
  
 

 
 
 

O INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO: ANÁLISE DO 

IMPACTO DA CRIAÇÃO DO FUNDEB 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 

ProdutoProdutoProdutoProduto 3 3 3 3    

Análise dos Impactos do Análise dos Impactos do Análise dos Impactos do Análise dos Impactos do FUNDEBFUNDEBFUNDEBFUNDEB sobre o  sobre o  sobre o  sobre o 

Estado do Rio de JaneEstado do Rio de JaneEstado do Rio de JaneEstado do Rio de Janeiro e seus municiro e seus municiro e seus municiro e seus municípios ípios ípios ípios 

sob a ótica da sob a ótica da sob a ótica da sob a ótica da qqqqualidade da Educação ualidade da Educação ualidade da Educação ualidade da Educação     

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2006



  
 

 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso não seja você a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

2 

 

SUMÁRIO 

 
 
 

 
1 O FUNDEB e a Qualidade da Educação Pública básica ..............................................3 
 

3.1 Indicadores Educacionais no Estado do Rio de Janeiro ....................................5 
 

3.2 O FUNDEB e os Gastos em Educação Básica no Estado do Rio de Janeiro..18 
 

3.3 O FUNDEB e a Infra-estrutura Escolar ............................................................21 
 

3.4 Síntese.............................................................................................................33 
 
Referências Bibliográficas .................................................................................................34 



  
 

 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso não seja você a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

3 

1 O FUNDEB E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA  

 

Não se questiona os inúmeros avanços nos indicadores educacionais brasileiros 

nos últimos anos. Embora ainda ostente taxas de analfabetismo altas, sobretudo se 

comparado com países desenvolvidos, o Brasil vem conseguindo reduções graduais na 

proporção de analfabetos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), entre os Censos de 1991 e 2000, o percentual de analfabetos na população 

brasileira com idade superior a 25 anos caiu de 22,8% para 16%1. 

 

No Ensino Médio também se registrou avanços. As taxas brutas de matrícula da 

rede pública da modalidade evoluíram de 61% para 67,9% no curto intervalo de 1999 a 

2005 (INEP, 2006). Isso equivale a dizer que o número de alunos da rede pública 

brasileira já beira 70% da população com idade entre 15 e 17 anos (vide Tabela 1.3.1 do 

Produto 1). Porém, se considerarmos que a taxa bruta de matrículas inclui também os 

alunos repetentes e em idade defasada, podemos argumentar que um considerável 

caminho ainda precisa ser percorrido rumo à universalização deste nível de ensino. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), desenvolvida pelo IBGE, acusa 

que, em 2005, aproximadamente 36% dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos estavam 

matriculados no ensino médio. Este indicador, chamado de taxa líquida de matrículas, 

aponta que o número de abandonos e de jovens freqüentando a escola em idade 

defasada ainda é expressivo. 

 

As consecutivas melhoras nos indicadores do ensino médio possibilitam 

aperfeiçoamentos também nos resultados da educação superior. O intervalo entre os 

Censos de 1991 e 2000 aponta progressos que, no entanto, ainda podem ser muito mais 

robustos. A proporção de indivíduos com idade entre 18 e 29 matriculados em cursos de 

formação superior em todo o país passou de 3,5% para 5,5%. A proporção da população 

de 25 anos ou mais com diploma de graduação também aumentou no mesmo período: 

passou de 5,9% em 1991 para 7,4% em 2000. 

                                                 
1 Conforme apresentado no Produto 1 desta série, o percentual de analfabetos maiores de 25 anos no 
estado do Rio de Janeiro, em 2000, era de 8%. 
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Indiscutivelmente, o maior êxito recente do País está relacionado à universalização 

do ensino fundamental. Atualmente, é marginal a proporção de crianças na faixa etária de 

7 a 14 anos que não freqüentam a escola. O FUNDEF, associado a programas como o 

Bolsa Escola, o Bolsa Família e o de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tiveram 

papel decisivo nesta conquista. 

 

Paralelo ao esforço de ampliação do acesso à escola emerge a necessidade de se 

investir na qualidade da educação, especialmente a educação pública básica. É 

imprescindível a necessidade de se aumentar a carga horária diária dos alunos, 

investindo-se na qualidade do material didático e na formação do professorado. 

 

A atuação de professores não-graduados ainda é uma realidade no País. De 

acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em 2005, 

31,8% das funções docentes da educação básica pública brasileira eram exercidas por 

profissionais sem formação superior. No Estado do Rio de Janeiro, o percentual para o 

mesmo ano foi inferior, porém ainda significativo: 22,8% das funções docentes da 

educação básica pública do estado pertenciam a professores sem graduação. 

 

O FUNDEB contempla a tentativa de melhor valorizar os profissionais da educação 

no País, obrigando que estados e municípios dediquem ao menos 60% do total de 

recursos disponibilizados pelo Fundo  na remuneração destes profissionais. Tal iniciativa, 

contudo, pode não ser suficiente para sanar o despreparo de parte dos profissionais 

envolvidos na educação pública brasileira. Políticas de incentivo à qualificação desses 

profissionais devem ser estudadas com atenção e podem se fazer valer de mecanismos 

já existentes no País. O incentivo para que professores não-graduados sejam integrados 

a programas similares ao de Financiamento Estudantil (FIES) ou ao ProUni, por exemplo, 

pode ser uma solução institucionalmente viável e potencialmente eficaz para o 

equacionamento deste problema. 

 

Este terceiro produto apresenta alguns apontamentos sobre o FUNDEB e seus 

potenciais impactos sobre a melhoria da educação básica pública no Estado do Rio de 

Janeiro. Ele está dividido em três seções. A primeira apresenta um panorama da 
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cobertura da educação no estado. A segunda descreve os possíveis impactos do 

FUNDEB sobre o gasto em educação no Rio de Janeiro. Por último, a terceira seção 

apresenta um exercício estatístico que infere sobre a capacidade do Fundo  de aprimorar 

indicadores qualitativos da educação pública básica fluminense. 

 

 

3.1 INDICADORES EDUCACIONAIS NO ESTADO DO RIO DE JA NEIRO 

 

O objetivo desta seção é apresentar alguns subsídios para uma análise da 

cobertura educacional no Estado do Rio de Janeiro. O intuito principal é mostrar que, 

muito embora o País e o estado tenham apresentado avanços no acesso à educação nos 

últimos anos, muito ainda precisa ser aprimorado. A discussão de políticas de 

aperfeiçoamento da qualidade do ensino público, assim, não pode ser descolada da 

discussão sobre as políticas de promoção do acesso à escola. É imprescindível que os 

gestores públicos atentem para a necessidade de se garantir progressos qualitativos na 

educação básica pública, sem esquecer que a questão quantitativa só está sanada no 

ensino fundamental. As demais modalidades, portanto, merecem atenção especial nas 

duas frentes. 

