
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

 

 

 

FABIANO DA COSTA DANTAS 

 

 

 

 

EFICIÊNCIA NOS GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL: Uma Análise nos Municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte, 2007 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2013 



1 
 

 
FABIANO DA COSTA DANTAS 

 

 

 

EFICIÊNCIA NOS GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL: Uma Análise nos Municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte, 2007 e 2011. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Economia, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Economia. Área de Concentração: Economia 

Regional.  

 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Mariano da Silva 

Coorientador: Prof. Dr. Edward Martins Costa 
 

 

 

 

 

Natal/RN 

2013 

 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantas, Fabiano da Costa.  

Eficiência nos gastos públicos em educação fundamental: uma análise 

nos municípios do estado do Rio Grande do Norte, 2007 e 2011 / Fabiano 

da Costa Dantas. -Natal, RN, 2013.  

135 f.  

 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Mariano da Silva.  

Co-Orientador: Prof. Dr. Edward Martins Costa.  

Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-

graduação em Economia.  

 

1. Despesa pública - Educação - Dissertação. 2. Recursos públicos - 

Educação – Dissertação. 3. Educação - Rio Grande do Norte - Dissertação. 

4. Eficiência - Gastos públicos - Dissertação. 5. FUNDEB – Dissertação. I. 

Silva, Jorge Luiz Mariano da. II. Costa, Edward Martins. III. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.  

 

RN/BS/CCSA                                                                      CDU 336.5:37 
 



3 
 

FABIANO DA COSTA DANTAS 

 

 

EFICIÊNCIA NOS GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL: Uma Análise nos Municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte, 2007 e 2011. 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Economia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Economia. Área de Concentração: 

Economia Regional. 

 

 

Aprovada em 14 de fevereiro de 2013. 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho exclusivamente em honra e memória de meu pai. 

Salomão Dantas Mulatinho 

Que em conjunto com minha mãe, sempre me aconselhava a estudar, já que 

seria a única coisa que ele poderia deixar para mim sem que ninguém me 

retirasse. 

E que infelizmente não consegui ver essa minha conquista. 

- Pai, essa é para o senhor! 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me dado forças e determinação para a conclusão 

dessa etapa de minha vida. 

A minha família, meu pai, Salomão Dantas Mulatinho (in memorian), minha mãe, Terezinha 

da Costa Dantas e aos meus irmãos, Flávio da Costa Dantas, Márcia da Costa Dantas e Mércia 

da Dantas, pelo apoio, dedicação e compreensão pelo período de ausência familiar. 

A minha tia, Rita, primos, Meire, Rosineide, Breno e Talita, pela hospedagem nos momentos 

que precisei dormir por Natal, assim como João e Val, pelo apoio e ajuda. 

Aos meus amigos da turma de 2011 da pós-graduação em economia, Fatima, Jonilson, 

Renato, Daniella, Janaina, Igor, Káritas, Nivânia, Danilo, Marcus, Denzi, Monica e Jessé. 

Pelo apoio e os momentos de descontração e preocupação nos dias de provas. 

Aos professores da pós-graduação em economia, André Matos, André Lourenço, Janaina 

Alves, Socorro Gondim, João Matos e Willian Eufrásio, pela dedicação e o conhecimento 

repassado, em especial aos professores Jorge Mariano e Edward Costa, pelas orientações, 

paciência e dedicação em me ajudar no desenvolvimento desse trabalho.    

A Veruska, por sempre me ajudar nos assuntos pertinentes as questões administrativas do 

PPECO – UFRN. 

Aos professores da UFERSA, Denison Murilo, Carlos Alano e Napiê Galvê, pela ajuda, força 

e conselhos. 

A Clara, por ter me dado incentivo para que não desistisse, diante das dificuldades 

encontradas no inicio dessa jornada. 

Enfim, a todos de que maneira direta ou indireta contribuíram de alguma forma para a 

realização desse trabalho. 

A todos meus sinceros agradecimentos!      

 

 

 



6 
 

 

“Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui...” 

CIDADE NEGRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de 

choses que vous pourrez; la societé est 

coupable de ne pas donner l’instruction gratis; 

elle répond de la nuit qu’elle produit.” 

 

VICTOR HUGO. Les Miserables. 

 



7 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo mensurar o grau de eficiência na alocação dos recursos 

públicos oriundos do FUNDEB em educação fundamental dos municípios do Rio Grande do 

Norte nos anos de 2007 e 2011. Para tanto, é preciso avaliar a eficiência na alocação de 

recursos públicos municipais em educação nas séries iniciais e finais da educação 

fundamental; verificar se os municípios que alcançaram maiores níveis de eficiência foram os 

que alocaram os maiores volumes de recursos em educação fundamental e analisar quais 

municípios alcançaram os piores e os melhores índices de eficiência na alocação de recursos 

públicos em educação. Parte-se do pressuposto de que a relação entre as políticas públicas 

educacionais dos governos municipais e a preocupação com a eficiência na alocação dos 

recursos em educação se limita apenas em aumentar os gastos em educação. Pretende-se, a 

partir do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) com Retornos Variáveis de Escala 

(VRS), estimar as eficiências dos gastos púbicos municipais em educação e expurgar o 

problema dos outliers. Estimações apontam que os municípios do Rio Grande do Norte não 

alocam seus recursos públicos em educação fundamental de maneira eficiente. 

 

Palavras-Chave: Eficiência. Educação. Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to measure the degree of efficiency in the allocation of public resources in 

education from the FUNDEB in elementary education in the towns of Rio Grande do Norte in 

2007 and 2011. To do so, we must determine to evaluate the efficiency in the allocation of 

public resources in municipal education in the early and last grades of elementary education; 

verify that the towns that achieved higher levels of efficiency that were allocated the largest 

volumes of resources in primary education and analyze which towns reached the worst and 

the best levels of efficiency in the allocation of public resources in education. This is on the 

assumption that the relation between the educational policies of local governments and 

concern for efficiency in the allocation of resources in education is limited only to increase 

spending on education. It is intended from the model of Data Envelopment analysis, (DEA), 

with Variable Returns to Scale (VRS), estimate the efficiency of spending on education and 

municipal pubic purging the problem of outliers. Estimations show that the municipalities of 

Rio Grande do Norte do not allocate their resources in public elementary education 

efficiently. 

 

Key Words: Efficiency. Education. Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis Aplicadas................................................................... 67 

Quadro A.1 – Municípios que Foram Excluídos da Análise e seus Motivos......................  130 

Quadro A.2 – Variáveis de Insumo e Produto e Metodologias Utilizadas na Avaliação de 

Eficiência dos Gastos em Educação.................................................................................... 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de Escolas no Estado do Rio Grande do Norte..................................... 30 

Tabela 2 – Número de Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental no Estado 

do Rio Grande do Norte....................................................................................................... 

 

31 

Tabela 3 – Número de Professores no Estado do Rio Grande do Norte em 2009............... 32 

Tabela 4 – Alunos Matriculados no Rio Grande do Norte em 2011.................................... 32 

Tabela 5 – Distribuição de Alunos Matriculados no Ensino Público do Rio Grande do 

Norte em 2011...................................................................................................................... 

 

33 

Tabela 6 – População em Idade Escolar no Rio Grande do Norte em 2010........................ 34 

Tabela 7 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receita Total no Estado 

do Rio Grande do Norte....................................................................................................... 

 

35 

Tabela 8 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receitas Totais do 

Município de Natal............................................................................................................... 36 

Tabela 9 – Universo e Amostra da Pesquisa........................................................................ 77 

Tabela 10 – Resultados do Teste de Identificação dos Outliers, 2007................................ 78 

Tabela 11 – Resultados do Teste de Identificação dos Outliers, 2011................................ 79 

Tabela 12 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2007................................................ 82 

Tabela 13 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2011............................................... 83 

Tabela 14 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2007.................. 85 

Tabela 15 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2007.................... 86 

Tabela 16 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2011.................. 87 

Tabela 17 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação 

de Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2011.................... 89 

Tabela 18 – Indicadores Educacionais dos Municípios Eficientes e Ineficiente em 2007.. 89 

Tabela 19 – Indicadores Educacionais dos Municípios Eficientes e Ineficiente em 2011.. 90 

Tabela 20 – Distribuição dos Maiores e Menores Gastos Médios em Educação 

Fundamental e as Eficiências dos Municípios em 2007....................................................... 

 

91 

Tabela 21 – Distribuição dos Maiores e Menores Gastos Médios em Educação  

  



11 
 

Fundamental e as Eficiências dos Municípios em 2011....................................................... 92 

Tabela A.1 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receita Total de 

Municípios do Rio Grande do Norte em 2011..................................................................... 104 

Tabela A.2 – Despesas Públicas por Aluno nos Municípios do Rio Grande do Norte em 

2011...................................................................................................................................... 108 

Tabela A.3 – Resultado do IDEB da Rede de Ensino Municipal da 4ª Série/5º Ano dos 

Municípios do Rio Grande do Norte.................................................................................... 112 

Tabela A.4 – Resultado do IDEB da Rede de Ensino Municipal da 8ª Série/9º Ano dos 

Municípios do Rio Grande do Norte.................................................................................... 116 

Tabela A.5 – Resultado da População em Idade Escolar dos Municípios do Rio Grande 

do Norte ............................................................................................................................... 120 

Tabela A.6 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2007..................................................... 124 

Tabela A.7 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2011..................................................... 125 

Tabela A.8 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2007......................... 126 

Tabela A.9 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2007........................... 

127 

Tabela A.10 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2011......................... 128 

Tabela A.11 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2011........................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Concentração de Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental no 

Estado do Rio Grande do Norte em 2009............................................................................ 

 

31 

Figura 2 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos em Educação 

Fundamental em 2007.......................................................................................................... 

 

81 

Figura 3 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos em Educação 

Fundamental em 2011.......................................................................................................... 

 

82 

Figura 4 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries 

Iniciais da Educação Fundamental em 2007........................................................................ 

 

84 

Figura 5 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Finais 

da Educação Fundamental em 2007.................................................................................... 

 

85 

Figura 6 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries 

Iniciais da Educação Fundamental em 2011......................................................................... 

 

87 

Figura 7 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Finais 

da Educação Fundamental em 2011..................................................................................... 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Comparativo da Variação Percentual dos Gastos Públicos em Educação no 

Rio Grande do Norte e Natal............................................................................................... 

 

37 

Gráfico 2 – Comparação entre as Medidas de Eficiência Técnica sob Orientação Insumo 

e Produto.............................................................................................................................. 

 

43 

Gráfico 3 – Demonstração Gráfica da Função de Produção............................................... 44 

Gráfico 4 – Medida de Eficiência com Orientação Insumo................................................. 44 

Gráfico 5 – Medida de Eficiência com Orientação Produto................................................ 46 

Gráfico 6 – Modelos de Eficiência CCR e BCC................................................................. 70 

Gráfico 7 – Gastos Médios Públicos por Aluno em Educação Fundamental Oriundos de 

Recursos do FUNDEB em 2007......................................................................................... 

 

75 

Gráfico 8 – Gastos Médios Públicos por Aluno em Educação Fundamental Oriundos de 

Recursos do FUNDEB em 2011......................................................................................... 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

CBS – Central Bureau of Statistics  

CF – Constituição Federal  

CRS – Constant Returns to Scale  

DEA – Data Envelopment Analysis  

DMU – Decision Making Units  

EA – Eficiência Alocativa 

EE – Eficiência Econômica 

EJA – Educação de Jovens e Adultos  

EMV – Estimatidores de Máxima Verosimilhança 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  

ET – Eficiência Técnica  

FDH – Free Disposal Hull 

FINBRA – Finanças Brasil  

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

FPE – Fundo de Participação dos Estados  

FPM – Fundo de Participação dos Municípios  

FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação  

FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano  

IEA – Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Escolar 

IEAM – Índice de Escolas por Alunos Matriculados 

IGA – Índice de Gasto por Aluno  

IID – Índice do IDEB  

IITR – Índice do Inverso da Taxa de Reprovação  

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  

IPAM – Índice de Professores por Aluno Matriculado 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

 



15 
 

IPIexp – Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às Exportações  

IPPB – Índice de Proficiência da Prova Brasil  

IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores  

ISAM – Índice de Salas de Aula por Aluno Matriculado 

ITA – Índice da Taxa de Aprovação  

ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 

ITR – Imposto Territorial Rural  

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal  

MEC – Ministério da Educação e Cultura  

MLE – Maximum-Likelihood Estimation 

MQO – Mínimos Quadrados Ordinários  

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEI – Organização dos Estados Ibero-americanos  

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

PIB – Produto Interno Bruto 

PISA – Programme for International Student Assessment  

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica  

SFA – Stochastic Frontier Analysis  

SICA – Sistema Informacional Custo Aluno  

SIGPE – Sistema de Informações sobre os Gastos Públicos da Área de Educação 

SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública  

STN – Secretaria do Tesouro Nacional  

TCH – Teoria do Capital Humano 

TIMSS – Third International Mathematics and Science Study 

UE – União Europeia 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

VAR – Vetor Auto Regressivo 

VRS – Variable Returns Scale  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................ 18 

1.1 Problematização............................................................................................................. 21 

1.2 Objetivos......................................................................................................................... 22 

1.3 Hipótese.......................................................................................................................... 23 

1.4 Justificativa..................................................................................................................... 23 

1.5 Estrutura da Dissertação................................................................................................ 24 

2 GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE................................................................................................................................. 

