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RESUMO 

 

 A dissertação que ora é apresentada procura identificar se há a adoção dos  princípios 

norteadores da nova gestão pública na gestão dos recursos financeiros que são transferidos 

para as escolas públicas. Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito um levantamento 

teórico-conceitual sobre  o processo de reforma do estado  e consultados  os dados oficiais 

sobre administração financeira pública e proficiência dos alunos da rede estadual de 

Pernambuco. O estudo não identificou relação significativa entre o valor repassado para as 

escolas e a variação da proficiência dos alunos das escolas estudadas. O resultado do trabalho 

indica que ainda é muito incipiente a introdução das práticas do modelo gerencial na área de 

gestão dos recursos públicos para a educação, o que gera atrasos na transferência dos recursos 

financeiros que as escolas fazem jus. Para reverter esse quadro é  necessário romper com os  

modelos tradicionais de administrar os recursos públicos e a introdução de uma nova  cultura 

de gestão, que permita a atuação de forma ágil e eficiente dos diversos atores envolvidos 

nessa atividade. A introdução de práticas gerenciais extraídas da gestão privada, como 

preconiza a nova gestão pública, poderá ser um caminho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACTS 

 

 

 
The dissertation which is now being presented aims to identify whether those directive 

principles and guidelines for a new public management have been adopted specially on the 

management for financial resources which have been transferred to public schools. A 

theoretical-conceptual survey on the state reforming process for developing research has been 

made as well as both the official data on public financial administration and students’ 

proficiency from Public Schools in the State of Pernambuco have been duly consulted. It has 

not been identified in the present study a significant relationship between the values 

transferred to the schools and the variation on students’ proficiency from those schools 

studied. The result of such a job points towards a direction in which is still extremely low the 

introduction of managerial model practices, into the field of managing public resources for 

education, that results in delays for transferring financial resources owed to public schools. In 

order to reverting such a situation it is needed to split off traditional models for managing 

public resources, as well as introducing a new management culture which allows for acting 

quickly and efficiently on the part of different actors involved in this activity. The 

introduction of managerial practices extracted from private management, as it has been 

recommended by the new public management, might be a good way. 
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1 PROBLEMA 

 

 

 Quatro partes estruturam este capítulo. Inicialmente se faz uma breve introdução ao 

tema, quando é apresentado o problema da pesquisa. Em seguida, abordam-se os objetivos da 

pesquisa, representados pelo objetivo final e pelos objetivos intermediários. Na seqüência  

apresenta-se a delimitação do estudo, em que se indica o que está incluso no escopo do 

pesquisa e o que não será alvo de estudo. Por fim, procede-se à ordem de relevância do 

presente trabalho. 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

 

 A educação pública de qualidade é um dos temas de mais relevância da atualidade.  

Historicamente, o ensino brasileiro sempre teve por marca atender às camadas mais abastadas 

da sociedade, acarretando, às classes mais pobres, privação do direito à educação. Castro 

(l971), ao desenvolver estudos a esse respeito, concluiu ser possível afirmar que os mercados 

de trabalho são profundamente imperfeitos e que os filhos dos ricos, por obterem melhor nível 

de educação, conseguem os empregos com melhor remuneração, em virtude de certo poder de 

monopólio de seus pais no mercado, ou mesmo de um melhor aproveitamento das 

imperfeições existentes. 

De acordo com Pinto (2000, p. 97), pode-se dizer, “com certo exagero”, que o período 

compreendido entre a promulgação da Constituição de 1946 até o final da década de 1950 foi 

um período de ensino público de qualidade. Contudo, era um ensino público para poucos, a 

exemplo da universidade pública atual. Excluía a maioria da população do país, encontrada na 

zona rural, bem como, por sua organização e dinâmica, excluía os segmentos mais pobres da 

população urbana, que não dispunha de meios para freqüentá-la. 

Uma pesquisa nacional sobre qualidade da educação revela uma noção firmemente 

assentada entre os pais de alunos de escolas públicas: a escola da iniciativa privada oferece 

melhor qualidade de ensino (INEP, 2004). 

O tema qualidade no âmbito da escola pública é relativamente recente em virtude de 

guardar estreita relação com o financiamento da educação.  Inicialmente a discussão se 
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centrava na garantia do acesso de todos à educação básica. Mais recentemente, ultrapassadas 

as barreiras de universalização do ensino, o bojo das discussões da educação pública de 

qualidade reside no financiamento dos sistemas públicos de ensino, o que vem cada vez mais 

chamando a atenção das autoridades e da sociedade civil. 

   

 A partir da década de 1990, os estudos sobre financiamento da educação pública no 

Brasil passaram a abordar, de forma mais veemente, a insuficiência de recursos para a 

educação básica. O objetivo era encontrar um valor de investimento por aluno que melhorasse 

a qualidade da educação e também ampliasse o acesso da população a essa área social 

(Duarte, 2005). 

  

 O Brasil investe em educação, conforme dados do INEP de 2005, 4,5% do seu PIB. É 

bem verdade que este percentual está abaixo do empregado em países como a Finlândia, 

referência mundial em educação, cujo percentual de investimento é de 6,5% do PIB. Em 

compensação, países da União Européia, como Alemanha, Espanha, Itália e Irlanda, gastam 

com educação, segundo dados do IBGE, percentuais bem próximos do que é gasto no Brasil 

(IBGE, 2008). 

 A tônica deste trabalho está focada na gestão dos recursos públicos, em contraponto à 

premissa de sua insuficiência.  Busca analisar se a distribuição desses recursos para as redes 

públicas de ensino, bem como sua utilização, por parte das escolas,   guarda conformidade 

com os princípios constitucionais da nova administração pública, em que são apregoadas a 

eficiência e eficácia.  

. A Administração Pública no Brasil,  a exemplo de muitos outros países, vem sofrendo 

reformas profundas, cujo principal fator é a introdução de princípios gerenciais há muito 

praticados na gestão do setor privado, ou seja, descartando-se, assim  o modelo burocrático 

tradicional. O Plano Diretor da Reforma do Estado, editado em 1995, coordenado, na época, 

pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, estabeleceu um modelo, objetivando 

uma “Nova Administração Pública”. Seu referencial teórico teve por base uma cultura 

gerencial, fundamentada em modernos conceitos de Administração Pública e voltada para 

resultados. Nesse contexto, foi criado, no âmbito do governo federal, o Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE, com finalidade de prestar assistência financeira às escolas do 

ensino fundamental. No âmbito do Estado de Pernambuco, também foi criado o Programa 

Dinheiro na Escola – PDE, objetivando assistir financeiramente  às escolas, incluindo as de 

ensino médio. 
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 O presente trabalho propõe estudar os procedimentos de descentralização de recursos 

públicos para as escolas, pela administração central da Secretaria Estadual de Educação de 

Pernambuco ─ SEE, como também busca identificar se os princípios da eficiência e eficácia, 

norteadores da nova gestão pública são seguidos pelos gestores das escolas beneficiadas com 

esses recursos. 

 Assim, o presente estudo pretende responder à seguinte questão: os recursos públicos 

destinados aos repasses para as escolas são geridos consoante os princípios da eficiência e 

eficácia da nova gestão pública?  

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 – Objetivo Final 
 

 

 Este trabalho propõe-se estudar os procedimentos de descentralização de  recursos 

públicos para as escolas, pela administração central da Secretaria Estadual de Educação de 

Pernambuco, como também busca identificar se os princípios da eficiência e eficácia, 

norteadores da nova gestão pública, estão devidamente observados pelas gestões das escolas 

beneficiadas com tais recursos e pela administração central da SEE, que repassa tais recursos. 

 O objetivo final, deste estudo, reitere-se, é, pois, investigar e responder se as formas de 

gerenciar os recursos públicos destinados aos repasses para as escolas estão em consonância 

com os princípios da eficiência e eficácia da nova gestão pública. 

 

 

1.2.2 – Objetivos Intermediários  
 

 

 Os objetivos intermediários enfocados neste estudo são: 

 

� Levantar o volume de recursos públicos que são distribuídos para as escolas da rede 

estadual; 

� Analisar o fluxo do processo de distribuição dos recursos para as escolas, com vistas a 

identificar se existem e quais são os critérios de distribuição para as referidas escolas; 

� Verificar como as escolas utilizam os recursos públicos que lhes são repassados. 
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� Relacionar o emprego dos recursos recebidos pelas escolas aos princípios da eficiência 

e eficácia da gestão pública. 

� Relacionar o volume de recursos públicos recebidos pelas escolas da rede estadual 

com os seus resultados alcançados no IDEB. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

 

 Pela vasta possibilidade investigativa na área, é imperioso estabelecer limites. Por isso 

o estudo está adstrito ao âmbito da rede estadual de ensino do Estado de Pernambuco e busca 

apenas analisar o processo de distribuição e de utilização dos recursos públicos repassados 

diretamente às escolas, o que exclui, portanto, o processo de transferência e aplicação de 

quaisquer outros tipos de recursos. A ocorrência do estudo circunscreve-se à execução 

financeira relativa aos orçamentos do período de 2004 a 2007. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 
 

 

 Garantir a manutenção das atividades de ensino e, a partir disto, propiciar uma boa 

infra-estrutura e equipamentos adequados para as escolas são componentes indispensáveis 

para desenvolver os processos de ensino e aprendizagem. Para manutenção dessas atividades, 

é necessário garantir recursos financeiros. A política de financiamento estabelecida a partir de 

1996 vem induzindo a autonomia e a descentralização da gestão dos recursos alocados nas 

escolas da rede pública. Contudo, sem uma gestão eficiente dessa autonomia e 

descentralização, o aluno, foco da educação, não se beneficiará de tais recursos. 

 A relevância deste estudo se funda em possivelmente melhorar o gerenciamento dos 

recursos públicos das instituições que cuidam da educação. Além disso, visa a também 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do nível central da Secretaria de Educação de 

Pernambuco, acerca dos recursos vinculados e destinados ao ensino. Acrescente-se que os 

resultados alcançados poderão concorrer para desenvolver habilidades e competências dos 

gestores, além de servir de objeto de diagnóstico àqueles que tomam decisões, subsidiando os 
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administradores públicos no tocante a utilizarem de forma prática as ferramentas gerenciais ao 

alcance de todos. 

 Por fim a pesquisa poderá ser útil à sociedade em geral, dado que as pessoas precisam 

tomar consciência da inegável relevância da boa gestão dos dinheiros públicos, notadamente 

dos recursos destinados à educação, o que provavelmente melhorará a tão sonhada qualidade 

do ensino público. Apesar do estudo não seja, de forma alguma exaustivo, o presente trabalho 

visa a contribuir para a teoria, política e práticas relacionadas à gestão dos recursos públicos, 

especialmente àqueles direcionados à educação básica brasileira. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Aqui, para melhor contextualizar o problema levantado, faz-se apresentação de uma 

base teórica, a qual principia com um apanhado histórico sobre o acesso à educação no Brasil. 

Discutem-se, em seguida, os estudos acerca do financiamento da educação básica no Brasil, 

com as referências legais que têm norteado o tema. Também será abordada a conceituação da 

Nova Administração Pública, com seu conteúdo ainda em maturação no nosso país, trazendo 

a discussão sobre a Reforma Administrativa do Aparelho do Estado, no âmbito da 

Administração Pública Federal. Será feita ainda uma abordagem sobre a Reforma 

Administrativa do Estado de Pernambuco. Destaca-se o  Programa Dinheiro Direto na Escola, 

um dos mecanismos criados para descentralização de recursos financeiros para as escolas da 

rede estadual. Por fim serão explicitados os conceitos de eficiência e eficácia, princípios 

norteadores da gestão pública, como também será apresentado o conceito do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB –, indicador criado pelo Ministério da 

Educação para monitorar as metas de melhoria da qualidade da educação básica. 

 

2.1 O ACESSO À EDUCAÇÃO NO BRASIL (BREVE HISTÓRICO) 
 

 

 A história da educação no Brasil, de maneira bem sucinta, pode ser apresentada, no 

tocante ao acesso, em três grandes fases: o período colonial, caracterizado como privilégio de 

poucos; o período imperial, período em que a Constituição Brasileira de 1824 garantiu a 

gratuidade da instrução primária a todos os cidadãos (excluída a população escrava), 

caracteriza-se por ser um direito comum a poucos; o último período com a instauração da 

Constituição de 1988, a qual consagrou a educação como direito de todos (Martins, 2004). 

 Para Pinto (2000, p. 50), a primeira fase foi marcada pela omissão absoluta do Estado 

no período do monopólio dos Jesuítas (1549 a 1759) e, mesmo após a expulsão dessa ordem 

religiosa, a realidade pouco mudou. Naquela época o financiamento da educação se dava por 

meio das rendas da Igreja (não havia investimento da Coroa) e os privilegiados no acesso à 

educação eram os brancos e os índios aculturados. Com a proclamação da independência, foi 

promulgada a lei da instrução pública, prometida por Dom Pedro às vésperas do movimento 

que culminou na independência. Estabelecia que em todas as cidades, vilas e lugares mais 
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populosos haveria escolas de primeiras letras. Na época, e em virtude da expulsão dos 

jesuítas, as populações que estudavam nas missões ficaram privadas do acesso à educação. A 

partir de então não houve alteração substancial em relação à inclusão social, pois ainda se 

tolhia o direito à educação dos escravos, que não eram considerados cidadãos. Mesmo a 

proclamação da república não acarretou alterações ao cenário da época: 

 
A proclamação da República, com sua Constituição 

Liberal, atribuindo mais à família que ao Estado os 

compromissos da educação, isto em um país que havia 

saído de quatro séculos de escravidão, reforçou a 

política oficial de alheamento frente aos assuntos da 

educação, em especial, por parte do governo central 

(Pinto, 2000, p. 53). 

 

 A terceira fase inicia-se com a promulgação da Constituição de 1934 quando pela 

primeira vez é inserida a vinculação de um percentual de recursos tributários para custear os 

sistemas de ensino dos entes federados. 

 

 

2.2 O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é um direito social, e que 

cabe ao poder público assegurar esse direito à sociedade. Para tanto o poder público aloca 

cota significativa de recursos do seu orçamento, com o objetivo de transformar esse 

investimento em resultados de prevenção de várias questões que afetam a população, a 

exemplo dos custos com a saúde pública, violência urbana, entre vários outros aspectos da 

área social. 

 A história recente da educação no Brasil tem sido marcada por uma constante luta em 

prol de melhor atendimento escolar. Setores representativos da educação, depois de vencida a 

batalha pela universalização do ensino fundamental, voltam-se para reivindicar a 

disponibilização de mais recursos orçamentários em busca de uma educação de qualidade. Em 

recente estudo a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um grupo que reúne 200 das 

principais entidades e fundações ligadas à educação, concluiu ser necessário o Brasil gastar 
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mais 21 bilhões de reais dos 72 que gasta atualmente em educação. Isso representa acrescer 

mais de um terço do que já é investido (Aranha, 2007). 

 Os gastos com educação no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas e 

Estudos Educacionais Anísio Teixeira - INEP, atingem o percentual de 4,5% de seu Produto 

Interno Bruto – PIB, conforme Quadro 1, distribuída por nível de ensino. 

 

 

Quadro 1 - Estimativa Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Nível de Ensino - Brasil 2000 – 2005. 

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em Relação ao PIB 

Total 

Níveis de Ensino  

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Terciária * 

De 1ª a 4ª 
Séries ou 

Anos Iniciais 

De 5ª a 8ª 
Séries ou 

Anos Finais 

2000 4,7 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,8 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,8 3,8 0,4 1,7 1,3 0,5 1,0 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,3 0,5 0,8 

2005 4,5 3,7 0,4 1,5 1,3 0,5 0,9 

Fonte: Inep/MEC 
(*) A Educação Terciária corresponde aos níveis de Educação Superior em Tecnologia, os demais cursos de Graduação (exceto cursos 

seqüenciais e especializações), Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado. 

 

 Segundo dados do IBGE (2005), países como a Finlândia e os Estados Unidos 

aplicam, respectivamente, 6,5% e 5,9% do PIB. O Brasil, por sua vez, conforme dados do 

INEP, aplica apenas 4,5% do PIB. Mais recursos para a educação são sempre reivindicados, 

porém, em contrapartida, estudos realizados pelo INEP (2004) apontam que a 

descentralização dos recursos é precariamente gerenciada na administração central como 

também a utilização desses, nas escolas, favorece o desperdício, culminando, assim, a não 

utilização de forma eficaz e eficiente para fazer face às necessidades dos sistemas de ensino. 

No foco das discussões, mais recentemente, estão a vigilância sobre a obrigatoriedade do 

emprego dos recursos orçamentários, conforme determina a constituição, e o seu 

financiamento (Plank, 1998). 