 

Os dados apresentados contemplam o Estado do Rio de Janeiro e o comparam 

com a média nacional e outras duas unidades federativas, quais sejam: Minas Gerais e 

São Paulo. A justificativa para a comparação com esses estados repousa sobre o 

argumento de que se tratam de unidades federadas que, a exemplo do Rio de Janeiro, 

são significativamente populosas e possuem dinamismo econômico similar. Os 

indicadores educacionais dos três estados, portanto, deveriam apresentar certa 

convergência. 

 

Começando pela análise do atendimento escolar de crianças e adolescentes de 7 a 

14 anos, o Gráfico 3.1.1 mostra que, entre 1991 e 2000 os três estados pesquisados, 

assim como o Brasil, demonstraram um avanço satisfatório. São Paulo e Rio de Janeiro 

partiram de uma cobertura mais elevada já no ano de 1991 (acima de 87%) e mantiveram 

a posição de liderança. Minas Gerais e o Brasil saltaram de posições iniciais mais baixas 
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(82,8% de crianças/adolescentes atendidos em Minas e 79,4% no Brasil), mas 

conseguiram, graças a um crescimento mais vigoroso, se posicionarem próximos dos 

resultados paulista e fluminense. O Gráfico 3.1.1 evidencia o êxito do país em melhorar o 

acesso de crianças e adolescentes na escola e, embora os resultados não tenham 

atingido os 100%, em 2000, estiveram próximos de fazê-lo. 

 

Gráfico 3.1.1 

Proporção de Crianças de 7 a 14 Anos Freqüentando a  Escola. 
Brasil e UFs Selecionadas: 1991-2000
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Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

O atendimento escolar na idade adequada aponta para um desempenho 

ligeiramente inferior. O Gráfico 3.1.2 traz a chamada Taxa Líquida de Matrícula que 

mensura qual o percentual de crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos 

freqüenta o nível de ensino considerado adequado à sua idade, a saber, o ensino 

fundamental. 

 

Novamente, os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentavam desempenho 

ligeiramente superior ao Brasil e ao Estado de Minas Gerais em 1991. Os primeiros 

demonstravam taxas líquidas de matrículas no ensino fundamental iguais ou superiores a 

83,8% neste ano, contra taxas líquidas de matrículas inferiores a 80,8% para os últimos.  
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Em 2000, o Estado de São Paulo manteve a liderança no indicador com um 

resultado de 93,6%, enquanto o Estado do Rio de Janeiro perdeu a segunda posição para 

o Estado de Minas Gerais (91,1% para Minas contra 89,9% para o Rio de Janeiro). De 

qualquer maneira, os três estados apresentam resultados relativamente próximos à média 

nacional (89,8%). 

 

O fato de a taxa líquida de matrículas ser inferior à proporção de alunos de 7 a 14 

anos freqüentando a escola em qualquer nível (Gráfico 3.1.2) é um indicativo da 

dimensão da repetência e da defasagem escolar. As notáveis melhoras nos resultados 

entre os dois anos perscrutados apontam que o País vem combatendo os dois problemas 

de forma satisfatória. 

 

Gráfico 3.1.2 

Proporção de Crianças de 7 a 14 Anos Freqüentando o  Ensino 
Fundamental. Brasil e UFs Selecionadas: 1991 e 2000
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Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

Nos indicadores relacionados ao ensino médio os resultados são inferiores. 

Analisando primeiramente a proporção de jovens de 15 a 17 anos freqüentando a escola 

(Gráfico 3.1.3) já é possível perceber uma piora em relação ao mesmo indicador 
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calculado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Em 2000, 77,7%2 dos brasileiros 

de 15 a 17 anos estavam matriculados em qualquer nível escolar, um resultado 

ligeiramente inferior aos resultados fluminense e paulista (81,5% e 82,5%, 

respectivamente). Sem menosprezar o indiscutível avanço do indicador ao longo da 

década de 90, nota-se que a cobertura na faixa etária de 15 a 17 anos não é tão boa 

quanto a cobertura na faixa etária de 7 a 14 anos. 

 

Medidas que garantam o número suficiente de vagas nas séries mais avançadas e 

que estimulem a permanência de jovens na escola precisam ser implementadas de forma 

a se caminhar, também, para a universalização do ensino médio. 

 

Gráfico 3.1.3 

Proporção de Jovens de 15 a 17 Anos Freqüentando a Escola. 
Brasil e UFs Selecionadas: 1991 e 2000

77,7
81,5

55,1

48,0

76,0

64,2

62,0

82,5

30,0

50,0

70,0

90,0

1991 2000
Ano

%

Brasil MG RJ SP
 

Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

A taxa líquida de matrículas da modalidade, esboçada no Gráfico 3.1.4, ilustra 

distorções ainda maiores. A proporção de jovens de 15 a 17 anos matriculados no nível 

de ensino adequado à idade é baixa em todos os recortes geográficos pesquisados. Em 

1991, a taxa líquida brasileira era de apenas 15,7%. O Rio de Janeiro apresentava uma 

taxa superior (22,8%), mas não o suficiente para superar a taxa de São Paulo (25,1%).  

                                                 
2 Ao contrário do resultado citado na introdução deste documento, este resultado inclui também os alunos matriculados 
na rede privada de ensino médio. Daí a explicação para este resultado ligeiramente superior. 
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No ano 2000, o Brasil e as três unidades federativas pesquisadas acusaram 

importante evolução no indicador. Em 2000, Minas Gerais, que apresentava resultado 

inferior à média nacional em 1991, ultrapassou o desempenho brasileiro (34,5%) e 

fluminense (38,9%) com uma taxa líquida de matrículas no ensino médio de 39,3%. O 

desempenho do Estado do Rio de Janeiro esteve bem próximo do resultado mineiro, 

porém, se descolou consideravelmente do desempenho do estado de São Paulo, que 

tinha 53,6% de seus jovens de 15 a 17 anos freqüentando o ensino médio. Essa diferença 

considerável chama a atenção. 

 

Gráfico 3.1.4 

Proporção de Jovens de 15 a 17 Anos Freqüentando o Ensino 
Médio. Brasil e UFs Selecionadas: 1991 e 2000
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Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

A julgar que mesmo o resultado paulista ainda não pode ser considerado 

satisfatório, é desejável que todo o País invista em projetos que contribuam para um 

maior acesso ao ensino médio. Além de desejável sob o ponto de vista pedagógico, a 

freqüência no ensino médio na idade de 15 a 17 anos contribui para um melhor 

posicionamento dos jovens no mercado de trabalho. Quanto mais cedo um jovem começa 

a trabalhar, maiores as dificuldades para se concluir os estudos. Quando o jovem começa 
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a trabalhar antes de concluí-los, aumenta a probabilidade de não o fazer, permanecendo, 

assim, em uma carreira profissional estagnada. 