 

25 

2.1 O Financiamento da Educação no Brasil....................................................................... 25 

2.1.1 FUNDEF..................................................................................................................... 28 

2.1.2 FUNDEB..................................................................................................................... 28 

2.2 Panorama da Educação no Rio Grande do Norte......................................................... 30 

2.3 Indicadores da Alocação de Recursos Públicos em Educação..................................... 34 

3 REVISÃO DA LITERATURA....................................................................................... 41 

3.1 Conceitos de Eficiência.................................................................................................. 41 

3.1.1 Medidas de Valores de Eficiência sob a Orientação Insumo.................................... 43 

3.1.2 Medidas de Valores de Eficiência sob a Orientação Produto................................... 46 

3.2 Conceitos de Eficácia................................................................................................... 47 

3.3 A Eficiência nos Gastos Públicos................................................................................. 49 

3.4 Estudos sobre a Eficiência dos Gastos Públicos em Educação.................................. 51 

4 REFERENCIAL TEÓRICO.......................................................................................... 55 

4.1 O Capital Humano na Construção do Crescimento Econômico................................. 55 

4.2 A Qualidade da Educação como Fonte de Desenvolvimento Social........................... 59 

5 METODOLOGIA.......................................................................................................... 64 

5.1 Método de Abordagem, Levantamento e Análise dos Dados....................................... 64 

5.2 Universo e Amostra...................................................................................................... 64 

5.3 Coleta de Dados e Variáveis Utilizadas......................................................................... 64 

5.4 Modelo de Eficiência Aplicado ao Estudo.................................................................... 67 

5.5 O Problema dos Outliers.............................................................................................. 73 

6 ESTIMAÇÃO DE EFICIÊNCIAS E ANÁLISE DOS RESULTADOS...................... 75 

6.1 Alocação de Recursos Públicos em Educação................................................................ 75 

 



17 
 

6.2 Amostra da Pesquisa....................................................................................................... 77 

6.3 Identificação dos Outliers............................................................................................... 77 

6.4 Estimações das Eficiências............................................................................................. 80 

6.5 Relações entre a Alocação dos Recursos Públicos em Educação e as Estimações de 

Eficiência............................................................................................................................... 90 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................  93 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 95 

APÊNDICE........................................................................................................................... 104 

ANEXO................................................................................................................................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação dos países com o investimento em educação como fonte de formação 

de capital humano é pertinente, à medida que almejam o crescimento e desenvolvimento 

econômico. O aumento na capacitação individual resulta em benefícios individuais e sociais, 

pois eleva os rendimentos do indivíduo e a capacidade produtiva. Os impactos positivos da 

capacitação humana permitem a economia uma transformação na distribuição de renda e da 

produtividade, ampliação da competitividade, qualificação profissional e o aumento do estudo 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), fator essencial para o progresso tecnológico. Com 

isso, ocorre uma redução na criminalidade
1
, na desigualdade social

2
 e um aumento dos 

benefícios da participação civil
3
, melhorando a qualidade da população e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico de uma nação.        

   A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e 

o Banco Mundial
4
 apontam que a educação é um dos principais indicadores para determinar 

aspectos sociais e econômicos. De acordo com estudos realizados por estes órgãos ao longo 

dos anos, altos níveis de escolaridade são fatores decisivos para o crescimento econômico e o 

desenvolvimento humano.  

Países considerados desenvolvidos, ao longo das últimas décadas, vêm investindo 

consideravelmente em educação, como resultado obtêm indicadores econômicos e sociais 

elevados. Coréia do Sul, Espanha e Japão são exemplos de investimento a longo prazo em 

educação e como resultados alcançaram um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Seguindo essa premissa, países considerados emergentes, como Índia, China e África do Sul, 

possuem políticas públicas de investimento maciço
5
 e ininterrupto em educação, com o 

objetivo de reduzir o analfabetismo, a desigualdade social e melhorar a qualidade educacional 

de seus países. 

A economia da educação relaciona o nível de capital humano como fonte de 

crescimento econômico. O estudo realizado por Schultz (1961) afirma que investimentos em 

                                                           
1
 Ver Lochner, Lance e Enrico Moretti. The Effect of Education on Crime: Evidence From Prison Inmates, 

Arrests and Self-Reports, NBER Working Paper Series 8605. 2001 
2
 Ver Grossman, Michael. Education and Nonmarket Outcomes, In: Hanushek, E.A., Welch, F. (ed.). Handbook 

of the Economics of Education. North-Holland, v.1, p. 577-633. 2006. 
3
 Ver Glaeser, Edward L., Giacomo Ponzetto, e Andrei Shleifer. Why Does Democracy Need Education? NBER 

Working Paper Series 12128. 2006. 
4
 UNESCO. Institute for Statistics. 2009; UNESCO. Education for all. EFA Global Monitoring Report. (2005, 

2006, 2007,2008, 2009, 2010); BANCO MUNDIAL. World Development Indicators. 2006, 2008ª 
5
 Segundo o Banco Mundial/UNESCO, entre 1999 a 2008, a média de gastos públicos anuais em educação por 

estudante na África do Sul, na Índia e na China foi US$ 5.000; US$ 800 e US$ 8.000, respectivamente.  
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capital humano através da educação, combinados com investimentos em saúde e moradia são 

responsáveis pelo crescimento da produtividade dos países tecnologicamente avançados. 

Além do crescimento econômico, os investimentos em capital humano representam a maior 

parte do aumento expressivo nos rendimentos reais por trabalhador e dos benefícios 

individuais e sociais.  

Contudo, os benefícios proporcionados por anos a mais de estudo não provocam 

apenas o aumento na renda dos trabalhadores, observam-se benefícios sociais atribuídos ao 

capital humano, como o discernimento do conhecimento, melhoria da capacidade produtiva e 

a oportunidade que as pessoas possuem em ampliar as opções de escolha a sua disposição, 

melhorando seu bem-estar (SCHULTZ, 1961).  

De acordo com Becker (1965), ocorrem ganhos sociais e privados obtidos por anos a 

mais de estudo. Os ganhos sociais da educação são diferentes dos privados, devido às 

diferenças entre os custos e os retornos sociais e privados. Ademais, constatou-se que os 

retornos sociais só seriam maiores que os retornos privados devido às externalidades na 

economia, oriundos do pagamento de impostos, mas para que isso ocorra é necessário 

conhecer o financiamento privado e público em educação. 

Segundo Costa (2010), os governos financiam todos os níveis de ensino público e 

sua distribuição é realizada de acordo com a realidade de cada país. Nos Estados Unidos e 

Japão a estrutura de distribuição é parecida, enquanto que na Inglaterra é diferente, no que 

concerne aos recursos repassados às instituições. No Brasil, o modelo de financiamento da 

educação pública é determinado a partir do modelo inglês, sendo assim, o governo realiza 

diretamente seus investimentos nas instituições de ensino. 

 A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI, 2003) afirma que o 

financiamento da educação no Brasil decorre de recursos públicos, de empresas privadas e 

dos cidadãos. O desenvolvimento da educação nos três níveis de governo (Federal, Estadual e 

Municipal) é predefinido, segundo disposições incluídas na Constituição Federal, que 

assegura a cobrança de contribuições compulsórias dos empregadores incidentes sobre a folha 

de salários e destinadas às entidades do sistema sindical voltadas para a formação 

profissional.  

Assim, no que tange ao setor público, o sistema educacional brasileiro está 

organizado, segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/1996), que caracteriza a divisão das competências e 

responsabilidades entre a União, os Estados e Municípios, o que se aplica também ao 
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financiamento e à manutenção dos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação e do 

ensino. 

Os recursos públicos destinados à educação são oriundos da receita de impostos 

próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
6
; da receita de 

transferências constitucionais e outras transferências; da receita da contribuição social do 

salário-educação e de outras contribuições sociais e de outros recursos previstos em lei. Do 

total desses recursos, a Constituição Brasileira determina que a União deva aplicar, no 

mínimo, 18%, excluídas as transferências, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

25% do total da receita resultante de impostos, incluídas as transferências constitucionais, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público.   

A forma como as transferências constitucionais e recursos públicos são repassados 

aos municípios advém da Emenda Constitucional nº 14 de 1996, que criou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), que determina que sua fonte de recursos deva ser originada de 15% do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); 15% do Fundo de Participação dos Estados (FPE); 15% 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 15% do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, proporcional às Exportações (IPIexp); 15% do ressarcimento da 

União pela Desoneração de Exportações (LC nº 87/1996) e Complementação da União.  

Posteriormente, o FUNDEF foi modificado para Fundo Nacional de 

Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), através da Emenda Constitucional nº 53 de 2006, que determina que 

seu financiamento seja oriundo de 20% do FPE, do FPM, do ICMS, do IPIexp, do Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis (ITCMD), do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), do Imposto sobre Renda e Proventos incidentes sobre rendimentos 

pagos pelos municípios, do Imposto sobre Renda e Proventos incidentes sobre rendimentos 

pagos pelos estados, e da cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) devida aos 

municípios. 

                                                           
6
 Impostos Federais – Imposto sobre Importação (II), Imposto sobre Exportação (IE), Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR), Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza (IR), Imposto 

sobre Grandes Fortunas (IGF), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operação de 

Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos e Valores Imobiliários (IOF); Impostos Estaduais e do Distrito 

Federal – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a transmissão “causa 

mortis” e doação de bens e direito (ITCM), Imposto sobre Operações relativas a circulação de mercadorias e 

sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS); Impostos 

Municipais – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Transmissão “inter vivos” 

dos bens imóveis e de direitos reais/imóveis (ITBI) e Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS). 
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1.1 Problematização 

 

Entre os anos de 2001 e 2011, as despesas públicas do Estado do Rio Grande do 

Norte com educação cresceram de R$ 575 milhões para R$ 1.170 milhões, um aumento em 

cerca de 103%. No mesmo período, o aumento nos gastos dos municípios potiguares em 

educação ficou em torno de 154 % de seus gastos totais.  

Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), houve um crescimento nos 

repasses dos recursos oriundos do FUNDEB para municípios do Rio Grande do Norte, entre 

os anos de 2007 e 2011, com isso, os municípios potiguares aumentaram em média 63% de 

seus gastos públicos em educação fundamental.  

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a evolução do aprendizado da 

Língua Portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental do Rio Grande do Norte foi de 

10 pontos percentuais, entre os anos de 2007 e 2011. Em 2007, o aprendizado da Língua 

Portuguesa foi de 10%, enquanto que em 2011 esse valor subiu para 20%. Nas séries finais 

esse crescimento foi de apenas 3 pontos percentuais, ou seja, em 2007, o aprendizado da 

Língua Portuguesa foi de 10%, enquanto que em 2011 foi de 13%. 

Quando é observada a evolução do aprendizado da Matemática, a situação do Rio 

Grande do Norte piora. Nas séries iniciais o crescimento foi de 6 pontos percentuais, entre 

2007 e 2011, ou seja, no ano de 2007, o aprendizado da Matemática foi de 8%, enquanto que 

em 2011 foi de 14%. Nas séries finais do ensino fundamental não houve crescimento no 

aprendizado, ou seja, em 2007, o percentual de aprendizado foi de 6%, mesmo resultado 

encontrado em 2011.  

Para medir a qualidade na educação nacional, o MEC criou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que mede o desempenho educacional dos 

alunos e das escolas do país, dos estados e municípios.  

O IDEB dos municípios do Rio Grande do Norte nas últimas avaliações (2009 e 

2011) apontaram índices muito baixos diante das metas traçadas pelo MEC. De acordo com o 

MEC, em 2011, o resultado nacional para os anos iniciais (4ª série/5º ano) do ensino 

fundamental do IDEB foi de 5,0 pontos. Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 

cinco atingiram ou superaram o resultado nacional, ou seja, 97% dos municípios potiguares 

tiveram índice do IDEB abaixo da média nacional. Nesse mesmo ano, o resultado dos 

municípios do Rio Grande do Norte que ficaram abaixo da média nacional do IDEB nos anos 

finais (8ª série/9º ano) do ensino fundamental foi de 95%. 
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Comparando com outros Estados nordestinos, a avaliação dos municípios potiguares 

é melhor apenas que os municípios de Alagoas e Sergipe. No Ceará, cerca de 70% dos 

municípios não atingiram ou superaram a média nacional nas séries iniciais e finais do ensino 

fundamental. Na Paraíba, a percentagem de municípios que não atingiram ou superaram a 

média nacional nas séries iniciais e finais foi de 95%. No Piauí, o percentual de municípios 

que não atingiram ou superaram a média nacional nas séries iniciais foi de 97%, enquanto que 

nas séries finais foi de 88%. No Estado de Pernambuco, o percentual dos municípios que 

alcançaram ou excederam o resultado nacional na avaliação das séries iniciais foi de 98%, 

enquanto que nas séries finais foi de 94%. 

No Estado de Alagoas, apenas 1 município conseguiu atingir ou superar a média 

nacional, esse feito foi atingido na avaliação das séries iniciais do ensino fundamental, 

enquanto que nas séries finais nenhum município conseguiu tal feito. Em Sergipe, nenhum 

município conseguiu atingir a média nacional em nenhuma das séries avaliadas.   

