficiais 

divulgados para 2010. Abaixo, aponta-se as estatísticas descritivas do IDH-m: 

Tabela 25 – Estatísticas descritivas do IDH-m para 2010 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

IDH-m 5565 0,66 0,67 0,07 0,56 0,75 1,335 0,063 0,006 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

Os dados mostram que a desigualdade no IDH-m é pequena (baixo índice de Theil), com a 

maior parte das observações pouco afastadas da média (0,66). A desigualdade nesse indicador 

é menor do que a verificada no Ideb. O IDH-m dos 10% melhores municípios é 33,5% superior 

ao IDH-m dos 10% piores municípios. Essas informações são também identificáveis 

graficamente, tanto na imagem com as observações reais do IDH-m quanto na imagem seguinte 

que mostra a normalização min-max do indicador - o que, como vimos anteriormente, trata-se 

0
.2

.4
.6

.8

D
e
n

s
it
y

1 2 3 4 5
FPE-E



117 
 

 

do FPE socioeconômico. Novamente, a distribuição do FPE é o espelhamento lateral da 

distribuição do IDH-m. 

Gráfico 13 - Histograma do IDH-m (2010) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

Os limites superiores e inferiores para identificação de outliers são LS=1,016 e LI=0,302. 

Assim sendo, não há outliers identificados na distribuição. Da aplicação dos dados ao modelo 

de construção do FPE Socioeconômico, tem-se os seguintes dados: 

Tabela 26 – Estatísticas descritivas do FPE Socioeconômico 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

FPE-S 5565 2,83 2,77 0,65 2,0 3,7 1,843 0,131 0,026 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 
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Gráfico 14 - Histograma do Fator de Ponderação de Equidade socioeconômico, 

normalização min-max do IDH-m (2010) 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

Por fim, para o FPE fiscal, o cálculo considerou o valor por aluno das receitas vinculadas à 

Educação conforme enunciado no capítulo 4 e em linha com Tanno (2017), incluindo os 

recursos do FUNDEB, do Salário-Educação e das transferências universais do MEC, que são 

objeto de análise desta pesquisa. Os dados utilizados para o ano de 2015 foram coletados a 

partir da base de dados do Siconfi, considerando as matrículas na Educação Básica das redes 

municipais de acordo com o Censo Escolar. Abaixo, aponta-se as estatísticas descritivas do 

indicador de disponibilidade fiscal, intitulado “VAAT” pela literatura:  

Tabela 27 – Estatísticas descritivas do VAAT para 2015 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

VAAT 5161 4.621,20 4.421,55 1.322,29 3317,99 6.112,44 1,842 0,146 0,036 

Fonte: Tanno (2017). Elaboração própria. 

Os números acima revelam que há uma desigualdade no indicador de disponibilidade fiscal por 

aluno maior que nos indicadores de IDH-m e Ideb, com índices de Gini e Theil mais elevados 

e uma proporção p90/p10 de 1,842 (município do decil mais rico com 84,2% mais recursos por 

aluno que o município do decil mais pobre). O alto desvio-padrão se explica, como será 
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evidenciado adiante, pela grande amplitude da amostra, que apresenta outliers na cauda direita 

da distribuição. Considerando que a transformação min-max é sensível a outliers, é possível 

perceber que há menor discriminação dos municípios observando pela ótica do Fator de 

Ponderação de Equidade fiscal. 

Gráfico 15 - Histograma da disponibilidade fiscal por aluno dos municípios (R$ - 2015) 

 

Fonte: Tanno (2017). Elaboração própria. 

Gráfico 16 - Histograma do Fator de Ponderação de Equidade fiscal, normalização min-

max da disponibilidade fiscal por aluno dos municípios (2015) 

 

Fonte: Tanno (2017). Elaboração própria. 
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A análise de identificação de outliers para esse indicador tem LS=10.439,03 e LI=-1.648,14. A 

partir disso, identificamos de 22 outliers, sobretudo nos estados de São Paulo e Rio Grande do 

Sul. Tais outliers tiveram seus VAATs winsorizados para R$ 10.292,14, igual ao último 

município a não ultrapassar o limite superior. O recálculo do FPE produz a seguinte 

distribuição: 

Gráfico 17 - Histograma do Fator de Ponderação de Equidade fiscal, normalização min-

max da disponibilidade fiscal por aluno dos municípios (2015), com tratamento dos 

outliers 

 

Fonte: Tanno (2017). Elaboração própria. 

Tabela 28 – Estatísticas descritivas do FPE Fiscal para 2015 

Variável N. Obs Média Mediana 
Desv. 

Pad. 
p10 p90 p90/p10 Gini Theil 

FPE-F 5161 4,079 4,182 0,678 3,625 4,778 1,842 0,088 0,156 

Fonte: Tanno (2017). Elaboração própria. 

Expostas as distribuições populacionais dos três fatores, cabe analisar a correlação entre esses 

indicadores na população. O que se observa com clareza nos gráficos a seguir é que, via de 

regra, municípios com maiores FPEs em uma dimensão também apresentam maiores FPEs nas 

outras dimensões. Isso significa que municípios com baixos desempenhos educacionais são 

aqueles com menores níveis socioeconômicos e com menores disponibilidades fiscais, assim 
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como os municípios com menores níveis socioeconômicos são aqueles com menores 

disponibilidades fiscais. 

Gráfico 18 - correlação entre Fator de Ponderação de Equidade educacional e Fator de 

Ponderação de Equidade socioeconômica  

 

Gráfico 19 - correlação entre Fator de Ponderação de Equidade educacional e Fator de 

Ponderação de Equidade fiscal 
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Gráfico 20 - correlação entre Fator de Ponderação de Equidade socioeconômico e Fator 

de Ponderação de Equidade fiscal 
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Capítulo 7 – Análise da equidade das 

transferências do MEC em 2018 

 

Com dados de transferências financeiras por aluno organizados em uma base única de 

informações e com os Fatores de Ponderação de Equidade (FPE) calculados para cada ente 

federativo, seguindo conceituação teórica de equidade educacional, pode-se enfim buscar a 

resposta para a pergunta geral desta pesquisa: “Qual é o efeito redistributivo, em matéria de 

equidade educacional entre entes federativos, das transferências financeiras do Governo Federal 

para a Educação Básica?”. 

A aplicação dos cálculos do IERRE 2018, metodologia quantitativa explicada no Capítulo 5, 

pretende dar conta de responder tanto a questão geral de investigação quanto às seguintes 

questões específicas:  

1) “O Governo Federal financia com maior peso os municípios com menos recursos fiscais 

para investir em Educação? Ou seja, os municípios que mais recebem recursos através 

do MEC, na perspectiva de investimento por estudantes, são aqueles que hoje possuem 

menor disponibilidade fiscal em função das receitas constitucionalmente vinculadas à 

Educação?” 

2) “O MEC financia com maior peso os municípios mais pobres do ponto de vista de 

condições socioeconômicas gerais da população? Esta pergunta não se orienta ao perfil 

de arrecadação tributária dos entes subnacionais, mas sim às condições de 

desenvolvimento humano das famílias que vivem no município.”  

3) “O MEC financia com maior peso os municípios com piores resultados educacionais? 

Do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, quais entes subnacionais são alvo 

de maior assistência financeira do Governo – aqueles que mais precisam de recursos 

para mudar seu quadro educacional ou aqueles que já alcançaram melhores padrões de 

qualidade do ensino e possivelmente adotam práticas educacionais incentivadas pelo 

Ministério da Educação?” 
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Como apresentado anteriormente, disso decorre que o IERRE 2018 será calculado para três 

dimensões: fiscal, socioeconômica e educacional. Embora as variáveis selecionadas para 

ponderar a vulnerabilidade em cada dimensão sejam correlacionadas, a suposição é que a 

análise individualizada de cada IERRE pode trazer novas descobertas sobre o padrão 

redistributivo do financiamento federal da Educação Básica no Brasil. 

Vale recordar também as hipóteses de resultados construídas a partir da revisão da literatura 

sobre financiamento de políticas públicas e federalismo brasileiro: 

a) As transferências financeiras do Governo Federal para a Educação Básica, através do 

MEC, são globalmente redistributivas, em benefício dos mais vulneráveis, em 

consonância com o Art. 211 da Constituição Federal; 

b) As transferências criadas ou consolidadas na perspectiva de sistemas nacionais de 

políticas sociais, a exemplo do SUAS e do SUS, apresentam efeito equalizador de 

oportunidades (Arretche, 2018; Vazquez, 2014). Se enquadram nessa concepção 

complementação da União ao FUNDEB e o Salário-Educação, com distribuição de 

recursos em função do número de matrículas nas redes de ensino; 

c) As transferências legais como PNAE, PNATE e PDDE são levemente equitativas. Com 

natureza supletiva universal, essas políticas incorporam elementos de focalização, como 

valores per capitas diferenciados para a zona rural ou para escolas quilombolas e 

indígenas (Farenzena, 2012), embora outras diferenciações como peso maior para 

matrículas em creche e em tempo integral possam favorecer os municípios educacional, 

fiscal e socioeconomicamente mais desenvolvidos 

Ainda, outro aspecto potencialmente regressivo é que o Governo Federal “está 

autorizado a suspender transferências e, se for o caso, estornar valores transferidos em 

casos como omissão ou não-aprovação de prestação de  contas pelos governos 

subnacionais” (Machado, 2018). Isso pode significar bloqueio de transferências que 

atingem principalmente entes federativos mais frágeis do ponto de vista de capacidade 

gerencial; 

d) Das hipóteses “b” e “c”, decorre-se que a soma das transferências de natureza 

obrigatória tem distribuição pró-equidade, favorecendo os municípios mais vulneráveis; 

e) As transferências de natureza voluntária do MEC privilegiam em sua distribuição os 

municípios menos vulneráveis, com maior capacidade técnica para pleitear recursos e 

para realizar prestação de contas (condição necessária para acesso às transferências). 

Essa natureza condicionada a tecnicalidades, mesmo não havendo efeito de barganha 
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política, beneficia municípios com burocracia melhor organizada, os quais tendem a ser 

mais ricos e a ter melhores desempenhos em suas políticas públicas (Ferreira e Bugarin, 

2007; Abrucio e Grin, 2017; Cavalcanti, 2017). 

 

O conceito de equidade incorporado na construção das hipóteses é o de equidade vertical e 

compensatória, discutido no Capítulo 3. Mas iniciamos a análise com as estatísticas descritivas 

dos valores transferidos por aluno nas diferentes classificações explicitadas no último capítulo, 

a fim de observar principalmente os indicadores relativos à equidade enquanto “igualdade de 

condições” para todos, conceito também discutido no Capítulo 3. 