 

O abandono precoce da escola acaba interferindo na escolaridade média brasileira, 

considerada baixa para os padrões internacionais. A exemplo dos demais, o Gráfico 3.1.5 

exibe progressos notáveis nos últimos anos. Contudo, a população com 25 anos ou mais 

permanece com baixos níveis de escolaridade média. Entre 1991 e 2000, a média de 

anos de estudo brasileira aumentou em 1 ano, passando de 4,9 para 5,9 anos de estudo. 

O aumento médio nos anos de estudo da população adulta fluminense não chegou a 1 

ano, mas foi suficiente para manter o estado acima das médias nacional, paulista e 

mineira. Em 2000, a escolaridade média do estrato populacional com idade superior a 25 

anos no Rio de Janeiro foi de 7,2 anos, contra uma média de 6,5 anos em 1991. 

 

Gráfico 3.1.5 

Média de Anos de Estudo da População com 25 Anos ou  Mais. 
Brasil e UFs Selecionadas: 1991 e 2000
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Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

Mesmo apresentando desempenho superior à média nacional, não se pode 

considerar que a escolaridade média fluminense seja alta. Se lembrarmos que 7,2 anos 

de estudo não são suficientes para se integralizar sequer o ensino fundamental em 
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período regular, é possível se ter a dimensão exata da baixa escolaridade média da 

população. Daí a necessidade de se promover não apenas as modalidades regulares de 

ensino, mas também as modalidades especiais voltadas para o público com defasagem 

escolar, como a Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

 

Com base em um conjunto de informações agregadas acerca do acesso à 

educação, a Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desenvolveram o Índice de Desenvolvimento 

Humano – Educação (IDH-E). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um 

indicador econômico derivado do trabalho do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, 

que argumentou que as informações de renda podem não ser suficientes para retratar os 

estágios de desenvolvimento econômico de um país ou região (Sen, 2000). 

 

Para esse autor, muito além da renda, é necessário que os indivíduos gozem de 

outros direitos, que ele chamou de “liberdades”. Estas liberdades incluem a garantia dos 

direitos básicos como saúde e educação, oportunidades de ascensão, proteção contra a 

violência e arbitrariedades, invulnerabilidade contra a fome e a pobreza extrema, dentre 

outros fatores. Variáveis de renda, educação, saúde, mobilidade social, dentre outras 

foram usadas na tentativa de se mensurar o desenvolvimento humano numa ótica mais 

abrangente do que aquela restrita à renda. 

 

O IDH-E é um índice que congrega diversos indicadores de educação, incluindo 

variáveis de alfabetização e acesso aos diferentes níveis educacionais – desde o ensino 

elementar até o superior (FJP, 2003). Quanto maior o índice (que pode chegar até 1) 

melhores as condições de acesso à educação em determinada região. 

 

O Gráfico 3.1.6 mostra a evolução do IDH-E entre 1991 e 2000. As curvas 

ascendentes confirmam o progresso do acesso à educação no país. Os Estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo demonstraram desempenho quase idêntico nos dois anos 

analisados, atingindo um IDH-E de aproximadamente 0,90 em 2000. O Brasil e o Estado 

de Minas Gerais apresentaram crescimento vigoroso no índice, saindo de um patamar de 

aproximadamente 0,75 em 1991 para aproximadamente 0,85 em 2000. Há de se 
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argumentar, contudo, que todas as unidades geográficas podem melhorar ainda mais 

seus desempenhos. 

 

Gráfico 3.1.6 

Índice de Desenvolvimento Humano - Educação. Brasil  e UFs 
Selecionadas: 1991 e 2000
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Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 

 

Espera-se que o FUNDEB funcione como instrumento de aperfeiçoamento das 

condições de acesso à educação básica no País, minorando as disparidades inter-

regionais, sem descuidar, todavia, das questões intra-regionais. Os 92 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro apresentam diferentes condições de acesso à educação e isto 

se reflete nos resultados do IDH-E Municipal. A Tabela 3.1.13 traz o desempenho de cada 

município fluminense nos anos de 1991 e 2000. A mesma dividiu os municípios em três 

grupos: a) municípios que em 2000 apresentaram IDH-E inferior à média dos municípios 

com pelo menos um desvio-padrão de diferença; b) municípios que em 2000 

apresentaram IDH-E em torno da média dos municípios com até um desvio-padrão de 

diferença e; c) municípios que em 2000 apresentaram IDH-E superior à média dos 

municípios com pelo menos um desvio-padrão de diferença. 

 

                                                 
3 As Tabelas 3.3.1 e 3.3.2 não trazem o município de Mesquita, que apresentou problemas de indisponibilidade de 
dados. 
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Dos 92 municípios fluminenses, 64 demonstram IDH-E 2000 relativamente 

próximos da média dos municípios (colunas intermediárias), refletindo razoável 

homogeneidade no estado e 17 municípios apresentaram resultado bem abaixo da média 

(primeiras colunas), sendo esses os municípios onde as condições de acessibilidade à 

escola devem ser tratadas com maior atenção. A lista inclui os seguintes municípios: Bom 

Jardim, Cambuci, Cardoso Moreira, Duas Barras, Laje do Muriaé, Paty do Alferes, Rio 

Claro, Santa Maria Madalena, Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, São Francisco de 

Itabapoana, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São João da Barra, 

Trajano de Morais e Varre-Sai. 

 

No outro extremo, 10 municípios se destacaram em relação aos seus congêneres 

apresentando, em 2000, IDH-E superior à média dos municípios, com pelo menos um 

desvio-padrão de diferença (últimas colunas). Esta lista incluiria os municípios do estado 

com melhores condições de acesso à educação em todos os níveis: A lista contempla: 

Arraial do Cabo, Barra Mansa, Barra do Piraí, Mendes, Nilópolis, Niterói, Pinheiral, 

Resende, Rio de Janeiro e Volta Redonda. 
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Tabela 3.1.1 

Índice de Desenvolvimento Humano – Educação. Municí pios do Estado do Rio de Janeiro: 1991 e 2000 