Diante das informações exibidas e sabendo-se dos aumentos dos gastos públicos 

municipais em educação, este estudo se propõe a seguinte problematização: Os governos dos 

municípios do Rio Grande do Norte são eficientes do ponto de vista econômico na alocação 

de recursos públicos na educação fundamental? 

A tentativa de resposta a esse questionamento, associada a todo processo de pesquisa 

desse trabalho pretende contribuir para que os municípios estudados, que não atingiram a 

eficiência, utilizem as informações e criem políticas de eficiência de seus recursos destinados 

à educação.    

 

1.2 Objetivos 

 

Com base no questionamento apresentado, este trabalho possui como objetivo geral o 

seguinte ponto: mensurar o grau de eficiência na alocação dos recursos públicos oriundos do 

FUNDEB em educação fundamental dos municípios do Rio Grande do Norte nos anos de 

2007 e 2011.  

Os objetivos específicos traçados para este trabalho foram: avaliar a eficiência na 

alocação de recursos públicos municipais em educação nas séries iniciais e finais da educação 

fundamental; verificar se os municípios que alcançaram maiores níveis de eficiência foram os 

que alocaram os maiores volumes de recursos em educação fundamental e analisar quais 

municípios alcançaram os piores e os melhores índices de eficiência na alocação de recursos 

públicos em educação. 
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 1.3 Hipótese 

 

Com o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em vigor no Brasil 

desde 2000, exigiu-se uma política fiscal de melhor qualidade no setor público e assim uma 

melhor eficiência na alocação dos recursos públicos. Contudo, o aumento dos gastos públicos 

não necessariamente está relacionado com uma elevação da eficiência. A hipótese levantada é 

a de que a relação entre as ações públicas dos governos municipais e a preocupação com a 

eficiência na alocação dos recursos em educação se limita apenas em aumentar os gastos em 

educação, e que a aplicação dessa tática é muito mais devido às exigências da lei, do que uma 

ação que distinga a necessidade de proporcionar o bem-estar da população e melhores níveis 

econômicos e sociais. 

 

1.4 Justificativa 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), a educação 

no Brasil passou por uma reformulação na manutenção, qualidade, ampliação, estrutura e 

dinamização no ensino público. Desde então, os governos federal, estadual e municipal 

adquiriram responsabilidades e competências na alocação dos recursos públicos. Os 

municípios alcançaram autonomia na atuação da educação infantil e ensino fundamental, 

participando de maneira direta na realidade da educação da região. 

Da mesma forma, a LRF/2000 estabeleceu que as três esferas de governo, trabalhem 

para uma melhor alocação dos recursos públicos. Exigindo uma eficiência do setor público no 

exercício de seus gastos. Como a educação é um fator importante na determinação de índices 

sociais e econômicos e os gastos eficientes com esses índices, permitem observar qualidade 

entre a educação, recursos públicos e indicadores sociais. 

Desse modo, esse tema surgiu da preocupação em perceber a importância da 

educação na inserção social, no aumento da renda e da qualidade social no Brasil, associado à 

curiosidade em observar a melhor alocação dos recursos públicos destinados à educação e da 

falta de um estudo específico sobre esse tema no Estado do Rio Grande do Norte, já que o 

estudo de Silva e Almeida (2012) limita-se apenas em analisar a eficiência no gasto público 

em educação com recursos do FUNDEF no ano 2006, diferente da proposta deste estudo, que 

possui o intuito de mensurar a eficiência nos gastos públicos em educação oriundos de 

recursos do FUNDEB, em diferentes anos (2007 e 2011). Além disso, outro motivo para a 

realização desse estudo está na lacuna e na contribuição que a mensuração da eficiência nos 
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gastos públicos em educação pública reforçará na projeção e na construção de uma qualidade 

superior das ações públicas sobre esse assunto. 

A metodologia aplicada à pesquisa baseia-se na definição do objeto de estudo, a qual 

se fundamenta na figura da eficiência dos gastos públicos, abrangendo uma área de estudo, as 

escolas das séries iniciais e finais do ensino fundamental, referente aos 167 municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa apresentará como corte temporal os anos de 2007 

e 2011, devido ao objetivo do estudo está embasado nos recursos públicos oriundos do 

FUNDEB (criado em 2006) e devido aos anos de publicação do IDEB. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Com o intuito de formalizar os preceitos traçados nesta pesquisa, a estrutura deste 

estudo foi dividida em cinco capítulos, além dessa introdução. 

No capítulo 2, serão demonstrados os gastos públicos em educação nos municípios 

do Rio Grande do Norte. Com a exploração histórica e literária do financiamento da educação 

no Brasil, além da demonstração do panorama da educação no Estado e nos municípios do 

Rio Grande do Norte e o uso de indicadores na alocação de recursos públicos em educação.  

No capítulo 3, a análise é referente à eficiência, desde sua aplicação na análise dos 

recursos, a importância e sua função na qualidade dos serviços públicos e os modelos 

empíricos no cálculo de eficiência. Ainda acrescenta-se a este capítulo os estudos referentes à 

eficiência nos gastos públicos em educação, com destaque da aplicação da eficiência na 

temática educacional no âmbito internacional e de estudos nacionais sobre o tema. 

No capítulo 4, será introduzido o referencial teórico sobre as teorias da economia da 

educação, que relacionam o nível de capital humano, no caso a educação, como fonte de 

crescimento econômico e desenvolvimento social, onde serão expostos estudos que tratam da 

qualidade no ensino como preceito indispensável à formação de uma sociedade igualitária.  

No capítulo 5 é apresentada a metodologia aplicada ao estudo do tema, com o 

método aplicado, os procedimentos empregados e com os conceitos e utilização das 

ferramentas não paramétricas na mensuração da eficiência. Abordando os cálculos 

matemáticos sobre o DEA no emprego do grau de eficiência, associado aos métodos de 

identificar e expurgar os outliers que a metodologia exige. Finalizando, nas demais seções 

serão expostos os resultados esperados, as conclusões, as referências bibliográficas, os 

apêndices e o anexo, respectivamente. 
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2 GASTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

2.1 O Financiamento da Educação no Brasil 

 

Historicamente o financiamento da educação brasileira pode ser dividido em três 

períodos. O primeiro, de 1549 a 1759, é referente a época em que o Estado incumbiu aos 

jesuítas à responsabilidade do exercício do magistério público. O segundo período é referente 

ao momento de expulsão dos jesuítas até o fim da República Velha, em que o financiamento 

da educação era realizado por fontes autônomas (criação do Subsídio Literário) e de fundos 

para o ensino. Por fim, o terceiro período inicia-se com a Constituição Federal de 1934 e 

segue até os dias atuais, período de vinculação de um percentual mínimo de recursos e 

tributos para a educação (BAPTISTELLI, 2009).  

Partindo do período atual de afirmação de um percentual mínimo da alocação de 

recursos para a educação, em 1985 foi criada a Lei Nº 7.348, através de uma Emenda 

Constitucional Nº 24, no qual “estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de 

nunca menos de treze por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no 

mínimo, vinte e cinco por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino”. 

Com a firmação da Constituição Federal (CF) de 1988 houve algumas mudanças nas 

transferências dos recursos públicos para a educação, a qual disponibiliza a quantidade que 

cada esfera governamental precisa aplicar de seus recursos em educação e estabelece os 

percentuais que devem ser incididos sobre suas receitas. 

Segundo o Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 

Constituição Federal de 1988, que trata da erradicação do analfabetismo e a universalização 

do atendimento escolar, definiu que “nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, 

o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da 

sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere 

o art. 212
7
 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino 

fundamental”. 

                                                           
7
 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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De acordo com Art. 11, previsto na Lei Nº. 9.394, que regulamenta as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 20 de dezembro de 1996, os municípios 

incumbir-se-ão de: 

 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 

de ensino, integrando-os as políticas e planos educacionais da União e dos estados;  

II - exercer ação redistributiva em relação as suas escolas;  

III - baixar normas complementares para seu sistema de ensino;  

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida à atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino;  

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.  

 

No Artigo 69, a LDB regulamenta que os “municípios aplicarão vinte e cinco por 

cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante 

de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público”.  

Contudo, em virtude do problema das elevadas taxas de inflação que ocorriam na 

época, periodicamente havia o atraso na aplicação dos recursos em relação ao momento da 

arrecadação do tributo. Segundo Baptistelli (2009), devido a essa corrosão inflacionária, o 

percentual efetivamente aplicado em educação (considerando os valores corrigidos 

monetariamente) era muito inferior àquele determinado legalmente. Por isso, a LDB adotou 

três medidas a serem aplicadas em sua plenitude, que serviriam como um instrumento de 

transparência na aplicação dos recursos públicos. 

Segundo o Artigo 69, parágrafos 4º, 5º e 6º da LDB: 

 

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, 

que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão 

apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela 

educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia; 
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II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o 

trigésimo dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o 

décimo dia do mês subsequente. 

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à 

responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 

  

Outra fonte de recursos aplicados em educação prevista pela CF de 1988 é o Salário-

Educação. Contribuição social prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal. O recurso 

serve de fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público. Advém de 

contribuições de 2,5% das empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao 

Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, 

qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou 

rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa 

pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, 

§ 2º, da Constituição Federal. 

Os recursos são divididos em cotas destinadas à União e aos Estados, distribuídos da 

seguinte maneira: um terço das receitas é de responsabilidade da União, enquanto que dois 

terços são distribuídos às unidades da federação pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com base em suas arrecadações.   

 O Decreto 6.003 de 2006 trouxe novas regulamentações na arrecadação e aplicação 

dos recursos do Salário-Educação. A contribuição será calculada com “base na alíquota de 

dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total da remuneração paga ou 

creditada, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais, e será 

arrecadada, fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Previdenciária”.  

 O Artigo 2º do Decreto 6.033/06 isenta do recolhimento da contribuição social do 

Salário-Educação 

 a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias 

e fundações; as instituições públicas de ensino de qualquer grau; as escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, devidamente registradas e reconhecidas 

pelo competente órgão de educação; as organizações de fins culturais que, para este 

fim, vierem a ser definidas em regulamento e as organizações hospitalares e de 

assistência social. 
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2.1.1 FUNDEF 

 

Em 1996, a Emenda Constitucional Nº. 14 criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) que 

introduziu modificações no texto do art. 60 da Constituição Federal/88, em que “os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a 

que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento 

do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a 

remuneração condigna do magistério”. 

A novidade do FUNDEF consiste na mudança da estrutura de financiamento do 

Ensino Fundamental no País, ao subvincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos 

constitucionalmente destinados à Educação. A Constituição de 1988 vincula 25% das receitas 

dos Estados e Municípios à Educação. Com a Emenda Constitucional nº 14/96, o valor desses 

recursos saltou para 60% (o que representa 15% da arrecadação total de Estados e 

Municípios) de suas receitas que são destinados à manutenção do Ensino Fundamental. Além 

disso, introduz novos critérios de distribuição e utilização de 15% dos principais impostos de 

Estados e Municípios, promovendo a sua divisão de recursos entre o Governo Estadual e seus 

municípios, de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede de ensino. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o FUNDEF é caracterizado 

como um fundo de natureza contábil, com tratamento idêntico ao Fundo de Participação dos 

Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devido ao repasse 

automático de seus recursos aos Estados e Municípios, de acordo com coeficientes de 

distribuição estabelecidos e publicados previamente. As receitas e despesas, por sua vez, 

deverão estar previstas no orçamento, e a execução contabilizada de forma específica. 

 

2.1.2 FUNDEB 

 

Após dez anos da criação do FUNDEF foi criado por Emenda Constitucional Nº. 

53/2006 e regulamentado pela Lei Nº. 11.494/2007 e pelo Decreto Nº. 6.253/2007 o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), em substituição ao FUNDEF, que alterou alguns 

aspectos da Emenda Constitucional 14/96, em que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios irão colaborar com o fundo com vinte por cento de suas receitas, proveniente de 

impostos e transferências, aumentando dos quinze por cento que eram até 2006, para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita


29 
 

dezesseis por cento em 2007, dezoito por cento em 2008 e de 2009 em diante em vinte por 

cento. 

Segundo Baptistelli (2009), os recursos do FUNDEF destinam-se a financiar a 

educação básica (Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos). Sua vigência é até 2020 e pretendeu-se a atender, a partir do terceiro ano 

de funcionamento, 47 milhões de alunos. Para que isso ocorresse, a contribuição do governo 

federal ao Fundo, em 2007, foi de R$ 2 bilhões, aumentando em 2008 para R$ 3 bilhões, R$ 5 

bilhões em 2009 e, a partir de 2010, 10% do montante resultante da contribuição de Estados e 

Municípios. 

O FUNDEB é composto do valor percentual das seguintes receitas: 

a) Fundo de Participação dos Estados – FPE; 

b) Fundo de Participação dos Municípios – FPM; 

c) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; 

d) Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações– IPIexp; 

e) Desoneração das Exportações (LC nº 87/96) 
8
; 

f) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD; 

g) Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; 

h) Cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural-ITR devida aos municípios; 

i) As receitas da dívida ativa e de juros e multas incidentes sobre as fontes acima 

relacionadas. 