 O artigo 212 da Constituição Federal de 1988 determina que a União aplique, 

anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no 
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mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. Com a promulgação da Constituição, a 

organização da educação básica brasileira, que anteriormente era composta por 26 grandes 

sistemas estaduais autônomos, articulados a partir da regulamentação estabelecida na Lei de 

Diretrizes e Bases, no 4.204/1961, e na Lei no 5692/1971, passou a contar com de mais de 

cinco mil sistemas, representados pelas redes públicas municipais. Para abastecer de recursos 

esses sistemas, existe um aparato de normas e regulamentos que deve ser cumprido não só 

pela administração central, que repassa os recursos, como também pelos sistemas de educação 

pública, que os utilizam (França; Neto, 2002). 

 Um problema a ser enfrentado é o processamento da transferência de recursos pelos 

sistemas de educação pública para as escolas, que é centralizado e muitas vezes se abriga sob 

o manto de critérios casuísticos e clientelistas. O inchaço das atividades meio da 

administração central, além da carência de atividades de planejamento, também pode ser 

considerado como desperdício de dinheiro público (Plank, 1998). 

 

 Sendo assim, esses fatores concorrem para que os recursos não cheguem, ou, não 

cheguem em tempo hábil, às escolas e ao seu público alvo, que é o aluno. Esta situação 

demonstra que os gestores da educação necessitam conhecer os aspectos relacionados à 

execução financeira dos recursos públicos para melhor poder geri-los, como também para ter 

conhecimento do quanto lhe é devido. Acerca do assunto, a literatura há muito já registra tais 

dificuldades: 

 
Outro problema muito sério, que ocorria com os recursos 

vinculados destinados à educação, em especial nos 

momentos de inflação elevada, era o atraso na aplicação 

dos recursos em relação ao momento da arrecadação do 

tributo, de tal forma que, em virtude da corrosão 

inflacionária, o percentual efetivamente aplicado em 

educação (considerando os valores corrigidos 

monetariamente) era muito inferior àquele determinado 

legalmente (Pinto, 2000, p. 60). 

 

   Para Weber (1998) a ausência de mecanismos que permitam às escolas receberem e 

gerirem recursos públicos como também a regularidade nos repasses desses recursos é um 
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ponto muito importante a ser investigado. A autora, falando sobre o atraso nos repasses de 

recursos públicos destinados à educação, ao referir-se ao Salário Educação, ressalta que em 

1987, o convênio com o FNDE foi assinado em fevereiro, mas o dinheiro somente começou a 

chegar às Secretarias Estaduais de educação a partir de agosto de 1988. Da mesma forma,  os 

recursos provenientes do convênio firmado em julho daquele ano somente começaram a ser 

repassados em outubro. E, no ano de 1989, o convênio foi assinado em setembro, porém,  o 

montante destinado aos estados só chegou às secretarias ao final de novembro desse mesmo 

ano. 

Considerando o que foi abordado é de se concluir que o Brasil destina parte considerável 

dos recursos do orçamento para a área de ensino, porém, os estudos indicam  que a melhoria 

do gerenciamento dos recursos  se faz necessária para tornar a utilização desses recursos mais 

eficiente e eficaz, erradicando as situações de atraso  e de desperdício comentadas. É 

necessário, portanto, a introdução de novas práticas gerenciais, tanto no âmbito das escolas 

como na administração central dos órgãos que transferem os recursos para as unidades 

escolares.  

A seguir será comentada a  Nova Administração Pública – NAP, movimento que busca 

introduzir práticas gerenciais próprias das empresas privadas no setor público. 

  
 
 

2.3 A NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

A Nova Administração Pública (NAP)   é um movimento que  teve sua origem a partir 

da década de 1970 ligado às mudanças que começaram a ocorrer  primeiramente nas 

administrações públicas dos Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália visando à 

reforma do Estado. Nesses países, objetivando promover a  reforma administrativa do Estado, 

passaram a ser introduzidos, no serviço público,  os conhecimentos gerenciais e de gestão 

empresarial  próprios do setor privado (De Paula, 2005, p 22). Esse movimento, que é também 

chamado de  Administração Pública gerencial, é conceituado como uma série de políticas, 

técnicas e princípios voltados para o manejo da gestão pública, recomendáveis como práticas 

para melhorias operacionais nas instituições do poder executivo. O pensamento  da época é 

que os problemas relacionados à despesa  pública elevada na economia, baixo nível de 

eficiência, eficácia e efetividade na administração pública, crescente nível de insatisfação dos 

cidadãos com a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, eram  inerentes a 

quase todos os países (Matias-Pereira, 2008b). 
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 De Paula (2005, p. 53), ao comentar sobre o movimento gerencialista, afirma que a 

composição dos discursos dos agentes da indústria do management, nos anos 1980 e 1990, 

consolidavam os seguintes elementos: a crítica das organizações burocráticas, a valorização 

da cultura do management e a conversão de práticas administrativas em “modismos 

gerenciais”. Segundo a autora as bases teóricas da Nova Administração Pública estão 

assentadas no pensamento neoliberal e na teoria da escolha pública, sendo esta um conceito da 

teoria econômica, na qual os fundamentos da economia de mercado são aplicados à política e 

aos serviços públicos. Em síntese, a argumentação trazida por essa teoria é a de que nem todas 

as questões são adequadamente solucionadas no âmbito dos mercados, a exemplo das regras 

eleitorais, o comportamento dos eleitores, os partidos políticos e a burocracia.  

Matias-Pereira (2008, p. 60) assinala que a tendência de promover a reforma do 

Estado, em nível mundial, tem como fundamento a preocupação dos governos em empreender 

esforços para modernizar e agilizar a administração pública, observando  que o modelo  

gerencial, que vem passando por distintas mudanças, busca ocupar o espaço do antigo modelo 

burocrático weberiano. Segundo o  autor o  que se buscou com a Reforma do Estado é a 

substituição do modelo burocrático pelo modelo gerencial. Este, pautado em princípios da 

administração das empresas privadas, traz novos conceitos de gestão, os quais os 

reformadores acreditam que podem ser aplicados com sucesso em muitos setores da 

administração pública: administração por objetivos, downsizing, serviços públicos voltados 

para o consumidor, empowerment, pagamento por desempenho, qualidade total, formas de 

descentralização. 

As reformas para implementação da Nova Administração Pública – NAP – pautaram-

se na redução do Estado e seu impulso não buscou somente a eficiência: também se 

traduziram na liberdade dos usuários quanto às escolhas dos serviços públicos, 

descentralização, avaliação de desempenho, orientação para resultados, flexibilidade, 

delegação, responsabilização dos gestores públicos, transparência e democracia participativa. 

Buscar a introdução de valores como a eficiência e eficácia no funcionamento da 

Administração Pública teve a finalidade de melhorar o desempenho da gestão, em contraponto 

aos valores tradicionais do modelo administrativo burocrático. 

 Prado (2007, apud Ferlie e all, 1999) aponta  a existência de pelo menos quatro 

correntes dentro da NAP, a saber:  

a) NAP I – o impulso para a eficiência;  

b) NAP II – downsizing e descentralização;  

c) NAP III – busca da excelência e;  
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d) NAP IV – orientação para o serviço público. 

A corrente intitulada NAP I tem por característica fortalecer a centralização do poder 

nos escalões superiores da administração, com administradores de perfis generalistas em 

detrimento dos especialistas; com visão orientada para o mercado e conseqüentemente para o 

cliente, que passou a ser reconhecido como cliente-cidadão; pauta-se, também, pela 

desregulamentação do mercado de trabalho, culminando na adoção de contratos de trabalho 

temporários, e pelo estímulo a uma administração empreendedora, aumentando a delegação 

de certo grau de poder aos escalões mais altos da administração. Destaca-se ainda, nessa 

corrente, maior ênfase aos controles de custos das atividades do Estado. 

 A corrente NAP II tem como característica um distanciamento mais forte do modelo 

burocrático. Para tanto propõe uma mudança nas questões inerentes à estrutura 

organizacional. Essa corrente busca maior flexibilidade das organizações, sua 

descentralização administrativa, abandono do alto grau de padronização, obtenção de maior 

autonomia por parte das organizações públicas, descentralização da responsabilidade pela 

formulação da estratégia e do orçamento, incremento da terceirização, divisão do quadro de 

pessoal entre um pequeno núcleo estratégico e uma grande periferia operacional e a mudança 

da gestão hierárquica para a gestão baseada em projetos. Também objetiva a redução do 

quadro de pessoal – downsizing – das organizações públicas, com base na justificativa da 

ineficiência dos serviços prestados à sociedade.  

A corrente NAP III é influenciada pelos preceitos da Escola de Relações Humanas, 

cuja ênfase evidenciou a importância da cultura organizacional. Contempla a preocupação 

com a mudança nas organizações e com a forma por que são administrados os aspectos 

relativos à inovação e criatividade, em que o fortalecimento da função de recursos humanos é 

considerado estratégico. Os valores, ritos e símbolos das organizações são aspectos levados ao 

corpo funcional como forma de reconhecimento da cultura organizacional. Há duas 

abordagens presentes nessa corrente (ascendente e descendente), segundo as quais os 

processos de mudança organizacional são conferidos à administração mais alta da organização 

(de cima para baixo) ou aos diversos componentes humanos da organização como um todo 

(de baixo para cima). Esta última abordagem é mais coerente com o Desenvolvimento 

Organizacional.  

A última corrente, a NAP IV, é representada pela fusão de idéias de gestão bem 

sucedidas do setor privado, com o resgate de valores próprios do setor público. Entre suas 

características estão a inclusão de técnicas de gerenciamento voltadas para a qualidade total, a 

preocupação com a excelência dos serviços públicos postos à disposição da sociedade e o 
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estabelecimento de uma missão organizacional que norteie a obtenção dessa excelência. 

Devido à atenção voltada para os valores e opiniões dos usuários dos serviços públicos, essa 

corrente enfatiza a participação dos cidadãos na gestão pública (PRADO, 2007).  

 

2.4 AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NO BRASIL 
 

A história da administração pública brasileira foi marcada por duas reformas que 

deixaram marcas profundas. Na era Vargas foi empreendida uma reforma administrativa cujo 

objetivo foi dotar o Estado de instrumentos que pudessem melhorar seu desempenho 

gerencial. Dentre as várias responsabilidades  do Departamento de Administração do Serviço 

Público – DASP, criado em 1933 para  formular e implantar a reforma administrativa, 

figuravam a administração de pessoal e organização do planejamento e orçamento da União. 

O DASP se transformou no símbolo da busca de um Estado moderno e de uma burocracia 

pública profissional, entretanto, a reforma esbarrou na interferência política das forças que 

sustentavam o governo, as quais impeliam o sistema de mérito e o emprego público como 

favor político ( De Paula, 2005, p. 106).  

A outra reforma foi a operada pelo Decreto-Lei 200, em 1967,  que se traduziu numa 

tentativa de superação da rigidez burocrática, cuja ênfase descentralizadora culminou na 

transferência de atividades da administração direta para autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, com o intuito de dinamizar operacionalmente o 

aparelho do estado por meio da descentralização funcional (Brasil, 1995).   

Segundo Abrucio (1997), a edição do Decreto-Lei 200/67 se configurou na primeira 

tentativa de uma reforma administrativa de cunho gerencial no Brasil.  Para o autor (Abrucio, 

2007) a  implantação da reforma pelo MARE encontrou um modelo de gestão  burocrático e 

formalista bem como  profundamente centralizado em virtude de o país  ter realizado suas 

principais reformas administrativas em contextos autoritários e, portanto, carregar na sua 

história pouca experiência em conduzir reformas em regimes democráticos. 

 Com o advento da Nova República, período em que houve uma  fase de 

desmantelamento da Administração Pública no período Collor, no qual mais de 221 mil 

servidores foram demitidos, aposentados ou colocados em disponibilidade, muitos defendiam 

mudanças no modelo de provisão de serviços públicos.  As medidas de extinção de órgãos e 

entidades e de demissão e disponibilidade de servidores provocaram uma atitude de 

insegurança e inércia dos funcionários públicos acarretando certa paralisia da máquina 

(Marcelino, 2003). 
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 Foi nesse contexto que teve início o movimento  da Nova Administração Pública no 

Brasil. A proposta de Reforma do Aparelho do Estado no governo Fernando Henrique 

Cardoso foi elaborada inicialmente em agosto de 1995 e passou por ampla e polêmica 

discussão no Congresso Nacional (Marcelino, 2003).  

Para Bresser-Pereira a reforma gerencial, reforma do estado, reforma da gestão pública 

ou nova gestão pública,    se fazia necessária dado o grande crescimento que o estado se 

impusera para garantir os direitos sociais, o que  exigia eficiência para realizar o fornecimento 

dos respectivos serviços de educação, saúde, previdência e assistência social (BRESSER-

PEREIRA1, 2007). 

 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE (a reforma gerencial no 

governo FHC), formulado pelo então Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado – MARE, seguiu muitas das linhas básicas da Nova Administração Pública, 

estabelecendo diretrizes para uma nova gestão com flexibilidade administrativa e orientada 

para resultados.  Para implementação da reforma, o MARE principiou por experimentar 

contratos piloto com instituições que se candidataram a operacionalizar suas atividades 

segundo as novas diretrizes. O pensamento vigente era de que o sistema administrativo 

brasileiro necessitaria flexibilizar a gestão pública e ao mesmo tempo tornar o corpo 

burocrático mais accountable em relação à sociedade (BRASIL, 1995). 

 Bresser-Pereira (1997), ao falar sobre a Nova Administração Pública, ressalta que esta 

busca identificar o cidadão, prestar-lhe contas, em resumo, ajustar-se às suas reais 

necessidades. Para alcançar esse objetivo, usa a descentralização e o incentivo à criatividade e 

à inovação, e envolve, ainda, uma mudança na estratégia de gerência, a qual, entretanto, tem 

de ser posta em ação em uma estrutura administrativa reformada, cuja ênfase seja a 

descentralização e a delegação de autoridade. Aduz que uma das características básicas que 

definem a Administração Pública gerencial é a obtenção de resultados. 

 No mesmo sentido, Corrêa (2007) enfatiza que a gestão pública por resultados é 

viabilizada por diversos mecanismos gerenciais, principiando pelo planejamento estratégico 

das ações governamentais, sejam elas organizadas em projetos ou programas; ampliação da 

flexibilidade gerencial; desenvolvimento de indicadores de desempenho; e, por fim, a 

avaliação de desempenho, que, além da medição das metas estabelecidas, fornece subsídios 

para retroalimentação de informações para o desenvolvimento de futuras metas gerenciais. 

                                                           
 
1 Na época, ministro responsável pela implementação da reforma do Estado. 
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 Um ponto central da reforma gerencial do Estado é a capacitação dos servidores de 

forma a qualificá-los para o melhor desempenho de suas atividades, tendo como conseqüência 

uma melhor prestação de serviços à sociedade (CLAD, 1999). 

 Bresser-Pereira (2007) assinala que vários governos estaduais adotaram 

posteriormente essas novas formas de gestão. Dentre eles se encontram o Governo do Estado 

de Pernambuco e o de Minas Gerais. Revela que recebeu um exemplar do Plano Diretor da 

Reforma do Estado, do Governo do Estado de Pernambuco (2000), o qual foi aprovado e 

publicado pela Comissão Diretora da Reforma do Estado e segue fielmente os princípios e 

conceitos da Reforma Gerencial de 1995. 

 

2.5 A REFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO EM PERNAMBUCO 
 

 

 No Estado de Pernambuco, a reforma administrativa teve início, de fato, com a edição 

do Decreto Estadual 21.287, de 05 de fevereiro de 1999, o qual criou a Comissão Diretora de 

Reforma do Estado. Também, através do Decreto 22.730, de 18 de outubro de 2000, que 

instituiu o Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública – PROGESTÃO, 

com objetivo de estabelecer mecanismos e procedimentos que permitissem a mobilização, a 

articulação e o fomento de ações que buscassem a modernização gerencial dos órgãos 

públicos. De tais dispositivos legais originou-se o Plano Diretor da Reforma do Estado do 

Estado de Pernambuco (PDRE, 2000). 

 O modelo de gestão inserido no PDRE buscou instituir novas práticas gerenciais 

modernas e elegeu a avaliação de resultados e o atendimento prestativo e eficiente ao cidadão-

usuário como critério definidor de desempenho. Entre os objetivos específicos da reforma do 

estado, o PDRE elenca a mudança do padrão da gestão pública estadual, transformando-a, de 

uma administração ainda patrimonialista e burocrática, para uma Administração Pública 

gerencial. Ainda sobre os objetivos específicos da reforma do estado de Pernambuco, o PDRE 

visa conscientizar os servidores do seu papel de responsáveis pelos resultados obtidos, 

ajustando os efetivos de pessoal a padrões elevados de desempenho gerencial e profissional 

(PDRE, 2000).  