 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000
Bom Jardim  0,680 0,788 Angra dos Reis 0,798 0,870 Maricá  0,773 0,881 Arraial Cabo  0,811 0,912
Cambuci  0,691 0,784 Aperibé  0,756 0,840 Miguel Pereira  0,790 0,876 Barra Mansa  0,837 0,913
Cardoso Moreira  0,596 0,791 Araruama  0,720 0,849 Miracema  0,749 0,829 Barra do Piraí  0,823 0,906
Duas Barras  0,663 0,793 Areal  0,768 0,853 Natividade  0,736 0,829 Mendes  0,799 0,905
Laje do Muriaé  0,697 0,804 Arm. Búzios  0,745 0,878 Nova Friburgo  0,801 0,885 Nilópolis  0,874 0,933
Paty do Alferes  0,652 0,798 Belford Roxo  0,787 0,873 Nova Iguaçu  0,815 0,884 Niterói  0,908 0,960
Rio Claro  0,705 0,802 Bom Jesus Itabapoana  0,754 0,851 Paracambi  0,765 0,897 Pinheiral  0,817 0,910
Santa Maria Madalena  0,715 0,794 Cabo Frio  0,788 0,881 Parati  0,746 0,827 Resende  0,844 0,918
Sapucaia  0,719 0,801 Cachoeiras Macacu  0,713 0,828 Paraíba do Sul  0,787 0,835 Rio de Janeiro  0,887 0,933
Silva Jardim  0,631 0,799 Campos Goytacazes 0,778 0,867 Petrópolis  0,818 0,888 Volta Redonda  0,883 0,931
Sumidouro  0,597 0,717 Cantagalo  0,742 0,854 Piraí  0,764 0,875
S Francisco Itabapoana  0,572 0,715 Carapebus  0,705 0,851 Porciúncula  0,700 0,810
São José de Ubá  0,618 0,766 Carmo  0,726 0,824 Porto Real  0,775 0,871
S José Vale Rio Preto  0,686 0,782 Casimiro de Abreu  0,744 0,859 Quatis  0,750 0,868
São João da Barra  0,728 0,794 Com. Levy Gasparian  0,765 0,867 Queimados  0,768 0,865
Trajano de Morais  0,678 0,755 Conceição de Macabu  0,765 0,841 Quissamã  0,694 0,845
Varre-Sai  0,638 0,782 Cordeiro  0,817 0,869 Rio Bonito  0,734 0,833

Duque de Caxias  0,796 0,873 Rio das Flores  0,723 0,845
Eng. Paulo de Frontin  0,791 0,878 Rio das Ostras  0,709 0,869
Guapimirim  0,722 0,843 S Antônio de Pádua  0,725 0,814
Iguaba Grande  0,797 0,880 Saquarema  0,728 0,848
Itaboraí  0,742 0,844 Seropédica  0,786 0,882
Itaguaí  0,779 0,889 São Fidélis  0,725 0,822
Italva  0,719 0,823 São Gonçalo  0,834 0,896
Itaocara  0,736 0,837 São João de Meriti  0,822 0,895
Itaperuna  0,756 0,859 São Pedro da Aldeia  0,772 0,876
Itatiaia  0,805 0,895 S Sebastião do Alto  0,647 0,785
Japeri  0,724 0,863 Tanguá  0,687 0,837
Macaé  0,806 0,889 Teresópolis  0,768 0,861
Macuco  0,795 0,868 Três Rios  0,818 0,893
Magé  0,758 0,863 Valença  0,822 0,895
Mangaratiba  0,790 0,889 Vassouras  0,761 0,881

Municípios que em 2000 apresentavam 
IDH-Educação inferior à Média Estadual 

em pelo menos um Desvio-Padrão

Município 
IDH-Educação

Município 
IDH-Educação IDH-Educação

Municípios que em 2000 apresentavam IDH-Educação in ferior ou superior à Média 
Estadual em até um Desvio-Padrão

Média Estadual 1991: 0,752 Desvio-Padrão Estadual 19 91: 0,065 Média Estadual 2000: 0,852 Desvio-Padrão Es tadual 2000: 0,047

Municípios que em 2000 
apresentavam IDH-Educação 

superior à Média Estadual em pelo 
menos um Desvio-Padrão

IDH-Educação
Município Município 

 
Fonte: FJP/PNUD. Elaboração Própria. 
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A Tabela seguinte (3.1.2) apresenta uma estimativa da magnitude do FUNDEB em 

cada um dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O intuito é verificar se os 

municípios com piores condições de acesso à educação tenderão a apresentar, também, 

baixos investimentos no ensino básico ponderados pelo tamanho de suas economias. 

Tomou-se como referência as estimativas de receitas para o ano de 2009. Os valores 

estimados para o FUNDEB em cada um dos municípios, para este ano, foram obtidos 

com base na mesma metodologia trabalhada nos produtos anteriores: a partir de séries 

históricas, projetaram-se os recursos estaduais e municipais do Fundo  em cada 

município para os próximos anos. 

 

O total de receitas estimadas foi dividido pelo PIB de cada município. Tal 

informação foi obtida junto ao IBGE para o ano de 2003. Para se chegar à estimativa do 

PIB de 2009, foram utilizadas as taxas de crescimento do PIB brasileiro nos anos de 2004 

e 2005 (Fonte: IBGE) e também as taxas de crescimento estimadas para os próximos 

anos até 2009 (Fonte: Banco Central)4. 

 

A disposição dos municípios na Tabela 3.1.2 adotou critério semelhante ao usado 

na Tabela 3.1,1. Os municípios foram divididos de acordo com a posição de seu indicador 

frente à média de todos os municípios do estado. 18 municípios apresentaram uma razão 

FUNDEB/PIB consideravelmente inferior à média de todas as municipalidades (primeiras 

colunas). Na maior parte dos casos, trata-se de municípios com alto dinamismo 

econômico, onde a magnitude do FUNDEB se torna relativamente pequena. Este é o 

caso, por exemplo, da capital e de municípios como Campos dos Goytacazes (receptor de 

royalties do petróleo), Porto Real (sede de uma montadora de veículos) ou Volta Redonda 

(sede de uma indústria siderúrgica). 

                                                 
4 Tal exercício está sujeito a imperfeições, visto que supõe que as taxas de crescimento regional serão idênticas às 
taxas do agregado nacional. Ainda assim, estas estimativas fornecem apontamentos razoáveis para a dimensão da 
economia de cada município nos próximos anos. 
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Tabela 3.1.2 

Estimativa da Razão FUNDEB/PIB (%) para os Municípi os do Estado do Rio de Janeiro em 2009 

 

Estimativa Estimativa Estimativa Estimativa
FUNDEB/PIB 2009 FUNDEB/PIB 2009 FUNDEB/PIB 2009 FUNDEB /PIB 2009

Armação dos Búzios 0,41 Angra dos Reis 2,27 Nova Iguaçu 3,59 Cardoso Moreira 7,14
Barra Mansa 1,55 Aperibe 5,33 Paracambi 5,14 Conceição Macabu 6,91
Cabo Frio 0,76 Araruama 4,98 Paraíba do Sul 4,52 Japeri 9,20
Campos Goytacazes 0,56 Areal 2,58 Parati 4,71 Laje do Muriaé 5,84
Cantagalo 1,22 Arraial do Cabo 2,60 Paty dos Alferes 5,29 Magé 7,00
Carapebus 0,23 Barra do Piraí 2,49 Petrópolis 2,66 Miracema 5,82
Casimiro Abreu 0,46 Belford Roxo 3,88 Pinheiral 5,05 S. Maria Madalena 7,09
Duque de Caxias 1,17 Bom Jardim 3,95 Porciúncula 5,59 S. Pedro Aldeia 6,09
Itatiaia 1,15 B. Jesus Itabapoana 4,63 Quatis 3,95 Saquarema 5,70
Macaé 0,31 Cachoeiras Macacu 2,99 Queimados 3,75 Silva Jardim 6,71
Niterói 1,54 Cambuci 4,30 Resende 0,82 Varre-Sai 6,82
Piraí 0,72 Carmo 1,81 Rio Bonito 4,56
Porto Real 0,19 Com. Levy Gasparian 3,26 Rio Claro 4,98
Quissamã 0,16 Cordeiro 4,95 Rio das Flores 5,32
Rio das Ostras 0,30 Duas Barras 5,20 S. Antônio de Pádua 5,48
Rio de Janeiro 1,46 Eng. Paulo Frontin 3,75 S. Fidélis 4,49
São João da Barra 0,40 Guapimirim 4,20 S. Franc. Itabapoana 5,21
Volta Redonda 0,93 Iguaba Grande 5,18 S. Gonçalo 2,85