 

Consciente que não cumpriu o que determinou o art. 60 das Disposições Transitórias 

da Constituição/88, a União criou a Emenda Constitucional Nº 53, de dezembro de 2006, que 

definiu que “até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 

Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a 

que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento 

da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação”. 

Todas as Leis e Emendas Constitucionais referentes aos gastos em educação criadas 

a partir da Constituição de 1988 serviram para fixar as responsabilidades de cada esfera 

governamental na alocação de seus recursos, planejar a aplicação dos gastos futuros, adequar 

à realidade existente e assegurar a manutenção e o desenvolvimento da educação no país. 

                                                           
8
 Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dar outras providências. 

(LEI KANDIR). 



30 
 

2.2 Panorama da Educação no Rio Grande do Norte 

 

O Estado do Rio Grande Norte possui atualmente 167 municípios, distribuídos em 4 

(quatro) mesorregiões e/ou 19 (dezenove) microrregiões. Segundo o censo educacional 

realizado em 2009 pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), o Rio Grande do Norte possui 5.818 escolas, sendo 3.175 de 

Ensino Fundamental, 420 de Ensino Médio e 2.223 de Ensino Pré-Escolar, de 

responsabilidades federal, estadual, municipal e privada, distribuídos da seguinte maneira: 

 

Tabela 1 – Número de Escolas no Estado do Rio Grande do Norte  

 Responsabilidade Administrativa 

Ensino Federal Estadual Municipal Privado 

Fundamental 1 620 2.084 470 

Médio 6 286 - 128 

Pré-Escolar 2 10 1.693 518 

TOTAL 9 916 3.777 1.116 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor 

 

Observa-se a partir da Tabela 1, que a maioria das escolas do Rio Grande do Norte é 

de ensino público municipal, totalizando 3.777 escolas, ou seja, 64,9% das instituições de 

ensino fundamental e pré-escolar instaladas no Rio Grande do Norte em 2009 possuem os 

municípios como gestor. Apenas 9 instituições de ensino regular são de responsabilidade 

federal, enquanto que 916 são de responsabilidade do Estado e 1.116 são de domínio privado.  

A distribuição das escolas públicas de Ensino Fundamental nos 167 municípios do 

Rio Grande do Norte varia muito, as maiores concentrações estão localizadas nas maiores 

cidades, principalmente na Região Metropolitana de Natal, na Região de Mossoró e no Seridó 

nos municípios de Caicó e Currais-Novos, como observa-se na Figura 1.  
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Figura 1 – Concentração de Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental no Estado 

do Rio Grande do Norte em 2009 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: IBGE. 

 

Em 2009, a maior concentração de escolas públicas municipais de ensino 

fundamental estava em Mossoró, com 71 escolas, seguida por Natal e São Gonçalo do 

Amarante, com 70 e 45 escolas respectivamente. A distribuição das maiores concentrações de 

escolas municipais de Ensino Fundamental pelos maiores municípios no estado do Rio 

Grande do Norte está exposta na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Número de Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental no Estado do Rio 

Grande do Norte  

Municípios 2005 2007 2009 

Natal 66 66 70 

Mossoró 79 79 71 

Parnamirim 35 35 41 

São Gonçalo do Amarante 43 44 45 

Macaíba 41 41 39 

Ceará-Mirim 45 45 41 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor 

 

A partir da Tabela 2, observa-se que o município de Mossoró reduziu o número de 

escolas públicas de ensino fundamental de 2009 em comparação a 2005, caiu de 79 para 71 

unidades de ensino, o mesmo ocorreu com os municípios de Macaíba e Ceará-Mirim. Já nos 
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municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, o número de instituições de 

ensino público fundamental cresceu.  

Outro aspecto apresentado refere-se à localização das escolas municipais de ensino 

fundamental, mesmo com uma redução em seu quadro, o município de Mossoró, segunda 

maior cidade do estado, possui o maior número de instituições de ensino público fundamental, 

enquanto que a capital Natal, que possui uma população quase quatro vezes maior que a de 

Mossoró, possui uma escola a menos. 

De acordo com a Tabela 3, o número de professores atuantes na educação básica do 

Rio Grande do Norte em 2009 era de 54.244 professores, destes, 7.454 estavam na Educação 

Infantil, ou seja, 13,74% lecionam em Creches e Pré-escola e 25.110 no Ensino Fundamental. 

Como a maior concentração de instituições de ensino está no Ensino Fundamental, é notório 

que a maior concentração de professores esteja também no Ensino Fundamental, com cerca de 

46% dos docentes do Ensino Regular. 

 

Tabela 3 – Número de Professores no Estado do Rio Grande do Norte em 2009 

 

 

U. F. 

Professores da Educação Básica 

Ensino Regular 

 

Total 
Educação Infantil Ensino Fundamental 

Médio 

 

Profissio
nal 

 

Especial 
EJA 

Creche 
Pré- 

escola 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Fundamental Médio 

Rio G. 

do 

Norte 

54.244 2.584 4.870 12.511 12.599 6.433 438 9.444 4.546 819 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor 

 

Como o maior número de escolas e professores estão no Ensino Fundamental, é 

pertinente registrar que a maior concentração de discentes matriculados também está no 

Ensino Fundamental. Segundo o censo educacional do MEC/INEP, em 2011, o Estado do Rio 

Grande do Norte possuía 806.809 alunos matriculados, distribuídos na Educação Infantil 

(creches e a pré-escola), o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio, 

conforme Tabela 4, a seguir.  

 

Tabela 4 – Alunos Matriculados no Rio Grande do Norte em 2011 

 Creche 
Pré-

Escola 

Ensino 

Fundamental - 

Anos iniciais 

Ensino 

Fundamental - 

Anos finais 

Ensino 

Médio 

Rio Grande do Norte  45.090 90.057 297.201 225.900 148.561 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor. 
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De acordo com a Tabela 5, do total de alunos inicialmente matriculados em 2011, no 

Estado do Rio Grande do Norte, 730.291 estão matriculados no ensino público (estadual e 

municipal). As matrículas iniciais estão distribuídas na Creche, Pré-Escola, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio integrado e normal magistério), no Ensino 

Regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial Fundamental e Médio (incluindo 

a EJA integrada à educação profissional) das redes estaduais e municipais, urbanas e rurais 

em tempo parcial e integral e o total de matrículas nessas redes de ensino. 

 

Tabela 5 – Distribuição de Alunos Matriculados no Ensino Público do Rio Grande do Norte 

em 2011 

 

 
Dependência 

Administrati

va 

Matrícula inicial 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche Pré-escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio 

Parc. Inte Parc Inte Parc. Inte Parc. Inte Parc. Inte Parc. Inte Parc. Inte 

Estadual 
Urbana 

0 0 0 0 35.231 13.826 61.363 15.475 117.723 2.427 26.963 0 11.979 0 

Estadual 

Rural 

0 0 0 0 4.298 575 2.840 299 2.217 79 2.029 0 0 0 

Municipal 

Urbana 

22.670 4.799 42.606 939 97.274 22.168 74.550 11.243 9 0 31.359 0 27 0 

Municipal 
Rural 

7.838 21 19.475 103 61.811 2.465 20.987 1.209 0 0 11.414 0 0 0 

Estadual e 

Municipal 

30.508 4.820 62.081 1.042 198.614 39.034 159.740 28.226 119.949 2.506 71.765 0 12.006 0 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor. 

 

São 97.409 alunos matriculados na rede estadual e municipal da Educação Infantil, 

distribuídos entre creche e pré-escola, em tempo parcial e integral. No Ensino Fundamental 

(estadual e municipal), dos 425.614 alunos inicialmente matriculados, mais da metade (55%) 

estão nos anos iniciais (até o 5º ano). No Ensino Regular Médio, 122.455 estão matriculados 

em tempo parcial e integral e na EJA há 83.771 alunos matriculados. Dos 390.158 alunos que 

estão matriculados na rede de ensino municipal, 276.249 estão situados nas áreas urbanas das 

cidades e 113.909 na zona rural.  

Segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, a população do Rio grande do Norte era de 3.168.027 habitantes. Sua 

população em idade escolar que abrange os indivíduos com idade de 4 a 17 anos representa 

25% de sua população, ou seja, 784.108 habitantes, distribuídos conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 – População em Idade Escolar no Rio Grande do Norte em 2010 

 Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Rio Grande do Norte 149.542 449.741 184.825 

Fonte: IBGE. Elaboração: Autor. 

 

O percentual da população em idade escolar dos maiores municípios potiguares 

apresentaram valores próximos ao do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo o IBGE, em 

2010, o município de Natal possuía 803.739 habitantes, dos quais 175.836 estavam em idade 

escolar, ou seja, 21,8% de sua população. Em Mossoró, o percentual de indivíduos em idade 

escolar foi de 22,9%, enquanto que Parnamirim foi de 23,2%. Os municípios de São Gonçalo 

do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim, Caicó e Assu apresentaram uma porcentagem de 

26,6%; 26,8%; 28,2%; 21,9% e 25,1%, respectivamente. Os dados com a população em idade 

escolar dos municípios do Rio Grande do Norte e suas respectivas redes de ensino encontram-

se na Tabela A.5 no apêndice. 

A maior concentração de escolas, professores e alunos matriculados está no Ensino 

Fundamental. Como o maior número de escolas dessa rede de ensino é de responsabilidade 

municipal, o estudo sobre a alocação de recursos públicos é pertinente visto a importância 

dessa rede de ensino na formação de uma educação de qualidade. 

 

2.3 Indicadores da Alocação de Recursos Públicos em Educação 

 

Os gastos públicos sociais estão distribuídos conforme a esfera governamental a que 

estão atribuídos suas responsabilidades, funções e finalidades. O dispêndio público federal 

corresponde às despesas realizadas pela administração direta, por autarquias e fundações, 

financiadas com recursos de impostos, contribuições e com receitas próprias. O mesmo 

aplica-se aos dispêndios públicos dos governos estaduais e municipais, que corresponde às 

despesas realizadas pela administração direta e indireta financiados com recursos de impostos, 

contribuições e receitas próprias. 

Considera-se como gasto social o total de despesas efetuadas pelas unidades 

orçamentárias que exercem funções governamentais consideradas sociais, independentemente 

dos gastos estarem registrados em outras funções, tais como administração superior ou 

financeira (ABRAHÃO e FERNANDES, 1999). 
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Existem alguns métodos para delinear a alocação dos recursos em educação. Pode-se 

recorrer à comparações no decorrer de um determinado período de tempo ou entre diferentes 

níveis de educação, regiões, esferas de governo e países. Um dos tipos de medida mais 

comum, adotada pela maioria dos países, é a que relaciona os recursos financeiros (gastos) 

nos níveis de educação e ações de governo, dividido pelo número de alunos (matrícula) 

envolvidos em cada nível educacional, assim como o detalhamento das esferas institucionais 

envolvidas no controle dos gastos realizados. Esse indicador pode ser calculado tanto para a 

esfera pública quanto para a privada (ABRAHÃO e FERNANDES, 1999). 

Esse indicador que apresenta a percentagem da participação da receita nos gastos 

públicos em educação, além de demonstrar a quantidade de recursos financeiros que são 

gastos nela, permite observar se o Estado e os municípios estão aplicando de maneira correta 

os valores exigidos por lei. 

De acordo com a Tabela 7, entre os anos de 2001 a 2010, o Rio Grande do Norte 

aumentou sua receita total de R$ 2.275.303.763,53 para R$ 7.349.919.665,91, um 

crescimento de mais de 223%. Nesse mesmo período, as despesas totais com educação
9
 foram 

de R$ 575.186.199,19 para R$ 1.034.589.296,99, um aumento de aproximadamente 80%. 

Esses valores demonstram que o aumento na alocação de recursos destinados a educação não 

seguiu o mesmo crescimento das receitas totais. Uma falha no cumprimento das leis que são 

aplicadas aos gastos em educação. 

Em 2001, o percentual da receita total do Estado do Rio Grande do Norte destinado à 

educação foi de pouco mais de 25%, já em 2010 o valor percentual da receita total alocados 

para a educação foi de aproximadamente 14%. A demonstração dos valores percentuais das 

receitas totais destinados à educação pode ser observada na tabela a seguir. 

  

Tabela 7 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receita Total no Estado do Rio 

Grande do Norte em R$ 

Período Receita Total (a) Despesa Total em Educação (b) (b/a) (%) 

2001 2.275.303.763,53 575.186.199,19 25,27 

2002 2.409.033.838,73 437.142.579,72 18,14 

2003 2.661.200.069,00 447.397.538,00 16,81 

2004 3.174.686.121,00 510.846.293,00 16,09 

2005 3.946.191.741,00 611.464.140,00 15,49 

2006 4.558.895.716,00 722.879.462,00 15,85 

                                                           
9
 Em 2001, os gastos públicos em educação estavam inclusos com os gastos em cultura. 
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2007 5.130.068.929,34 839.925.053,09 16,37 

2008 5.923.416.885,97 893.738.411,75 15,08 

2009 6.402.103.037,45 964.593.822,03 15,06 

2010 7.349.919.665,91 1.034.589.296,99 14,07 

Fonte: Ministério da Fazenda, STN.  Elaboração: Autor. 