 A criação da Escola de Governo foi uma das iniciativas, dentro do PDRE, 

implantada para a formação dos servidores com objetivo de disseminar o conhecimento das 

novas práticas de gestão (Gusmão, 2007): 
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“Outra estratégia envolveu a realização de cursos de 

extensão oferecidos pela Escola de Governo, criada pelo 

Decreto nº 23.250, de 14 de abril de 2001, por um 

movimento de Reforma, como ente responsável pela 

capacitação focada na disseminação das ferramentas de 

gestão aos servidores públicos estaduais. Vale ressaltar, 

que iniciativas como esta possibilitaram, e de certa forma 

facilitaram, a internalização e disseminação dos princípios 

da Reforma do Estado.” 

 

 Para a melhoria da efetividade, eficiência e qualidade na educação, os objetivos 

recomendados pelo PDRE incluíam modelos e procedimentos administrativos nas seguintes 

áreas: (a) recursos humanos; (b) gerenciamento financeiro; (c) planejamento; (d) tecnologia; 

(e) supervisão, monitoramento e avaliação das atividades do setor educação. Para tanto foi 

firmada uma operação de crédito (US$ 3,2 milhões) com o BIRD, com a finalidade de 

contratar assistência técnica para apoiar a reorganização da SEE, incluindo a introdução de 

melhorias administrativas para garantir uma provisão mais eficiente de serviços e medidas 

legais e organizacionais necessárias para tornar possível a implementação das reformas. Essa 

assistência técnica buscou: 

I - desenvolver um sistema de monitoramento e avaliação (MIS) para facilitar a tomada de 

decisões na SEE e nas GREs; 

II - com resultados do censo de funcionários, desenvolver um sistema de gerenciamento de 

funcionários (incluindo a identificação de funcionários que trabalham no nível central, 

nas GREs e nas escolas) e estabelecer critérios para aproveitamento de pessoal; 

III - desenvolver um mecanismo de financiamento direto para transferir recursos para escolas 

e implementar tal mecanismo nas escolas estaduais; 

IV - realizar estudos de avaliação de impacto. 

  Em relação ao item III acima, o Programa Dinheiro na Escola – PDE, cujo 

funcionamento  será abordado na seção a seguir, foi o mecanismo criado para transferência 

de recursos financeiros diretamente às escolas estaduais. O objetivo precípuo do PDE é  

viabilizar a descentralização administrativa e financeira dos recursos públicos, e, 

concomitantemente, fortalecer a responsabilização dos gestores escolares, para que o uso 

desses recursos seja realizado de forma transparente e com a participação da comunidade 

escolar, o que fortalece a democracia participativa.  Todos esses princípios estão coerentes 
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com o que apregoa o movimento da nova gestão pública, o que será explicitado na seção 

seguinte. 

  

2. 6 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA 
 

 

 Os repasses de recursos para as escolas da rede estadual de Pernambuco estão 

disciplinados pela Lei 11.466, de 24 de julho de 1997 e respectivos Decretos 

regulamentadores: Decreto 20.246, de 18 de dezembro de 1997, e Decreto 23.666, de 05 de 

outubro de 2001. O Programa Dinheiro na Escola – PDE foi instituído por esse último 

dispositivo legal. A citada legislação determina que, para as unidades escolares receberem os 

repasses, é necessária a apresentação de um plano específico, a cada transferência, 

demonstrando em que serão gastos os recursos. Os recursos a serem administrados pelas 

unidades estaduais de ensino serão provenientes da União, do Tesouro Estadual e de doações 

e deverão ser aplicados em atividades de manutenção e desenvolvimento escolar (definidas no 

plano especifico acima referido) e deverão ser aprovados pelo respectivo Conselho Escolar, 

ou, caso este ainda não esteja em funcionamento, pela Gerência Regional de Educação à qual 

se vincula a escola. O plano de aplicação deverá ser elaborado em duas vias. Uma delas 

deverá ficar arquivada na unidade escolar e a outra deverá ser remetida à Gerência Regional 

de Educação – GRE a que pertença a escola (Pernambuco, 1997). 

 Por atividades de manutenção e desenvolvimento escolar, considera-se o rol de 

atividades abaixo elencadas: 

I - aquisição, manutenção e conservação de instalações, equipamentos e outros materiais 

permanentes necessários à atividade escolar;  

II - aquisição de material didático-escolar, de limpeza e de ensino (voltados ao atendimento da 

atividade escolar); 

III - uso de serviços e manutenção de bens vinculados à educação; 

IV - aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

V - aquisição de alimentos destinados, exclusivamente, aos alunos do ensino fundamental. 

 São de responsabilidade das GREs o acompanhamento e o controle da liberação dos 

recursos por parte da administração da Secretaria Estadual de Educação, com o intuito de: 

I – identificar: 

a) a origem da doação ou órgão transferidor; 
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b) a finalidade; 

c) a unidade escolar beneficiada. 

II – expressar: 

a) o valor do recurso; 

b) a data da doação ou da transferência; 

c) os encargos pertinentes. 

III – tornar público: 

a) consulta aos trabalhadores em educação, pais e alunos, mediante edital, com antecedência 

de trinta dias da conclusão da proposta do Plano de Aplicação Financeira, nas unidades de 

ensino, onde não se haja organizado o Conselho Escolar para fins de obtenção de sugestões 

e prioridades. 

b) despesas realizadas pelas escolas, mediante balancetes, afixadas em local de fácil acesso, 

nos prazos constitucionais. 

 O Gestor da unidade escolar é quem ordena as despesas, cabendo-lhe a 

responsabilidade por todos os atos relativos à execução dessas despesas. Tem prazo de 

noventa dias para prestação de contas dos recursos recebidos, a contar do crédito dos recursos 

na conta bancária da escola. A liberação de nova transferência de recursos está condicionada à 

prestação de contas dos recursos anteriormente repassados. 

 A tônica do PDE, segundo se depreende do texto do Decreto que o instituiu, foi 

inspirada em princípios da Nova Administração Pública e por conseqüência inspirado no 

PDRAE,  uma vez que, em seu preâmbulo considera: 

a) a legítima participação coletiva na gestão da escola, que se materializa com a criação 

de Unidades Executoras - UEX - denominadas Conselhos Escolares, nos 

estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, com vistas à administração 

financeira de recursos transferidos pela União e pelo Estado para manutenção e 

desenvolvimento do ensino; 

b) a necessidade de estabelecimento de instrumentos legais e adoção de procedimentos 

administrativos que viabilizem a transferência de recursos financeiros às unidades 
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escolares da rede pública estadual,  primando, assim,  pela descentralização 

financeira (PERNAMBUCO, 2001). 

De acordo com Bresser-Pereira (2000) a administração pública gerencial somente é 

possível em regimes democráticos e que os pontos principais combatidos por este modelo de 

administração são a atuação da burocracia, a falta de responsabilidade pública (accountability 

ou responsabilização) e a ineficiência.  

O estímulo à criação das Unidades Executoras – UEXs, que são entidades de 

personalidade jurídica de direito privado, semelhantes às OSCIP – Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público, ou as ONGs – Organizações Não Governamentais, é um indicativo 

de uma gestão democrática considerando que de acordo com os itens acima citados  a legítima 

participação coletiva na gestão da escola está contemplada. Além disso, ao se criar a UEX nas 

escolas, e sendo esta considerada de direito privado, há uma flexibilização das regras para 

aquisição de bens e serviços a que estão submetidas a administração direta estadual. 

Ressalte-se que a UEX, que na prática é o Conselho Escolar, é composto pela 

comunidade escolar:  representantes dos alunos, dos pais dos alunos, da direção da escola e 

representantes dos demais servidores da escola. 

O PDRAE, a reforma administrativa brasileira,  objetivou implantar um modelo 

gerencial para a administração pública. Para melhorar a eficiência  uma de suas orientações 

era descentralizar a execução de políticas públicas, além de se fazer a previsão do controle 

social sobre essas políticas. Por conta das dimensões continentais do país  a descentralização 

trouxe dificuldade aos órgãos de controle para acompanhar e fiscalizar a gestão dos recursos 

públicos, o que expõe quão importante e necessário se torna ter uma sociedade preparada para 

colaborar de forma ativa no exercício desse controle.  Na área de educação, para se fazer o 

acompanhamento e a fiscalização, instituíram-se os chamados conselhos de acompanhamento 

e controle social (responsáveis pela aprovação dos gastos públicos efetuados), os quais têm 

representantes da sociedade civil na sua composição (MEDEIROS, 2006). 

Considerando o exposto tem-se que o PDE é um programa que foi criado seguindo as 

diretrizes e princípios da nova gestão pública apregoada tanto pelo PDRAE como pela  versão 

implantada no âmbito do estado de Pernambuco, o PDRE. 
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2.7 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA COMO PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NOVA 
GESTÃO PÚBLICA 

 
  
 A Constituição Federal, em seu artigo 74, inciso II, determina que os Poderes 

Legislativos, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 

com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado (BRASIL, 1989). 

Embora a eficiência estivesse contemplada na CF desde sua promulgação, no que 

respeita ao sistema de controle interno, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 

ao propor, entre   outras alterações, a revisão da Carta Magna, deu causa à edição da EC nº 19, 

de 04 de junho de 1998, que a introduziu,  no ordenamento jurídico nacional e para a 

Administração Pública. Com a promulgação da referida EC, o texto constitucional foi 

alterado, estabelecendo, entre os princípios norteadores da administração pública brasileira, o 

da eficiência. Assim, o artigo 37 da CF passou a ter a seguinte redação: 

 

Art. 37 A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...] (BRASIL, 1989).  

 

 Segundo Meirelles (2001) o princípio da eficiência importa no dever que tem o agente 

público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Princípio 

que mostra que a função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade; exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros. Ainda segundo o mesmo autor a morosidade 

na tramitação de processos afronta esse princípio constitucional, ensejando, por conseqüência, 

a apuração da responsabilidade do servidor que lhe deu causa (Meirelles, 2001). 

Para Nobre Junior (2006, apud Custódio Filho, 1999),  a eficiência, no particular de 

seu significado científico, peculiar à ciência da administração, é sinônimo de eficácia, 

qualidade de algo que produz bons resultados, que funciona de acordo com o padrão esperado 

ou aceitável.  
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 Ao conceituar a eficiência Matias-Pereira (2008, p.157) assinala que ela está 

relacionada ao grau de  adequação com que os recursos disponíveis ou mobilizados por uma 

organização são utilizados para alcançar seus objetivos e metas e inclui nesta  adequação, os 

recursos financeiros, os meios, métodos e procedimentos  para a realização desses objetivos e 

metas. 

 O princípio da eficiência, não somente deve alcançar os serviços diretamente prestados 

à coletividade, deverá, ainda, do mesmo modo, alcançar os serviços internos dos entes 

públicos e seus respectivos órgãos, e, para isso, a Administração Pública deve investir em 

capacitação, modernas tecnologias e novos métodos para obter a qualidade total desses 

serviços (Cisne, 2001 apud Carvalho Filho, 1999). 

  De acordo com  Moreira Neto( 2008, p. 103) a eficiência é a palavra-chave introduzida 

pela globalização no Estado em mutação, significando a “qualidade essencial da boa 

governança, tanto em sua atuação externa como interna”. Segundo o autor o entendimento 

desse paradigma do direito administrativo pós-moderno, não seria aceito como simples 

referência à eficiência econômica, que é entendida como o incremento da produção de bens e  

serviços, com redução de insumos e aumento de lucros. Nesse sentido a percepção da 

eficiência socioeconômica, de que trata o autor, teria um conceito híbrido: 

 “(...) que consiste em produzir bens e serviços de melhor 

qualidade o mais rápido, na maior quantidade possível e 

com os menores custos para a sociedade, para 

efetivamente atender a suas necessidades cada vez mais 

demandantes” (Moreira Neto, 2008).  

 

 Santos (2001) afirma que o princípio da eficiência, quando associado à Administração 

Pública, obriga ao cumprimento do dever de agir de modo rápido e preciso para a produção 

dos resultados que satisfaçam às necessidades da população. Desse modo, no entender do 

autor, em sentido oposto, o antônimo da palavra “eficiência” será: “lentidão, descaso, 

negligência e omissão”. 

 Para Ferreira (2006) o referido princípio vincula o administrador público ao dever de 

gerir os negócios públicos de modo satisfatório, apresentando resultados efetivos do 

desempenho estatal na execução de suas atividades institucionais, observando que este 

princípio “guarda íntima relação com a participação popular”, pois a presença desta  junto à 

Administração Pública, além de legitimar o exercício do poder, imprime-lhe maior eficiência. 
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Isto porque, no dizer do autor, a sociedade participando diretamente, fica a Administração 

Pública condicionada  a atender às necessidades e interesses dos cidadãos. 

 Bassi (2006), em estudo sobre a forma dos repasses de recursos às escolas de Minas 

Gerais considera  que “o diagnóstico da ineficiência do sistema público de ensino, segundo os 

documentos oficiais, era atribuído, em parte substancial,  à gestão centralizada e 

excessivamente burocrática, ao desperdício dos recursos arrecadados, à sua pulverização 

dentro da máquina administrativa e à sua má alocação”.  O autor ainda diz, fundamentado no 

entender dos dirigentes de sua pesquisa,  que esta situação favorecia a prática de clientelismo, 

conservadorismo e corporativismo. Segundo o diagnóstico em tela esses fatores levavam à 

degeneração e à baixa qualidade do ensino. 

 Falando sobre as formas de se aumentar a eficiência, Ferrer (2007, p. 26) assinala que 

as duas formas mais comuns que o governo tem  à sua disposição para aumentá-la são a 

mudança de gestão e o governo eletrônico. Este representa a introdução de novas tecnologias 

da informação e de comunicação de processos. 

 A eficácia, por seu turno, diz respeito à concretização dos objetivos almejados pela 

Administração Pública em determinada ação, sem levar em conta os meios, recursos e 

mecanismos para operacionalização de tal ação. Conceituando-a Matias-Pereira (2008) 

registrou que a eficácia pode ser aceita  como os esforços das ações governamentais ou de 

uma organização para ofertar adequadamente os bens e serviços esperados, previamente 

definidos em seus objetivos e metas. Nesse sentido, o que importa nesses esforços é conseguir 

que os efeitos de uma ação correspondam ao desejado.  

O Estado pode ser eficaz na resolução de determinado problema, entretanto pode estar 

alcançando esse objetivo com mais recursos do que necessitaria caso os utilizasse com 

eficiência. Em suma, a eficácia é a capacidade de produzir os efeitos desejados. A eficiência e 

eficácia se complementam de tal forma que o que se vislumbra não é apenas o fazer por fazer; 

o que se pretende é a busca dos resultados. 

 Ferrer (2007, p. 27) verifica que há muito que fazer no recorte do gasto público, na 

melhoria da gestão do Estado e na melhor utilização de recursos que já tinha destino certo no 

orçamento e que estão emaranhados nas estruturas burocráticas, pagando papéis, carimbos, 

assinaturas, mantendo processos de trabalho obsoletos, etc. Para cumprir adequadamente o 

seu papel, a Administração Pública, nos seus diferentes níveis, federal, estadual e municipal, 

necessita estar bem estruturada e, dessa maneira, atuar com eficiência e eficácia em favor da 

sociedade. 
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2.8 EFICÁCIA ESCOLAR 
 

 As pesquisas sobre eficácia escolar surgiram com a publicação, em meados da década 

de 1960, do extenso relatório produzido nos Estados Unidos por James S. Coleman e seus 

colegas. Tais pesquisas constataram que as escolas não faziam diferença e que o desempenho 

dos alunos dependia muito mais dos fatores externos à escola (características dos alunos, dos 

professores e da infra-estrutura) do que das características escolares. O movimento das 

Escolas Eficazes tem início como uma reação a esse relatório, o que culminou em diversas 

outras pesquisas para contestar os seus resultados, apontando que o que acontecia dentro das 

escolas não havia sido objeto de estudo, dando origem a novas investigações sobre as 

características escolares que poderiam influenciar positivamente sobre o desempenho dos 

alunos. A partir desses estudos, foi identificada uma série de fatores relacionados à eficácia 

escolar (Brooke; Soares, 2008, p. 74). 

 Para Soares (2002), uma escola é eficaz quando consegue interferir positivamente no 

desempenho acadêmico de seus alunos, fazendo com que se apropriem dos conhecimentos em 

nível maior do que o esperado, levando-se em consideração a situação social, econômica e 

cultural das famílias, bem como o rendimento prévio do aluno, isto é, aquele que lhe é trazido 

anteriormente à sua entrada na escola. 