Tabela 29 – Estatísticas descritivas do valor por aluno de cada grupo de transferências do 

Governo Federal para a Educação Básica de municípios brasileiros (2018) – R$, exceto 

Gini 

 Média Mínimo Máximo Desvio-padrão Gini 

PNAE 121,40 0,00 552,24 44,18 0,18 

Obrigatórias 852,93 0,00 2.507,95 425,13 0,26 

TOTAL 1.029,75 0,00 12.115,92 574,04 0,28 

PDDE 51,11 0,00 261,69 32,21 0,34 

Salário-Educação 272,18 0,00 754,90 166,57 0,34 

FPM adicional 65,93 0,00 1.678,32 72,29 0,44 

PNATE 55,70 0,00 471,04 51,66 0,48 

Voluntárias 176,82 0,00 10.765,60 382,23 0,75 

FUNDEB 286,61 0,00 2.073,96 494,03 0,77 

Infraestrutura 120,24 0,00 8.211,38 321,67 0,82 

Apoio à Educ. Inf. 28,55 0,00 2.554,22 110,67 0,92 

Outras transfer. 5,22 0,00 521,89 22,56 0,95 

Apoio à Educ. Bás. 9,69 0,00 1.848,45 65,82 0,97 

Caminho da Escola 13,13 0,00 3.169,81 105,70 0,98 

Elaboração própria. 

As linhas destacadas na tabela mostram os resultados dos agrupamentos “TOTAL” (para a soma 

de todas as transferências por aluno), “Obrigatórias” (somando FUNDEB, PDDE, PNAE, 

PNATE e FPM adicional, com distribuição definida por critérios legais) e “Voluntárias” 

(somando as demais transferências). É possível perceber que as transferências obrigatórias são 
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em média, por aluno, cinco vezes mais volumosas que as transferências voluntárias. Em geral, 

a soma das transferências voluntárias tem uma distribuição menos homogênea (valores mais 

desiguais entre os municípios), com índice de Gini mais elevado e com um alto desvio-padrão 

em relação à média. 

A transferência mais volumosa em média é a complementação da União ao FUNDEB (R$ 

286,61), seguida do Salário-Educação (R$ 272,18) e de PNAE e apoio à infraestrutura 

empatados. Do ponto de vista distributivo, o PNAE, o PDDE e o Salário-Educação são as 

transferências mais homogêneas (Gini de 0,18 e 0,34, respectivamente), algo em linha com o 

caráter universal e com poucas variações per capita dessas políticas. Na sequência, FPM 

Adicional e PNATE aparecem como as mais homogêneas, nessa ordem, como Gini de 0,44 a 

0,48. 

Há uma quebra grande no índice de Gini para as outras políticas. A complementação da União 

ao FUNDEB apresenta Gini de 0,77. Já o Caminho da Escola tem Gini de 0,98, demonstrando 

uma quase “desigualdade perfeita”, como se vê no gráfico abaixo: 

Gráfico 21 - Índice de Gini das diversas transferências do MEC para a Educação Básica 

municipal - 2018 

 Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. 
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Essa análise descritiva mostra a importância de utilizar um cálculo de poder redistributivo que 

considere elementos de vulnerabilidade dos entes federativos. A julgar pelos dados de desvio-

padrão em relação à média, variação máximo-mínimo ou índice de Gini, as conclusões podem 

indicar fatos pouco relevantes para a avaliação de equidade nas transferências, tomando por 

base o conceito que é o norte desta pesquisa. 

Por exemplo, a análise do Gini poderia significar que a complementação da União ao FUNDEB 

é menos equitativa que o Salário-Educação, quando sabemos que a regra de distribuição da 

complementação destina os recursos para estados mais pobres, enquanto a regra do Salário-

Educação beneficia estados mais ricos. 

Ainda, essa análise nada diz sobre a equidade das transferências voluntárias do MEC. Elas tanto 

podem ser destinadas a um pequeno grupo de municípios mais pobres como pode privilegiar 

municípios menos vulneráveis.  

O que se sabe é que o PNAE, com Gini de apenas 0,18, tem tendência à neutralidade em 

qualquer indicador redistributivo, dado que seus valores per capita são muito próximos na 

população de municípios. O PNAE, portanto, é a transferência que mais se aproxima da 

equidade enquanto “igualdade de condições”. A análise do índice de Gini também revela outro 

importante fato: o valor de Gini de “TOTAL” e de “Obrigatórias” é menor do que todas as 

grandes transferências à exceção do PNAE, o que mostra que a distribuição é mais homogênea 

quando as transferências se somam. Isso significa que dentro das transferências obrigatórias há 

algumas de sentido distributivo oposto, que destinam mais recursos a municípios que recebem 

menos recursos de outras transferências. 

Para investigar o grau de equidade vertical de cada transferência, procedemos então o cálculo 

do IERRE, que pondera as desigualdades distributivas pela vulnerabilidade dos entes. Uma 

grande desigualdade que beneficia os municípios mais vulneráveis fiscalmente, 

socioeconomicamente ou educacionalmente atende ao conceito de “equidade vertical”, ou “dar 

mais para quem tem menos”. A análise do IERRE será feita na seguinte ordem: 

a) Complementação da União ao FUNDEB 

b) Salário-Educação 

c) PNAE 

d) PDDE 

e) PNATE 

f) FPM Adicional 
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g) Agregado das transferências obrigatórias 

h) Apoio à Infraestrutura 

i) Apoio à Educação Infantil 

j) Caminho da Escola 

k) Apoio ao desenvolvimento da Educação Básica 

l) Outras transferências 

m) Agregado das transferências voluntárias 

n) Agregado de todas as transferências 

No capítulo 5, expusemos a escala de interpretação dos dados do IERRE, a qual reproduzimos 

novamente abaixo: 

Tabela 13 – Interpretação da escala dos valores do IERRE 

Valor do 

IERRE 
Significado do valor Termos de classificação 

Maior que 

1,15 

Alto teor pró-equidade vertical na 

distribuição dos recursos, em favor 

dos mais vulneráveis 

Pró-equidade, fortemente progressivo 

1,05 a 1,15 

Significativo teor pró-equidade 

vertical na distribuição dos recursos, 

em favor dos mais vulneráveis 

Pró-equidade, progressivo 

1,005 a 

1,05 

Levemente progressivo: teor 

identificável mas pouco significativo 

pró-equidade vertical na distribuição 

dos recursos, em favor dos mais 

vulneráveis 

Pró-equidade, levemente progressivo 

0,995 a 

1,005 

Igualdade no tratamento dos mais e 

menos vulneráveis 
Neutro 

0,95 a 

0,995 

Teor identificável mas pouco 

significativo em favor dos menos 

vulneráveis 

Levemente regressivo 



129 
 

 

0,85 a 0,95 
Significativo teor favorável aos mais 

vulneráveis 
Regressivo 

Menor que 

0,85 

Alto teor favorável aos mais 

vulneráveis 
Fortemente regressivo 

 

À análise do IERRE acrescentaremos também as comparações das médias de valores recebidos 

por aluno nos municípios mais e menos vulneráveis em cada dimensão de equidade. Serão 

consideradas a razão da média dos 10% mais vulneráveis pela média dos 10% menos 

vulneráveis (Razão 10/90) e a razão da média dos 25% mais vulneráveis pela média dos 25% 

menos vulneráveis (Razão 25/75). Tais indicadores revelam aspectos de progressividade ou 

regressividade nos extremos da distribuição, enquanto o IERRE (tal como o índice de Gini) 

revela o grau de equidade no conjunto da distribuição. 

Vale frisar que a escala de interpretação dos resultados se enquadra apenas aos resultados do 

IERRE. Para valores maiores que 1, as razões 10/90 e 25/75 significam progressividade; para 

valores menores que 1, significam regressividade. 

a) Complementação da União ao FUNDEB: 

IERRE-socioeconômico: 1,238 – fortemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade vertical, destinando relativamente muito mais recursos por aluno para os municípios 

mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 1,237 - fortemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade vertical, destinando relativamente muito mais recursos por aluno para os municípios 

mais vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 1,066 - progressivo, significa que essa transferência é pró-equidade vertical, 

destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios mais vulneráveis do ponto 

de vista fiscal. 
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Gráfico 22 – IERRE 2018 da complementação da União ao FUNDEB 

 

A análise do IERRE mostra que a complementação da União é equitativa, ou seja, em favor dos 

mais vulneráveis, nas três dimensões. Isso está em linha com Vazquez (2014) e Farenzena 

(2012). Fica nítido, contudo, que o IERRE-Fiscal é menor que os demais. Isso pode derivar da 

menor sensibilidade do FPE-Fiscal ou do fato de que há municípios relativamente ricos em 

estados pobres recebendo complementação da União. Vale lembrar que Tanno (2017) 

demonstrou que 30% da complementação da União vai para municípios que não precisariam 

recebe-la se fosse considerada toda a disponibilidade fiscal. 

As análises dos valores da Razão 10/90 e da Razão 25/75 reforçam o resultado do IERRE, mas 

com razões maiores na dimensão fiscal. Isso pode se dever ao fato de que tais razões focam nos 

extremos da distribuição, sendo mais raro que um município em um extremo inferior de 

disponibilidade não receba complementação da União, ao passo que também é raro que um 

município em um extremo superior de disponibilidade receba tal transferência (Tanno, 2017). 

A Razão 10/90 na dimensão fiscal é de 145,2 e a Razão 25/75 é de 128,6 – ou seja, o valor por 

aluno médio de transferência é mais de 100 vezes maior entre os mais vulneráveis. 

O valor de transferência por aluno da complementação da União é, em média, 82 vezes maior 

para um município entre os 10% mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico na 

comparação com a média dos municípios 10% menos vulneráveis (razão de 83,0). A razão 

25/75 na dimensão socioeconômica é de 69,3. No aspecto educacional, a diferença é menos 

expressiva: Razão 10/90 de 10,7 e Razão 25/75 de 13,6. 

1,238 1,237

1,066

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

IERRE-Socioeconômico IERRE-Educacional IERRE-Fiscal

IERRE 2018 - Complementação da União ao FUNDEB



131 
 

 

Tabela 30 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno da 

complementação da União ao FUNDEB (2018) 

Razões Indicadores da Complementação da União ao FUNDEB 

10/90-Socioeconômico 82,952 

25/75-Socioeconômico 69,348 

10/90-Educacional 10,740 

25/75-Educacional 13,637 

10/90-Fiscal 145,216 

25/75-Fiscal 128,595 

 

Esse resultado era esperado em função da regra distributiva da complementação da União ao 

FUNDEB, explicitada no capítulo 2, em benefício das redes de ensino dos nove estados mais 

pobres do país. O resultado, portanto, confirma parcialmente a hipótese “b”, de que 

transferências criadas ou consolidadas na perspectiva de sistemas nacionais de políticas sociais 

apresentam efeito equalizador de oportunidades. 

 

b) Salário-Educação: 

IERRE-socioeconômico: 0,897 – abaixo de 1,0, significa que essa transferência é regressiva, 

destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do 

ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,908 – abaixo de 1,0, significa que essa transferência é regressiva, 

destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do 

ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,957 – o indicador sugere que essa transferência é regressiva, destinando 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

fiscal. O indicador está no limite entre as categorias “levemente regressiva” e “regressiva”.  