 

Uma situação completamente diferente a que ocorre com o Estado, ocorre na capital 

do Estado. Enquanto que houve uma redução no percentual dos gastos referentes à educação 

no Rio Grande do Norte no período de 2001 a 2010, o município de Natal registrou aumento 

no percentual do gasto em educação no período entre 2003 a 2011. 

 

Tabela 8 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receitas Totais do Município 

de Natal em R$ 

Período Receitas Totais (a) Despesas Totais em Educação (b) (b/a) (%) 

2003 499.502.179,68 81.352.898,23 16,28 

2004 619.001.176,57 93.542.856,92 15,11 

2005 612.865.073,69 115.271.210,18 18,80 

2006 714.524.849,10 149.884.120,08 20,97 

2007 829.635.941,03 166.361.790,26 20,05 

2008 1.093.138.696,82 191.993.117,05 17,56 

2009 1.035.596.011,63 220.707.425,77 21,31 

2010 1.141.481.930,36 236.768.275,88 20,74 

2011 1.286.112.565,48 255.125.185,53 19,83 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE. Elaboração: Autor. 

   

Observa-se na Tabela 8, que ocorreu um aumento na receita total do município de 

Natal no período de 2003 a 2011, em 157,4%, enquanto que o aumento nas despesas totais em 

educação ficou em 213,6%, uma média 18,96% na alocação de recursos públicos destinados à 

educação. O maior valor percentual apontado foi no ano de 2006, com 20,97% das receitas do 

município destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação. 

Em comparação ao Estado do Rio Grande do Norte, o município de Natal possui 

valores percentuais em gastos com educação maiores a partir do ano de 2005, e segue com 

valores superiores ao Estado durante todo o período observado, chegando até a alcançar valor 

acima de 5% de diferença. 
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Gráfico 1 – Comparativo da Variação Percentual dos Gastos Públicos em Educação no Rio 

Grande do Norte e Natal 

Fonte: STN, SIOPE. Elaboração: Autor. 

 

Segundo o Gráfico 1, enquanto que no período de 2003 a 2010, o Estado do Rio 

Grande do Norte registrou uma redução nos gastos públicos em educação em razão de suas 

receitas totais, o município de Natal registrou aumentos. A média percentual dos gastos 

públicos em educação no Rio Grande do Norte foi de 15,60% de suas receitas, enquanto que 

em Natal foi de 18,85%, uma diferença de 3,25%.  

Nos demais municípios do Rio Grande do Norte o percentual dos gastos públicos em 

educação, em razão das receitas dos municípios, é bastante diferente ao que ocorre na capital. 

Pois em muitos municípios pequenos o valor percentual é bastante elevado, enquanto que nas 

maiores cidades esse valor é baixo. 

Muitos dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte considerados pequenos 

alocam os maiores valores percentuais de recursos em educação. Os maiores percentuais 

registrados são os municípios de Presidente Juscelino com 52,57%, Luís Gomes com 50,35%, 

Coronel João Pessoa com 48,54%, São Miguel do Gostoso com 48,51%, seguidos por São 

Miguel, Rio do Fogo, Pureza e Vera Cruz, com 47,10%; 46,87%; 46,71% e 45,99%, 

respectivamente.  

Outra característica observada é que os municípios com as maiores concentrações 

populacionais registraram alguns dos menores valores percentuais na alocação de recursos 
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destinados à educação, nesse sentido estão os municípios de Pendências com 18,46%, Natal 

com 19,83%, Pau dos Ferros com 19,65%, Fernando Pedroza com 19,41% e Mossoró com 

20,09%. Os dados com as despesas totais em educação em razão a receita total dos municípios 

do Rio Grande do Norte em 2011 encontram-se na Tabela A.1 do apêndice.  

Uma possível explicação para essas situações é que os menores municípios não 

possuem gastos com algumas funções administrativas (trânsito, cultura, gestão ambiental, 

turismo, etc.), direcionando grande parte de suas receitas para os gastos em funções essenciais 

para o município, como saúde, saneamento e educação. 

De acordo com Abrahão e Fernandes (1999), outro indicador que demonstra a 

maneira como são alocados os recursos públicos em educação é o que identifica o gasto 

médio por aluno, no qual procura medir a relação dos gastos efetuados com recursos públicos 

com a população que, de fato, é atendida pelos sistemas de ensino. Nesse caso, devem-se 

relacionar os gastos relativos às matrículas dos estudantes nos principais níveis de ensino. 

Esse índice é uma medida de quanto dos recursos econômicos recolhidos são destinados pelo 

poder público a cada participante do sistema de ensino público. 

A relação entre os gastos públicos em educação com o número de alunos 

matriculados nos municípios do Rio Grande do Norte apresentou valores bastante diferentes. 

No ano de 2011, em média foram gastos R$ 3.696,78 por aluno matriculado no ensino público 

municipal, sendo que o menor valor gasto por aluno foi no município de Carnaúba dos Dantas 

com R$ 2.401,14 e o maior valor médio foi no município de Guamaré com R$ 9.098,18. Os 

dados com as despesas totais públicas em educação em razão ao número de alunos 

matriculados no Rio Grande do Norte em 2011 encontram-se na Tabela A.2 do apêndice. 

Existem indicadores que auferem o desempenho educacional, estes são utilizados 

para monitorar o sistema de ensino no País e são classificados através de duas análises: 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). É importante lembrar que os 

estudos e análises sobre desempenho educacional dificilmente combinam as informações 

oriundas por esses dois tipos de indicadores, ainda que sejam complementares entre elas 

(FERNANDES, 2007). 

Um indicador que utiliza os indicadores de fluxo junto com os indicadores que 

medem as pontuações em exames padronizados no Brasil é o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Contudo, esses indicadores apontam apenas o desempenho dos alunos de determinadas séries, 
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ao invés de determinadas gerações, que possam avaliar os alunos que foram reprovados ou 

que possuam altas taxas de repetência, como faz o Exame do Programme for International 

Student Assessment (PISA), que é aplicado aos alunos de 15 anos de idade.  

Em 2007, foi criado pelo INEP o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), com o intuito de reunir em um só indicador a medição da qualidade de cada escola e 

de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho dos estudantes em 

avaliações realizadas pelo INEP e em taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma 

escola ou rede de ensino cresça a cada período é necessário que o aluno tenha conhecimento 

dos assuntos estudados, não seja reprovado e frequente a sala de aula. 

Os resultados do IDEB são disponibilizados pelo INEP a cada biênio a partir de 

2005. Desde então, foram criadas metas para os Municípios e Estados até 2022, no qual 

pretende-se alcançar resultados correspondentes à qualidade de ensino de países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
10

. 

Os resultados do IDEB na rede municipal de ensino para os anos iniciais do ensino 

fundamental (4ª Série/5º Ano) dos municípios do Rio Grande do Norte em 2011 mostram 

valores muito diferentes, alternando entre resultados acima da média nacional (5.0) e outros 

muito baixos. Em muitos casos, as metas do INEP não foram alcançadas e em outros não há 

resultados do índice. 

De maneira geral, entre 2005 e 2011, os municípios do Rio Grande do Norte 

obtiveram crescimento no indicador do IDEB. Os municípios que alcançaram os maiores 

valores do IDEB da rede de ensino municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

2011 foram Acari (5.2), São João do Sabugi (5.2), Cruzeta (5.1), Mossoró (5.1) e Carnaúba 

dos Dantas (5.0), enquanto que os menores índices foram nos municípios de Fernando 

Pedroza (2.3), Espírito Santo (2.4), João Dias (2.5) e Japi (2.6). 

Quando os resultados do IDEB são sobre as séries finais (8ª Série/9º Ano) da rede 

municipal do Ensino Fundamental, os resultados são menores em comparação ao IDEB das 

séries iniciais, o que demonstra ainda uma descontinuidade na qualidade do ensino, já que não 

há uma conservação ou um aumento nos resultados obtidos nas séries iniciais.  

Os maiores indicadores do IDEB da rede de ensino municipal nos anos finais do 

Ensino Fundamental em 2011 foram Ouro Branco e Rafael Godeiro com 4.5, seguido por 

Acari com 4.4, Alto do Rodrigues e Cruzeta com 4.3 e Mossoró, São João do Sabugi e São 

José do Seridó com 4.1, enquanto que os menores índices foram nos municípios de Pedro 

                                                           
10

 Índice no valor de 6.0 
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Avelino com 1.2, Pilões com 1.4, João Câmara com 1.7, Jaçanã com 1.8 e Coronel Ezequiel e 

São Rafael com 1.9. Os dados com os resultados do IDEB para as séries iniciais e finais da 

rede de ensino municipal no Rio Grande do Norte encontram-se nas Tabelas A.3 e A.4 do 

apêndice. 

Através dos valores dos indicadores do IDEB da rede municipal de Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) dos municípios do Rio Grande do Norte no ano de 2011, 

merecem destaque pelos seus resultados positivos os municípios de Acari, Cruzeta, Mossoró e 

São João do Sabugi por alcançarem os maiores valores. Sendo que, o município de Mossoró é 

o único, dos maiores municípios potiguares, que alcançou esses resultados. 

 O destaque negativo da avaliação da educação municipal de Ensino Fundamental 

pelos indicadores do IDEB é o município de Japi, que em 2011, nas séries iniciais, registrou 

um indicador de 2.6, enquanto que nas séries finais não obteve índice, devido à falta do 

resultado da média da Prova Brasil. 

Todos esses indicadores demonstram o cenário atual da educação pública municipal, 

na rede de Ensino Fundamental no Estado do Rio Grande do Norte. Resultados muitas vezes 

contraditórios ao perceber os recursos alocados para a educação mediante resultados dos 

indicadores do Ministério da Educação (MEC), o que ressalta uma análise da eficiência na 

alocação dos recursos públicos em educação nos municípios potiguares.   
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceitos de Eficiência 

 

Os conceitos sobre a eficiência possuem uma gama de opiniões em diversas áreas de 

análise. Devido essa vasta definição é essencial expor alguns conceitos pertinentes à 

literatura, além de especificar a diferença entre os conceitos de eficiência e eficácia. Farell 

(1957) distinguiu os conceitos de eficiência de uma empresa entre eficiência técnica e 

eficiência de preços, no qual entende-se que a eficiência técnica de uma empresa é definida 

como a capacidade que ela tem em obter o máximo de um produto qualquer, mediante um 

conjunto de insumos específicos. O conceito de eficiência de preços é entendido como a 

capacidade de uma empresa em utilizar um conjunto de insumos em uma proporção ótima, 

dado o preço e a tecnologia aplicada. Para o autor, a junção dessas duas maneiras de 

apresentar a eficiência é conhecida como eficiência econômica. 

Para Lovell (1992), a eficiência apresenta-se através da análise produtiva, a qual 

divide-se em dois componentes. A análise puramente técnica ou física, que refere-se à 

capacidade para evitar o desperdício da produção, com o uso controlado dos insumos ou a 

utilização máxima na produção final. Assim, a análise de eficiência técnica pode ter uma 

orientação conservando os insumos ou uma orientação aumentando a produção. E a afetação 

da eficiência dos recursos ou preço, no que refere-se à capacidade de combinar os inputs 

(entrada) e outputs (saída) em quantidades e proporções em função dos preços vigentes. 

Contudo, Seiler et al. (2006) afirmam que eficiência significa obter a produção 

máxima possível para qualquer despesa de recursos produzida. Cunha (2006) define eficiência 

como a relação entre os custos e os benefícios, na qual se busca a minimização do custo total 

para uma quantidade de produto, ou a maximização do produto diante de um gasto total 

previamente fixado. 

Com o intuito de proporcionar maior clareza na terminologia utilizada, Mokate 

(1999) distinguiu a diferença entre eficiência técnica e eficiência econômica. Para a autora, a 

eficiência técnica examina a relação entre o produto gerado, com a quantidade de uma 

determinada entrada utilizada na sua produção, ou seja, mede a relação entre o produto e os 

meios utilizados no processo de produção. Em certas aplicações, os “meios” utilizados no 

processo produtivo servem como a unidade de medida para estimar o "custo" (em unidades) 

de várias técnicas e tecnologias de produção.  
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A eficiência econômica é realizada através do cálculo dos custos dos insumos e 

produtos resultante dos diversos processos produtivos, ou seja, a minimização do valor 

monetário empregado nos insumos do processo de produção em comparação ao resultado do 

valor do produto final.  

Mokate (1999) ressalva a eficiência através da visão dos economistas, no qual um 

sistema é eficiente quando não há nenhuma maneira de realocar recursos que permitiriam que 

alguém (ou alguns) teria (m) maior bem-estar ou satisfação sem que outro (ou outros) tem 

(nham) menor bem-estar ou satisfação. A eficiência da alocação de recursos e processos de 

produção é julgada à luz das atribuições alternativas e seu impacto sobre o bem-estar da 

população. 

A eficiência refere-se a essa maneira de alocação como "Eficiência de Pareto", 

referindo-se ao economista italiano que desenvolveu uma teoria em comparações de várias 

tarefas na economia e seu impacto sobre o "bem-estar social". Esta definição é muito difícil 

de por em prática, pois uma aplicação estrita do conceito, o que  obrigaria-nos a medir o 

"bem-estar" ou a satisfação das pessoas e da sociedade (MOKATE, 1999). 