 Mortimore (1991, apud Barbosa; Fernandes, 2001) define que uma escola é eficaz 

quando efetivamente contribui para o progresso escolar dos alunos, controlando-se pelo 

conhecimento trazido pelos alunos ao entrar na escola. Na escola eficaz, em um conceito mais 

específico, o aluno atinge um progresso, em seu nível acadêmico, que não seria atingido caso 

o aluno não freqüentasse a escola, contando somente com o conhecimento que se adquire nas 

redes das relações sócio-culturais: família, amigos e escolas anteriores. A escola eficaz, pois, 

em comparação às outras escolas, agrega valor extra aos alunos de características 

socioculturais semelhantes. Essas principais características são o nível sócio-econômico da 

família e o conhecimento anterior do aluno. Já as escolas consideradas ineficazes são as que, 

dadas as características sócio-culturais, os seus alunos não progridem na medida do esperado. 

 Para Torrecilla (2008) uma escola é considerada eficaz quando recebe um aluno em 

determinado nível de aprendizado e consegue fazê-lo avançar, agregando-lhe conhecimento. 

Também,  quando consegue o desenvolvimento integral de todos os seus alunos, em grupo e 

individualmente. Desse modo, a escola que seleciona seus alunos e consegue aprová-los no 

vestibular, não pode ser necessariamente considerada eficaz, haja vista que, nesse caso, esse 
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fato pode estar ligado a características próprias de seus alunos e não às práticas e políticas da 

escola. Assim, a escola eficaz é capaz de alterar positivamente a realidade acadêmica de seus 

alunos, notadamente os que se encontram em uma situação socioeconômica desfavorável. 

 Desse modo, a pesquisa sobre eficácia escolar, no âmbito internacional, segundo 

Franco (2005), já se encontra bem consolidada, mas no Brasil ainda está aquém do desejável. 

Ainda assim, a literatura brasileira já conta com uma série de dados sobre os sistemas de 

avaliação de educação, mais voltados para investigações acerca do SAEB,  que permite 

afirmar que os fatores escolares associados à eficácia escolar podem ser organizados em cinco 

categorias: 

 1) Organização e gestão da escola: reporta-se ao reconhecimento por parte dos 

docentes da liderança e dedicação do diretor, sua capacidade de gerir de forma participativa e 

democrática, gerando confiança e cooperação entre os membros da escola, tornando o 

ambiente escolar adequado ao processo de ensino-apredizagem;  

2) Clima acadêmico: diz respeito ao compromisso dos docentes com o ensino e a 

aprendizagem, bem como outros fatores, tais como atitudes para minimização do 

absenteísmo, organização de atividades buscando recuperar a aprendizagem e a utilização da 

biblioteca, e a ênfase de passar e corrigir dever de casa. Atitudes que remetem ao clima 

colaborativo e à interação entre os profissionais da escola;  

3) Formação e salário docente: reporta-se ao nível de formação acadêmica do 

professor e ao acesso a cursos de capacitação, treinamento e atualização que impliquem 

desenvolvimento profissional. É de suma importância que os professores tenham formação 

universitária condizente com a disciplina que lecionam. Reporta-se ainda aos ganhos salariais 

dos docentes nas atividades de ensino;  

4) Ênfase pedagógica: refere-se aos métodos ativos de ensino, ao estilo do professor e 

suas políticas e práticas pedagógicas;  

5) Recursos escolares: são as condições materiais das escolas, ou seja, infraestrutura 

física, conservação das instalações, mobiliário e equipamentos, biblioteca, laboratório de 

informática, materiais didático-pedagógicos bem como os recursos financeiros destinados às 

escolas. Um bom estado de conservação da escola propicia um ambiente de ensino adequado 

(Franco, 2005). 

Nosso estudo está focado nesse último fator escolar em razão do objeto da  pesquisa,  

a qual busca estudar os mecanismos de transferência dos recursos públicos para as escolas. 

Continuando a centrar  a discussão sobre as pesquisas em eficácia escolar  no âmbito 

nacional há que se destacar o entendimento de Brooke e Soares (2008, p. 494), segundo o 
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qual,  diferentemente das evidências internacionais apuradas em países desenvolvidos, as 

pesquisas revelam que os recursos escolares interferem positivamente no rendimento dos 

alunos. Isto é decorrência da grande variabilidade de recursos que ainda existe entre as escolas 

brasileiras. As condições econômicas dos países desenvolvidos permitem que a infra-estrutura 

escolar ofereça melhores condições básicas de funcionamento. 

 Nesse sentido, efeitos bastante significativos foram associados por Franco (2004b) aos 

resultados em matemática, na 8ª série, quando citou a conservação das escolas e a presença de 

equipamentos pedagógicos nas unidades escolares de sua amostra. Em seu estudo também se 

observou que a infra-estrutura física da escola repercutia positivamente no desempenho, em 

leitura, dos alunos. 

 Para Soares (2002), as características físicas e recursos materiais e pedagógicos das 

escolas podem alterar direta ou indiretamente o resultado dos alunos. 

 Em estudo sobre a taxa de distorção idade/série, Soares e Sátyro (2008) apontam que, 

principalmente nas escolas em que há maior precariedade física, os insumos escolares são 

fatores que contribuem para o desempenho dos alunos. A diferença entre o desempenho 

educacional das escolas da rede estadual e privada, entretanto, é pouca no que se refere às 

condições materiais. 

 Franco e Bonamino (2005) observam que somente a existência pura e simples dos 

recursos não é suficiente para fazer a diferença na eficácia escolar. É preciso que os recursos 

sejam efetivamente utilizados no âmbito da escola, de forma coerente. 

 

 

2.9 RECURSOS FINANCEIROS E DESEMPENHO ESCOLAR 
 

 

 A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu 

artigo 15, preconiza que “os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 

público”. 

 Anteriormente ao processo que busca a autonomia da gestão financeira da escola, 

decorrente da LDB, as unidades escolares não recebiam recursos financeiros e, por 

conseqüência, não tinham conhecimento do volume de recursos disponíveis e nem sabiam 

quanto custavam os insumos. A implementação da autonomia financeira trouxe o recebimento 
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direto dos recursos financeiros pelas escolas. Apesar disto, as unidades escolares enfrentam 

restrições para utilização desses recursos. Há dois tipos básicos de restrições: o primeiro diz 

respeito à vedação da utilização dos recursos para pagamento de pessoal (salários, 

gratificações e outros incentivos monetários), que está a cargo do órgão central da 

administração educacional. O segundo é a vinculação dos gastos dos recursos transferidos 

mediante obediência ao que foi estabelecido em projetos específicos, os quais, dependendo da 

gestão, podem ter sido elaborados pela própria escola ou pela Secretária de Educação. 

Basicamente, as aplicações dos recursos estão concentradas na manutenção de prédios e 

equipamentos e na aquisição de materiais didáticos e de consumo (BARROS; MENDONÇA, 

1998). 

 Entre as várias dificuldades existentes à transferência de recursos financeiros às 

escolas, Xavier (et al; 1994, apud Barros e Mendonça, 1998) aponta que a burocracia para o 

cumprimento de normas, a inexperiência e falta de qualificação do pessoal envolvido e a 

legislação existente, a qual não permite que a escola seja uma unidade orçamentária, são 

fatores que travam os repasses. 

 Sobre a autonomia financeira das escolas, o relatório de pesquisa Problematização do 

Conceito de Qualidade, que, ao todo, pesquisou uma amostra de 82 escolas, entre urbanas e 

rurais, distribuídas por sete estados brasileiros, registra a dificuldade das escolas nessa 

questão: 

 
A autonomia para criar estratégias para a arrecadação de 

recursos para a administração direta pela escola é 

vivenciada de forma diferenciada pelas escolas da 

amostra. De forma geral, diante da insuficiência dos 

recursos encaminhados pela Administração Pública, seja 

por meio de programas federais, seja por programas 

próprios de repasses pelas Secretarias de Educação, as 

escolas procuram desenvolver estratégias diversas para 

angariar recursos e complementar o orçamento da escola, 

tais como: promoção de festas e bingos, vendas de 

lanches, rifas, picolés, xérox, uniformes escolares, busca 

de doações com o comércio e empresas locais, entre 

outros (INEP, 2004). 
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 No mesmo sentido, Pinto (2000), ao comentar sobre a má distribuição dos recursos 

destinados à educação, afirma: 

 

Se 80% dos recursos globais do Salário-Educação (cuja 

sistemática de arrecadação já é toda centralizada em nível 

federal) fossem distribuídos às escolas, na proporção dos 

alunos matriculados na rede pública (e não os míseros 

14% do Salário-Educação do programa Dinheiro na 

Escola), seriam garantidos cerca de R$ 50/aluno-ano que, 

disponibilizados para pequenos gastos de custeio e 

investimento e colocados sob o controle de colegiados 

que contassem com integrantes de pais, alunos, 

funcionários e professores, poderiam mudar a cara da 

escola. 

 

 O Relatório Nacional da Pesquisa – Custo-aluno-ano, em escolas de Educação Básica 

– 2ª – Etapa aponta que cinco escolas, das noventa e cinco da amostra, não receberam 

recursos financeiros no período pesquisado, apontando ainda uma distorção dos valores 

médios existentes entre o recebimento de recursos financeiros por parte das escolas situadas 

em áreas rurais em relação às escolas de dependência administrativa federal. No estudo, a 

média dos recursos financeiros recebidos, por aluno, pelas escolas rurais, girou em torno de 

R$ 794,52, enquanto que as escolas de dependência administrativa federal receberam, em 

média, R$ 2.274,56, por aluno. 

 Em relação ao esforço financeiro das unidades escolares para levantar recursos, a 

pesquisa observou que 38,4% dos recursos por elas recebidos são provenientes de parcerias 

(convênios e contratos firmados com empresas ou outras organizações parceiras), 

comunidades (através de atividades como festas, bingos, sorteios, quermesses) e/ou outras 

fontes. Há ainda o registro de que, em sete escolas da amostra, 100% dos recursos financeiros 

vieram dessas fontes e, em 31,1% das unidades escolares pesquisadas, mais de 50% dos 

recursos foram obtidos também dessas fontes (INEP, 2006). 

 Pela interpretação dessas informações pode-se concluir que as administrações centrais 

da educação não repassam recursos suficientemente necessários para que as escolas possam 

desenvolver as suas atividades de forma plena. Entretanto, a mesma pesquisa observou que as 
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unidades escolares aplicaram, em média, 87,74% dos recursos recebidos; e que 47,8% não 

aplicaram o total de recursos recebidos em duas escolas (Pinto, 2000). 

 Sobre a descentralização dos recursos pela administração central, vale citar registro de 

Gonçalves (et al., 2004): 

 
A nova retórica da descentralização, que pretende estimular 

a participação da sociedade na esfera pública, tem como 

finalidade a aproximação entre financiamento e 

administração, tanto nas relações do poder público com o 

mercado quanto na transferência de responsabilidades para 

os municípios e para a escola, no caso da educação. Assim, 

pode-se justificar a restrição do financiamento público para 

a educação, alegando que os problemas educacionais não 

decorrem da falta de recursos, mas da falta de uma melhor 

administração dos mesmos. 

 

 Ao analisar os possíveis efeitos das alterações na regulação dos sistemas de ensino 

advindas da implantação do FUNDEB, Duarte (2005) destacou que as medidas de gestão 

financeira das escolas promovem procedimentos centrados na avaliação de resultados. 

Ressalvou que mecanismos mais rígidos de prestação de contas e de responsabilidade dos 

gestores escolares estariam relacionados à maior autonomia de gestão dos recursos. 

Entretanto, ressaltou  que a política de descentralização dos recursos para as escolas 

repercutiria nas atividades cotidianas das equipes de direção escolar, as quais teriam que 

agregar às suas tarefas as atividades de formulação de projetos e de prestação de contas. 

 Segundo Pontili (2007), em estudo sobre os fatores que afetam a freqüência e o atraso 

escolar nos meios urbanos e rural de São Paulo e Pernambuco, para garantir a elevação do 

nível médio de escolaridade de um país, um primeiro passo é a elevação da freqüência escolar 

e a manutenção da criança na escola. Para isso, as verbas destinadas ao PNAE, as 

transferências do FUNDEB e os repasses do PDDE têm se mostrado como fator importante 

para aumentar essa freqüência escolar no segundo estado. 

 A partir dos dados do SAEB 1999, 8ª série do Ensino Fundamental, Albernaz (2002), 

verificou, numa amostra de 89.671 alunos e 2.588 escolas, que a qualidade da infra-estrutura 

física da escola e a obtenção de recursos financeiros afetam o desempenho do aluno de forma 

significativa. 
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 Em pesquisa realizada nas escolas do Município do Rio de Janeiro, Rezende (2003) 

observou que as duas fontes que repassam os recursos financeiros (PDDE e SDP) são 

insuficientes para garantir a autonomia financeira das unidades escolares. O autor enfatiza que 

esses recursos não são suficientes para solucionar problemas de manutenção do prédio 

escolar, aquisição de material didático, uniforme e outros insumos necessários ao bom 

funcionamento da instituição escolar. 

 Alves (2008), em estudo realizado nas redes de ensino das capitais brasileiras, para 

investigar a associação das políticas públicas sobre o desempenho dos alunos dessas redes, 

apontou que a autonomia financeira da escola, entre outros fatores, contribui para a melhoria 

do desempenho escolar. Nesse sentido, identificou associação positiva entre o indicador do 

percentual de escolas das redes de ensino que recebem recursos do PDDE com o desempenho 

dos estudantes. No entanto, pondera que essa associação não é significativa do ponto de vista 

estatístico. 

 Barros e Mendonça (1998) defendem que há probabilidade de a transferência direta de 

recursos financeiros ter um maior impacto no desempenho das escolas, quando da 

implantação de uma gestão democrática nas unidades escolares, cujo processo permitirá à 

comunidade exercer um controle institucionalizado dos gastos das escolas através de 

colegiados e escolha democrática do diretor. Os autores reputam essencial a transferência 

direta de recursos para as escolas no que se refere ao aspecto da participação da comunidade 

escolar e de estímulo ao diretor, pois, sem autonomia financeira para tomar decisões que 

possam influenciar o desempenho escolar, muito pouco adianta a escolha democrática de um 

diretor como também um colegiado em funcionamento. 

Em resumo, conforme preconizam os autores citados, é importante que as unidades 

escolares recebam diretamente recursos financeiros para o desenvolvimento de suas 

atividades. Portanto, a transferência desses recursos pelos órgãos mantenedores oficiais dos 

recursos públicos  para as atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino afigura-se 

como estratégia de melhoria  do desempenho escolar, contribuindo para a eficácia das escolas. 

 

2.10 INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB  
 
  

 Nas seções anteriores foram abordados a eficácia escolar e os fatores que contribuem 

para a melhoria do desempenho das escolas e foi dada ênfase aos recursos financeiros 

repassados diretamente às unidades escolares como fator que pode influenciar no desempenho 
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dos alunos. Nesta seção é apresentado o IDEB – Índice de Desenvolvimento da   Educação 

Básica, criado para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, e, portanto,  

um indicador de desempenho. Como exposto a seguir, o IDEB é um indicador  calculado com 

base no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas de aprovação. Para que 

o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e 

freqüente a sala de aula.  

De acordo  Fernandes (2007), experiências bem sucedidas de melhoria no desempenho 

de redes e escolas começam a ser registradas, apontando a importância do uso de indicadores 

para monitoramento permanente e medição do progresso dos programas em relação às metas e 

resultados fixados. Assim, um número cada vez maior de educadores, formuladores de 

políticas, gestores e especialistas converge para a necessidade de se estabelecer padrão e 

critérios para monitorar o sistema de ensino no Brasil. Os indicadores de desempenho 

educacional utilizados para monitorar o nosso sistema de ensino são, fundamentalmente, de 

duas ordens: a) indicadores de fluxo (promoção, repetência e evasão) e b) pontuações em 

exames padronizados obtidas por estudantes ao final de determinada etapa do sistema de 

ensino – 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Os dados sobre 

aprovação escolar (fluxo) são obtidos no Censo Escolar, enquanto que o SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica e a Prova Brasil avaliam a proficiência dos alunos (Fernandes, 

2007). 