A análise do IERRE mostra que a transferência do Salário-Educação é regressiva, ou seja, em 

favor dos menos vulneráveis, nas três dimensões. Fica nítido, também, que o IERRE-Fiscal é 

mais próximo de 1,0 que os demais, o que vem a reforçar a tese da menor sensibilidade do FPE-

Fiscal. Essa menor sensibilidade deriva do fato de que há menor dispersão do FPE fiscal, com 

muitos municípios com elevado FPE fiscal em razão de baixas disponibilidades de recursos. 
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Gráfico 23 – IERRE 2018 do Salário-Educação 

 

Os valores médios recebidos por aluno no menor decil e quartil de vulnerabilidade dos 

municípios são consideravelmente menores que no maior decil e quartil, o que revela que 

também há regressividade nos extremos da distribuição do Salário-Educação. Os municípios 

no menor decil socioeconômico recebem em média apenas 23% do que recebem os municípios 

no maior decil. No aspecto educacional, essa razão é de 29% na comparação de decis e 32% na 

comparação de quartis. Por fim, na dimensão fiscal, a razão de decis é de 21% e a razão de 

quartis é de 25%, como se vê na tabela abaixo. 

Tabela 31 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do Salário-

Educação (2018) 

Razões Indicadores do Salário-Educação 

10/90-Socioeconômico 0,233 

25/75-Socioeconômico 0,272 

10/90-Educacional 0,286 

25/75-Educacional 0,320 

10/90-Fiscal 0,206 

25/75-Fiscal 0,252 

 

Esse resultado era esperado em função da regra distributiva do Salário-Educação, explicitada 

no capítulo 2, em função da efetiva arrecadação desse tributo em cada Unidade da Federação. 

Mas esse resultado vai na contramão da hipótese “b”, de que transferências criadas ou 

consolidadas na perspectiva de sistemas nacionais de políticas sociais apresentam efeito 
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equalizador de oportunidades. Assim, a hipótese “b” se confirma para a complementação da 

União ao FUNDEB, mas não para o Salário-Educação. 

 

c) PNAE – Alimentação Escolar: 

IERRE-socioeconômico: 0,985 – abaixo de 1,0, significa que essa transferência é levemente 

regressiva, destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios 

menos vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,987 - abaixo de 1,0, significa que essa transferência é levemente 

regressiva, destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios 

menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,998 – próximo a 1,0, significa que essa transferência é neutra, destinando 

recursos por aluno semelhantes entre os diferentes extratos de vulnerabilidade. 

A análise do IERRE mostra que a transferência do PNAE é levemente regressiva, ou seja, em 

favor dos menos vulneráveis, nas duas dimensões com maior sensibilidade (socioeconômica e 

educacional). Na dimensão fiscal, que temos identificado como menos sensível, o PNAE é 

neutro. 

Gráfico 24 – IERRE 2018 do PNAE 

 

A análise das razões 10/90 e 25/75 confirma a regressividade do PNAE, desta vez enfocando 

nos extremos da distribuição. Sob a lente socioeconômica, os 10% mais vulneráveis recebem 

por aluno em média 21% menos que os 10% menos vulneráveis e os 25% mais vulneráveis 

recebem em média 17% menos que os 25% menos vulneráveis; sob a lente educacional, tais 
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dados são, respectivamente, 16% menos recursos e 11% menos recursos; e sob a lente fiscal, 

14% menos recursos e 11% menos recursos. 

 

 

 

Tabela 32 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do PNAE 

(2018) 

Razões Indicadores do PNAE 

10/90-Socioeconômico 0,794 

25/75-Socioeconômico 0,830 

10/90-Educacional 0,859 

25/75-Educacional 0,893 

10/90-Fiscal 0,859 

25/75-Fiscal 0,886 

 

Essa conclusão destoa da hipótese inicial de que as transferências legais universais seriam pró-

equidade vertical em função de per capitas diferenciados para matrículas em escolas de perfil 

mais vulnerável (Farenzena, 2012). No caso do PNAE, esses diferenciais são apenas para 

escolas indígenas e quilombolas, pouco numerosas no Brasil. Por outro lado, o maior valor per 

capita para as creches, etapa cujo atendimento é maior em localidades com melhores condições 

socioeconômicas, pode ser a razão do resultado regressivo. O mesmo vale para o diferencial às 

matrículas em escolas em tempo integral. 

 

d) PDDE – Dinheiro Direto na Escola: 

IERRE-socioeconômico: 1,068 – progressivo, significa que essa transferência é pró-equidade 

vertical, destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios mais vulneráveis 

do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 1,069 – progressivo, significa que essa transferência é pró-equidade 

vertical, destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios mais vulneráveis 

do ponto de vista educacional. 
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IERRE-fiscal: 1,039 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-equidade, 

destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios mais 

vulneráveis do ponto de vista fiscal. 

A análise do IERRE mostra que a transferência do PDDE é pró-equidade, ou seja, em favor dos 

mais vulneráveis, nas três dimensões. Essa conclusão converge para a hipótese inicial de que 

as transferências legais universais seriam pró-equidade em função de per capitas diferenciados 

para matrículas em escolas de perfil mais vulnerável (Farenzena, 2012).  

Os resultados das razões 10/90 e 25/75 indicam o mesmo sentido de conclusão sobre a 

progressividade das transferência do PDDE. Como se vê na tabela abaixo, a transferência per 

capita do PDDE para os municípios mais vulneráveis é, grosso modo, o dobro da transferência 

per capita para os municípios menos vulneráveis. Na análise da razão 10/90 de vulnerabilidade 

fiscal, esse indicador chega 2,82. 

A possível razão da progressividade identificada é que não apenas há um adicional de 50% do 

per capita do programa para matrículas em escolas rurais sem Unidade Executora (sem que 

haja diferencial para creche e para tempo integral, como no PNAE), mas também as escolas 

rurais (onde há normalmente menos alunos) com Unidade Executora recebem o dobro de 

recursos fixos que as escolas urbanas com Unidade Executora. 

Tabela 33 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do PDDE 

(2018) 

Razões Indicadores do PDDE 

10/90-Socioeconômico 2,284 

25/75-Socioeconômico 2,135 

10/90-Educacional 2,015 

25/75-Educacional 1,953 

10/90-Fiscal 2,821 

25/75-Fiscal 2,397 
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Gráfico 25 – IERRE 2018 do PDDE 

 

 

e) PNATE – Transporte Escolar: 

IERRE-socioeconômico: 1,032 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade, destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios 

mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,897 - regressivo, significa que essa transferência destina relativamente 

mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,991 – levemente regressivo (próximo da fronteira da neutralidade), significa 

que essa transferência é destina relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os 

municípios menos vulneráveis do ponto de vista fiscal. 

A análise do IERRE mostra que a transferência do PNATE tem diferentes resultados de 

equidade para diferentes dimensões. Na dimensão socioeconômica, mostra-se levemente pró-

equidade vertical, provavelmente por ser distribuído apenas para matrículas na zona rural. 

Municípios mais ruralizados são em geral mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

Contudo, nas dimensões fiscal e educacional o PNATE se mostrou, respectivamente, levemente 

regressivo e regressivo, destoando parcialmente da hipótese inicial de que as transferências 

legais universais seriam pró-equidade. Uma hipótese explicativa (não testada) é que os 

municípios mais ruralizados são menores e por isso recebem relativamente mais recursos do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do que resulta maior disponibilidade fiscal. Ao 

mesmo tempo, a regressividade educacional dessa transferência pode ser dada em função da 

contabilização do IDEB na fórmula do Fator de Necessidade de Recursos (FNR-m) – se 

contabilizado de forma diretamente proporcional, isso tende a destinar para quem tem melhores 

resultados. 
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Gráfico 26 – IERRE 2018 do PNATE 

 

Observando os resultados das razões 10/90 e 25/75 na tabela abaixo, percebemos igualmente a 

progressividade do PNATE no aspecto socioeconômico e a regressividade nos demais aspectos. 

Os 10% municípios mais vulneráveis socioeconomicamente recebem em média o dobro do per 

capita médio entre os 10% municípios menos vulneráveis. Já no aspecto educacional os mais 

vulneráveis recebem em média 6% menos recursos por aluno. A regressividade é maior na 

dimensão fiscal, onde a razão 10/90 é 0,61 (mais vulneráveis recebem 40% menos) e a 25/75 é 

0,82 (mais vulneráveis recebem 20% menos). 

Tabela 34 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do PNATE 

(2018) 

Razões Indicadores do PNATE 

10/90-Socioeconômico 2,014 

25/75-Socioeconômico 1,573 

10/90-Educacional 0,936 

25/75-Educacional 0,948 

10/90-Fiscal 0,612 

25/75-Fiscal 0,823 

 

 

f) FPM Adicional: 

IERRE-socioeconômico: 0,944 – regressiva (próximo ao limite de levemente regressiva), 

significa destina relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis 

do ponto de vista socioeconômico. 

1,032

0,897

0,991

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

IERRE-Socioeconômico IERRE-Educacional IERRE-Fiscal

IERRE 2018 - PNATE



138 
 

 

IERRE-educacional: 0,823 – fortemente regressivo, significa que essa transferência destina 

relativamente muito mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto 

de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,904 - significa que essa transferência é regressiva, destinando relativamente 

mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista fiscal. 

A análise do IERRE mostra que a transferência do FPM adicional é regressiva, ou seja, em 

favor dos menos vulneráveis, nas três dimensões. Esse resultado chama a atenção pelo fato de 

traduzir o efeito redistributivo do Fundo de Participação dos Municípios como um todo. O FPM 

possui complexa regra de distribuição, com 13,6% do total sendo destinado a capitais e grandes 

municípios; o restante, 86,4%, é distribuído segundo fórmula que destina mais recursos per 

capita para os municípios que se enquadram em faixas de menor população. Essa regra se 

revelou fiscal, socioeconômico e educacionalmente regressivo. 

Os dados das razões 10/90 e 25/75 também refletem a mesma conclusão de regressividade do 

FPM Adicional. Nos aspectos socioeconômico e fiscal, os municípios mais vulneráveis 

recebem, grosso modo, metade dos recursos por alunos recebidos em média pelos municípios 

menos vulneráveis. No aspecto fiscal, as diferenças são ainda maiores – com razão 10/90 de 

0,124 e razão 25/75 de 0,235. 

 Tabela 35 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do FPM 

Adicional (2018) 

Razões Indicadores do FPM Adicional 

10/90-Socioeconômico 0,493 

25/75-Socioeconômico 0,476 

10/90-Educacional 0,426 

25/75-Educacional 0,484 

10/90-Fiscal 0,124 

25/75-Fiscal 0,235 
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Gráfico 27 – IERRE 2018 do FPM Adicional 

 

 

g) Agregados das transferências obrigatórias da União: 

IERRE-socioeconômico: 1,047 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade, destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios 

mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 1,032 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade, destinando relativamente um pouco mais de recursos por aluno para os municípios 

mais vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 1,002 - próximo a 1,0, significa que essa transferência é neutra, destinando 

recursos por aluno semelhantes entre os diferentes extratos de vulnerabilidade. 