Itaboraí 4,53 S. João de Meriti 3,75
Itaguaí 2,00 S. José de Ubá 4,36
Italva 5,28 S. José V. Rio Preto 3,79
Itaocara 3,88 S. Sebastião Alto 5,55
Itaperuna 2,79 Sapucaia 3,08
Macuco 3,97 Seropédica 4,50
Mangaratiba 4,30 Sumidouro 3,35
Maricá 4,39 Tanguá 2,04
Mendes 4,56 Teresópolis 3,48
M.Pereira 4,42 Trajano Morais 4,17
Natividade 5,11 Três Rios 3,25
Nilópolis 4,68 Valença 4,56
Nova Friburgo 2,19 Vassouras 4,51

Média Estadual: 3,70 Desvio-Padrão Estadual: 1,98

Municípios cuja estimativa da Razão 
FUNDEB/PIB, em 2009, é inferior à Média 

Estadual em pelo menos um Desvio-
Padrão

Municípios cuja estimativa da Razão FUNDEB/PIB, em 2 009, é inferior ou superior à 
Média Estadual em até um Desvio-Padrão

Municípios cuja estimativa da Razão 
FUNDEB/PIB, em 2009, é superior à 
Média Estadual em pelo menos um 

Desvio-Padrão

Município Município Município Município

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e MEC/INEP. 
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Não é possível afirmar que, necessariamente, esses municípios estejam investindo 

pouco em termos absolutos. Em muitos casos, é de se esperar que a média de gastos por 

aluno destes supere a média de municípios de outros grupos. Contudo, são estes os 

municípios com maiores condições de ampliarem os investimentos em educação. 

 

Em posição oposta, para outros 11 municípios do estado, as receitas do FUNDEB 

deverão exercer papel de peso (últimas colunas). Nesses municípios, a razão 

FUNDEB/PIB é pelo menos um desvio-padrão superior à razão FUNDEB/PIB média do 

estado. Em boa parte dos casos, trata-se de municípios com baixo dinamismo econômico, 

o que pode representar um empecilho para a ampliação de investimentos em educação. 

Casos como os dos municípios de Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Santa Maria 

Madalena e Varre-Sai chamam a atenção. Além de apresentarem baixo IDH-E (Tabela 

3.1.1), a dimensão do FUNDEB na economia destes municípios já é elevada (Tabela 

3.1.2), o que pode se refletir em dificuldades para que esses municípios invistam em 

educação básica pública além das dotações do Fundo . 

 

Todo o instrumental analítico aqui exposto serve para reforçar o argumento de que, 

esforços de aperfeiçoamento da qualidade da educação pública brasileira ainda precisam 

ser conciliados com esforços de ampliação do público atendido. Os municípios 

fluminenses se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento da cobertura 

educacional e registram, ainda, diferentes dotações de recursos para construir uma 

educação pública adequada. 

 

É mister garantir um ensino de qualidade, que subentende uma educação pública 

inclusiva, que agregue valores e conhecimento para todos os indivíduos de forma a 

proporcionar-lhes condições de inserção digna no mercado de trabalho, preparando-os 

também para a plena prática da cidadania. 
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3.2 O FUNDEB E OS GASTOS EM EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTA DO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

A questão do gasto médio anual por aluno é uma questão crucial no 

encaminhamento do FUNDEB. Afinal, esta é a variável usada pelo governo federal para 

comparar a educação básica pública nas diferentes unidades federativas do País, 

direcionando recursos, a fundo perdido, para as unidades federativas que apresentarem 

os menores gastos médios. 

 

Conforme já fora ilustrado no primeiro produto deste trabalho, o Estado do Rio de 

Janeiro alcança, via FUNDEF, um gasto médio anual por aluno superior à média brasileira 

e deve continuar a fazê-lo no FUNDEB. Este fato tem ligação com o grande potencial 

arrecadador do estado, responsável pelo segundo maior produto interno bruto entre todas 

as unidades federadas. 

 

Mesmo na condição de estado bem dotado de recursos, e com uma economia 

bastante dinâmica, o Rio de Janeiro não deve apresentar um alto patamar de gastos 

médios anuais por aluno do ensino básico após a implementação do FUNDEB. O Gráfico 

3.2.1 traz as projeções do gasto médio anual por aluno nos três primeiros anos do 

FUNDEB. As projeções foram executadas a partir das projeções de receitas e matrículas 

já apresentadas anteriormente.  

 

O Gráfico 3.2.1 deixa claro que os três primeiros anos do FUNDEB devem assistir 

a uma redução, em termos reais, do gasto anual por aluno coberto pelo Fundo . A 

previsão é que, em seu primeiro ano de vigência (2007), o Fundo  possa garantir um 

gasto médio por aluno de aproximadamente R$1.654,00. No segundo ano (2008), este 

gasto deve cair para aproximadamente R$1.452,00, atingindo, no terceiro ano (2009), 

valores próximos a R$1.408,00 (preços de 2005). 

 

O aumento no total de matrículas cobertas pelo Fundo  é o principal fator para 

explicar esta queda no Gasto Médio Anual. As receitas que compõem o Fundo  devem 
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sofrer aumentos graduais nas alíquotas de vinculação5 que, contudo, não devem ser 

suficientes para compensar o aumento no total de matrículas cobertas. A previsão é que, 

no primeiro ano (2007), o Fundo  cubra aproximadamente 2,43 milhões de alunos no 

estado, chegando a 3,38 milhões de alunos no terceiro ano. 

 

Gráfico 3.2.1 

Estimativa do Gasto Médio Anual por Aluno (R$ de 20 05) e das 
Matrículas Cobertas pelo FUNDEB (milhões). Estado d o Rio de 

Janeiro: 2007-2009
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Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e MEC/INEP. 
 