 A participação no SAEB e na Prova Brasil é voluntária. O SAEB faz sorteio das 

escolas que irão participar da avaliação. Quanto à Prova Brasil, a adesão é feita pelas 

secretarias estaduais e municipais de educação. Cabe ressaltar, porém, que o 

comprometimento dos participantes é fundamental para a qualidade dos resultados apurados, 

e é importante que a escola ou rede participe para ter seu IDEB calculado. Professores de 

Língua Portuguesa e Matemática, das séries avaliadas, bem como os diretores das escolas, 

também são convidados a responder questionários. Estes possibilitam conhecer a formação 

profissional, práticas pedagógicas, nível socioeconômico e cultural, estilos de liderança e 

formas de gestão. Também são coletadas informações sobre o clima acadêmico da escola, 

clima disciplinar, recursos pedagógicos disponíveis, infra-estrutura e recursos humanos. Na 

mesma ocasião, os aplicadores dos testes preenchem um formulário sobre as condições de 

infra-estrutura das escolas que participam da avaliação. De posse desses dados, faz-se um 

estudo dos fatores associados ao desempenho dos alunos (INEP, 2009). 
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 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi a primeira 

iniciativa, em escala nacional, para se conhecer profundamente o sistema educacional 

brasileiro. Ele começou a ser desenvolvido no final dos anos 80 e foi aplicado pela primeira 

vez em 1990. Em 1995, o SAEB passou por uma reestruturação metodológica que possibilita 

a comparação dos desempenhos ao longo dos anos. Desde a sua primeira avaliação, fornece 

dados sobre a qualidade dos sistemas educacionais do Brasil como um todo, das regiões 

geográficas e das unidades federadas (estados e Distrito Federal). Sua ocorrência se dá a cada 

dois anos e avalia uma amostra representativa dos alunos regularmente matriculados nas 4ª e 

8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas, 

localizadas em área urbana ou rural. É um sistema de avaliação amostral, ou seja, nem todas 

as turmas e estudantes das séries avaliadas participam da prova. A amostra de turmas e 

escolas sorteadas para participar do SAEB é representativa das redes estadual, municipal e 

particular no âmbito do País, das regiões e dos estados. Dessa forma, não há resultado por 

escola e por município. Participam alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e os da 3ª 

série do ensino médio regular, tanto da rede pública quanto da rede privada, em área urbana e 

rural (neste último caso, apenas para a 4ª série, no nível das regiões geográficas) As duas 

avaliações têm a mesma metodologia. Por isto, desde 2007, passaram a ser operacionalizadas 

em conjunto. Como são avaliações complementares, uma não implica extinção da outra 

(Fernandes, 2007). 

 A Prova Brasil é censitária e avalia todos os estudantes da rede pública urbana de 

ensino, de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Sua criação se deu em 2005, a partir da 

necessidade de maior detalhamento, complementando a avaliação feita pelo SAEB. Pela 

metodologia utilizada, nenhum aluno será submetido às duas avaliações.  

A partir dos dados de ambas as avaliações é que se calcula o IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado periodicamente pelo INEP. O índice é 

comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais importantes da educação: 

aprendizagem e fluxo. A combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas 

dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos mais fracos para obter notas maiores 

no SAEB ou na Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, o que pode diminuir o valor do IDEB 

e indicar a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a 

aprovação do aluno sem qualidade, os resultados das avaliações poderão cair e o valor do 

IDEB indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema (INEP, 2008-2009). 

 Para Fernandes (2007) um sistema educacional que reprova sistematicamente seus 

estudantes, fazendo que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação 
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básica, não é desejável, mesmo que aqueles que concluam essa etapa atinjam elevadas 

pontuações nos exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que os alunos concluam 

o ensino médio no período correto não é de interesse caso eles aprendam muito pouco. Em 

suma, um sistema ideal seria aquele no qual todas as crianças e adolescentes tivessem acesso 

à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem os estudos 

precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. Essa combinação entre fluxo e aprendizagem 

vai expressar em valores de 0 a 10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, 

nas unidades da federação e municípios. A inovação está no monitoramento objetivo do 

sistema de ensino brasileiro, em termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas 

focalizadas na melhoria do sistema educacional. 

 O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol da 

qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE 

– Plano de Desenvolvimento da Educação, cuja meta estabelecida para 2022 é que o IDEB do 

Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável à 

dos países desenvolvidos. A escala do IDEB vai de 0 a 10. O sistema educacional do Brasil 

apresenta hoje um IDEB de 3,8, para o ensino fundamental, e 3,5 para o ensino médio. 

Algumas redes estarão muito acima desse valor; outras, muito abaixo. Entretanto, todas as 

redes devem melhorar seus indicadores e, em conjunto, contribuir para que o IDEB do Brasil 

chegue a 6,0 em 2022, o que representa um sistema educacional de qualidade comparável à 

dos países desenvolvidos (INEP, 2008-2009). 

 A forma geral do IDEB é dada por: Nji  =  IDEBji Pji , Em que, i = ano do exame 

(SAEB e Prova Brasil) e do Censo Escolar; Nji = média da proficiência em Língua 

Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade 

j, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; Pji = 

indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da 

unidade j. 

 Abaixo, os resultados do IDEB auferidos nos anos de 2005 e 2007, como também as 

metas a serem alcançadas até 2021 pelo Brasil e pelo Estado de Pernambuco: 

 

 

Quadro 2 - IDEB 2005 e 2007 e Projeções para o BRASIL 

 Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
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IDEB 
Observado 

Metas 
IDEB 

Observado 
Metas 

IDEB 
Observado 

Metas 

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 

TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2 

Dependência Administrativa  

Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9 

Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0 

Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9 

Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8 

Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0 

Fonte: SAEB e Censo Escolar 

 

Quadro 3 - IDEBs observados em 2005e 2007 e Metas para a rede Estadual – PE 

Fases de Ensino 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3,1 3,5 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

Anos Finais do Ensino Fundamental 2,4 2,5 2,4 2,6 2,8 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 

Ensino Médio 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0 4,3   4,5 

Fonte: SAEB e Censo Escolar. 

 

 É importante ressaltar que os estudos e análises sobre desempenho educacional 

raramente combinam as informações produzidas pelos indicadores citados, ainda que a 

complementaridade entre elas seja evidente (Fernandes, 2007). 

 Neste capítulo foi apresentado o referencial teórico que norteou a pesquisa, onde 

foram abordadas as temáticas sobre a história da educação e seu financiamento, buscando 

contextualizá-lo às referências legais. Foram abordados ainda aspectos teóricos sobre a 

administração pública gerencial e sobre os princípios da eficiência e eficácia da gestão 

pública, oferecendo um panorama dos princípios norteadores da Nova Administração Pública 

– NAP, movimento iniciado em diversos países que chegou ao Brasil no bojo da Reforma 

Administrativa do Aparelho do Estado, introduzido pelo extinto MARE. Falou-se sobre 

eficácia escolar e sua relação com os recursos financeiros destinados às escolas, como fator de 

melhoria do desempenho escolar. Por fim  foi apresentado o IDEB, indicador de desempenho 

escolar, que servirá, mais adiante, de balizador para verificar a existência de correlação entre 

os recursos financeiros recebidos pelas escolas e o desempenho de seus alunos. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no estudo. O tipo da pesquisa, o 

universo e a amostra também são detalhados. Por fim, a maneira como os dados foram 

coletados e o tratamento que receberam. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

 O estudo foi realizado de acordo com proposta apresentada por Vergara (2007), que 

considera critérios quanto a meios e fins e que, segundo a qual, a pesquisa descritiva é a que 

expõe as características de uma determinada população ou de determinado fenômeno, 

enquanto a pesquisa explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de 

tal fenômeno. Então, esta pesquisa tem caráter descritivo e explicativo. 

 A pesquisa é descritiva na medida em que se expõem as características dos fluxos de 

processos e procedimentos administrativo-financeiros praticados pelo nível central da 

Secretaria de Educação de Pernambuco – SEE quando dos repasses para as escolas de sua 

rede estadual. É também explicativa porque esclarece as dificuldades na condução do 

programa de descentralização de recursos públicos para as escolas. 

 Em relação aos meios de investigação, a pesquisa é de campo e documental. De 

campo, porque houve necessidade de ir ao local de ocorrência do fenômeno (no caso, à 

Gerência Financeira da Secretaria de Educação e a um grupo de escolas da rede estadual de 

Pernambuco), para relacionar e quantificar os valores repassados às escolas. Para tanto 

tornou-se necessário buscar informações contábeis no sistema de administração financeira 

para proceder ao levantamento dos valores dos recursos transferidos para as escolas. Houve 

ainda  a necessidade de aplicação de questionários aos responsáveis pela utilização dos 

recursos nas escolas e a realização de  entrevistas com a equipe gestora da área financeira da 

SEE com vistas a entender e mapear o fluxo dos processos de transferência desses recursos. O 

objetivo era identicar se há uniformidade de procedimentos nessas transferências quanto à sua 

regularidade e valores, e ainda, perceber o nível de satisfação por parte dos que recebem os 

recursos. Documental, em virtude da necessidade de pesquisar arquivos dessas unidades 

organizacionais bem como documentos contábeis da execução financeira, tais como 

orçamentos, balanços, balancetes, relatórios gerenciais e processos de prestação de contas. A 

análise desses demonstrativos já mencionados se fez necessária  para que fosse obtidos o 
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montante dos recursos públicos que são distribuídos para as escolas da rede estadual  e a 

verificação em que são gastos esses recursos. A pesquisa bibliográfica buscou analisar os 

temas abordados, tais como o financiamento  e a distribuição dos recursos aplicados na 

educação básica no Brasil.  

 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 
 

 

 O universo da pesquisa são as 1.105 escolas da rede estadual de educação e a 

administração central da SEE. A amostra constitui-se de 63 escolas, todas localizadas na 

região metropolitana do Recife, capital do Estado, e ofertando o Ensino Fundamental – Séries 

Iniciais e Finais, selecionadas em virtude da acessibilidade. 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 
 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram os gestores das escolas, considerando-se que  são os 

principais  responsáveis pelo recebimento e utilização dos recursos repassados pelo nível 

central e  os gestores da execução orçamentária e financeira do nível central da SEE, pois são 

as pessoas responsáveis pela transferência de recursos às escolas. A seleção dos sujeitos da 

pesquisa foi decorrente de um trabalho cuidadoso de análise da estrutura organizacional da 

SEE visando identificar os indivíduos mais adequados para responder aos questionários 

aplicados  e às entrevistas realizadas. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 
 

 Os dados foram obtidos por diversas formas. A pesquisa documental foi realizada na 

legislação que norteia o tema, em regulamentos e nos arquivos e relatórios referentes à 

execução financeira dos recursos repassados, documentos contábeis e de prestação de contas 

das escolas. Paralelamente à investigação documental, foram realizadas várias pesquisas  em 

sites da internet, onde se usou de consultas e downloads de diversos sites, entre eles destacam-

se os do MEC, INEP e SEE. Todos os dados objetivaram analisar as práticas administrativas e 
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financeiras, visando relacioná-las aos princípios da eficiência e eficácia da nova gestão 

pública. 

As informações referentes aos recursos financeiros transferidos para as escolas, bem 

como as relativas aos valores aplicados em MDE – Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 

foram obtidas no SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 

Municípios e nos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, publicados pela 

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco – SEFAZ. Nesse aspecto, foram analisados 

os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. Além dos dados financeiros foram utilizados os 

resultados do IDEBs das escolas, disponibilizados pela Secretaria Executiva de Gestão de 

Rede da SEE, a qual, por sua vez, recebe essas informações do INEP. 

Foi aplicado um questionário estruturado aos gestores das unidades escolares, 

constante do Anexo A. Os questionários inicialmente foram enviados aos gestores das 

sessenta e três  escolas da amostra,  utilizando o endereço  eletrônico institucional das 

unidades escolares. Entretanto, das mensagens enviadas, apenas três retornaram com as 

respostas. Isto  em decorrência de problemas de transmissão no provedor da SEE. Diante 

disso foi necessária a visita a 37 escolas para aplicação dos questionários que a pesquisadora 

realizou pessoalmente. Somam 40 o total dos gestores respondentes.  

Ainda foram realizadas entrevistas, parte estruturada, parte com perguntas de livre 

resposta,  com quatro gestoras da área financeira da SEE de forma coletiva.  As entrevistadas 

responderam às perguntas em cerca de duas horas  e as entrevistas foram gravadas. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 
  

    

Os dados coletados por meio dos questionários (Anexo A) foram  preenchidos 

manualmente pelos próprios respondentes, os gestores das escolas. Esses dados foram 

organizados e tabulados, extraindo-se  a frequência e a respectiva porcentagem de cada 

resposta dada, utilizando-se  para  a tabulação o programa Microsoft Excel. Quanto aos dados 

financeiros referentes aos recursos repassados para as escolas  e seus respectivos IDEBs 

foram calculadas, além das médias,  as medidas de tendência central (desvio-médio e desvio-

padrão). Foi efetuada ainda uma análise da correlação entre as variáveis do volume de 

recursos recebidos pelas escolas e seus  IDEB’s, buscando avaliar se há grau de associação 

entre elas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados foi divida em três etapas: foram analisados os dados coletados no 

questionário estruturado aplicado aos gestores das escolas da amostra e nas entrevistas dos 

gestores da área financeira da administração central da SEE. Em seguida fez-se a análise dos 

valores dos recursos transferidos para as escolas da rede estadual de Pernambuco. Por fim, foi 

feita uma análise dos dados referentes aos IDEBs alcançados pelas escolas  e os valores  

repassados para as escolas da amostra. 

 

4.1 DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS VIA QUESTIONÁRIO 
 

 O questionário utilizado nesta pesquisa, constante do Anexo A,  foi desenvolvido com 

a finalidade de obter informações dos gestores escolares acerca dos procedimentos utilizados  

para o recebimento dos recursos transferidos para as escolas, assim como a experiência de 

cada respondente  na função de gerência escolar e tempo de serviço na SEE.   

 Das 63 escolas da amostra, 40 gestores responderam ao questionário, via correio 

eletrônico ou respondendo manualmente o questionário quando das visitas às unidades 

escolares realizadas pela pesquisadora, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. As Tabelas 

1 e 2 resumem as respostas coletadas no mencionado questionário. 

 Das respostas obtidas, concluiu-se: 72% dos gestores escolares são servidores da 

Secretaria de Educação há mais de 10 anos e 25% conta com tempo de serviço na referida 

Secretaria entre 05 e 10 anos. A maioria desses gestores possui pouca experiência na gestão 

escolar em relação ao tempo de exercício da função, uma vez que 30% do total têm menos de 

01 ano de experiência nessa função e 12% contam até 3 anos de direção. Na direção da escola, 

77% afirmaram não ter tido outra experiência de gestão escolar além da atual. 

Quanto à participação em capacitações (cursos, congressos, seminários, etc.) na área 

de administração financeira, apenas um afirmou não  ter participado de  capacitações. Deles, 

64% responderam que participaram de pelo menos quatro capacitações na área. Com esse 

dado, pode-se chegar à conclusão de que a atividade de treinamento em serviço é satisfatória, 

pois 69% dos respondentes assinalaram que receberam essas capacitações num período de até 

03 anos. O Gráfico 1 ilustra bem esse último dado: 
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Por outro lado, conforme demonstrado na Tabela 2, 62% dos respondentes destacaram 

que o conhecimento técnico adquirido nas capacitações não é suficiente para o desempenho 

das atividades de gestão financeira da escola. Todavia, o nível central da Secretaria de 

Educação e respectivas GREs orienta ou dá apoio técnico  nessa questão para 82% e 85% dos 

gestores, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Resumo das respostas ao questionário dos gestores escolares  

PERGUNTA RESPOSTA TOTAL 

Nunca teve 
experiência 

Menos de 1 
ano 

Mais de 1 
até 3 anos 

Mais de 3 
até 5 anos 

Mais de 5 
até 10 
anos 

Mais 
de 10 
anos 

Capacitação – há quanto 
participou do último 
evento 

                      
1  

                
11  

               
16  

                
9  

                
2  

           
1  

      40  

Tempo na direção da 
escola 

                       
-  

                
12  

                  
3  

                
8  

                
6  

        
11  

      40  

Tempo na direção em 
outra unidade escolar 

                    
31  

                   
5  

                  
1  

                
3  

                 
-  

            
-  

      40  

Tempo na Secretaria de 
Educação 

                       
-  

                    
-  

                   
-  

                
1  

              
10  

        
29  

      40  

Fonte: pesquisa de campo 

  

 

  Ao serem indagados se a escola elabora um Plano de Aplicação Financeira, 

demonstrando em que serão gastos os recursos transferidos para a unidade escolar, conforme 

determina o regulamento do PDE, 95% dos gestores escolares afirmaram que se elabora, sim, 

o plano e que o referido documento é aprovado pelo Conselho Escolar. Este é um forte 
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indicativo de uma gestão participativa, com ativa participação da sociedade civil, representada 

pelo Conselho Escolar. Ressalte-se, mais uma vez, que o CE é formado pela comunidade 

escolar: representantes dos alunos, dos pais dos alunos, da direção da escola e representantes 

dos demais servidores da escola. 