A análise do IERRE mostra que as transferências obrigatórias da União para a Educação Básica 

são levemente progressivas nas dimensões socioeconômica e educacional, com desempenho 

redistributivo neutro do ponto de vista fiscal. De modo geral, as progressividades e 

regressividades analisadas acima nos diferentes instrumento de financiamento se anulam, mas 

os efeitos progressivos do FUNDEB e do PDDE são relativamente maiores. No aspecto fiscal, 

o resultado significa que as transferências obrigatórias da União à Educação Básica dos 

municípios não servem à perspectiva constitucional de que a atuação financeira da União seja 

redistributiva nem atendem à noção de equidade vertical que norteia a presente pesquisa. Já nos 

aspectos socioeconômico e educacional, é possível observar equidade vertical, sobretudo pelas 

estatísticas de apoio apresentadas na sequência.  
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Gráfico 28 – IERRE 2018 do agregado das transferências obrigatórias da União 

 

Os dados das razões 10/90 e 25/75 mostram que, nos extremos, as transferências obrigatórias 

são equitativas, destinando mais recursos por aluno aos municípios mais vulneráveis (nas três 

dimensões). A média de recursos recebidos por aluno no decil mais vulnerável de nível 

socioeconômico é 74% maior que a média no decil menos vulnerável; comparando quartis de 

vulnerabilidade socioeconômica, a diferença é de 58%. Patamares semelhantes são encontrados 

no aspecto fiscal. Já em termos de equidade educacional, a razão 10/90 é 1,447 (45% a mais 

para os mais vulneráveis) e a razão 25/75 é 1,488.  

Tabela 36 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências obrigatórias da União (2018) 

Razões Indicadores das transferências obrigatórias da União 

10/90-Socioeconômico 1,738 

25/75-Socioeconômico 1,575 

10/90-Educacional 1,447 

25/75-Educacional 1,488 

10/90-Fiscal 1,723 

25/75-Fiscal 1,580 

 

h) Apoio à infraestrutura: 

IERRE-socioeconômico: 0,948 – regressiva, significa que essa transferência destina 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

socioeconômico. 
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IERRE-educacional: 0,843 – fortemente regressiva, destinando relativamente mais recursos por 

aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,926 - regressiva, significa que essa transferência destina relativamente mais 

recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista fiscal. 

A análise do IERRE mostra que as transferências ligadas a obras de infraestrutura nos 

municípios (alcançando cerca da metade deles) são regressivas, ou seja, em favor dos menos 

vulneráveis, nas três dimensões (sendo fortemente regressiva na ótica educacional). Isso está 

em linha com a hipótese fundamentada em Cavalcanti (2017) e Abrucio e Grin (2017), podendo 

haver diversas causas para tal fenômeno – sendo uma delas a necessidade de capacidade 

técnico-burocrática para atender às condicionalidades. Tratando-se de política que não pretende 

bonificar resultados de aprendizagem, mas sim apoiar a estruturação de condições de oferta de 

ensino, um IERRE educacional fortemente regressivo para essa transferência é particularmente 

contrário ao papel da União no pacto federativo da Educação Básica. 

Nos aspectos educacional e socioeconômico, as razões 10/90 e 25/75 oscilam de 0,50 a 0,59, o 

que significa que os recursos recebidos por aluno nos municípios mais vulneráveis são apenas 

50% a 60% das transferências recebidas pelos municípios menos vulneráveis. Na dimensão 

fiscal, a diferença é maior em benefício dos menos vulneráveis, que recebem de 3 a 7 vezes 

mais recursos (respectivamente inverso da razão 10/90 e inverso da razão 25/75).   

Gráfico 29 – IERRE 2018 do agregado das transferências de apoio à infraestrutura 

escolar 
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Tabela 37 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências ligadas à infraestrutura escolas (2018) 

Razões Indicadores das transferências ligadas à infraestrutura escolar 

10/90-Socioeconômico 0,505 

25/75-Socioeconômico 0,517 

10/90-Educacional 0,589 

25/75-Educacional 0,574 

10/90-Fiscal 0,145 

25/75-Fiscal 0,325 

 

i) Apoio à Educação Infantil: 

IERRE-socioeconômico: 0,997 – igual a 1,0, significa que essa transferência é neutra, 

destinando recursos por aluno semelhantes entre os diferentes extratos de vulnerabilidade. 

IERRE-educacional: 0,890 - regressiva, significa que essa transferência destina relativamente 

mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 1,011 - igual a 1,0, significa que essa transferência é neutra, destinando recursos 

por aluno semelhantes entre os diferentes extratos de vulnerabilidade. 

A análise do IERRE mostra que as transferências ligadas à construção e manutenção de escolas 

municipais de Educação Infantil (que atingem 1.162 municípios) são neutras do ponto de vista 

fiscal e na perspectiva socioeconômica. Mas se mostram significativamente regressiva no 

aspecto educacional, beneficiando localidades com melhores resultados. Novamente, esse 

último ponto está em linha com a hipótese fundamentada em Cavalcanti (2017) e Abrucio e 

Grin (2017), podendo haver diversas causas para tal fenômeno – sendo uma delas a necessidade 

de capacidade técnico-burocrática para atender às condicionalidades. Nesse sentido, o resultado 

educacionalmente regressivo é contrário ao papel da União no financiamento da Educação 

Básica, uma vez que os municípios que mais demandam recursos para instalarem infraestrutura 

de Educação Infantil são os que menos recebem. 
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Gráfico 30 – IERRE 2018 do agregado das transferências de apoio à Educação Infantil 

 

 

Tabela 38 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências à Educação Infantil (2018) 

Razões Indicadores das transferências ligadas à Educação Infantil 

10/90-Socioeconômico 1,050 

25/75-Socioeconômico 1,034 

10/90-Educacional 0,637 

25/75-Educacional 0,595 

10/90-Fiscal 0,896 

25/75-Fiscal 1,103 

 

As razões entre decis e quartis traduzem os mesmos resultados do IERRE. Do ponto de vista 

socioeconômico, os municípios mais vulneráveis recebem de 3% (razão 25/75) a 5% (razão 

10/90) mais recursos, o que indica neutralidade. No aspecto fiscal, a razão 10/90 mostra 

municípios mais vulneráveis recebendo 10% a menos e a razão 25/75 mostra a média das 

transferências por aluno nos municípios mais vulneráveis 10% maior, o que também sugere um 

relativo equilíbrio na distribuição. Já no aspecto educacional, as razões revelam que os recursos 

recebidos pelos mais vulneráveis são cerca de 40% menores que os recebidos pelos menos 

vulneráveis. 
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j) Caminho da Escola: 

IERRE-socioeconômico: 0,878 – regressivo, significa que essa transferência destina 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,767 – fortemente regressivo, destinando relativamente mais recursos por 

aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,854 – regressivo (no limite do fortemente regressivo), destinando 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

fiscal. 

A análise do IERRE mostra que as transferências ligadas ao programa Caminho da Escola 

(destinadas a 274 municípios) são regressivas, ou seja, em favor dos menos vulneráveis, nas 

três dimensões, repetindo o mesmo padrão das transferências ligadas à infraestrutura escolar. 

O IERRE educacional atinge patamar da categoria “fortemente regressiva”, próxima em nível 

da transferência hipotética “B” abordada ao final do capítulo 5, que destinava R$ 1.000 por 

aluno para os 1.500 municípios com menor vulnerabilidade socioeconômica. 

Os valores recebidos em média no decil e no quartil mais vulneráveis de municípios são muito 

menores que os valores nos grupos menos vulneráveis. O número mais extremo é o da razão 

10/90 na perspectiva fiscal: os municípios mais vulneráveis recebem apenas 2,5% do que 

recebem por aluno os menos vulneráveis. Ou seja, os menos vulneráveis recebem quase 40 

vezes mais recursos. Através da análise das razões 25/75 educacional e socioeconômico, a 

conclusão é que os menos vulneráveis recebem 5 vezes mais recursos. 

Gráfico 31 – IERRE 2018 das transferências do Caminho da Escola 
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Tabela 39 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno do programa 

Caminho da Escola (2018) 

Razões Indicadores do programa Caminho da Escola 

10/90-Socioeconômico 0,117 

25/75-Socioeconômico 0,192 

10/90-Educacional 0,146 

25/75-Educacional 0,190 

10/90-Fiscal 0,025 

25/75-Fiscal 0,042 

 

 

k) Apoio ao desenvolvimento da Educação Básica: 

IERRE-socioeconômico: 0,962 – levemente regressivo, significa que essa transferência destina 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,956 – levemente regressivo, significa que essa transferência destina 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

educacional. 

IERRE-fiscal: 0,989 – levemente regressivo, significa que essa transferência destina 

relativamente mais recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista 

educacional. 

A análise do IERRE mostra que as transferências ligadas a ações de apoio ao desenvolvimento 

educacional (que beneficiam 422 municípios) são levemente regressivas nas três dimensões. 

Mais uma vez, isso está em linha com a hipótese fundamentada em Cavalcanti (2017) e Abrucio 

e Grin (2017com diferentes causas possíveis – sendo uma delas a necessidade de capacidade 

técnico-burocrática para atender às condicionalidades. Do ponto de vista das razões 10/90 e 

25/75, fica nítida a diferença em benefício dos menos vulneráveis. Os 10% com menor 

disponibilidade fiscal, por exemplo, recebem cerca da metade dos recursos por aluno recebidos 

pelos 10% com maior disponibilidade fiscal. Surpreende o fato de que a razão 25/75 

socioeconômica é 0,48 e a razão 10/90 é 0,83, o que pode significar alguma regra que beneficia 
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os municípios extremamente pobres mas não atinge o restante do quartil de municípios menos 

desenvolvidos socioeconomicamente 

Gráfico 32 – IERRE 2018 do agregado das transferências de apoio ao desenvolvimento da 

Educação Básica 

 

Tabela 40 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências de apoio ao desenvolvimento da Educação Básica (2018) 

Razões Indicadores das transferências de apoio à Educação Básica 

10/90-Socioeconômico 0,832 

25/75-Socioeconômico 0,478 

10/90-Educacional 0,358 

25/75-Educacional 0,616 

10/90-Fiscal 0,231 

25/75-Fiscal 0,566 

 

 

l) Outras transferências: 

IERRE-socioeconômico: 1,052 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-

equidade vertical, destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios mais 

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 1,132 – progressivo (no limite para fortemente progressivo), significa que 

essa transferência é pró-equidade, destinando relativamente mais recursos por aluno para os 

municípios mais vulneráveis do ponto de vista educacional. 
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IERRE-fiscal: 1,032 – levemente progressivo, significa que essa transferência é pró-equidade 

vertical, destinando relativamente mais recursos por aluno para os municípios mais vulneráveis 

do ponto de vista fiscal. 

A análise do IERRE mostra que o conjunto de as outras transferências do MEC para a Educação 

Básica municipal (principalmente recursos para aquisição de material didático e pedagógico e 

ações de EJA, beneficiando 450 municípios) é pró-equidade vertical, ou seja, em favor dos mais 

vulneráveis, nas três dimensões. Os IERREs socioeconômico e fiscal são levemente 

progressivos, enquanto o educacional é progressivo. Tal grupo de transferências destoa das 

demais transferências voluntárias, em geral regressivas; assim, em particular a soma das outras 

transferências da União para a Educação Básica (como apoio à formação docente) não atende 

à hipótese “e” de regressividade das transferências voluntárias. 