Os estudos relacionados às medidas de eficiência com base em técnicas não 

paramétricas tiveram seu pioneirismo com Farrel (1957), que propôs um modelo empírico por 

meio do qual cada unidade produtiva fosse analisada em relação às demais unidades e que 

todas elas constituíssem um conjunto homogêneo e representativo de valores. Deste modo, 

essa medida encontrada, de caráter relativo, demonstra um valor para a unidade em análise 

que corresponde, unicamente, ao desvio observado em relação às unidades consideradas 

eficientes. 

Assim, para medir a eficiência de unidades produtivas é preciso observá-las através 

de três diferentes óticas. Primeiramente, faz necessário o entendimento sobre a eficiência 

técnica, que utiliza um processo de produção que não use mais insumos do que o necessário 

para a obtenção de um dado nível de produto. A apreciação da eficiência alocativa, que 

analisa a habilidade que a empresa possui em aperfeiçoar seus insumos, dado os diferentes 

preços existentes entre estes. No que concerne sobre a eficiência econômica, estima a 

capacidade que os produtores possuem em conduzirem o processo de produção com a 

finalidade na minimização de seus custos ou na maximização de seus lucros, que será obtida 

através da combinação das medidas técnicas e alocativas. 

Para se atingir os valores de eficiência podem-se analisá-las através de duas 

maneiras: pela orientação insumo ou pela orientação produto. A primeira está fundamentada 

na redução de insumos, enquanto que a segunda orientação está fundamentada na elevação do 
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nível do produto. Uma maneira simples de perceber as diferenças entre as duas abordagens 

está no gráfico seguinte, que representa os produtos (y) em função dos insumos (x), em um 

modelo de retorno constante de escala. 

 

 (y)   Produto 

 

 

                                                                          y = f(x) 

                                         A” 

 

                         A’                       Orientação Produto 

      P                                       A 

                                         

                            Orientação Insumo 

    0                                      C                          (x) Insumos 

 

Gráfico 2 – Comparação entre as Medidas de Eficiência Técnica sob Orientação 

Insumo e Produto 

            Fonte: Lorenzett, Lopes e Lima, (2010). Adaptação: Autor. 

A abordagem sob a orientação insumos determina que o aumento da eficiência 

técnica da unidade produtiva A seja obtido por diminuição de insumos para uma produção 

constante (direção AA’). Já a abordagem sob a orientação produto determina que o aumento 

da eficiência técnica seja obtido pelo aumento de produção com insumos constantes (direção 

AA’’) (LORENZETT, LOPES e LIMA, 2010). 

 

3.1.1 Medidas de Valores de Eficiência sob a Orientação Insumo  

 

Segundo Gomes e Baptista (2004), considera-se uma empresa totalmente eficiente 

em seu processo produtivo a que utilize dois insumos, x1 e x2, na produção de um bem y, 

caracterizando uma função produção y = f(x1, x2).  
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     y 

 

 

                                                                          y = f(x1, x2) 

 

 

 

 

 

 

    0                                                                 (x1, x2) 

Gráfico 3 – Demonstração Gráfica da Função de Produção 

Fonte: Lorenzett, Lopes e Lima, (2010). Adaptação: Autor 

 

De acordo com a pressuposição de retornos constantes de escala, a função produção 

pode ser denominada homogênea de grau 1 e a isoquanta unitária CC’, representada pela 

Figura 3, no espaço bidimensional dos insumos, adquire a seguinte notação: 1 = f(x1/y, x2/y). 

 

          x2/y 

 

                               C 

                                                                         B 

 

 

 

M 

 

                                   Q 

 

                                  

                                              

                                             R 

                                                                  Q’ 

 

                                                                                      C’ 

                0 

                                                                          M’                x1/y 

 

Gráfico 4 – Medida de Eficiência com Orientação Insumo. 

Fonte: Farrel, (1957). Adaptação: Autor.  
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Se uma determinada empresa utilizasse uma combinação de insumos destinada à 

produção de uma unidade y, representada pelo ponto B, seria considerada ineficiente, devido à 

empresa está utilizando quantidades maiores de ambos os fatores de produção e estaria 

obtendo exatamente o mesmo nível de produto. A ineficiência técnica dessa unidade de 

produção poderia ser representada pela distância QB, que indica a quantidade a qual os fatores 

de produção podem ser reduzidos, sem que haja alteração no nível de produção. Em valores 

percentuais, chega-se a razão QB/OB. A Eficiência Técnica (ET) da empresa inicialmente 

considerada pode ser dada por: 

 

 

(1) 

 

Assim, tem-se que 0 < ET ≤ 1. Se ET = 1, a empresa será tecnicamente eficiente e 

produzirá com uma combinação de fatores de produção pertencentes à isoquanta CC’, esse é o 

caso do ponto Q.  

Na Eficiência Alocativa (EA), o cálculo acontece quando se tem a razão de preços 

dos insumos. Sendo assim, seguindo a análise da Figura 3, o segmento MM’ representa a 

linha de isocusto (linha na qual toda e qualquer combinação de insumos pertencente a ela 

provoca o mesmo custo para o produtor), cuja declividade corresponde a razão de preços de x1 

e x2. Considerando a empresa que opera em B, a medida de eficiência alocativa, em termos 

percentuais, é representada pela razão: 

 

 

(2) 

 

A distância RQ representa a redução nos custos de produção que poderia acontecer, 

caso a produção ocorresse em um ponto de eficiência alocativa, como é na situação de Q’, ao 

invés do ponto Q, que é tecnicamente eficiente, mas alocativamente ineficiente.    

Com base nessas informações, é possível perceber que a ineficiência técnica decorre 

do uso superestimado dos fatores de produção, ao passo que a ineficiência alocativa diz 

respeito ao emprego dos insumos em proporções inadequadas, dados seus respectivos preços, 

de tal maneira que a taxa marginal de substituição entre os insumos não se iguala a razão dos 

seus preços. Em ambos os casos, o custo não é minimizado.   
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Para se atingir a Eficiência Econômica (EE) é preciso utilizar o produto das 

eficiências técnica e alocativa, da seguinte maneira: 

 

 

(3) 

 

Essa medida de eficiência indica a quantidade de insumos que podem ser 

proporcionalmente reduzidos, sem alterar a quantidade de produto que está sendo produzido. 

 

3.1.2 Medidas de Valores de Eficiência sob a Orientação Produto               

 

Segundo Gomes e Baptista (2004), o pressuposto do tipo de abordagem da eficiência 

sob a orientação produto, parte do uso de um insumo x1 associado à produção de 2 tipos de 

bens, y1 e y2, caracterizando como função de produção x1 = g(y1, y2). Considerando retornos 

constantes de escala, pode-se representar a tecnologia por uma curva de possibilidades de 

produção unitária, exposta na Figura 4, pela curva côncava ZZ’, no espaço bidimensional dos 

produtos formados com o insumo x1.     

 

 

          x1/y2 

 

                                

         D                                                                 

 

                  C 

 

M 

               B 

                                       B’ 

 

              A                    

                                              

                                              

                                                                   

 

                                                                                      D’ 

                0 

                                                               M’                              x1/y1 

Gráfico 5 – Medida de Eficiência com Orientação Produto. 

Fonte: Gomes e Baptista, (2011). Adaptação: Autor. 
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O ponto A representa uma empresa ineficiente, que se situa abaixo da curva MM’. A 

distância AB representa a ineficiência técnica da empresa, ou seja, as quantidades de produtos 

que poderiam ser aumentadas sem a necessidade da inclusão de insumos extras. Nessa 

ocasião, a medida de eficiência técnica seria dada por: 

  

 

(4) 

 

 Quando se possui a razão entre os preços dos produtos, pode-se traçar uma reta 

como a exposta pelo segmento DD’ da Figura 4. Essa linha representa a curva de isorenda (na 

qual o produtor aufere o mesmo nível de receita, para toda e qualquer combinação dos bens 

considerados), cuja inclinação é dada precisamente pela razão dos preços de y1 e y2. A partir 

de DD’, pode-se obter a definição de eficiência alocativa, através da seguinte observação: 

 

 

(5) 

 

Sendo assim, para se atingir a ineficiência alocativa da empresa que opera no ponto 

A, seria a distância entre os pontos BC. Conhecendo as medidas de eficiência técnica e 

alocativa, pode-se obter a fórmula da eficiência econômica, procedida da seguinte maneira: 

 

 

(6) 

 

Como o intuito desse trabalho é analisar se ocorre o máximo no desempenho das 

variáveis educacionais (relação entre salas de aulas, escolas e professores) diante das 

aplicações nas alocações de recursos públicos, buscam-se as quantidades máximas de 

produtos possíveis, considerando fixa a quantidade de insumos. Então, a abordagem da 

eficiência aplicada nesse trabalho será sob a orientação produto. 

 

3.2 Conceitos de Eficácia  

 

Diante dos diversos conceitos de eficiência surge uma grande discussão sobre o que é 

eficiência e sobre o que é eficácia, chegando a entender de maneira enganosa, como palavras 
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sinônimas. De acordo com Mokate (1999), a palavra eficácia vem do latim Efficere que por 

sua vez é derivada de Facere, que significa “fazer ou realizar”. Aplicando essa definição para 

as políticas e programas sociais, a eficácia de uma política ou programa pode ser entendida 

como o grau em que os objetivos são alcançados. Um programa é eficaz se alcança os 

objetivos que foram projetados. Uma organização eficaz cumpre integralmente a missão que 

dá razão de ser. 

Para Cunha (2006), a eficácia consiste na relação entre o alcance de metas e tempo, 

ou seja, é uma medida do grau em que se alcançam os objetivos e metas de um programa, em 

um determinado período de tempo, sem considerar os custos aplicados. 

Para Alcântara (2009), a eficácia é o grau em que as metas, entendidas como 

atributos mensuráveis de objetivos, para um dado período de tempo, foram efetivamente 

atingidas, ou seja, é o grau no qual uma empresa alcança um objetivo estipulado, como por 

exemplo, melhoria na qualidade, lucros maiores e aumento na participação no mercado. 

A medição de eficácia deve ser avaliada pelo grau de cumprimento dos objetivos 

fixados nos programas de ação, comparando-se posteriormente, os resultados obtidos com os 

resultados previstos, independentemente dos meios que foram utilizados. A única exceção dos 

estudos de eficácia global é quanto à avaliação da eficácia. A avaliação da eficácia não pode 

ser realizada sem a existência prévia do planejamento dos programas de ação e de uma 

maneira explícita do modelo como se pretende alcançar os objetivos. Então, para realizar a 

avaliação de eficácia será preciso analisar de que maneira as saídas (outputs) produzidas em 

forma de bens ou serviços alcançam os objetivos previstos, que devem aparecer claramente 

definidos e quantificados no planejamento (BAPTISTELLI, 2009). 

Dessa forma, pode-se afirmar que há uma diferença entre o entendimento do que seja 

eficiência e eficácia, considerando que a eficácia mede até que ponto os objetivos de um 

programa foram alcançados e a eficiência mede o grau em que os objetivos sejam atingidos de 

uma iniciativa com um menor custo possível. Pode-se concluir que para ser eficiente, uma 

iniciativa tem de ser eficaz. Especificamente, considera-se que a eficácia é necessária (embora 

não seja suficiente) para alcançar a eficiência (MOKATE, 1999). 

Entre as diversas explicações sobre eficácia e eficiência expostas nesse estudo, faz-se 

necessário distinguir o conceito de eficiência que será aplicado e seguido durante toda a 

análise em questão. Será considerada a eficiência no enfoque da teoria da produção, em que é 

avaliada eficiente a firma que através dos insumos disponíveis alcança o maior produto 

possível (ou fronteira de produção), observando sempre a maximização da produção ou a 
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minimização dos custos. Nessa visão, considera-se a tecnologia como conhecida e disponível 

para todas as firmas. 

 

3.3 A Eficiência nos Gastos Públicos 

 

O alcance da eficiência nos gastos públicos é uma prática necessária quando busca-se 

o crescimento econômico, a redução da desigualdade social, a melhor oportunidade de 

trabalho para a população, índices de violência menores e uma expectativa de vida mais longa 

para seus habitantes (MENDES, 2008). O uso eficiente dos recursos públicos e da alta 

qualidade das políticas fiscais como determinante para o crescimento econômico e o bem-

estar da sociedade tem sido uma prática constante nos estudos ocorridos desde o final do 

século XX (AFONSO, SCHUKNECHT e TANZI, 2006). 

De acordo com Afonso, Schuknecht e Tanzi (2006), para aferir uma medida 

adequada de eficiência no setor público é empiricamente difícil, especialmente quando se trata 

de valores agregados e valores internacionais, devido sua escassez de informações. A medição 

de eficiência dos custos das atividades públicas, a identificação de metas e a avaliação de 

eficiência através dos custos adequados e medidas de resultados de políticas públicas são 

questões muito complicadas. Estudos acadêmicos e organizações internacionais realizaram 

alguns progressos nesse assunto, analisando os custos das atividades públicas por meio do 

aumento da carga fiscal marginal e ressaltando a composição das despesas públicas. Além de 

mudar o foco na análise de eficiência, observando a quantidade de recursos utilizados pelo 

ministério ou dos programas públicos (como variável de entrada) com os serviços prestados 

ou dos resultados obtidos (como variável de saída). 