 Um dado que chama a atenção é que 60% dos respondentes afirmaram não saber qual 

o critério utilizado pelo nível central da SEE para determinar o montante de recursos que a 

escola tem direito a receber a cada ano letivo. Nas entrevistas com os gestores do nível central 

da SEE, encarregada de repassar os recursos para as escolas, ficou claro que não existe um 

planejamento anual quanto à destinação desses repasses, como se poderá ser visto  na próxima 

seção. 

 Quanto ao questionamento sobre a suficiência de recursos financeiros para que a 

escola possa desenvolver suas atividades 72% responderam que os recursos transferidos são 

insuficientes. Entretanto, da análise sobre a correlação dos IDEBs e os recursos financeiros 

recebidos pelas escolas, a conclusão que se chega é que não existe correlação positiva entre 

esta variável e o desempenho do alunado. Essa análise será feita mais adiante. 

 Outro ponto de destaque diz respeito à regularidade dos prazos em que são 

depositados os recursos financeiros. Nesse quesito, 85% dos gestores informaram que não há 

regularidade nessa transferência. Isso é corroborado pelos gestores da área financeira, assim 

como pelos dados do sistema financeiro, presentes na seção 4.3. 

Acerca da dificuldade enfrentada pelos gestores escolares em organizar o processo de 

prestação de contas 55% relataram que tem dificuldades nessa organização como também 

62,% desses gestores informaram que a equipe encarregada das questões financeiras em suas 

unidades escolares não é qualificada para desempenhar tal tarefa, apesar de 90% responderam 

que as escolas prestam suas contas dentro do prazo estipulado.  

Um dado importante é que 85% dos gestores já participou de capacitação da área de 

administração financeira enquanto que 62% deles considera-se com conhecimento técnico 

suficiente para o desempenho das atividades de gestão financeira da escola. Então, se a 

maioria dos componentes das equipes de apoio financeiro das escolas não é capacitada para as 

tarefas a ela atribuída, então se pode concluir que há sobrecarga de atividades do gestor 

escolar, obrigando-o a se desdobrar para suprir a deficiência da equipe. A burocracia existente 

no cumprimento das normas de utilização dos recursos, contudo,  é  fator de dificuldade que 

atinge praticamente a metade dos gestores.  
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Tabela 2 – Resumo das respostas ao questionário dos gestores escolares 

Item PERGUNTA Freqüência Percentual 

SIM NÃO SIM NÃO 

1 A escola elabora um  Plano de Aplicação Financeira, a cada transferência, 
demonstrando em que serão gastos os recursos 

38 2 95,00% 5,00% 

2 O plano é aprovado pelo Conselho Escolar  ou é feita consulta aos 
trabalhadores em educação, pais e alunos 

30 10 75,00% 25,00% 

3  O gestor sabe o critério adotado pela  administração central da Secretaria 
de Educação  para repassar os recursos financeiros para as escolas 

24 16 60,00% 40,00% 

4 O gestor sabe sobre o montante de recursos que a escola tem direito a 
receber no ano letivo 

20 20 50,00% 50,00% 

5 Os recursos financeiros  transferidos pela administração central da 
Secretaria da Educação são suficientes para que a escola possa desenvolver 
suas atividades  

11 29 27,50% 72,50% 

6 Os recursos financeiros são depositados regularmente no prazo estabelecido 
pela administração central da Secretaria de Educação 

34 6 85,00% 15,00% 

7  A escola  usa estratégias de arrecadação de outros recursos tais como: 
promoção de festas e bingos, vendas de lanches, rifas sorvetes, xerox, entre 
outros 

37 3 92,50% 7,50% 

8 O pessoal  envolvido nas atividades de administração financeira é 
qualificado para exercer tais funções 

15 25 37,50% 62,50% 

9 O quantitativo de  pessoal é suficiente para o desempenho das tarefas acima 
definidas 

21 19 52,50% 47,50% 

10 A burocracia  existente no cumprimento das normas de utilização  dos 
recursos  é fator que dificulta as atividades  da equipe. 

23 17 57,50% 42,50% 

11 Participou de capacitação (curso, seminário, congresso,....) na área de 
administração financeira e de prestação de contas  

34 6 85,00% 15,00% 

12 O conhecimento técnico adquirido nas capacitações é suficiente  para  o 
desempenho das atividades de gestão financeira da escola 

15 25 37,50% 62,50% 

13 O nível central da  Secretaria de Educação orienta ou dá apoio técnico à 
escola nas questões de utilização dos recursos financeiros 

33 7 82,50% 17,50% 

14 A Gerencia Regional de Educação, a qual sua escola está vinculada, orienta 
ou dá apoio técnico nas questões de utilização dos recursos financeiros 

34 6 85,00% 15,00% 

15 A escola tem dificuldades em organizar o processo de prestação de contas 
dos recursos recebidos 

22 18 55,00% 45,00% 

16 A  escola presta contas dos recursos recebidos no prazo estipulado 36 4 90,00% 10,00% 

Fonte: Pesquisa de Campo  

 

. 

 Resumindo a análise pode-se dizer que o estudo de campo corroborou o que a 

literatura já registra em relação às dificuldades enfrentadas no que concerne à transferência de 

recursos financeiros para as escolas, destacando-se a burocracia que envolve o cumprimento 

de normas e legislação para transferência e utilização dos recursos e  a falta de experiência e 

qualificação profissional dos servidores envolvidos nessa tarefa. 
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4.2 DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS VIA ENTREVISTA 
 
 
 As entrevistas foram realizadas com a Gestora de Administração Financeira e  três 

chefias de unidades diretamente subordinadas à Gerência Financeira: a Unidade de Controle 

da Despesa, que é célula organização encarregada de empenhar a despesas, a Unidade de 

Pagamento e a Unidade de Prestação de Contas. Apresenta-se a seguir o resumo dos dados 

coletados, os quais estão sintetizados nas Tabelas 3 e  3.1: 

 Sobre o tempo de serviço em exercício da função, as três chefias de Unidades 

responderam que contam mais de dez anos na área de gestão financeira da Secretaria de 

Educação. Apenas a titular da Gerência Financeira respondeu que tem menos de dois anos na 

função.  Pode-se concluir que a experiência da maioria das gestoras traduz uma boa vivência 

de trabalho, mas pode se tornar uma desvantagem na implantação de novas práticas de gestão, 

em virtude do apego a formas tradicionais de gerenciamento.   

 

Tabela 3 – Resumo das respostas a entrevistas com as gestoras da área financeira 

PERGUNTA RESPOSTA TOTAL 

Nunca teve 
experiência 

Menos 
de 1 
ano 

Mais de 1 
até 3 anos 

Mais de 3 
até 5 anos 

Mais de 5 
até 10 
anos 

Mais 
de 10 
anos 

Capacitação sobre administração 
financeira e prestação de contas na 
Escola de Governo – há quanto tempo 
participou do último evento 

0 - - - - - 4 

Capacitação sobre novas  práticas de 
gestão – há quanto tempo participou 
do último evento 

0 - - - - - 4 

Tempo que exerce a função atual - - 1 - - 3 4 
Tempo na Secretaria de Educação - - 1 - - 3 4 

 

 Todas as entrevistadas responderam que não participaram de  capacitação realizada na 

Escola de Governo do Estado nas áreas de administração financeira, orçamentária e de 

prestação de contas. Também foi dito que não participaram de capacitações sobre novas 

práticas ou modelos de gestão pública. Esse é um dado que vai de encontro às diretrizes do 

PDRAE, que, entre outros pontos, destaca a capacitação dos servidores públicos como uma 

das ações previstas para a melhoria da prestação de serviços à sociedade, considerando que os 

servidores capacitados poderão melhorar o desempenho de suas atividades. A criação da 

Escola  de Governo foi uma das  iniciativas, dentro do PDRE, implantada para a formação dos 

servidores com objetivo de disseminar o conhecimento das novas práticas de gestão, 

conforme destacado na seção 2.5 que trata da reforma administrativa do Estado de 

Pernambuco. Conclui-se, portanto, que, no âmbito da área financeira da educação, essa ação 
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não foi realizada, haja vista o tempo de função de três das gestoras entrevistadas, que contam 

com mais de 10 anos de serviço nas respectivas chefias.  

 Foi dito que não é possível identificar no orçamento anual quanto será transferido para 

as escolas, em virtude de não haver rubrica orçamentária específica para essa finalidade. Na 

estrutura organizacional da SEE existe uma Gerência de Planejamento Estratégico, entretanto, 

as entrevistadas não souberam informar sobre as metas e indicadores de desempenho  para a 

gestão dos recursos financeiros que são distribuídos para as escolas e, portanto, não existe 

acompanhamento desses indicadores dessa atividade por nenhum órgão ou unidade 

organizacional da SEE. 

É necessário destacar que o PDRE buscou instituir novas práticas gerenciais 

modernas, conforme explicitado na seção 2.5, sendo que a avaliação de resultados foi eleita 

como critério definidor de desempenho. Considerando que para as entrevistadas não existe o 

conhecimento da previsão de indicadores para a área financeira é de se  concluir que a 

reforma pretendida não foi totalmente implantada da forma prevista para a educação.  

 

Tabela 3.1 – Resumo das respostas a entrevistas com as gestoras da área financeira  

 

Nº  PERGUNTA RESPOSTAS 

7 Montante inserido no orçamento anual para transferência de 
recursos financeiros para as escolas         

Não existe detalhamento específico no orçamento para essa 
finalidade 

8 Procedimento de transferência de recursos financeiros para as 
escolas  

a) Realiza-se consulta no sistema e-fisco sobre a regularidade da 
prestação de contas dos recursos anteriormente repassados. b) 
Precariedade na comunicação com as escolas sobre os repasses  

9 Existência de metas e indicadores inseridos no Planejamento 
Estratégico da SEE para a gestão dos recursos financeiros para 
as escolas 

Não tem conhecimento do que está inserido no PE para essa 
finalidade 

10 Órgão/unidade que acompanha os indicadores e metas  Existe uma Gerência de Planejamento Estratégico na SEE 

 
 

No que diz respeito aos procedimentos de transferência de recursos financeiros para as 

escolas foi dito que os recursos são repassados tão logo a SEFAZ libere a Programação 

Financeira para empenhamento, o que depende de solicitação da área de planejamento da 

SEE.  Na oportunidade  da liberação da Programação Financeira é feita uma consulta ao 

sistema financeiro para verificação da regularidade da prestação de contas dos recursos 

anteriormente enviados, escola por escola. Não há sistema informatizado que permita o 

acompanhamento do processo de prestação de contas das unidades escolas. Muitas escolas 

deixam de receber os recursos a elas destinados, em tempo hábil, pelo atraso praticado no 

encaminhamento do processo de prestação de contas dos recursos já recebidos. É que, pela 
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legislação que disciplina a matéria os processos de prestação de contas são enviados para as 

Gerências Regionais de Ensino, que, por sua vez encaminham para o órgão central da SEE, 

conforme é demonstrado no fluxograma adiante. Depois de  empenhados os recursos são  

depositados  na conta bancária das escolas. As GREs, ao consultarem o sistema financeiro 

para se certificarem sobre a disponibilidade dos recursos, informam (às escolas de sua 

jurisdição)  que os recursos  encontram-se disponíveis para utilização. Somente as GREs têm 

acesso ao sistema financeiro, o que exige que a equipe  encarregada da área financeira  

procedam constantemente a consultas ao referido  sistema financeiro para obter informação 

sobre os repasses. Quando dos depósitos bancários, comunicam-se com as escolas por meio 

telefônico para informá-las sobre a disponibilidade dos recursos. Aquelas, ao serem 

informadas sobre os valores disponíveis em conta bancária, dirigem-se às sedes das GREs em 

busca da cópia da nota de empenho, ocasião em que têm conhecimento sobre qual a finalidade 

do gasto a que se refere o dinheiro recebido: se foi destinado a material de consumo, Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física, ou Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica. Essa 

informação é muito importante para a organização do processo de prestação de contas em 

razão da conformidade que deve existir entre  os comprovantes das despesas  e a finalidade do 

gasto de cada valor repassado. O processo de comunicação das GREs com as escolas é 

precário, uma vez que somente é possível a comunicação pessoalmente ou por via telefônica. 

Não há sistema informatizado que disponibilize às escolas as informações sobre a chegada 

dos recursos. Das escolas com o nível central da SEE, a comunicação é quase inexistente. 
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Figura 1 - Fluxograma resumido do processo de transferência de recursos para as 

escolas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UCOD verifica regularidade prestação de contas recurso anterior da escola 

UCOD empenha e UPAG transfere o recurso para conta bancária da escola via sistema 
financeiro 

Não 
Aguarda prestação de Contas 

Sim 

GRE informa às escolas sobre a chegada dos recursos por via telefônica 

GRE informa às escolas sobre a chegada dos recursos por via telefônica 

Gestores escolares comparecem à GRE para receber cópia do empenho 

Escola utiliza os recursos e prestam contas e envia processo a GRE 

GRE envia processo para Unidade de Prestação de Contas - GFIN 

SEFAZ libera Programação Financeira 

GRE consulta sistema financeiro constantemente  

Unidade de Prestação de contas analisa processo e envia a SEFAZ 

SEFAZ registra entrega da processo de prestação de contas e concede a regularidade 
da escola 
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4.3 ANÁLISE DOS RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS PARA AS  
       ESCOLAS 
 

 

 As Tabelas trazem um panorama dos valores aplicados na educação de Pernambuco e 

demonstram os valores transferidos para as unidades escolares nos anos de 2004 2005, 2006 e 

2007, em relação às despesas de material de consumo, outros serviços de terceiros realizados 

por pessoa física e por pessoa jurídica. 

A Tabela 4 apresenta os valores aplicados em Despesas de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino, discriminando-as pela categoria de gastos: pessoal e outras 

despesas, destacando-se o valor total transferido para as escolas da rede estadual. Pela análise 

da Tabela 4, nota-se que os valores repassados para as escolas constituem uma parcela 

mínima dos recursos aplicados em MDE.  

Do total aplicado em MDE, no exercício de 2004, que foi da ordem R$ 1.179.197 mil, 

apenas R$ 15.053 mil foram repassados diretamente para as 1.105 escolas da rede estadual. 

Isto representa um percentual de 2,73%. Se não forem considerados os valores relativos a 

despesas com pessoal esse percentual cai para 1,28%. 

No ano de 2005, o total repassado foi menor: foram gastos R$ 1.427.150 mil e para as 

escolas foram transferidos R$ 12.839 mil, representando 1,78% dos gastos com MDE. 

Excluindo a despesa de pessoal do total aplicado em MDE, o percentual das transferências 

para as escolas decresce para 0,90%. Nota-se ainda que a despesa com a educação cresceu em 

2005, em relação ao ano de 2004. Contudo, o investimento em transferências de recursos 

financeiros para as escolas foi menor. 

 Relativamente ao ano de 2006 a despesa total com MDE foi de R$ 1.642.944 mil. As 

despesas com os repasses para as escolas totalizaram R$ 5.554 mil, ou seja, menos da metade 

do que foi aplicado com os repasses no ano anterior, apesar da despesa total com a educação 

ter crescido cerca de 15%. O percentual dos repasses financeiros em relação total aplicado foi 

de 0,34%, desconsiderando as despesas com pessoal. 

 Em 2007, observa-se um acréscimo da ordem de 386% nos valores reservados 

aos repasses para as escolas, em relação ao ano anterior, mas, ainda assim, o percentual é 

irrisório em relação ao montante investido em MDE. Dos R$ 1.839.302 mil investidos em 

MDE, R$ 21.451 mil foram transferidos para as escolas, o que representa 1,17% do total 

investido, sem levar em consideração as despesas com pessoal. 
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Tabela 4 – Demonstrativo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 

 ANOS  

DISCRIMINAÇÃO 2.004 2.005 2.006 2.007 

 VALOR  % VALOR  % VALOR  % VALOR  % 

Despesas com MDE 
 

1.179.197 100,00% 1.427.150 100,00% 1.642.944 100,00% 1.839.302 100,00% 

Despesas com pessoal 
 

628.123 53,27% 691.922 48,48% 799.701 48,67% 884.757 48,10% 

Outras despesas  
 

551.074 46,73% 722.389 50,62% 837.689 50,99% 933.094 50,73% 
Total dos repasses para as 
escolas 15.063 1,28% 12.839 0,90% 5.554 0,34% 21.451 1,17% 
Percentual considerando 
somente o valor de outras 
despesas 15.063 2,73% 12.839 1,78% 5.554 0,66% 21.451 2,30% 

Fonte: SIAFEM e Demonstrativos da Gestão Fiscal da LRF – Em R$ 1.000 

 

   

O gráfico 2 a seguir traz uma representação do que foi gasto em 2007 na Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino, destacando-se o que foi  gasto com  pessoal, em outras 

despesas e os repasses financeiros para as escolas: 

 

GRÁFICO 2 - DESPESAS COM MDE

Despesas
com
pessoal

Outras
despesas 

Repasses
para as
escolas

 

 

 

 Considerando os dados apresentados observa-se que do total do investimento em 

educação é muito pouco representativa a parcela destinada aos repasses para as escolas. Isto 
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vai de encontro a uma das  premissas disposta no PDE, o qual foi criado para viabilizar a 

transferência de recursos financeiros às unidades escolares da rede pública estadual, inclusive 

com o estímulo à criação das UEXs como forma de melhorar a descentralização dos recursos 

financeiros para as escolas. Destaca-se no referido programa a necessidade de 

estabelecimento de instrumentos legais e adoção de procedimentos administrativos que 

viabilizem a mencionada transferência de recursos, entretanto, o comparativo dos números 

apresentados não reflete, na prática, o que foi estabelecido no Programa. 