 

Gráfico 33 – IERRE 2018 do agregado das outras transferências do MEC para a 

Educação Básica 

 

As razões 10/90 e 25/75 também indicam a progressiva desse agregado de transferências. Os 

municípios mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômica recebem em média o dobro dos 

recursos por alunos na comparação com os menos vulneráveis. No aspecto fiscal, essa diferença 

é, grosso modo, de três vezes. 
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Tabela 41 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das outras 

transferências do MEC para a Educação Básica (2018) 

Razões Indicadores das outras transferências 

10/90-Socioeconômico 2,147 

25/75-Socioeconômico 1,963 

10/90-Educacional 2,498 

25/75-Educacional 2,924 

10/90-Fiscal 3,273 

25/75-Fiscal 2,726 

 

 

m) Agregado das transferências voluntárias: 

IERRE-socioeconômico: 0,954 – levemente regressivo (na fronteira da categoria “regressivo”, 

significa que essa transferência destina relativamente um pouco mais de recursos por aluno para 

os municípios menos vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 0,860 – regressivo (na fronteira da categoria “fortemente regressivo”, 

significa que essa transferência destina relativamente mais recursos por aluno para os 

municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

IERRE-fiscal: 0,941 - regressivo, significa que essa transferência destina relativamente mais 

recursos por aluno para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista fiscal. 

 

No agregado das transferências voluntárias do MEC para a Educação Básica dos municípios, 

identificamos um padrão de distribuição regressiva, em benefício dos municípios menos 

vulneráveis nas três dimensões. Esse resultado está em linha com a hipótese “e”, de que as 

transferências de natureza voluntária do MEC privilegiam em sua distribuição os municípios 

com maior capacidade técnica para pleitear recursos e para realizar prestação de contas 

(condição necessária para acesso às transferências). A maior regressividade foi identificada no 

aspecto educacional, o que é contra-intuitivo do ponto de vista da função legal da União de 

apoiar financeira e tecnicamente os entes que não tenham atingido o padrão mínimo de 

qualidade educacional (Art. 75 da LDB). 
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Gráfico 34 – IERRE 2018 do agregado das transferências voluntárias 

 

Observando a comparação entre decis e quartis de vulnerabilidade, chega-se à conclusão de que 

os municípios mais vulneráveis apenas recebem cerca de 60% (grosso modo) do que recebem 

por aluno os municípios menos vulneráveis a partir de transferências voluntárias da União para 

a Educação Básica. Já na razão 10/90 sob a lente fiscal, tal proporção é ainda menor, de 18%. 

Tabela 42 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências voluntárias do MEC para a Educação Básica (2018) 

Razões Indicadores das transferências voluntárias 

10/90-Socioeconômico 2,147 

25/75-Socioeconômico 1,963 

10/90-Educacional 2,498 

25/75-Educacional 2,924 

10/90-Fiscal 3,273 

25/75-Fiscal 2,726 

 

 

n) Agregado de todas as transferências: 

IERRE-socioeconômico: 1,031 – levemente progressivo, destinando relativamente mais 

recursos por aluno para os municípios mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. 

IERRE-educacional: 1,002 – próximo a 1,0, significa que essa transferência é neutra, 

destinando recursos por aluno semelhantes entre os diferentes extratos de vulnerabilidade. 
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IERRE-fiscal: 0,992 – levemente regressivo, destinando relativamente mais recursos por aluno 

para os municípios menos vulneráveis do ponto de vista educacional. 

A análise do IERRE mostra que, no agregado, as transferências do MEC para a Educação 

Básica municipal têm diferentes padrões distributivos em cada aspecto de equidade: levemente 

progressivo do ponto de vista socioeconômico, educacionalmente neutro e levemente 

regressivo no aspecto fiscal. Esse resultado deve ser considerado um alerta na perspectiva do 

pacto federativo, uma vez que o MEC não está cumprindo adequadamente sua função 

constitucional redistributiva, visando equidade e garantia de padrão de qualidade em todo o 

país. Pelo contrário, o MEC amplia as dotações financeiras de municípios com melhores 

condições fiscais. O aspecto regressivo fiscal das transferências voluntárias não é equilibrado 

pela distribuição das transferências obrigatórias, que possuem neutralidade fiscal. Já sob a ótica 

socioeconômica, há leve equidade vertical nas transferências do MEC, principalmente em 

função do efeito equitativo do FUNDEB e do PDDE.  

Gráfico 35 – IERRE 2018 do agregado das transferências do MEC 

 

Apesar de tal resultado díspar entre as dimensões, percebemos um padrão progressivo nas 

razões 10/90 e 25/75. Do ponto de vista socioeconômico, a diferença de transferências per 

capita entre os quartis mais e menos vulneráveis é de 35%; comparando os decis, os municípios 

com menor nível socioeconômico recebem 50% mais recursos por aluno. Na ótica fiscal, os 

mais vulneráveis são favorecidos em cerca de 25%. O mesmo se observa no aspecto 

educacional, com diferença média de 26% na análise por decil e de 29% na análise por quartil. 
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Tabela 43 – Razões 10/90 e 25/75 do valor de transferência média por aluno das 

transferências totais do MEC para a Educação Básica (2018) 

Razões Indicadores das transferências totais 

10/90-Socioeconômico 1,505 

25/75-Socioeconômico 1,350 

10/90-Educacional 1,259 

25/75-Educacional 1,290 

10/90-Fiscal 1,226 

25/75-Fiscal 1,265 

 

Os resultados concatenados no gráfico e na tabela abaixo sintetizam que o efeito final das 

transferências do MEC é fruto de uma combinação de transferências mais equitativas, como a 

complementação da União ao FUNDEB e o PDDE, e de transferências mais regressivas, 

sobretudo o Salário-Educação, o Caminho da Escola, o adicional do FPM e as ações de apoio 

à infraestrutura escolar. 

Gráfico 36 – Síntese dos resultados do IERRE Socioeconômico (2018) 
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Gráfico 37 – Síntese dos resultados do IERRE Educacional (2018) 

 

 

Gráfico 38 – Síntese dos resultados do IERRE Fiscal (2018) 
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Tabela 44 – Síntese dos resultados do IERRE nas três dimensões (2018) 

 
IERRE-

Socioeconômico 

IERRE-

Educacional 

IERRE-

Fiscal 

Multiplicação 

dos IERREs 

Conclusão 

de efeito de 

equidade 

Complementação 

ao FUNDEB 
1,238 1,237 1,066 1,632 Progressivo 

Outras 

transferências 

voluntárias 
1,052 1,132 1,032 1,229 

Progressivo, 

fiscalmente 

neutro 

PDDE 1,068 1,069 1,039 1,185 
Progressivo, 

fiscalmente 

neutro 

Transferências 

obrigatórias 
1,047 1,032 1,002 1,083 

Neutro, 

fiscalmente 

levememente 

progressivo 

Total de 

transferências 
1,031 1,002 0,992 1,025 

Socioecon. 

progressivo, 

educac. neutro 

e fiscalmente 

regressivo   

PNAE 0,985 0,987 0,998 0,970 
Regressivo, 

socioecon. 

neutro 

PNATE 1,032 0,897 0,991 0,917 
Regressivo, 

socioecon. 

neutro 

Apoio à Educação 

Básica 
0,962 0,956 0,989 0,910 Regressivo 

Apoio à Educação 

Infantil 
0,997 0,890 1,011 0,897 

Neutro, 

educacion. 

regressivo 

Salário-Educação 0,897 0,908 0,957 0,779 Regressivo 

Transferências 

voluntárias 
0,954 0,860 0,941 0,772 Regressivo 

Apoio à 

infraestrutura 
0,948 0,843 0,926 0,740 Regressivo 

Adicional do FPM 0,944 0,823 0,904 0,702 Regressivo 

Caminho da 

Escola 
0,878 0,767 0,854 0,575 Regressivo 

 

Em suma, recuperando as perguntas e hipóteses motrizes desta pesquisa, identificamos através 

da análise do IERRE e de indicadores auxiliares que o efeito redistributivo ou equitativo varia 

de transferência para transferência. Na somatória de todas elas, o que se observa é uma 

regressividade fiscal e progressividade socioeconômica, conjuntamente com uma neutralidade 

educacional. Isso significa que os resultados aqui apresentados nos levam a rejeitar a hipótese 

“a” de que as transferências financeiras do Governo Federal para a Educação Básica, através 
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do MEC, são globalmente redistributivas, em benefício dos mais vulneráveis, em consonância 

com o Art. 211 da Constituição Federal. 

Além disso, rejeitamos parcialmente as hipóteses “b”, “c” e “d” em função dos efeitos 

regressivos do Salário-Educação, PNAE (socioeconômico e educacional) e PNATE 

(educacional e fiscal). A complementação da União ao FUNDEB, enquanto elemento 

constitutivo de um pacto redistributivo com premissa equalizadora, atende à formulação de que 

transferências criadas ou consolidadas na perspectiva de sistemas nacionais de políticas sociais, 

a exemplo do SUAS e do SUS, apresentam efeito equalizador de oportunidades. O efeito em 

termos de equidade fiscal da complementação da União é, contudo, pouco expressivo – o que 

pode ser explicado por uma menor sensibilidade do indicador nessa dimensão ou por um 

desenho que possui “ineficiências alocativas” (Tanno, 2017; Todos Pela Educação, 2018b). 

Originalmente inseridos conjuntamente na mesma hipótese “b”, a complementação da União 

ao FUNDEB e o Salário-Educação apresentam resultados de IERRE diametralmente opostos. 

Ambos estão inscritos na Constituição cidadã que consolidou sistemas de políticas públicas 

com prerrogativa equalizadora (SUS e SUAS), mas somente a complementação da União ao 

FUNDEB assume essa função. Uma possível explicação é que essa transferência foi desenhada 

após densa negociação interfederativa no Congresso Nacional, com participação dos três níveis 

federativos, tendo como resultado uma política com objetivo de equalização federativa. Essa 

participação tripartite (União, estados e municípios) no desenho do FUNDEB ocorre 

continuamente até hoje, no âmbito da Comissão Intergovernamental do FUNDEB – que 

determina parâmetros operacionais para a política. 

Já a transferência do Salário-Educação, como discutido no capítulo 1, foi criada como iniciativa 

da União em um contexto político marcado pela centralização de poderes, em que se optou pela 

substituição da vinculação de impostos à Educação por uma contribuição social recolhida junto 

a empresas, sem perspectiva de colaboração entre os entes federativos. Vale também dizer que 

os parâmetros de funcionamento do Salário-Educação não são discutidos em nenhuma instância 

de articulação federativa – o que é comum às demais transferências obrigatórias, à exceção da 

complementação ao FUNDEB. 

Por fim, confirmamos a hipótese “e” de que as transferências federais voluntárias apresentam 

efeito regressivo, beneficiando os municípios mais ricos ou desenvolvidos. Diferentes motivos 

podem explicar tal fenômeno, desde condicionalidades para acesso ao recurso até o próprio 

desenho da política, passando por necessidade de capacidade técnica para lidar com os sistemas 

virtuais do MEC para solicitação de recursos. 
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Também no caso das transferências voluntárias é marcante a ausência de participação dos 

governos estaduais e municipais na definição das regras de repasse de recursos de cada política. 

Apesar das entidades representantivas de secretarias estaduais e municipais de Educação terem 

sido chamadas ao diálogo à época da edificação do Plano de Ações Articuladas (PAR), há mais 

de uma década atrás, não houve esforço recente de pactuação interfederativa dos desenhos e 

montantes dos programas discricionários do MEC. Tal cenário pode ser fator explicativo 

adicional para a regressividade desse grupo de transferências.  
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Considerações conclusivas 

O presente estudo está centrado na investigação das capacidades políticas federais de 

financiamento da Educação para promover uma redução das desigualdades federativas 

atualmente observadas no sistema educacional básico brasileiro. Constitucionalmente, esta 

deve ser a baliza de atuação da União no pacto federativo: exercer função supletiva e 

redistributiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 

de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos entes subnacionais. 