Vale lembrar que apenas o ensino fundamental tem sua cobertura integral 

assegurada desde o primeiro ano de vigência do FUNDEB. O ensino médio, a educação 

infantil e a de jovens e adultos deverão integrar o Fundo  gradualmente, atingindo a 

cobertura integral a partir do terceiro ano. Por este motivo, espera-se que, a partir de 

então, o gasto médio anual por aluno no Estado do Rio de Janeiro não sofra quedas tão 

bruscas quanto nos três primeiros anos. Mesmo com as matrículas em trajetória 

ascendente, é possível que a expansão das receitas governamentais a partir do terceiro 

ano deve ser suficiente para se manter pelo menos o patamar de gastos observado neste 
                                                 
5 Vide, para maiores detalhes, o Produto 1. 
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ano. A variação do gasto médio está sujeita, entretanto, ao comportamento da oferta de 

matrículas em modalidades que até o momento demonstram cobertura mais baixa, como 

o ensino infantil, por exemplo. 

 

A título de comparação, no ano de 2005, o FUNDEF assegurou aos estudantes da 

rede pública de ensino fundamental fluminense um gasto médio anual de 

aproximadamente R$1.690,00 (preços de 2005). Neste contexto, pode-se argumentar que 

o FUNDEB não deve assegurar ampliação no gasto médio por aluno no estado em seus 

primeiros anos. Pelo contrário, a ampliação nas receitas vinculadas pelo Fundo  em 

comparação ao FUNDEF parece não acompanhar a ampliação no total de matrículas 

cobertas. Políticas suplementares de atenção à educação devem ser necessárias para se 

assegurar melhoras efetivas na educação pública básica brasileira. 

 

Os gastos médios por aluno em educação no Brasil podem ser considerados 

baixos. O gasto médio previsto para o ensino básico público no Rio de Janeiro em 2009 – 

R$1.408,00 – equivale a aproximadamente 10% do PIB per capita do estado no ano de 

20036. De acordo com Helene et al (2001), no ano 2000, os gastos médios anuais por 

aluno em categorias similares ao ensino básico brasileiro nos Estados Unidos eram 

proporcionais a 25% do PIB per capita daquele país. Esta comparação deixa evidente o 

quão baixo é o gasto per capita em educação pública no Brasil. Se lembrarmos que o Rio 

de Janeiro deve figurar entre as unidades federativas com maior gasto médio por aluno do 

país, a comparação se torna ainda mais alarmante. 

 

Cabe salientar, também, que o gasto médio aqui apresentado atribuiu o mesmo 

peso para as matrículas de todas as categorias do ensino básico. É possível que a 

alocação de recursos para cada nível de ensino após a implementação do FUNDEB seja 

diferenciada, redundando em gastos um pouco maiores para algumas categorias e um 

pouco menores para outras. De qualquer forma, os gastos médios anuais previstos para o 

estado após a implementação do Fundo  podem ser interpretados como baixos. 

                                                 
6 De acordo com o IBGE (2006a), o PIB per capita do estado do Rio de Janeiro, em 2003, era de R$14.409 (preços de 
2005, deflacionados pelo IPCA). 
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3.3 O FUNDEB E A INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR 

 

Uma escola de qualidade subentende o preenchimento de certos requisitos. 

Oferecer instalações confortáveis e adequadas aos alunos é o mínimo que se pode 

esperar de um estabelecimento de ensino. É possível argumentar, ainda, que a 

complexidade dos conhecimentos exigidos de um profissional moderno exige que o 

mesmo seja capaz de apreender informações de formas variadas, o que torna 

ultrapassada a escola que garanta apenas a presença de um professor diante de um 

quadro-negro. 

 

Muito além da sala de aula, espera-se que as escolas contemporâneas garantam 

aos alunos acesso a determinadas facilidades que contribuam para sua formação. A 

existência de bibliotecas, salas de informática com acesso à internet, quadras de esporte, 

dentre outros fatores, além de estimular a freqüência dos alunos, contribui para uma 

formação mais robusta e eficaz. Não se pode negar que a existência destas facilidades, 

sem uma adequada formação do corpo docente e a disponibilidade de um material 

didático de qualidade, pode apresentar resultados inócuos. Entretanto, é inegável que a 

existência desse tipo de infra-estrutura tem a contribuir para a formação do alunado. 

 

Diferentemente de outras unidades federativas, o Estado do Rio de Janeiro dispõe 

de escolas públicas de educação básica com condições mínimas de aprendizagem. De 

acordo com o INEP, a quase totalidade dos alunos (percentuais superiores a 93%) estuda 

em escolas dotadas de água tratada, energia elétrica, sanitário e rede de esgoto. De 

forma um tanto quanto surpreendente, não é difícil encontrar casos de unidades 

federativas (sobretudo nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil) que mantêm até 20% de 

seus alunos estudando em escolas públicas de ensino básico sem este tipo de infra-

estrutura (Sobreira e Campos, 2006). 

 

A partir da constatação de que o problema da infra-estrutura básica das escolas 

públicas do Rio de Janeiro apresentava condições razoáveis, o presente trabalho 

procurou estudar o estágio de desenvolvimento da infra-estrutura complementar das 
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instituições de ensino, investigando em que medida o FUNDEB tem potencial para 

aprimorá-la. Pesquisaram-se quais os municípios apresentavam a maior proporção de 

alunos de escolas públicas matriculados em escolas dotadas de infra-estrutura 

complementar, checando se os municípios com pior desempenho tenderão a receber um 

volume proporcionalmente superior de recursos, de forma a conseguirem reverter o 

estágio de atraso. 

 

 Desenvolveu-se para tanto um indicador formado pela proporção de alunos de 

escolas públicas de ensino fundamental e médio7 que estudaram (em 2005) em 

estabelecimentos com as seguintes facilidades: 

 

� biblioteca; 

� quadra de esportes; 

� laboratório de ciências; 

� microcomputador; 

� laboratório de informática; 

� internet. 

 

Os indicadores de cada município foram confrontados com a razão: 

 

Recursos Previstos para o FUNDEB no município em 20098 / PIB municipal. 

 

A correlação entre os dois indicadores foi investigada e a expectativa era de que os 

municípios com as maiores dotações de recursos apresentariam também as melhores 

condições de infra-estrutura escolar. 

A primeira correlação apresentada trata do acesso a bibliotecas. A Figura 3.3.1 faz 

o cruzamento das variáveis ‘Razão FUNDEB/PIB’ (eixo horizontal) e ‘Proporção de 

Matrículas Públicas em Escolas de Ensino Fundamental e Médio com Biblioteca’ (eixo 
                                                 
7 O exercício ficou restrito a estas duas modalidades por serem estas as mais importantes do ensino básico. 
Ademais, o tipo de infra-estrutura requerida por uma creche ou pré-escola de qualidade, por exemplo, pode 
se diferenciar do tipo de infra-estrutura requerida por uma escola de ensino fundamental ou médio. 
8 A razão Recursos Previstos para o FUNDEB / PIB foi construída da forma já descrita para a construção da 
Tabela 3.3.2. 
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vertical). Cada um dos pontos do Gráfico representa um município fluminense. Ao 

contrário do que poderia se supor, não existe correlação positiva e estatisticamente 

significativa entre as duas variáveis. Além de não-significativa, a correlação elaborada 

para o ensino fundamental foi negativa. A correlação para o ensino médio é positiva, e o 

fato de não se mostrar estatisticamente significativa pode estar relacionado ao argumento 

de que muitos municípios oferecem bibliotecas para todos os seus alunos de ensino 

médio público, independentemente da dotação de recursos. 