 

 A tabela 5 demonstra os valores transferidos para a rede estadual de educação, 

segundo a finalidade do gasto, assim entendida: 

• Material de Consumo: Despesas com material de expediente; material de cama e 

mesa, copa e cozinha, produtos de higienização; gás engarrafado; material gráfico e de 

processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; e 

outros. 

• Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: Despesas decorrentes de serviços 

prestados por pessoa física pagos diretamente a ela, tais como serviços de capinação, 

digitação, pequenos reparos de manutenção predial (encanador, pedreiro, eletricista), 

entre outros. 

• Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Despesas com prestação de serviços 

por pessoas jurídicas, tais como: assinaturas de jornais e periódicos, correios, fretes e 

carretos, locação de equipamentos e materiais permanentes, conservação e adaptação 

de bens imóveis, serviços de asseio e higiene, serviços de divulgação, impressão, 

encadernação e moldura, serviços funerários, despesas com congressos, simpósios, 

conferências ou exposições, etc. 

 

Tabela 5 – Resumo dos repasses recebidos pelas escolas da rede estadual 

FINALIDADE DO GASTO ANOS 
2004 2005 2006 2007 

Material de Consumo 7.537.360 10.691.200 5.074.680 12.758.297 
Outros serviços - Pessoa Física 7.455.484 1.885.213 18.380 8.684.108 
Outros serviços - Pessoa Jurídica 70.386 262.500 461.027 8.895 
TOTAL  15.063.230 12.838.913 5.554.087 21.451.300 

Fonte: SIAFEM 
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 Analisando os dados, observa-se que não há uma homogeneidade quanto aos valores 

repassados para cada finalidade de gasto. Nas tabelas apresentadas, essa falta de 

homogeneidade fica mais clara, uma vez que estão demonstrados os valores repassados por 

mês. Depreende-se, ainda que não há  uma regularidade na transferência de recursos para as 

escolas, uma vez que os repasses concentram-se nos meses finais de todos os anos estudados.  

A Tabela 6 indica que os recursos para as despesas de material de consumo no ano de 

2006 somente começaram a chegar a partir do mês de maio, confirmando o que diz   a 

literatura  abordada na seção 2.2, que trata do financiamento da educação básica brasileira. 

Para diversos autores o  atraso da chegada de recursos financeiros às escolas é um problema 

que  atinge seu regular  funcionamento.  

 

Tabela 6 - Repasses para despesas com material de consumo 

MÊS ANOS 
2004 2005 2006 2007 

Janeiro - - - - 
Fevereiro 585.900,00 - - - 
Março 984.720,00 28.400,00 - - 
Abril 4.800,00 141.400,00 - 587.000,00 
Maio 324.960,00 259.680,00 1.150.400,00 1.465.800,00 
Junho 7.999,00 126.400,00 918.480,00 249.000,00 
Julho 1.251.220,00 1.253.580,00 2.147.800,00 64.400,00 
Agosto 6.760,00 412.820,00 189.200,00 114.700,00 
Setembro 1.800,00 300.680,00 77.000,00 2.717.000,00 
Outubro 31.000,00 1.592.380,00 355.600,00 4.080.447,00 
Novembro 1.687.820,00 78.800,00 230.800,00 523.600,00 
Dezembro 4.221.001,10 6.525.460,00 5.400,00 2.956.350,00 

TOTAL 7.537.360,10 10.691.200,00 5.074.680,00 12.758.297,00 

Fonte: SIAFEM  

 

 NA Tabela 7, referente aos repasses para despesas com outros serviços de terceiros – 

pessoa física –  verifica-se o quanto a transferência de recursos financeiros para as escolas 

está concentrada nos meses do final de ano: dos cerca de 7,5 milhões que foram repassados 

em 2004 5,7 milhões referem-se aos repasses em novembro e dezembro, indicando a falta de 

regularidade nas transferências. 
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Tabela 7 - Repasses para despesas com serviços de terceiros – pessoa física 

MÊS ANOS 
2004 2005 2006 2007 

Janeiro - - - - 
Fevereiro - - - - 
Março 1.241.480,00 26.000,00 - - 
Abril 3.200,00 119.291,12 - 1.021.200,00 
Maio 260.240,00 186.120,00 2.880,00 615.352,14 
Junho 8.200,00 81.000,00 - 143.600,00 
Julho 3.600,00 885.060,00 15.500,00 76.400,00 
Agosto 9.960,00 276.320,00 - 53.415,14 
Setembro - 60.540,00 - 1.589.950,00 
Outubro 183.518,58 109.880,00 - 3.592.400,00 
Novembro 1.792.238,60 19.200,00 - 296.741,14 
Dezembro 3.953.046,04 121.801,74 - 1.295.050,00 

TOTAL 7.455.483,22 1.885.212,86 18.380,00 8.684.108,42 

Fonte: SIAFEM  

 
 Pela Tabela 8 observa-se que foi pouco representativa a transferência de recursos 

financeiros às escolas para gastos com outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, durante 

todos os anos analisados. 

 
Tabela 8 - Repasses para despesas com serviços de terceiros – pessoa jurídica 

MÊS ANOS 
2004 2005 2006 2007 

Janeiro - - - - 
Fevereiro - - - - 
Março 14.319,31 14.000,00 14.955,91 - 
Abril - - 360.500,00 - 
Maio 5.636,82 - 42.911,20 - 
Junho - - 14.971,77 - 
Julho 800,00 - - - 
Agosto 29.518,01 - 13.688,41 - 
Setembro - - - - 
Outubro - - - - 
Novembro 12.391,10 - 14.000,00 8.895,00 
Dezembro 7.721,01 248.500,00 - - 

TOTAL 70.386,25 262.500,00 461.027,29 8.895,00 

Fonte: SIAFEM 

 

 

 

 O gráfico 3 ilustra a transferência e a concentração de recursos para as unidades 

escolares: 
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 Da análise dos dados apresentados depreende-se que as escolas da rede estadual de 

Pernambuco padecem dos males elencados na seção 2.9, em que são apontadas as 

dificuldades  de recebimento e utilização de recursos financeiros pelas escolas públicas. 

 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS VALORES RECEBIDOS PELAS ESCOLAS E O 
DESEMPENHO DOS ALUNOS 

 

 

 A escolha das variáveis se deu com base na revisão da literatura e nas análises feitas 

nos capítulos anteriores. A seção 2.10 abordou a questão da avaliação educacional em larga 

escala, apresentando o IDEB como o indicador de desempenho para medir a eficácia escolar, 

sendo uma das variáveis escolhidas para. A outra  

Apresentou-se um rol de 63 escolas de Ensino Fundamental, da região metropolitana 

do Recife e os valores dos recursos financeiros que essas unidades receberam no exercício de 

2005 e 2007.  Também para esses anos foram coletados os IDEBs  dessas escolas, uma vez 

que, para esta análise, buscou-se estabelecer se há correlação entre os recursos recebidos pelas 

escolas e o IDEB por elas alcançado. Para tanto foi preciso coletar o n° de alunos 

matriculados nas escolas estudadas nos respectivos anos, cujos números, tanto dos IDEBs 

GRÁFICO 3 - REPASSES PARA AS ESCOLAS POR FINALIDADE DE GASTO  
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quanto dos repasses financeiros das escolas, encontram-se nas Tabela 11 e 12.   Para o ano de 

2005 apenas 52 dessas unidades escolares ofereciam Ensino Fundamental, razão pela qual se 

excluiu da análise, em 2005, 11 escolas que ofereciam outra modalidade de ensino que não o 

Fundamental.  Em virtude disso,  na Tabela 11  somente esse número de escolas está  

relacionado. 

  A Tabela 10 apresenta as medidas estatísticas apuradas com base nos repasses das 

escolas e seu respectivo IDEB para os anos estudados. 

De início foi  extraída a média simples do total dos repasses financeiros recebidos 

pelas escolas e se chegou a uma média  de  R$ 12.388,75 para o ano de 2005 e de  16.582,21 

para o ano de 2007, por escola. Existe uma grande distorção nos valores recebidos pelas 

escolas em função de seu n° de alunos. Como exemplo, apresentam-se os valores recebidos 

por  duas escolas nas Tabelas 9 e 9.1 abaixo: 

 

Tabela 9 –  Comparativo do valor repassado – escola x aluno – Ano 2005  

N° Cod MEC Alunos Vlr repasse Vlr per capita 
12 26114941 146 11.961,00 81,92 
27 26122553 840 19.400,00 23,61 

 

 

Tabela 9.1 –  Comparativo do valor repassado – escola x aluno – Ano 2007  

N° Cod MEC Alunos Vlr repasse Vlr per capita 
10 26114941 144 6.856,00 47,61 
38 26122553 770 47.888,00 62,19 

 

Comparando os valores dos recursos financeiros repassados para as duas escolas 

identifica-se que  embora a escola 2614941 tenha recebido, em 2005,  um valor abaixo do 

valor médio recebido pelas escolas da amostra, o seu valor per capita está muito acima do 

valor  per capita das demais escolas. A referida escola recebeu R$ 11.961,00, enquanto a 

média dos valores repassados foi de R$ 12.388,75. Em contrapartida, o valor per capita 

recebido  foi de R$  81,62, enquanto a média per capita foi de  R$ 50,25. Já no ano de  2007 a  

escola em tela  recebeu R$ 6.856,00, enquanto a média dos valores repassado foi de R$ 

16.582,21. O valor per capita recebido foi de R$  47,61, enquanto a média per capita foi de  

R$ 63,81. 

Na segunda escola analisada (26122553) ocorreu uma situação inversa: em 2005 a 

escola recebeu um valor de  R$ 19.400,00, enquanto o valor médio recebido pelas demais 
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escolas foi de R$ 16.582,21, estando, portanto o valor repassado para a escola acima do valor 

médio. Já no ano de  2007 a mencionada escola   recebeu R$ 47.888,00, enquanto a média dos 

valores repassados foi de R$ 16.582,21, entretanto,  o valor per capita recebido foi de R$  

62,19, estando um pouco abaixo  da média per capita, que  foi de  R$ 63,81. 

O motivo dessas distorções decorre do critério estabelecido pelo nível central da SEE, 

que é o porte da escola. Uma escola é considerada de pequeno porte se o n° de alunos 

matriculados for  até 500 alunos, de médio porte se o nº de matrículas estiver compreendido 

entre 501 a 1000 alunos e de grande porte quando as matrículas ultrapassarem  o nº de 1001 

alunos.      

 

Tabela 10 –  Medidas Estatísticas  

MEDIDAS ESTATÍSTICAS  Anos 
2005 2007 

Média do valor dos repasses – escolas        12.388,75                16.582,21  

Média do valor dos repasses - per capita                 50,25  63,81  

Desvio Médio repasses – escolas 4.582,48 7.822,58 

Desvio Médio repasses - per capita 26,62 41,39 

Desvio Padrão repasses – escolas 6.568,08 10.519,79 

Desvio Padrão repasses – per capita 32,12 109,79 

Correlação valor repassado X IDEB 0,0020 -0,6136 

Correlação valor per capita X IDEB 0,3525 -0,4128 

 

 

Quanto ao grau de associação entre a variável recursos recebidos pelas escolas versus 

os IDEBs alcançados, os cálculos indicam, para os dados de 2005, uma correlação  de 0,0020 

e para o ano de 2007 uma correlação negativa  da ordem de - 0,6136 (Tabela 10). Quando se 

testa a variável valor recebido por aluno (per capita), a correlação entre esta variável e o 

IDEB alcançado pela escola para o ano de 2005 representa 0,3525 e para o ano de 2007 

continua negativa na ordem de - 0,41283 (Tabela 10). 

  Segundo Balassiano (p. 116), quando o resultado da correlação entre as variáveis for 

positivo teríamos a informação de que a um aumento de uma unidade em uma das variáveis 

corresponderá a um aumento na outra. Quando o resultado  for negativo, indica que, a um 

aumento de uma das variáveis, corresponderá uma diminuição da outra. O mesmo autor 

ensina que o intervalo de variação da correlação é {-1 ; 1} e que existe uma forte associação  

entre as variáveis quando seu valor absoluto for de pelo menos 80%.  
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No caso das variáveis estudadas tem-se que as correlações  calculadas para o ano de 

2005 (0,0020 e 0,3525), estão abaixo do valor considerado de forte correlação, indicando que 

as variáveis não são linearmente associadas. Para o ano de 2007 a análise das  variáveis  

IDEBs x repasses para as escolas e IDEBs x  repasses per capita indica que são inversamente 

relacionadas em razão de terem resultados negativos  (- 0,6136 e - 0,41283).  Contudo, o grau 

de associação entre elas não é significativa do ponto de vista estatístico. 
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Tabela 11 – Dados das escolas - repasses e IDEBs – Ano 2005 
Nº CODIGO 

MEC 
Matricula 

Fundamental 
VALOR REPASSADO 

2005 
VALOR REPASSADO  

PER CAPITA 2005 
 IDEB  

1 26106205 166                          8.680,00                                52,29             3,42  
2 26106213 248                          2.520,00                                10,16             1,45  
3 26113139 219                          9.000,00                                41,10             2,30  
4 26113988 162                        14.346,00                                88,56             4,03  
5 26114003 181                        13.799,40                                76,24             4,14  
6 26114038 176                        12.600,00                                71,59             2,86  
7 26114070 166                          3.123,60                                18,82             2,90  
8 26114291 139                          1.860,00                                13,38             2,83  
9 26114909 243                        15.874,00                                65,33             4,22  

10 26114917 190                        13.243,20                                69,70             4,08  
11 26114925 169                          6.141,00                                36,34             2,80  
12 26114941 146                        11.961,00                                81,92             4,25  
13 26115050 855                        12.600,00                                14,74             1,45  
14 26135543 163                        11.397,60                                69,92             3,70  
15 26117010 500                        15.306,00                                30,61             2,66  
16 26130181 505                          9.359,00                                18,53             3,64  
17 26130513 202                        12.708,00                                62,91             3,22  
18 26107910 314                        15.550,00                                49,52             4,22  
19 26107929 209                        15.810,00                                75,65             3,89  
20 26131137 243                          6.897,00                                28,38             3,12  
21 26108950 248                        12.393,60                                49,97             2,48  
22 26108992 223                        15.491,40                                69,47             3,22  
23 26111152 363                        16.776,60                                46,22             3,10  
24 26111659 478                        18.036,00                                37,73             2,84  
25 26129582 207                        15.810,00                                76,38             3,09  
26 26129590 404                          6.315,60                                15,63             3,73  
27 26122553 840                        19.400,00                                23,10             3,09  
28 26122634 173                        16.497,00                                95,36             3,25  
29 26125943 171                        20.720,00                              121,17             3,55  
30 26125986 567                        13.806,00                                24,35             2,81  
31 26125994 152                        14.436,00                                94,97             3,01  
32 26126230 848                        16.742,00                                19,74             2,24  
33 26126532 238                        17.087,00                                71,79             4,31  
34 26126591 420                        13.523,40                                32,20             2,20  
35 26128136 518                        17.826,00                                34,41             2,20  
36 26122901 127                          9.000,00                                70,87             3,39  
37 26123045 168                          4.800,00                                28,57             3,28  
38 26123266 443                        16.569,00                                37,40             3,31  
39 26123630 539                          2.646,00                                  4,91             3,86  
40 26123665 190                          4.800,00                                25,26             3,54  
41 26124572 623                          4.924,80                                  7,90             2,20  
42 26124840 95                        13.491,00                              142,01             2,83  
43 26124858 175                        12.600,00                                72,00             2,08  
44 26124912 427                          4.800,00                                11,24             3,53  
45 26124939 665                        43.074,00                                64,77             2,42  
46 26124955 255                          7.257,00                                28,46             4,27  
47 26125293 767                          6.628,80                                  8,64             2,12  
48 26127350 103                        12.600,00                              122,33             3,82  
49 26127458 201                        16.602,00                                82,60             3,32  
50 26127547 162                          6.519,00                                40,24             2,89  
51 26127792 307                        13.230,00                                43,09             2,84  
52 26127857 490                        17.037,00                                34,77             3,09  