A construção de políticas de assistência financeira dirigidas à promoção da equidade é questão 

recente na Educação brasileira, estando fora do arcabouço legal do país antes da década de 

1990. Em nossa trajetória histórica, passamos os séculos XVIII e XIX sem possuir nem 

vinculação constitucional de recursos para a Educação ou ter claro os deveres federativos no 

financiamento educacional; nesse período, o ensino era oferecido fundamentalmente às elites. 

Entre 1934 e a década de 1990, houve uma fase de democratização do ensino e de vinculação 

constitucional de impostos para a Educação, com períodos de exceção. A colaboração 

interfederativa (inclusive a financeira) era tímida na área educacional.  

Com os arranjos constitucionais de 1988, a criação das políticas de fundos (o FUNDEF e 

posteriormente o FUNDEB) e a edificação ou reformulação de diversas transferências legais 

(como Salário-Educação, PNAE, PNATE e PDDE), o Brasil avançou para um novo capítulo de 

maior e melhor organização do financiamento federal da Educação Básica. Marcamos tal 

período como o de vinculação constitucional contínua de impostos para a Educação, com 

sistema de colaboração financeira interfederativa organizado legalmente de acordo com 

necessidades educacionais. Em 2018, cerca de R$ 36 bilhões foram destinados em 

transferências federais apenas para a Educação Básica dos entes subnacionais brasileiros. 

Contudo, há parca literatura sobre os impactos de tais políticas na equalização das 

oportunidades educacionais brasileiras. Não é possível afirmar com segurança, seguindo uma 

métrica comum de avaliação quantitativa, quais são as políticas pró-equidade e quais são as 

políticas regressivas, nem a intensidade com que apoiam os estudantes mais vulneráveis. Os 

números trazidos pelas pesquisas acadêmicas mais recentes apontam que a complementação da 

União ao FUNDEB e as transferências legais do Ministério da Educação são equitativas, 

chegando em maiores valores por aluno nos municípios mais pobres (Vazquez, 2014; 
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Farenzena, 2012; Cavalcanti, 2017). Por outro lado, as transferências voluntárias do Ministério 

da Educação tendem a ser regressivas (Cavalcanti, 2017; Abrucio e Grin, 2017). 

No presente estudo considera-se que, para romper a lógica desigual verificada na Educação 

brasileira, uma distribuição injusta de insumos educacionais deveria ser corrigida e equilibrada 

por meio de ações redistributivas que deem mais recursos pedagógicos e financeiros a quem é 

socialmente mais vulnerável e a quem tem menos oportunidades educacionais. Esse imperativo 

deve ser observado nas relações interfederativas, considerando principalmente o desafio de 

corrigir as desigualdades entre os entes do nível municipal (Abrucio, Franzese e Sano, 2010) 

Nesse sentido, elaborou-se um novo prisma para enfocar desigualdades educacionais: a 

avaliação da equidade das transferências da União (através do Ministério da Educação) para a 

Educação Básica nos municípios deve considerar um maior aporte de recursos para os entes 

federativos com menores disponibilidades fiscais para investimento em seus alunos, com 

menores níveis socioeconômicos e com piores condições de ensino. Nem todas as políticas 

devem cumprir tal função equalizadora, mas é preciso ter ciência dos efeitos atualmente 

resultantes dos modelos distributivos de cada tipo de transferência. 

A partir da composição de uma base de dados consistente e abrangente para as transferências 

federais e da elaboração dos fatores de ponderação de equidade, identificamos os valores do 

IERRE para cada grupo de política de financiamento federal. Concluímos que, no agregado, as 

transferências realizadas através do Ministério da Educação têm resultados de leve 

regressividade fiscal, neutralidade educacional e leve progressividade socioeconômica. As 

transferências federais aos municípios não representam, dessa forma, uma ação nítida de 

equidade vertical. 

As transferências de caráter legal/obrigatório, somadas, têm efeito levemente progressivo, com 

neutralidade no âmbito fiscal. Esse resultado é oriundo das distribuições com equidade vertical 

da complementação da União ao FUNDEB e do PDDE, enquanto o Salário-Educação é uma 

transferência regressiva, dando mais recursos por aluno para municípios menos vulneráveis. O 

PNAE apresenta neutralidade fiscal e regressividade socioeconômica e educacional, enquanto 

o PNATE apresenta leva progressividade socioeconômica e regressividade fiscal e educacional. 

A distribuição de parcela adicional do FPM para a Educação em 2018 mostrou-se regressiva, o 

que lança argumento importante para a revisão geral dessa transferência aos municípios. 

Já as transferências voluntárias/discricionárias do Ministério da Educação são via de regra 

regressivas, sobretudo o programa Caminho da Escola, na contramão da função redistributiva 
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da União no pacto federativo. Esse resultado converge com a hipótese de Abrucio e Grin (2017) 

e Ferreira e Bugarin (2007), de que localidades com maior capacidade técnica (normalmente as 

mais ricas) podem ter facilidade para assegurar recursos de transferências voluntárias, mesmo 

quando estas não estão sujeitas à “barganha política”, em função da natureza condicionada a 

tecnicalidades como implementação de prática e à prestação de contas. Vale recuperar o fato 

de que o programa Caminho da Escola teve triplicação dos recursos de 2017 para 2018, 

enquanto outras despesas voluntárias do MEC de natureza mais equalizadora (como o Brasil 

Carinhoso) tiveram fortes reduções orçamentárias nos últimos anos. 

Tais resultados devem ser alvo de reflexão pública, principalmente em um contexto em que se 

discute, no Congresso Nacional, aprimoramentos no FUNDEB e a edificação formal de um 

Sistema Nacional de Educação. Essa pesquisa reforça a urgência de uma vasta reformulação 

dos instrumentos existentes a partir da noção de que a participação da União no regime de 

colaboração educacional deve ser norteada pela equidade vertical. Isso está alinhado às 

incumbências constitucionais da União e àquelas inscritas na LDB, além da diretriz dada pela 

estratégia 20.12 da Lei do Plano Nacional de Educação. 

Nesse sentido, cabe considerar que o efeito equitativo da complementação FUNDEB não é 

suficiente para tornar progressivo o conjunto de transferências do MEC. É possível perceber 

que algumas localidades não-vulneráveis recebem complementação da União, enquanto outras 

vulneráveis não as recebem (Tanno, 2017). Cerca de 30% da complementação da União é 

alocada de forma pouco equitativa do ponto de vista fiscal, o que significou transferir recursos 

a menor em 2015 para 1.577 municípios (Araújo, 2019). A consecução prática é que esse 

instrumento deve ser mantido em face de seu efeito redistributivo, mas pode ser aprimorado no 

sentido de um desenho mais potente para equalizar o Valor Aluno/Ano Total das redes de 

ensino mais vulneráveis – e não apenas os valores médios estaduais das Unidades da Federação 

mais pobres. Essa proposta já vem sendo discutida no âmbito da tramitação na Câmara dos 

Deputados da PEC 015/2015, que visa perenizar o FUNDEB. 

O Salário-Educação deve ser repensado de forma a contemplar uma distribuição dos recursos 

mais equitativa entre as Unidades da Federação, ainda que isso possa resultar em perdas de 

recursos em localidades onde há maior atividade econômica. O Salário-Educação pode assim 

assumir função equalizadora, tal como a complementação da União, dado que é peça importante 

de um sistema de colaboração financeira entre os entes federativos. Uma fórmula possível, 

apresentada no Projeto de Lei nº 1.655/2011, é realizar uma distribuição nacional do Salário-

Educação de acordo com o número de matrículas – o que tornaria o Salário-Educação neutro 
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do ponto de vista redistributivo. Mas novos desenhos podem ser considerados para equidade 

educacional e socioeconômica – valendo-se do cálculo do IERRE para aferir o impacto em 

termos de equidade. 

Já as transferências obrigatórias do PNAE, PNATE e PDDE podem manter suas funções de 

financiamento de atividades e práticas específicas, mas podem ser tornadas ainda mais 

equitativas com a consideração de ponderações dos valores per capita por vulnerabilidade 

socioeconômica – como propõe o Projeto de Lei nº 8.816/2017, em tramitação na Câmara dos 

Deputados. Assim, terão maior potencial para aprimorar as condições de aprendizagem nos 

locais onde o círculo vicioso da pobreza tem maior força centrípeta. O trabalho de Unesco 

(2019) sugere a adoção de fórmulas de distribuição que abordem especificamente a 

“desvantagem” para melhorar os resultados de aprendizagem entre as crianças mais 

desfavorecidas. Um exemplo dos Países Baixos, que desde 1985 tem fórmula de financiamento 

escolar com ponderação a favor das matrículas de crianças desfavorecidas, do que resulta maior 

taxa de professores por aluno para esse grupo. 

É crucial também que se revisite as regras de funcionamento dos programas voluntários do 

Ministério da Educação. De modo geral, os dados dessa pesquisa mostram que os objetivos 

dessas políticas públicas na prática prescindem da equidade vertical. Não necessariamente 

todos os programas discricionários devem ser direcionados à função equalizadora, mas seria 

valiosa uma priorização de acesso a recursos das transferências voluntárias para os municípios 

mais necessitados, com apoio técnico do Ministério da Educação para prestação de contas e 

para facilitação do acesso ao sistema de pleito de transferências. Ainda, é fundamental manter 

as transferências voluntárias com destinação alinhada às necessidades educacionais, impedindo 

a volta a um passado em que tais transferências eram negociadas no “balcão do FNDE”. 

As conclusões desta pesquisa não conduzem somente ao imperativo de reformulação dos 

desenhos dos instrumentos de financiamento federal da Educação. Um fator explicativo para o 

desempenho mais equitativo da complementação da União é que essa transferência foi proposta 

no bojo de uma discussão sistêmica sobre financiamento educacional – que deu luz ao FUNDEF 

e ao FUNDEB – da qual participaram todos os níveis federativos. Essa participação federativa 

ocorreu não apenas no Congresso Nacional (no momento da criação das políticas), mas também 

ocorre continuamente no âmbito da Comissão Intergovernamental do FUNDEB, que define os 

parâmetros operacionais de funcionamento da política. Ainda que essa arena decisória não 

tenha decidido por ajustes significativos pró-equidade ao longo dos anos, ela funciona como 

um guardião do equilíbrio federativo originário do FUNDEB. Nenhuma outra transferência de 
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recursos financeiros para a Educação conta com estrutura de diálogo interfederativo 

semelhante. 

Com isso em vista, um passo positivo no arcabouço do financiamento educacional brasileiro 

seria o estabelecimento de instância formal de articulação federativa, tal como observamos ser 

elemento-chave dos sistemas de políticas públicas da Saúde e da Assistência Social. Essa 

instância poderia ter a incumbência de redefinir parâmetros de equidade das ponderações das 

transferências obrigatórias e de pactuar desenhos federativamente adequados para as 

transferências discricionárias do MEC. 