Figura 3.3.1 

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Bib lioteca. Municípios do Estado do 

Rio de Janeiro 

  

Correlação: -0,1298    Correlação: 0,1992 

 Não-significativa    Não-significativa 

 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro e INEP. 

 

A dispersão da nuvem de pontos sugere que o acesso a esta facilidade por parte 

dos alunos da rede pública de ensino médio é bem maior do que o acesso dos alunos da 

rede pública de ensino fundamental. Chama a atenção um resultado que, em grande 
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medida, se repetirá nas correlações apresentadas na seqüência: municípios com 

dotações de recursos similares demonstram desempenhos consideravelmente diferentes. 

Assim, pode-se argumentar que não há garantia de que o FUNDEB destinará maior 

volume de recursos para municípios de pior desempenho nos indicadores educacionais, 

contribuindo assim para a reversão das disparidades intra-regionais. 

 

A Figura 3.3.2 repete o exercício para a disponibilidade de Quadras de Esporte. O 

resultado é similar ao encontrado para o caso do acesso a bibliotecas. As escolas 

públicas de ensino médio dos municípios fluminenses, independentemente do volume 

proporcional de recursos esperados com o FUN’DEB, já oferecem quadras de esportes 

para boa parte dos alunos. Talvez por este motivo, a relação positiva entre a ‘Razão 

FUNDEB / PIB 2009’ versus a ‘Proporção de Matrículas de Ensino Médio Público em 

Escolas com Quadra de Esportes’ (0,0121) tenha sido não-significativa. 
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Figura 3.3.2  

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Qua dra de Esportes. Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro 

 Correlação: -0,0307    Correlação: 0,0121 

 Não-Significativo    Não-Significativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro  
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e INEP. 
 

Já para o ensino fundamental, a não-significância da correlação deve estar 

relacionada ao fato de que municípios com dotações de recursos parecidas oferecem esta 

facilidade de formas muito distintas. A correlação se mostrou negativa (-0,0307) e não-

significativa. 

 

No caso dos Laboratórios de Ciência, a realidade é um pouco diferente (Figura 

3.3.3). Mesmo as escolas públicas de ensino médio fluminense oferecem a facilidade a 

um público reduzido. As correlações são positivas, porém, não-significativas. Neste caso, 

a não-significância em ambos os níveis pode ser uma conseqüência do fato de municípios 

de dotações iguais estarem em estágios diferentes na oferta de laboratórios de ciências 

em escolas públicas de ensino básico. 
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Figura 3.3.3 

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Lab oratório de Ciências. Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro 

 Correlação: 0,0231    Correlação: 0,0019 

 Não-Significativo    Não-Significativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro  
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e INEP. 
 

De qualquer forma, é importante chamar a atenção para a quantidade de 

municípios que não oferecem laboratório de ciência para alunos da rede pública em 

ambas as modalidades. A quantidade de pontos localizados próximos aos eixos 

horizontais dos gráficos denuncia essa realidade, que deveria ser diferente. 

 

A situação de disponibilidade de microcomputadores em escolas públicas de 

educação básica no Estado do Rio de Janeiro novamente realça o contraste entre o 

ensino fundamental e o ensino médio (Figura 3.3.4). No caso do último, praticamente 

todas as escolas públicas dispõem de microcomputador, independente do volume de 

recursos que virão a receber via FUNDEB. Isto explica a não-significância da correlação, 

pois, independentemente do volume de receitas a ser disponibilizada para o 
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financiamento da educação pública, a dotação dos municípios já é razoável. No caso do 

ensino fundamental, a heterogeneidade novamente é a tônica. A disponibilidade de 

recursos do Fundo  não está associada aos municípios de pior desempenho. Embora a 

correlação seja negativa, ela não se mostrou significativa. 

 

 

Figura 3.3.4 

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Mic rocomputador. Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro 

 Correlação: -0,2302    Correlação: -0,0511 

 Não-Significativo    Não-Significativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro  
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e INEP. 
 

É importante salientar a disparidade entre o ensino médio e o ensino fundamental. 

O primeiro apresenta uma oferta de infra-estrutura complementar muito mais notável. 

Ainda que apresente um número bem menor de alunos, o que pode facilitar a oferta de 

infra-estrutura, o desempenho do ensino médio tem superado o desempenho do ensino 

fundamental em todas as análises já apresentadas. Resta saber se, dada a expansão no 

número de alunos prevista para a modalidade, a oferta de infra-estrutura complementar 

para a maior parte do alunado de ensino médio público permanecerá sendo assistida. 
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Além disso, é importante investigar as piores infra-estruturas das escolas públicas 

de ensino fundamental. Em que pese o fato de que a modalidade é prioritariamente 

oferecida pelas redes municipais, pode-se levantar a hipótese de que as prefeituras 

encontram maior dificuldade de equipar suas escolas do que o governo estadual, principal 

provedor do ensino médio. 

 

A existência de microcomputador na escola não garante que, necessariamente, os 

alunos estejam tendo acesso à informática. A variável analisada na Figura 3.3.4 analisa a 

disponibilidade de microcomputadores nas escolas que podem estar restritos a trabalhos 

internos das secretarias escolares, sem que os alunos tenham contato direto com o 

equipamento. Por isso, a Figura 3.3.5 avalia a existência de laboratórios de informática 

nas escolas públicas de ensino fundamental e médio dos municípios fluminenses, 

confrontando-a com o peso que o FUNDEB deverá representar na economia dos 

mesmos. 
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Figura 3.3.5 

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Lab oratório de Informática. Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro 

 Correlação: 0,0003    Correlação: -0.0508 

 Não-Significativo    Não-Significativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro  
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e INEP. 

 

Uma primeira evidência a ser destacada é que, mesmo no ensino médio, a 

proporção de municípios que oferecem laboratório de informática para seus alunos de 

ensino básico público é menor que a proporção de alunos que estudam em escolas com 

microcomputador. O fato confirma a hipótese de que nem sempre os computadores 

existentes nas escolas estão disponíveis para os alunos. 

 

É indiscutível a necessidade de se ampliar o acesso de alunos da rede pública de 

ensino básico à informática se lembrarmos que, para muitos alunos de baixa renda, essa 

pode ser a única oportunidade de vencer o analfabetismo digital. 