Fonte: Secretaria Executiva de Gestão de Rede – SEE 
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Tabela 12 – Dados das escolas - repasses e IDEBs – Ano 2007 

Nº Código da Escola Nº  
ALUNOS 

2007 

VALOR 
REPASSADO 

2007  

Valor per 
capita   2007 

IDEB 2007 

01 26106205 150                  8.876,00  59,17  3,7 
02 26106213 278 5.588,00  20,10  2,8 
03 26113996 135                  4.902,00  36,31  3,3 
04 26114003 197                  7.318,00  37,15  3,5 
05 26114070 154 3.124,00  20,29  2,8 
06 26113139 340                10.460,00  30,76  2,8 
07 26114038 161                10.764,00  66,86  3,1 
08 26114291 149                  4.814,00  32,31  3,0 
09 26135543 112                  8.634,00  77,09  3,9 
10 26114941 144                  6.856,00  47,61  4,4 
11 26114950 425                16.900,00  39,76  2,8 
12 26115050 908                27.964,00  30,80  2,3 
13 26113988 164                  8.216,00  50,10  3,7 
14 26114909 220                21.300,00  96,82  3,7 
15 26114925 286                12.612,00  44,10  3,3 
16 26114917 270                  7.362,00  27,27  2,9 
17 26117010 508                10.156,00  19,99  2,7 
18 26130513 286                  6.376,00  22,29  3,2 
19 26130181 505                18.244,00  36,13  3,1 
20 26107910 354                11.226,00  31,71  3,5 
21 26107929 392                  9.998,00  25,51  3,2 
22 26174570 617                16.488,00  26,72  3,4 
23 26131129 402                  9.408,00  23,40  3,7 
24 26131137 486 5.720,00  11,77  3,3 
25 26108950 393                12.172,00  30,97  4,2 
26 26109980 310                  1.800,00  5,81  3,2 
27 26111659 905                  3.600,00  3,98  2,8 
28 26133783 131                  1.800,00  13,74  2,9 
29 26111152 517 7.700,00  14,89  3,6 
30 26108992 406                  7.344,00  18,09  3,1 
31 26129582 583                13.316,00  22,84  3,1 
32 26129590 601                16.154,00  26,88  2,4 
33 26125994 211                15.900,00  75,36  4,1 
34 26125986 530                22.654,00  42,74  3,8 
35 26122324 17                15.000,00  882,35  3,9 
36 26126559 433                  6.000,00  13,86  2,4 
37 26128136 524                27.560,00  52,60  3,2 
38 26122553 770                47.888,00  62,19  1,6 
39 26126230 664                45.864,00  69,07  1,6 
40 26125943 203                19.288,00  95,01  4,0 
41 26134350 203                19.838,00  97,72  3,4 
42 26122634 284                18.848,00  66,37  2,6 
43 26128454 1211                51.914,00  42,87  3,2 
44 26126532 229                20.541,50  89,70  4,4 
45 26126591 402                20.608,00  51,26  2,1 
46 26124572 495                28.660,00  57,90  1,6 
47 26127350 103                18.144,00  176,16  4,9 
48 26123630 544                27.164,00  49,93  3,5 
49 26124840 184                18.408,00  100,04  4,1 
50 26124858 125                18.760,00  150,08  3,2 
51 26123665 201                15.900,00  79,10  3,9 
52 26123045 311                20.256,00  65,13  3,3 
53 26123266 502                24.194,00  48,20  4,1 
54 26124955 458                21.246,00  46,39  4,9 
55 26122901 142                15.900,00  111,97  3,9 
56 26124912 603                15.900,00  26,37  2,6 
57 26124939 692                30.485,93  44,05  2,4 
58 26125293 805                33.038,00  41,04  2,0 
59 26127547 235                19.200,00  81,70  3,2 
60 26127458 332                21.026,00  63,33  4,3 
61 26127792 302                19.684,00  65,18  3,4 
62 26124882 297                20.916,00  70,42  2,7 
63 26127857 529                26.702,00  50,48  4,0 
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De todo o exposto conclui-se  que os recursos financeiros repassados diretamente para 

as escolas da rede estadual de Pernambuco não interferem no desempenho dos alunos.  

Embora essa constatação tenha se verificado nos dois períodos estudados, 2005 e 2007, foi 

possível detectar resultados distintos. É possível que este resultado tenha um comportamento 

diferente se ampliarmos os dados para  toda a rede.  

 Por fim,  os resultados aqui discutidos sustentam as conclusões de estudos anteriores 

de que os recursos financeiros repassados diretamente para as escolas são mal distribuídos. A 

incorporação dessas questões na agenda de pesquisas futuras poderá enriquecer as discussões 

e os resultados aqui apresentados. 
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 5 CONCLUSÕES  

 

 

Este capítulo apresenta as conclusões da pesquisa apresentada e  sugestão para futuros 

estudos sobre o tema pesquisado. O presente trabalho de pesquisa  visou a  avaliar se os 

recursos financeiros distribuídos para as escolas públicas são geridos de acordo com os 

princípios de eficiência e eficácia da nova gestão pública.  

Nesta avaliação partiu-se da relevância da educação para a sociedade brasileira e de 

como os recursos escolares podem interferir no desempenho dos alunos. Entre os recursos 

escolares estudados optou-se por aprofundar em que medida os recursos financeiros 

distribuídos para as escolas afetam o aprendizado e como se processa a transferência desses 

recursos para as escolas.  

Para dar conta desse objetivo, foi revisto o conteúdo teórico-bibliográfico para 

conhecer as reformas administrativas ocorridas em outros países e seus modelos gerenciais 

que inspiraram a reforma brasileira, como por exemplo, as reformas da Inglaterra, da Nova 

Zelândia e dos EUA. Além disso, o estudo realizou uma revisão bibliográfica sobre a história 

da administração pública brasileira e verificou que esta oscilou entre reformas.  O trabalho 

também realizou uma revisão documental e legal visando  conhecer as especificidades do 

Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco – PDRE  com o objetivo de  verificar se 

haveria elementos em comum com o plano de reforma traçado para Administração Pública 

Federal, o PDRAE. Optou-se, ainda,  por analisar o Programa Dinheiro na Escola – PDE, uma 

das ações implantadas dentro da reforma administrativa do referido estado, visando à 

descentralização dos recursos financeiros destinados à rede de ensino para manutenção das 

unidades escolares. 

 A partir da ampla literatura pesquisada foi possível encontrar estudos anteriores que 

possibilitaram uma maior compreensão sobre as insatisfações  sentidas pelos gestores 

escolares quanto à insuficiência de recursos financeiros postos à disposição das escolas. 

 A  pesquisa focou 63 escolas da rede estadual de Pernambuco objetivando analisar o 

montante de recursos financeiros a elas destinados, o processo de descentralização desses 

recursos pelo nível central da Secretaria de Educação e se havia grau de associação entre os 

recursos recebidos por essas escolas e o desempenho de seus alunos. 

As evidências encontradas através dos dados coletados na pesquisa e da revisão 

bibliográfica e documental  fizeram emergir as seguintes conclusões: 
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 Apesar de estudos identificarem que a transferência de recursos financeiros para as 

escolas é  fator que contribui para o desempenho dos alunos, contribuindo para a eficácia 

escolar, a pesquisa não encontrou associação entre esses recursos e os IDEBs alcançados 

pelas escolas. O IDEB é um indicador de desempenho criado pelo Ministério da Educação 

com o objetivo de aferir a proficiência dos alunos.  

A  parcela de recursos financeiros que é  destinada às escolas por meio do Programa 

Dinheiro na Escola é ínfima. Representou, respectivamente, 2,73% no ano de 2004, 1,78% no 

ano de 2005, 0,66% no ano de 2006 e 2,30%  no ano de 2007, do total consignado no 

orçamento anual para as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Diversos 

trabalhos apontam que os recursos financeiros transferidos para as escolas são insuficientes 

para mantê-las. A pesquisa corroborou essa premissa ao verificar que 72% dos gestores 

escolares responderam negativamente ao serem questionados sobre a suficiência dos recursos 

financeiros que são transferidos pelo órgão central da Secretaria de Educação. 

O  Programa Dinheiro na Escola foi instituído como forma de descentralizar a 

administração dos recursos da educação. Seu objetivo precípuo  é viabilizar a descentralização 

administrativa e financeira dos recursos públicos destinados às escolas e também para 

fortalecer a responsabilização dos gestores escolares para que o uso dos recursos seja 

realizado de forma transparente e com a participação da sociedade. Nesses aspectos  o PDE 

incorporou princípios estabelecidos no Plano Diretor da Reforma do Estado de Pernambuco, 

que, por seu turno, foi inspirado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, reforma 

administrativa no âmbito da União. A pesquisa identificou que no aspecto da 

responsabilização dos gestores escolares a implantação do programa avançou, haja vista a 

ampla participação da comunidade escolar nos processos de utilização dos recursos públicos 

destinados às escolas: os conselhos escolares participam da elaboração do plano de aplicação 

dos recursos e da aprovação da prestação de contas.  

O mecanismo de transferência dos recursos para as escolas revelou-se  ineficiente em 

razão de haver atraso na liberação dos recursos, não havendo regularidade nos repasses. Esta 

situação é decorrente da burocracia que envolve o cumprimento das normas e legislação para 

a transferência e utilização dos recursos e da falta de qualificação profissional dos servidores 

envolvidos nessa tarefa. 

Na rede estadual de ensino de Pernambuco as transferências de recursos financeiros se 

baseiam no porte da escola, que é determinado  em função  do nº de alunos matriculados. A 

escola é considerada de médio quando atender a partir de 501 alunos, o que provoca a 

seguinte situação: uma escola que atende 805 alunos recebe o mesmo valor de uma outra 
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escola que atende  530 alunos.  Existe, assim, uma grande distorção nos valores recebidos de 

escola para escola porque os repasses não se baseiam em estudos que considerem a 

diversidade das situações de cada unidade escolar. 

A falta de recursos tecnológicos, cuja utilização de ferramentas melhora o atendimento 

e a informação, é fator que também contribui para a já mencionada ineficiência, considerando  

que claro ficou a quase inexistência  da comunicação para as questões financeiras entre o 

nível central e as escolas. Isto faz com que as escolas não tomem conhecimento, de forma 

rápida, da chegada dos recursos a que fazem jus.                                                                                        

  É preciso intensificar o esforço para criar uma cultura empreendedora e para a 

alteração da mecânica operacional do serviço público, que  passa pelo perfil do servidor, cujo  

nível de qualificação deve ser condizente com a sua função, o que requer investimentos do 

Estado no processo de  formação dos gestores públicos. Nada poderá se exigir de um servidor 

despreparado. Nesse contexto, o desconhecimento de ferramentas e de boas práticas 

gerenciais  contribui para dificultar uma mudança de cunho significativo. 

 Por fim, este estudo não teve a intenção de apontar falhas na gestão dos recursos 

públicos destinados às escolas, pela SEE, como também não teve  o objetivo de  fazer uma 

extensa avaliação daquela gestão. O objetivo maior foi o de refletir sobre os caminhos 

trilhados pelos recursos públicos destinados às escolas. Sugerem-se estudos mais 

aprofundados sobre o tema para que as redes educacionais possam desenvolver plenamente 

sua atividade maior que é a de formar o cidadão. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A - Questionário aplicado aos gestores das escolas 
 

A escola é considerada: 

( ) grande porte ( ) médio porte ( ) pequeno porte 

Nº de alunos atendidos no total _________ nº de funcionários de Apoio financeiro _______  

 

01. Para recebimento dos recursos financeiros para a escola é elaborado um Plano de Aplicação Financeira, 

a cada transferência, demonstrando em que serão gastos os recursos? 

SIM  

NÃO  

 

02. O plano acima referido é aprovado pelo Conselho Escolar ou, na falta de Conselho organizado, é feita 

consulta aos trabalhadores em educação, pais e alunos, mediante edital, para fins de aprovação do 

plano? 

SIM  

NÃO  

 

03. Você sabe informar qual o critério que a administração central da Secretaria de Educação adota para 

repassar os recursos financeiros para as escolas da rede estadual? 

SIM  

NÃO  

 

04. Você tem informação sobre o montante de recursos que a escola tem direito a receber no ano letivo?  

SIM  

NÃO  

 

05. Os recursos financeiros transferidos pela administração central da Secretaria da Educação são 

suficientes para que a escola possa desenvolver suas atividades?   

SIM  

NÃO  

 

06.  A escola recebe recursos financeiros:  

(  ) da Secretaria de Educação do Estado 

(  ) do Ministério da Educação (FNDE) 

(  ) de outras instituições 

    (  ) de outras fontes 
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07. Os recursos financeiros são depositados regularmente no prazo estabelecido pela administração central 

da Secretaria de Educação? 

SIM  

NÃO  

 

 

08. A escola usa estratégias de arrecadação de outros recursos tais como: promoção de festas e bingos, 

vendas de lanches, rifas sorvetes, xerox, entre outros? 

SIM  

NÃO  

 

09. O pessoal envolvido nas atividades de administração financeira é qualificado para exercer tais funções? 

SIM  

NÃO  

 

10. O quantitativo de pessoal é suficiente para o desempenho das tarefas acima definidas? 

SIM  

NÃO  

 

11. A burocracia existente no cumprimento das normas de utilização dos recursos é fator que dificulta as 

atividades da equipe? 

SIM  

NÃO  

 

12.  Você já participou de capacitação (curso, seminário, congresso) na área de administração financeira e 

de prestação de contas?  

SIM  

NÃO  

 

13. Caso tenha participado de capacitações nas áreas de administração financeira e orçamentária e prestação 

de contas, em quantos eventos você foi participante? 

1  

2  

3  

4  

Mais de 4  
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14. Caso tenha participado de capacitações na área de administração financeira e orçamentária e prestação 

de contas, quanto tempo faz que ocorreu o último evento em que você foi participante? 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

 

15. Na sua opinião, o conhecimento técnico adquirido nas capacitações é sufiente para o desempenho das 

atividades de gestão financeira da escola? 

SIM  

NÃO  

 

16. O nível central da Secretaria de Educação orienta ou dá apoio técnico à escola nas questões de 

utilização dos recursos financeiros? 

SIM  

NÃO  

 

17. A Gerência Regional de Educação, a qual sua escola está vinculada, orienta ou dá apoio técnico nas 

questões de utilização dos recursos financeiros? 

SIM  

NÃO  

 

18.  A sua escola tem dificuldades em organizar o processo de prestação de contas dos recursos recebidos? 

SIM  

NÃO  

 

19. A sua escola presta contas dos recursos recebidos no prazo estipulado? 

SIM  

NÃO  

 

20. Há quanto tempo está na direção escolar? 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  
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21. Quanto tempo exerceu cargo de direção anteriormente em outra unidade? 

Nunca teve experiência  

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

22. Quanto tempo você trabalha na Secretaria de Educação? 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  
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ANEXO B – Entrevista realizada com os gestores da área financeira da Secretaria de 
Educação 

 
1) Você participou de capacitações sobre administração financeira, orçamentária e de prestação de contas 

realizadas na Escola de Governo do Estado? 

2) Caso tenha participado de capacitações nas áreas de administração financeira e orçamentária e prestação 

de contas, em quantos eventos você foi participante? 

 

1  

2  

3  

4  

Mais de 4  

 

3) Caso tenha participado de capacitações nas áreas de administração financeira e orçamentária e prestação 

de contas, quanto tempo faz que ocorreu o último evento em que você foi participante? 

 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

 

4) Você participou de capacitações sobre novas práticas de gestão? 

 

5) Caso tenha participado de capacitações sobre novas práticas ou modelos de gestão, em quantos eventos 

você foi participante? 

 

1  

2  

3  

4  

Mais de 4  

 

6) Caso tenha participado de capacitações sobre novas práticas ou modelos de gestão, quanto tempo faz 

que ocorreu o último evento em que você foi participante? 

 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  
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Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

7) Qual o montante inserido no orçamento anual para a transferência de recursos para as escolas? 

 

8) Discorra sobre os procedimentos de transferência dos recursos financeiros para as escolas da rede 

estadual. 

 

9) Existem metas e indicadores de desempenho inseridos no planejamento estratégico da Secretaria de 

Educação para a gestão dos recursos financeiros a serem distribuídos para as escolas? 

 

10)  Qual o órgão/unidade faz o acompanhamento das metas a serem alcançadas e seus indicadores e 

desempenho? 

 

11) Há quanto tempo você exerce a função atual? 

 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

 

12) Há quanto tempo você trabalha na Secretaria de Educação? 

 

Menos de 1 ano  

Mais de 1 até 3 anos  

Mais de 3 até 5 anos  

Mais de 5 até 10 anos  

Mais de 10 anos  

 

 

 
 

 