Tal movimento representaria um sensível reforço da cooperação interfederativa, que 

entendemos ser o sentido principal da atual fase histórica do financiamento da Educação no 

Brasil. Além de abrir espaço institucional para garantia de progressividade das transferências 

federais, a criação de uma instância de articulação incentivaria o fortalecimento contínuo das 

diversas políticas de formação docente e de aprimoramento dos quadros técnicos, o debate 

aprofundado sobre necessidades educacionais nas diferentes regiões e territórios e a criação de 

pactos políticos para avanços pedagógicos e de gestão.  

De forma mais abrangente, o conteúdo desta dissertação serve como alerta para a necessidade 

de maior pactuação federativa dos objetivos das políticas públicas educacionais, sobretudo 

aquelas que envolvem transferências de recursos financeiros. A equidade redistributiva deve 

constar como prioridade entre tais objetivos, considerando as determinações constitucionais da 

União e que a equidade na educação é a alavanca mais potente para transformar as condições 

de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Essa é a direção normativa que deve orientar a 

formulação de políticas públicas para que avancemos no paradigma de construção de um 

sistema de colaboração financeira interfederativa, organizado legalmente de acordo com 

necessidades educacionais. 

Tal perspectiva pauta também a agenda de pesquisa que se segue a essa dissertação. No que 

tange à metodologia aqui apresentada, o intuito é proceder a aplicação do IERRE a outras 

políticas de financiamento interfederativo – como o FPM e o critério “VAF” do ICMS. Também 

serão testados ajustes na fórmula do IERRE, como a normalização para escala comum dos 

valores de cada transferência. Além disso, serão exploradas novas variáveis para o FPE na 

perspectiva fiscal (considerando que o VAAT possivelmente ganhará maior sensibilidade com 

a implementação da Matriz de Saldos Contábeis). Por fim, segue-se a essa pesquisa a 

investigação e formulação de modelos redistributivos para as políticas de financiamento federal 

da Educação Básica, com potencial de equidade simulado a partir do IERRE. 



161 
 

 

Referências bibliográficas 

ABICALIL, C. A.; CURY, C. J.; DOURADO, L. F.; PORTELA, R.; LUCE, M. B.; 

MARQUES, B.; NOGUEIRA, F. O Sistema Nacional de Educação. Brasília, DF: Ministério da 

Educação, 2014. 

ABREU, Mariza. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar. Audiência Pública na 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sobre o PL 8.816/2017. 24 de maio de 2018. 

ABRUCIO, Fernando. A dinâmica federativa da educação brasileira: diagnóstico e propostas 

de aperfeiçoamento. In: Oliveira, R. P.; Santana, W. (Orgs.). Educação e federalismo no Brasil: 

combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 

ABRUCIO, F.; Franzese, C.; Sano, H. Coordenação e cooperação no federalismo brasileiro: 

avanços e desafios. In: Cunha, A. S.; Medeiros, B. A.; Aquino, L. C. (Orgs.). Estado, 

instituições e democracia: República. Brasília, DF: IPEA, 2010. 

ABRUCIO, F.; SEGATTO, C.; PEREIRA, M. C. Colaboração no Ceará: funcionamento, 

causas do sucesso e alternativas de disseminação do modelo. Instituto Natura. São Paulo-SP. 

2016. Disponível em: <http://www.institutonatura.org.br/wp-

content/uploads/2016/12/Relatorio-Ceara-AF-Web.pdf>. 

ABRUCIO, Fernando. Uma breve história da educação como política pública no Brasil. In: 

Dalmon, D. L.; Siqueira, C.; Braga, F. M. Políticas educacionais no Brasil: o que podemos 

aprender com casos reais de implementação?. Edições SM. São Paulo-SP. 2018. 

ADOLPHUS, K; LAWTON, C.; DYE, L. The effects of breakfast on behavior and academic 

performance in children and adolescentes. Frontiers in Human Neurosciense, 2013. 

ALMEIDA, J.; SANTOS, A.; NASCIMENTO, M. A.; OLIVEIRA, J. V.; SILVA, D.; 

MENDES-NETTO, R. Fatores associados ao risco de insegurança alimentar e nutricional em 

famílias de assentamentos rurais. Ciência & Saúde Coletiva. 2017. 

ARAÚJO, Carlos Eduardo Freire. Análise da Eficiência nos custos operacionais de rotas do 

transporte escolar rural. Dissertação de mestrado. Faculdade de Tecnologia da Universidade de 

Brasília – UnB. 2008. 

ARAÚJO, Luiz. O “Novo” Fundeb: O CAQi na encruzilhada. Revista Retratos da Escola, 

Brasília-DF, v. 13, n. 26. 2019. 



162 
 

 

ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e 

autonomia”. São Paulo em Perspectiva. 2004. 

ARRETCHE, Marta. “Continuidades e descontinuidades da federação brasileira: de como 1988 

facilitou 1995”. Dados, 52. 2009. 

ARRETCHE, Marta. “Federalismo e igualdade territorial: uma contradição em termos?”. 

Dados, 52. 2010. 

ARRETCHE, Marta. Trinta anos da Constituição de 1988: razões para comemorar? Novos 

estudos. CEBRAP, vol.37. São Paulo-SP. 2018. 

ASLAM, G.; YILMAZ, S. Impact of Decentralization Reforms in Pakistan on Service 

Delivery—An Empirical Study. Public Administration and Development 31. 2011. 

BERNE, R.; STIEFEL, L. The measurement of equity in school finance. Johns Hopkins 

University Press. Baltimore, Maryland. 1984. 

BICHIR, R.; SIMONI JUNIOR, S.; PEREIRA, G. Sistemas nacionais de políticas públicas e 

seus efeitos na implementação: o caso do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Revista 

brasileira de Ciências Sociais. Vol.35 n.102. São Paulo-SP. 2020. 

BOJANIC, A. J. (Coord.). Superação da fome e da pobreza rural: iniciativas brasileiras. 

Brasília: FAO, 2016. 

BORGES, C.; CLARO, R.; MARTINS, A. P.; VILLAR, B. Quanto custa para as famílias de 

baixa renda obterem uma dieta saudável no Brasil? Caderno de Saúde Pública. 2015. 

BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da Paraíba. RECOMENDAÇÃO Nº 

013/2018. Referência: Inquérito Civil Público nº 1.24.000.000948/2015-62. 

BRUTTI, Zelda. Cities Drifting Apart: Heterogeneous Outcomes of Decentralizing Public 

Education. IEB Working Paper 2016/26. 2016. 

CALDAS, Eduardo de Lima; ÁVILA, Mário Lúcio. Continuidade de políticas públicas e o caso 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Revista Espaço Acadêmico, Maringá, 

v. 13, n. 148, p. 77-84, 2013. 

CALLEGARI, Caio. O Financiamento da Educação brasileira na perspectiva do PNE 2014-

2024: considerações teóricas e práticas sobre o Custo Aluno Qualidade inicial. Tese de 

Graduação – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo-SP. 2016. 



163 
 

 

CALLEGARI, Caio; CRUZ, Priscila. Por que o FUNDEB é essencial para combater a 

desigualdade na educação no Brasil? El País Brasil, edição de 30 de Novembro de 2017. 2017. 

Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/30/politica/1511997226_318988.html>. Acesso em: 

01/10/2018. 

CALLEGARI, Caio. A Educação Básica precisa de mais investimento, melhor gestão e 

redistribuição dos recursos. O Estado de S. Paulo, edição de 07 de Junho de 2018. 

CALLEGARI, Caio; GOMES, Maria Laura. A Equidade de aprendizagem no Ensino 

Fundamental da rede municipal de São Paulo entre 2011 e 2017. Revista Parlamento e 

Sociedade, v. 6, n. 10. São Paulo-SP. 2018. 

CALLEGARI, Cesar. O Fundeb e o financiamento da Educação pública no estado de São Paulo. 

5ª edição; Editora Aquariana; São Paulo-SP. 2010. 

CAVALCANTI, Cacilda. Mecanismos de Incentivo Seletivo na Assistência Voluntária da 

União e suas Implicações para a Equidade no Federalismo Brasileiro. Revista Fineduca, v. 7, 

n. 5. Porto Alegre-RS. 2017. 

CLEVELAND, W.S. The elements of graphing data. New Jersey: AT&T Bell Laboratories; 

Murray Hill, 1994. 

CRAHAY, M. L’école peut-elle être juste e efficace? De l’égalité des chances à l’égalité des 

acquis. Belgique: De Boeck. 2001. 

CONTE, Nelson Carlos. Sistema de informação de custos na administração pública: um estudo 

no serviço de transporte escolar no Município de São Domingos do Sul – RS. In: XIX 

Congresso Brasileiro de Custos, 2012, Gramado-RS. 2012. 

CURY, C. R. J. Sistema nacional de educação: desafio para uma educação igualitária e 

federativa. Educ. Soc., vol.29, no.105. Campinas. 2008. 

CURY, C. R. J. Vinte Anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Jornal de Políticas Educacionais v.10, n.20. 2016. 

DIAS, L. C.; CINTRA, R. M.; SOUZA, J.; ARANHA, C. Valor nutricional da alimentação 

escolar oferecida em uma rede municipal de ensino. Revista Ciência em Extensão. 2012. 

DOURADO, Luiz Fernandes. Sistema Nacional de Educação, Federalismo e os obstáculos ao 

direito à educação básica. Educ. Soc., vol.34, no.124. Campinas. 2013. 



164 
 

 

DUFLO, E.; DUPAS, P.; KREMER, M. Peer Effects, Pupil-teacher Ratios, and Teacher 

Incentives: Evidence from a Randomized Evaluation in Kenya. 2007. 

DURU-BELLAT, F.; MINGAT, A. Measuring Excellence and Equity in Education: 

Conceptual and Methodological Issues. In: Van den Branden, K., Van Avermaet, P., & Van 

Houtte, M. (Eds.). Equity and Excellence in Education: Towards maximal learning 

opportunities for all students. Routledge. 2011. 

ELACQUA, G.; MUNEVAR, I.; SANCHEZ; F.; SANTOS, H. The Impact of Decentralized 

Decision Making on Student Outcomes and Teacher Quality - Evidence from Colombia. IDB 

WORKING PAPER SERIES Nº IDB-WP-01058. 2019. 

“FAZ DIFERENÇA?”. Propostas “Igualdade Tem Voto” – Educação. 2018. Disponível em: 

<https://igualdadetemvoto.com.br/wp-

content/uploads/2018/08/PROPOSTAS_FD_EDUCACAO.pdf>. 

FERRAZ, J.; POLEN, A. E.; QUIRINO, S. Finbra e Siope, o que os dados nos dizem? In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, 26. 

Brasília: Anpae, 2013. 

FREITAS, A.; BARIONI JÚNIOR, W.; FERREIRA, R.; CRUZ, C.; MOREIRA, A.; 

DUARTE, D. Técnicas de análises exploratórias em dados de cultivares de alfafa. Revista 

Brasileira de Zootecnia, vol.37 no.9. Viçosa-MG. 2008. 

GALIANI, S.; GERTLER, P.; SCHARGRODSKY, E. School decentralization: Helping the 

good get better but leaving the poor behind. Journal of Public Economics, 2008. 

GERTLER, P.; RUBIO-CODINA, M.; PATRINOS, H. Empowering Parents to Improve 

Education: Evidence from Rural Mexico. Journal of Development Studies. 2011. 