Conforme Mendes (2008), é preciso observar o governo de uma maneira diferente, 

quando comparado a uma empresa, pois os governos têm, em geral, menos incentivos para 

agir com eficiência do que o setor privado. Como é de conhecimento popular, a firma que não 

dá lucro vai à falência, os governos não correm este risco. Quando um percentual elevado da 

renda do país está concentrado nas mãos do governo, isso significa que um determinado setor 

que possui baixo incentivos para ser produtivo tem prioridade por parte do governo na decisão 

de alocação dos recursos escassos da sociedade. Como resultado tem uma baixa eficiência e 

produtividade e, como consequência, menos crescimento.      

É notorio que os economistas preocupam-se com o uso eficiente de recursos 

escassos. Assim, o conceito de eficiência encontra um lugar de destaque no estudo das 

atividades dos gastos e tributação dos governos. Os economistas acreditam que essas 
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atividades devem gerar o máximo de benefícios potenciais para a população e punir os 

governos quando, na sua opinião, eles usam os recursos de forma ineficiente. Organizações 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

frequentemente expressam preocupação sobre as atividades governamentais que consideram 

ineficientes ou improdutivas (AFONSO, SCHUKNECHT e TANZI, 2006).     

A procura pela eficiência no âmbito público está firmada entre os princípios 

constitucionais da Administração Pública Brasileira, desde o Decreto-Lei 200, de fevereiro de 

1967, sob o amparo da Constituição Federal, promulgada em 24 de janeiro de 1967, no artigo 

30, § 3º, em que: “É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas 

atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da 

administração”. 

 Com as mudanças políticas ocorridas no Brasil, no final da década de 80, o princípio 

da eficiência continuou sendo exigência na Administração Pública. Seu princípio foi previsto 

no texto original da Constituição Federal de 1988, no artigo 74, em que se estabelece que 

todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) mantivessem o sistema de controle 

interno com a finalidade de: 

 

II – 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 a aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

 

Mesmo não sendo tão esclarecedor, na definição de eficiência, foi promulgada 

através da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de Junho de 1998, previsto no caput do artigo 

37 da Constituição Federal de 1988, a seguinte exigência: “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”. 

A avaliação dos gastos e das políticas públicas no âmbito municipal tem recebido 

particular atenção em diversos artigos recentes. A partir da Constituição de 1988 e com o 

estabelecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, fica reconhecida em lei a importância de uma autonomia e, ao mesmo tempo, 

de uma autogestão e controle orçamentário dos vários entes da federação. A partir da 

instrução estabelecida pela LRF tornou-se importante identificar como os gastos públicos 

podem ser realizados minimizando os recursos, quais as melhores práticas de gestão e 
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administração das contas públicas. Sob essa expectativa, novas formas de medição aplicadas 

às áreas-fim do governo, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, foram 

estabelecidas para entender melhor o quadro da eficiência dos gastos públicos (DELGADO, 

2008). 

Para medir a eficiência é preciso geralmente de: (a) uma estimativa dos custos, (b) 

uma estimativa de saída, e (c) a comparação entre os dois. Aplicando este conceito as 

atividades dos gastos dos governos, pode-se dizer que a despesa pública é eficiente quando, 

dado um determinado montante gasto pelo governo, este produz o maior benefício possível 

para a população do país (AFONSO, SCHUKNECHT e TANZI, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

3.4 Estudos sobre a Eficiência dos Gastos Públicos em Educação 

 

A partir da década de 70, o interesse público e profissional por assuntos referentes às 

escolas foi intensificado por uma série de relatórios, muitos deles críticos da política escolar 

da época. Esses relatórios acentuaram as preocupações persistentes e de longa data sobre os 

custos, a eficácia, a eficiência e equidade da estrutura escolar (HANUSHEK, 1986). Entre os 

principais relatórios sobre a qualidade na educação está o feito por Coleman et al. (1966), no 

qual investigou as disponibilidades de igualdade de oportunidades educacionais em todos os 

estados dos Estados Unidos. 

De acordo com Seiler et al. (2006), os debates sobre a eficiência na educação giram 

em torno da questão de como os distritos escolares são eficazes na utilização de seus recursos, 

para produzir um alto nível dos resultados educacionais, tais como, os resultados dos testes 

governamentais, taxas de reprovação e de aprovação dos alunos, e medidas de preparação dos 

alunos para a faculdade ou para o mercado de trabalho.  

Os pesquisadores estão divididos sobre se e como os gastos impactam os resultados 

educacionais, como também, não concordam sobre as melhores formas de medir as entradas 

de ensino e os resultados de desempenho (SEILER et al., 2006). 

Dos estudos que investigam a eficiência na educação destacam-se os de Afonso e St. 

Aubyn (2005), que mediram a eficiência nas despesas com educação em 40 países que 

compõem a OCDE, observando o desempenho de diversos  alunos do ensino médio em 2003 

e comparando os resultados encontados com os do Programme International Student 

Assessment (PISA) nas áreas de ciência, matemática, resoluções de problemas e leitura, 

utilizando como método o modelo DEA e Tobit e procedimentos de Bootstrap simples e 
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duplo. Como resultado foi encontrado que a ineficiência está fortemente relacionada com o 

PIB per capita e o nível de escolaridade dos adultos. 

De Witte, van den Brink e Groot (2010) concentraram seus estudos sobre a eficiência 

produtiva dos gastos em educação no componente sobre alfabetização. Os autores 

examinaram a relação entre o sistema educacional e o nível de alfabetização a partir de micro 

dados da International Adult Literacy Survey (IALS), para 38.358 pessoas com idade superior 

a 16 anos, em 11 países que compõem a OCDE. Foi utilizada uma função de produção de 

alfabetização para estimar uma fronteira estocástica, através da combinação de insumos 

educacionais, insumos do ambiente social ou parental e outras características sociais. Os 

resultados sugerem que em quase todos os países analisados a possibilidade de melhorias de 

eficiência na educação é grande, mesmo sem grandes aumentos públicos no financiamento da 

educação. 

Bjöklund et al. (2004) formularam um relatório sobre o sistema e a política de 

educação sueca durante a década de 1990, dando ênfase a igualdade e eficiência dos recursos. 

Os autores observaram o desenvolvimento histórico de diversos aspectos da educação da 

Suécia. Os aspectos estudados foram os recursos destinados à educação, o nível formal da 

escolaridade, as habilidades profissionais fornecidas pelo sistema de ensino, os retornos para a 

desigualdade entre escolaridade e salário e a relação entre a distribuição das competências e 

da distribuição dos salários. Suas conclusões foram cautelosas, devido a não utilização de 

evidências empíricas, porém, poderão afirmar que as políticas educacionais da Suécia podem 

ser melhoradas, através do uso de testes educacionais de exames nacionais e comparou sua 

política educacional com os testes aplicados nos Estados Unidos, alegando resultados 

melhores na educação norte americana. 

Seguindo os estudos internacionais sobre a eficiência dos gastos públicos em 

educação, Tóth (2009) estimou a eficiência do ensino superior da Hungria e dos outros países 

da Europa, com o intuito de observar se a eficiência é influenciada pela extensão da 

contribuição do Estado e do setor privado ou fatores socioeconômicos, como o PIB per capita 

e o nível de escolaridade dos países, utilizando o DEA como método de cálculo de eficiência. 

Como resultado, foi encontrado que o PIB per capita tem a maior influência sobre a 

eficiência, enquanto que o grau de contribuição do Estado é negativamente correlacionado 

com a medida de eficiência, e que o aumento da contribuição privada para as despesas em 

educação superior é mais eficaz para aumentar a eficiência nos países pobres do que nos 

países ricos.   
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Abagi e Odipo (1997) examinaram a eficiência na educação básica no Quênia, sobre 

uma análise situacional e suas implicações na reforma de ensino naquele país. Para tanto, 

foram coletados dados primários em 120 escolas básicas, intencionalmente selecionadas, em 

12 Distritos e dados secundários a partir de documentos oficiais do Ministério da Educação do 

Quênia e do Central Bureau of Statistics (CBS). O resultado do estudo indicou que o Quênia 

enfrenta um grande problema de ineficiência na educação, com taxas de conclusão de ensino 

inferior a 50%, a relação professor-aluno também foi considerada baixa, com cerca de 31:1, e 

que a relação ensino-aprendizagem ao longo do tempo não é utilizada de modo eficiente.  

Entre as pesquisas nacionais sobre o tema destacam-se os estudos de Zoghbi et al. 

(2009), que mensuraram o desempenho e a eficiência dos gastos públicos em educação 

fundamental e média nos estados brasileiros e no Distrito Federal no ano de 2003. Com uma 

metodologia aplicada ao FDH, contatou-se que os Estados com melhor desempenho não são 

necessariamente os mais eficientes, e que Ceará, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul apresentaram os maiores níveis de 

eficiência no ensino fundamental, enquanto que os Estados de Santa Catarina, São Paulo, 

Amazonas, Goiás, Paraná e Roraima são os mais eficientes nos gastos em educação de ensino 

médio. 

Seguindo as pesquisas que avaliam a eficiência em âmbito nacional, o estudo de 

Trigo (2010) mede o grau de eficiência técnica no ensino básico brasileiro nos anos de 1999, 

2001 e 2003, em instituições da 4º e 8º séries do ensino fundamental e a 3º série do ensino 

médio nas disciplinas de matemática e português. Utilizando dois modelos de fronteira 

estocástica, em que um avalia a fronteira de produção e o outro a ineficiência das variáveis, 

no qual mostraram que a eficiência técnica depende positivamente da escolaridade da mãe e 

do fato do aluno ser branco e negativamente com a proporção dos alunos reprovados. 

Dos estudos que analisam a eficiência dos gastos públicos em educação em âmbito 

estadual ou municipal destaca-se Delgado (2007), que estimou a eficiência das escolas 

públicas estaduais de Minas Gerais, utilizando dados do Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública (SIMAVE), do Sistema Informacional Custo Aluno (SICA) e do Censo 

Escolar do Ministério da Educação, a partir do método semiparamétrico Two-stage DEA, 

como parâmetro para detectar a fronteira de eficiência, o uso do bootstrap e a técnica de 

detecção de outliers. Os resultados sugeriram uma complementaridade dos insumos, dentro e 

fora das escolas, que possibilitaria um melhor desempenho escolar. 

Seguindo os mesmos preceitos utilizados anteriormente, Zoghbi et al. (2011) 

traçaram uma análise de eficiência relativa e desempenho nos gastos em educação 
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fundamental nos municípios do Estado de São Paulo em 2005. Os autores utilizaram como 

técnica de aferição de eficiência uma abordagem FDH, que apresentaram Barretos e 

Presidente Prudente como os municípios mais eficientes e que a região da Baixada Santista e 

Ribeirão Preto foram as mais ineficientes. 

Gomes (2010) avaliou a eficiência técnica dos sistemas municipais de educação no 

Estado de São Paulo na provisão de serviços educacionais do Ensino Fundamental em 2005. 

Foram utilizadas várias características para representar a eficiência, como a infraestrutura 

escolar, presença de laboratório de informática e biblioteca, razão entre a quantidade de 

alunos matriculados no ensino fundamental por número de funcionários e a quantidade de 

alunos por número total de professores no ensino fundamental, taxa de aprovação, entre 

outros.  O método aplicado foi o DEA em dois estágios, sendo que no segundo estágio foi 

utilizado um modelo Tobit. Como resultado, o autor identificou, sob a hipótese de retornos 

variáveis de escala, 93 municípios eficientes tecnicamente e que os municípios operam em 

média com 14% de ineficiência de escala.    

Além dos estudos de eficiência em educação citados anteriormente existem outros 

que merecem destaque e que utilizam amostras, insumos, produtos e metodologias variadas e 

que podem ser observadas no Quadro A.2 no apêndice. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 O Capital Humano na Construção do Crescimento Econômico 

 

Em qualquer economia mundial, as pessoas que possuem mais educação recebem, 

em média, rendimentos mais elevados do que aquelas que obtiveram menos, quando se 

comparam pessoas da mesma idade. Em outras palavras, um acréscimo de educação é 

compensador, sob a forma de rendimentos vitalícios mais altos. Portanto, neste sentido 

simples, os custos em que incorrem os indivíduos ao adquirirem mais educação constituem 

um investimento em sua própria capacidade futura de ganhar (BLAUG, 1975). 

Educando os indivíduos, é possível criar pessoas mais habilitadas para inventar e 

inovar no campo da tecnologia, vida política, organização e cultura, o que afetará as fronteiras 

da tecnologia e da produção. Avanços tecnológicos podem ser, em grande parte, explicados 

justamente pelo nível de educação proporcionado à população. A educação é encarada como 

um processo de um sistema integrado de geração e transferência de conhecimento, sendo 

outro elo às instituições de pesquisa e ao sistema produtivo propriamente dito. Esses 

diferentes elos não estão inteiramente organizados em diferentes instituições, com funções 

especializadas, mas mesclam-se uns aos outros. As inovações na organização desse sistema 

podem acelerar o crescimento econômico pela melhor integração entre os elos (ROCHA, 

2004). 