 

A última condição de infra-estrutura pesquisada é o acesso à internet. A Figura 

3.3.6 mostra que, a exemplo do acontece nos casos anteriores, as escolas públicas de 
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ensino médio parecem demonstrar um desempenho superior às escolas de ensino 

fundamental. Muitos municípios possuem todos os seus alunos de ensino médio 

matriculados em escolas públicas com internet, independentemente da magnitude de 

recursos previstos a eles no FUNDEB. Esta é uma explicação para a não-significância da 

correlação negativa encontrada (-0,0478). 

 

O mesmo não se pode dizer para o ensino fundamental público. A grande 

dispersão dos pontos no gráfico denuncia que o FUNDEB não deverá privilegiar 

municípios que possuem poucos alunos matriculados em escolas públicas sem acesso à 

internet. A correlação é positiva (0,0327) e não-significativa, resultado, possivelmente, do 

fato de que municípios com dotações de recursos parecidas demonstram resultados 

consideravelmente diferentes. 
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Figura 3.3.6 

Correlações entre a Razão FUNDEB/PIB 2009 e a Propo rção de Alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio Matriculados em Escolas com Ace sso à Internet. Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro 

 Correlação: 0,0327    Correlação: -0.478 

 Não-Significativo    Não-Significativo 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Secretaria do Tesouro  
Nacional, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e INEP. 
 

A principal conclusão a ser extraída do exercício estatístico desenvolvido nesta 

subseção é a não-existência de correlação estatisticamente significativa entre a 

disponibilidade de recursos para o financiamento da educação pública e as condições de 

infra-estrutura dos estabelecimentos públicos de ensino básico do Estado do Rio de 

Janeiro. Os municípios deste, além de se mostraram heterogêneos nas questões de 

acesso à escola, também são heterogêneos no que se refere às condições físicas de 

oferta do serviço. 

 

Não é possível afirmar, assim, que o FUNDEB será capaz de corrigir as 

disparidades qualitativas intra-estaduais observadas na educação básica pública do 

Estado do Rio de Janeiro. Aliás, sequer é possível afirmar que a disponibilidade de 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

FUNDEB_PIB2009

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L_
N

E
T

FUNDAMENTAL_NET vs. FUNDEB_PIB2009

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

FUNDEB_PIB2009

M
E

D
IO

_N
E

T

MEDIO_NET vs. FUNDEB_PIB2009



  
 

 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso não seja você a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 
 

32 

recursos garante uma educação de qualidade. Muito além da garantia da existência de 

recursos, é necessário assegurar que os mesmos serão bem aplicados. 

 

As correlações apresentadas sugerem que alguns municípios proporcionalmente 

menos dotados de recursos para serem aplicados em educação básica já apresentam 

uma proporção elevada de alunos matriculados em escolas com melhor infra-estrutura 

física. Outros municípios, mesmo com maior disponibilidade relativa de recursos, não 

conseguem repetir este desempenho. 

 

Esse fenômeno também pode estar relacionado às diferenças nas quantidades de 

alunos em cada município. Alguns deles, com um número de alunos proporcionalmente 

menor, podem contar com a possibilidade de praticar gastos médios por aluno maiores. 

Porém, como a Proposta de Emenda Constitucional do FUNDEB não prevê a 

possibilidade de transferência de receitas de município a município, é necessário que os 

gestores públicos encontrem formas de melhor lidar com a escassez de recursos. 

 

A partir das evidências apontadas nos gráficos de correlações, é possível 

argumentar que disponibilidade de recursos é condição necessária, porém não suficiente 

para se consolidar uma educação pública de qualidade. Bom-senso, vontade política e 

discernimento por parte dos governantes também são metas desejáveis e essenciais. 

 

Tão ou mais importante do que assegurar boas condições de infra-estrutura 

escolar, é assegurar a distribuição de material didático de qualidade, capacitando os 

profissionais responsáveis pela educação pública do País. Além de garantir formação 

universitária a todos estes profissionais, é vital que os mesmos se mantenham 

permanente contato com os avanços pedagógicos por meio de cursos de reciclagem e 

capacitação. 

 

A melhoria efetiva na qualidade do ensino público passa pela melhor aplicação dos 

recursos e clareza na prestação de contas. A sociedade civil pode e deve ser mobilizada 

para monitorar a aplicação dos mesmos, seja por meio dos conselhos de 
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acompanhamento dos Fundos ou outros canais. Neste sentido, o Tribunal de Contas do 

Estado tem um papel crucial, seja avalizando o desempenho dos bons gestores ou 

denunciando e punindo os maus gestores. A divulgação cada vez mais ampla das ações 

e pareceres do Tribunal contribui para a conscientização e envolvimento da sociedade, 

contribuindo para a construção de uma educação pública cada vez mais próxima da ideal. 

 

 

3.4 SÍNTESE 

 

São inegáveis os avanços percebidos nos indicadores educacionais brasileiros nos 

últimos anos. A redução do analfabetismo, a universalização do ensino fundamental e o 

aumento do acesso ao ensino médio exemplificam algumas conquistas. Contudo, a julgar 

que a escolaridade média do brasileiro ainda é baixa, torna-se necessária a manutenção 

dos esforços de ampliação do número de vagas, a serem conduzidos paralelamente aos 

esforços de aprimoramento da qualidade da educação pública oferecida. 

 

Com relação aos aspectos qualitativos, um primeiro resultado emblemático acerca 

da contribuição do FUNDEB para o aprimoramento da qualidade da educação pública tem 

a ver com as projeções para o gasto médio anual por aluno. Como o volume de 

matrículas cobertas pelo Fundo  entre 2007 e 2009 cresce a um ritmo superior ao volume 

de recursos vinculados, nota-se que o gasto médio por aluno do ensino básico fluminense 

tende a diminuir no referido intervalo (passa de R$ 1.654,00 em 2007 para R$ 1.408,00 

em 2009 – preços de 2005).  

 

O relatório se preocupou em investigar, também, se os municípios que apresentam 

os piores indicadores de infra-estrutura educacional contarão com uma maior 

disponibilidade de recursos do Fundo . Para tanto, testou-se a existência de correlações 

estatisticamente significativas entre o volume de recursos a serem disponibilizados pelo 

FUNDEB em cada município (ponderado pelo PIB) e a proporção de matrículas em 

escolas dotadas de infra-estruturas específicas.  
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As correlações não se mostraram estatisticamente significativas. Dotações de 

recursos similares deverão chegar a municípios com condições de infra-estrutura escolar 

bastante distintas. Entretanto, assegurar os recursos pode não ser suficiente para um 

aprimoramento da qualidade das escolas públicas. É necessário, também, que os 

recursos sejam aplicados de forma adequada. 

 

A melhora efetiva na qualidade da educação passa pela melhor aplicação dos 

recursos e clareza na prestação de contas. A sociedade civil pode e deve ser mobilizada 

para monitorar a aplicação dos mesmos. 

 

 Cabe ressaltar, também, que a aplicação desejável dos recursos suplanta o 

investimento em infra-estrutura física. A capacitação do professorado e o aprimoramento 

do material didático são medidas importantes a serem observadas. 
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