GLEWWE, P.; MALGA, E. The Impacts of School Management Reforms in Madagascar: Do 

the Impacts Vary by Teacher Type? 2011. 

GRIN, Eduardo; ABRUCIO, Fernando. Quando feds e locals não falam a mesma língua: uma 

análise sobre dissonâncias na cooperação federativa. Cadernos EBAPE.BR, v. 14, nº 3. Rio de 

Janeiro-RJ. 2017. 

HANUSHEK, Eric; WOESSMANN, Ludger. The Role of Educational Quality in Economic 

Growth. World Bank Policy Working Paper 4122. 2007. 



165 
 

 

HANUSHEK, E.; LINK, S.; WOESSMANN, L. Does school autonomy make sense 

everywhere? Panel estimates from PISA. Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 

104(C). 2011. 

HASTINGS JR., C.; MOSTELLER, F.; TUKEY, J.; WINSOR, C. Low moments for small 

samples: a comparative study of order statistics. Annals of Mathematical Statistics. 1947. 

HINE, J.; TORBAGHAN, M.; BURROW, M.; USMAN, K. (2019). Evidence on impact of 

rural roads on poverty and economic development. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: 

Institute of Development Studies. 

HUTMACHER, W. Introduction. In: W. Hutmacher; D. Cochrane; & N. Bottani (Eds.). In 

Pursuit of Equity in Education: using international indicators to compare equity policies. New 

York: Klumer Academic Publishers. 2011. 

HYMAN, Joshua. Does Money Matter in the Long Run? Effects of School Spending on 

Educational Attainment. American Economic Journal: economic policy, vol. 9. 2017. 

INCHAUSTE, G. Decentralization in Bolivia: Has It Made a Difference? In E. Ahmad, and G. 

Brosio, eds. Does Decentralization Enhance Service Delivery and Poverty Reduction? 

Cheltenham: Edward Elgar. 2009. 

JACKSON, C. K.; JOHNSON, R. C.; PERSICO, C. The Effects of School Spending on 

Educational and Economic Outcomes: Evidence from School Finance Reforms. NBER 

Working Paper No. 20847. 2015. 

LAFORTUNE, J.; ROTHSTEIN, J.; SCHANZENBACH, D. W. School Finance Reform and 

the Distribution of Student Achievement. American Economic Journal: applied economics, vol. 

10. 2018 

LÁZARO, André; CALLEGARI, Caio. Educação para a igualdade. 2017. Disponível em: 

<https://educacao.estadao.com.br/blogs/educacao-e-etc/educacao-para-a-igualdade/>. 

LEVIN, B. Approaches to Equity in Policy for Lifelong Learning. Paris: Paper prepared for the 

OECD. 2003. 

LIBERMANN, Angelita; BERTOLINI, Geysler. Tendências de pesquisa em políticas públicas: 

uma avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Ciência & Saúde 

Coletiva, 20(11):3533-3546, 2015. 



166 
 

 

LOPES, Bruno; DOULA, Sheila. Políticas Públicas e Governança: análise do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar no Sudeste Brasileiro. Espacios. Vol. 37 (Nº 20) Año 2016. 

Pág. 18. 

LOPES, Bruno. Análise da implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE a partir de instrumentos de avaliação de políticas e fiscalização de programas 

governamentais. Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências 

do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, para obtenção do título de Doctor 

Scientiae. 2017. 

MACHADO, J. A.; PALOTTI, P. L. M. Entre cooperação e centralização: Federalismo e 

políticas sociais no Brasil pós-1988. RBCS Vol. 30 n° 88 junho/2015. 

MACHADO, J. A. Federalismo e políticas sociais: conexões a partir da Teoria da Agência. 

Revista do Servidor Público. Brasília-DF. 2018. 

MACHADO, P.; SCHMITZ, B.; GONZÁLEZ-CHICA, D.; CORSO, A.; VASCONCELOS, 

F.; GABRIEL, C. Compra de alimentos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE): estudo transversal com o universo de municípios brasileiros. 

Ciência & Saúde Coletiva, 23(12):4153-4164, 2018 

MANFIO, C.; COSTA, V. Políticas de educação no Brasil: desafios à regulamentação das leis 

e ao amplo acesso à educação pública. Revista COCAR, Belém, V.13. N.25, p. 373 a 398 – 

Jan./Abr. 2019. 

MATIHARA, Celso Hideki; Thatiana Santos Trevisani; Selson Garutti. Valor nutricional da 

merenda escolar e sua aceitabilidade. Revista Saúde e Pesquisa. 2010. 

MENEZES, Ebenezer; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete PNLD (Programa Nacional do 

Livro Didático). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: 

Midiamix, 2001. 

MENEZES-FILHO, Naercio. Os Determinantes do Desempenho Escolar do Brasil. Ed.: 

Instituto Futuro Brasil, Ibmec-SP e FEA-USP, 2007. 

MORGAN, K; SONNINO, R. Repensando a alimentação escolar: o poder do prato público. In: 

Estado do Mundo 2010: transformando culturas - do consumismo à sustentabilidade. 

Disponível em: http://www.wwiuma.org.br/estado_2010.pdf. 



167 
 

 

MOTTA, F.; BUÍSSA, L.; BARBOSA, M. O financiamento da educação no Brasil como 

instrumento de aprofundamento da desigualdade social. A&C – R. de Dir. Adm. Const. Belo 

Horizonte-MG. 2018. 

MUNIZ, V.; CARVALHO, A. O Programa Nacional de Alimentação Escolar em município do 

estado da Paraíba: um estudo sob o olhar dos beneficiários do Programa. Revista Nutrição. 

2008. 

OATES, Wallace. An Essay on Fiscal Federalism, Journal of Economic Literature, 37, issue 3. 

1999. 

OBINGER, H.; Leibfri, S.; Castles, F. G. Introduction: federalism and the Welfare State. In: 

Federalism and the Welfare State: new world and european experiences. New York: Cambridge 

University, 2005. 

OCDE - ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO. Equity in Education: Breaking down Barriers to Social Mobility. 2018. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/publications/equity-in-education-9789264073234-

en.htm>. 

OLIVEIRA, João Antônio de. [Sem título]. Audiência Pública na Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes do Senado Federal. 18 de novembro de 2019. 

PAES DE BARROS, Ricardo et al. Políticas públicas para redução do abandono e evasão 

escolar de jovens. Fundação Brava, Instituto Unibanco, Insper, Instituto Ayrton Senna, 2017. 

Disponível em: <http://gesta.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Politicas-Publicas-para-

reducao-do-abandono-e-evasao-escolar-de-jovens.pdf>. 

PAES DE BARROS, R.; MENDONÇA, R. The Impact of Three Institutional Innovations in 

Brazilian Education. Organization Matters: Agency Problems in Health and Education in Latin 

America: 75. 1998. 

PEREIRA, I.; ANDRADE, L.; SPYRIDES, M. H.; LYRA, C. Estado nutricional de menores 

de 5 anos de idade no Brasil: evidências da polarização epidemiológica nutricional. Pereira et 

al. Ciência & Saúde Coletiva. 2017. 

PFEFFER, Fabian. Equality and quality in education. A comparative study of 19 countries. 

Social Science Research, v. 51. 2015. 



168 
 

 

RIBEIRO, Andreia; JESUS, Wellington. A evolução dos recursos federais nos programas de 

transporte escolar: impactos na educação básica. Rev. Bras. Estud. Pedagog. vol.95 no.241 

Brasília. 2014. 

SANTOS, G.; OLIVEIRA, M. A.; TRAJANO JR., E. O que é mais vantajoso para o município 

de Patos de Minas manter próprio ou terceirizar o transporte público escolar rural? Um estudo 

de caso. XX Congresso Brasileiro de Custos – Uberlândia, MG, Brasil, 18 a 20 de novembro 

de 2013.   

SEGATTO, Catarina; ABRUCIO, Fernando.  Cooperação em uma federação heterogênea: o 

regime de colaboração na educação em seis estados brasileiros. Revista Brasileira de Educação 

v. 21 n. 65 abr.-jun. 2016. 

SEGATTO, C. O papel dos governos estaduais nas políticas municipais de Educação: uma 

análise dos modelos de cooperação intergovernamental. Tese (doutorado) - Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo EAESP/FGV, 2015. 

SHAH, A.; THOMPSON, T.; ZOU, H. The Impact of Decentralization on Service Delivery, 

Corruption, Fiscal Management and Growth in Developing and Emerging Market Economies: 

A Synthesis of Empirical Evidence.” CESifo DICE Report, 1/2004. 2004. 

SILVA, Raquel; FERNANDES, Taciana. Valor nutricional da merenda oferecida em uma 

escola municipal do agreste pernambucano. Revista Baiana de Saúde Pública. 2014. 

SIMIELLI, Lara Elena. Equidade educacional no Brasil: análise das oportunidades 

educacionais em 2001 e 2011. Tese apresentada ao curso de Doutorado da Fundação Getulio 

Vargas. São Paulo-SP. 2015. Disponível em: < 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13438>. 

SKOUFIAS, E.; NARAYAN, A.; KAISER, K.; DASGUPTA, B. Electoral Accountability, 

Fiscal Decentralization and Service Delivery in Indonesia. Policy and Research Series Paper 

5614. Washington, DC: The World Bank. 2011. 

TANNO, Claudio Riyudi. Universalização, Qualidade e Equidade na Alocação de Recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB): Proposta de Aprimoramento para a Implantação do 

Custo Aluno Qualidade (CAQ). Estudo Técnico nº 24/2017 da Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados. Brasília-DF. 2017. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13438


169 
 

 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica: 2019. Ed. Moderna. São 

Paulo-SP. 2019 (a). 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Nota Técnica: Análise da relação entre investimento por aluno 

e qualidade do ensino. São Paulo-SP. 2019 (b). Disponível em: 

<https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/319.pdf?477736800>. 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Relatório “Educação Já”. Versão para debate. São Paulo-SP. 

2018 (a). 

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação Já: Propostas para Aprimoramento nos Mecanismos 

de Financiamento da Educação Básica. São Paulo-SP. 2018 (b). 

TOMASETTO, M. Z. C.; LIMA, J. F.; SHIKIDA, P. F. A. Desenvolvimento local e agricultura 

familiar: o caso da produção de açúcar mascavo em Capanema - Paraná. INTERAÇÕES, 

Campo Grande, v. 10, n. 1, p. 21-30, jan./jun. 2009. 

UNESCO. Manual para a medição da equidade na educação. 2019. Brasília-DF. Disponível 

em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single 

view/news/handbook_on_measuring_equity_in_education_in_portuguese/>. 

VEIGA, J. E. Agricultura familiar e sustentabilidade. Cadernos de Ciência e Tecnologia. 

Brasília, DF, v. 13, n. 3, p. 383-404, set./dez. 1996. 

WILLMS, J.D.; TRAMONTE, L.; DUARTE, J.; & BOS, S. Assessing Educational Equality 

and Equity with Large-Scale Assessment Data: Brazil as a Case Study (Technical Note No. 

IDB-TN-389). Washington: Inter-American Development Bank. 2012. 

ZIPP, Aileen; EISSING, Gunter. Studies on the influence of breakfast on the mental 

performance of school children and adolescentes. Journal of Public Health, 2018. 