Modelos de crescimento econômico surgiram a partir da década de 50, com o intuito 

de explicar através da análise do capital físico, do trabalho e da tecnologia, o crescimento 

econômico em longo prazo. Com o passar dos anos, foi associada aos modelos de crescimento 

econômico uma nova variável, chamada de capital humano, que agrega a capacitação humana 

como fonte determinante para o aumento da capacidade produtiva.  

Estudos sobre capital humano que prezam pelas questões educacionais como aspecto 

fundamental de análise econômica tornaram-se bastante divulgados a partir da década de 60. 

Em uma visão macroeconômica, os modelos de crescimento econômico que enfatizam o 

capital humano sustentam a primazia que um dos principais fatores de crescimento econômico 

e desenvolvimento social estão associados à acumulação da variável endógena do capital 

humano (saúde, educação, especialização do trabalho). 

De acordo com Blaug (1975), o crescimento econômico é normalmente medido pelas 

taxas de incremento de renda nacional. A renda nacional é, por definição, a soma de todos os 

rendimentos ganhos ou sacrificados pela força de trabalho na economia em um determinado 
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período de tempo, a influência da educação tende a aumentar, em longo prazo, os rendimentos 

daqueles que foram seus beneficiários. Logo, o investimento na educação acelera o 

crescimento econômico. 

Segundo Rocha (2004), existem três razões básicas que justificam a utilização na 

teoria econômica do conceito de capital humano: o custo de educar um ser humano é um 

custo real, o produto do trabalho de um ser humano faz parte da renda nacional, dessa forma, 

dispêndios em seres humanos poderiam contribuir para o incremento de sua renda individual 

e, assim, da renda nacional. A partir de então, foram traçados estudos para determinar a 

influência do capital humano no crescimento econômico. 

Um dos precursores em analisar o capital humano como fonte de crescimento 

econômico foi Arrow (1962). Com sua obra intitulada The Economic Implications of 

Learning by Doing definiu que o investimento em capital e o princípio de que cada unidade 

de investimento de capital resultam no aumento do estoque de capital físico e do nível de 

tecnologia, através da disseminação de conhecimentos, oriundos do transbordamento de 

conhecimento (spillovers of knowledge).  

 Denison (1962), em The Sources of Economic Growth in the United States and the 

Alternatives before us, usou diferencial de ganhos atribuíveis a educação como uma medida 

de valor econômico. Nele, o autor afirma que a difusão da educação nos Estados Unidos 

durante o período de 1930-1960 explica a elevada proporção de 23 porcento da taxa de 

crescimento anual, mais em verdade do que qualquer outra fonte particular de crescimento, 

salvo o aumento da própria força de trabalho.  

Porém, foi com Schultz (1961), com a obra Investment in Human Capital, que os 

investimentos em educação começaram a ganhar destaque na análise do crescimento 

econômico. Segundo Schultz (1962), os investimentos em educação resultam no aumento 

individual da renda, da produtividade e da capacidade tecnológica, além de ganhos sociais. 

Em 1963, Schultz publicou The Economic Value of Education, obra que deu início à Teoria 

Econômica da Educação e a vários estudos sobre a educação. Nela, o autor relaciona os 

investimentos em educação como fonte de crescimento econômico, desenvolvimento social e 

formação de capital humano.  

Ainda na década de 60, Becker (1962) apresentou uma análise empírica de 

investimentos escolares para explicar os ganhos dos indivíduos. Nesse trabalho, o autor 

desenvolveu uma análise de acumulação de capital humano ao longo da vida, para explicar a 

concentração de investimentos em idades precoces, o perfil da relação idade-salário dos 

indivíduos e a distribuição dos rendimentos individuais, ou seja, a distribuição individual dos 
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rendimentos é determinada parcialmente pela distribuição e pelos retornos em capital 

humano. Becker (1962) ainda calculou a taxa média de retorno do investimento em educação 

superior e elementar para homens e mulheres brancos e negros, para criar um perfil que 

representasse os efeitos do capital humano no setor de mercado. 

Segundo Rocha (2004), as alterações no estoque de capital humano formado pelo 

investimento em educação podem ter consequências econômicas significativas. Dessa forma, 

Schultz (1961) aponta três métodos para medir o estoque de capital humano: valor médio dos 

anos de escolaridade dos indivíduos; valor equivalente dos anos de escolaridade completados; 

e os custos da educação nos níveis básicos, intermediário e superior.  

Lucas Jr. (1988) ressaltou três modelos com base na teoria neoclássica do 

crescimento de Robert Solow (1956) e Edward Denison (1961), para ressalvar as 

características do crescimento econômico. Entre os três modelos propostos, um destaca-se em 

enfatizar um modelo de acumulação de capital humano através do nível de escolaridade, no 

qual o mesmo afirma que o motor para o crescimento é o capital humano.  

No início da década de 90, Barro (1990) estimou um modelo de crescimento 

econômico endógeno de diversos países, através dos gastos do governo. Foi incluído nesse 

modelo serviços fiscais financiados pelo governo, para determinar a produção. Quando 

utilizado uma função de produção Cobb-Douglas, os investimentos públicos em capital 

humano otimizaram o crescimento econômico em longo prazo. 

Através de uma análise cross-country, que mediu a taxa de crescimento média anual 

real do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 98 países, entre 1960 e 1985, Barro (1991) 

demonstrou resultados empíricos positivos, quando analisados os investimentos no capital 

humano, utilizados como proxy a taxa de escolaridade. Resultados demonstraram que países 

com maior capital humano também têm menores taxas de fertilidade e aumento da taxa de 

investimento físico em relação ao PIB. O crescimento é inversamente proporcional à parcela 

do consumo do governo no PIB, mas insignificante quando relacionada com o peso do 

investimento público. Os resultados mostraram que as taxas de crescimento estão 

positivamente relacionadas com as medidas de estabilidade política e inversamente 

relacionadas com a proxy – taxa de escolaridade –  para as distorções ocorridas no mercado. 

Romer (1994) faz um relato histórico e teórico sobre as origens da teoria do 

crescimento endógeno, através de duas versões que descrevem as diferenças entre elas e 

sugere direções diferentes para futuros trabalhos. A primeira versão das origens do 

crescimento endógeno é chamada de convergência condicional e expõe as inferências 

estatísticas do modelo neoclássico de crescimento, o qual é corrigido mediante a alternativa 
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de novos modelos. A segunda versão inicia-se com a observação de provas consideradas pelo 

autor como suficientes para rejeitar os modelos de crescimento disponíveis nos anos de 1950, 

1960 e 1970, sugerindo um paradigma agregado linear que apresenta um modelo endógeno 

como representação de crescimento. 

Sala-i-Martin (2002) relata a trajetória da nova teoria do crescimento, na qual 

enfatiza os caminhos significativos para a compreensão da nova teoria do crescimento 

econômico na literatura macroeconômica. O autor descreve as principais diferenças entre o 

que ele chama de antiga (modelo neoclássico) e nova (capital humano) literatura da teoria do 

crescimento, com destaque para as relações teóricas e empíricas. Entre esses dois modelos 

apresentam-se processos de crescimento entre países (Cross-Country), que afirmam que o 

investimento na variável capital humano, através de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

resulta em uma taxa de crescimento e desenvolvimento real. Além de demonstrar como a 

nova teoria do crescimento econômico influencia em outras literaturas econômicas, como o 

uso de outras instituições como parâmetro empírico para a medição da eficiência na 

economia. 

O desenvolvimento de modelos de crescimento econômico resultante do 

investimento em capital humano sintetizou os estudos por muitos anos, porém a falta de dados 

que comprovassem de maneira realista os conceitos traçados, limitou alguns aspectos 

relevantes. Nas últimas décadas, o acesso a dados antes inacessíveis tornaram novos estudos 

relevantes para a distinção de novas considerações. 

Segundo Rocha (2004), nos casos em que considera-se a educação como 

investimento, deve-se tratá-la com igual objetividade a qual submete-se as demais formas de 

emprego de capital. As nações mais ricas não fazem isso necessariamente, nem precisam 

fazer. Porém, os países em desenvolvimento não devem ser tolerantes com relação àquilo em 

que investem os seus escassos recursos, devendo considerar seus sistemas educacionais à luz 

das suas necessidades peculiares. 

A afirmação de uma sociedade educada resulta em valores significativos na taxa de 

crescimento econômico, com o intuito de comprovar tal afirmativa, Barro e Lee (1993) 

afirmam que uma maior quantidade de habilitações indica trabalhadores mais qualificados e 

mais produtivos, o que por sua vez, aumenta a produção de bens e serviços de uma economia. 

Para afirmar isso, os autores montaram um conjunto de dados, utilizando um número grande 

de variáveis, entre elas a variável endógeno do capital humano – atráves da educação –  para 

salientar que o uso dessa variável é uma das principais razões para o crescimento. Nesse 

estudo, os autores observaram os níveis escolares da população adulta nos ensinos básico, 
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secundário e superior e constataram uma relação direta e positiva na taxa de crescimento do 

PIB de 129 países, durante o período de 1960 a 1985.   

Benhabib e Spiegel (1994) analisaram os anos de escolaridade da população 

economicamente ativa para medir a taxa de crescimento do produto per capita. Como 

resultado os autores afirmaram que o capital humano, medido pela escolaridade da população, 

não é significativamente positiva no crescimento, contudo, o aumento na taxa de capital 

humano resulta em taxas positivas na renda per capita da população.  

Gylfason e Zoega (2003) averiguaram o crescimento econômico de 87 países, atráves 

de um modelo de crescimento endógeno (capital humano), utilizando medidas educacionais 

para determinar sua relação com as taxas de crescimento. Os autores concluíram que a 

educação influencia o crescimento econômico, contudo a educação sozinha não possui esse 

poder, sendo necessário o aumento em capital fisico e social para que ocorra crescimento 

econômico.   

Chaudhary, Iqbal e Gillani (2009) investigaram o papel do ensino superior no 

crescimento econômico no Paquistão no período entre 1972 e 2005, utilizando uma 

ferramenta econométrica conhecida como Vetor Auto Regressivo (VAR) para estimar a 

causalidade entre essas duas variáveis; os resultados sugeriram que em longo prazo ocorre 

uma relação causal entre o crescimento econômico e o ensino superior.  

Em linhas gerais, a formação do capital humano consiste em um processo de 

desenvolvimento da capacidade produtiva dos recursos humanos por meio de investimentos. 

Atualmente, diversos autores estão demonstrando os retornos econômicos dos investimentos 

em saúde, prevenção da mortalidade infantil e educação, de forma análoga ao que era feito 

por economistas do passado, mas com o emprego do conceito de capital humano (ROCHA, 

2004). 

    

4.2 A Qualidade da Educação como Fonte de Desenvolvimento Social 

 

Os diferenciais de ganhos atribuíveis à educação incluem os rendimentos monetários e os 

rendimentos sociais. Os ganhos sociais oriundos do investimento em educação são aqueles em 

que a sociedade adquire em benefício a educação dos indivíduos da sociedade. Como 

inovação tecnológica, inserção na vida política, organizacional e cultura, o que resultará na 

expansão das fronteiras econômicas e sociais. 

Entre outros estudos que observaram os benefícios da educação nas taxas de 

crescimento do PIB, através da observação cross-country, destaca-se Cooray (2009), que 
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examinou o efeito da qualidade e da quantidade da educação primária, secundária e terciária 

nos resultados do crescimento econômico de 46 economias de baixa e média renda, entre 

1999 e 2005. O autor utilizou variáveis de instrução para a medição da quantidade e da 

qualidade da educação. Como resultado, viu-se que o impacto do capital humano sobre o 

crescimento econômico depende das medidas utilizadas, ou seja, os resultados positivos da 

educação sobre o crescimento do PIB estão sujeitos aos efeitos dos gastos públicos e dos 

investimentos na qualidade e quantidade em educação.   

Contudo, estudos que analisaram aspectos individuais dos componentes educacionais 

para observar suas influências nos aspectos socioeconômicos da sociedade, datam dos anos 

60, com os estudos realizados por Coleman et al. (1966), que a pedido do Departamento de 

Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, realizou um estudo sobre a igualdade de 

oportunidades educacionais, no qual avaliou a disponibilidade de igualdade de oportunidades 

educacionais de crianças das escolas públicas dos Estados Unidos. Como resultados foram 

obtidas pontuações que refletiram como esses aspectos conjecturam na sociedade americana, 

ou seja, demonstraram pouca desigualdade social entre os alunos que possuem aspectos 

iguais, como cor, religião, etc., e que a qualidade das escolas não está fortemente ligada ao 

sucesso dos alunos.  

Segundo Card e Krueger (1992), quando observada a qualidade na educação como 

implicação a obtenção de retornos crescentes aos alunos, vê-se que os efeitos da qualidade em 

relação aos ganhos escolares, ressaltando a relação entre aluno/professor, os salários relativos 

dos professores, a duração do ano letivo em um prazo médio de tempo, utilizando como corte 

temporal a amostra do censo de 1980, entre 49 estados e o Distrito de Columbia, nos Estados 

Unidos.  

Nesse estudo, foi pressuposta uma função log-linear entre a escolaridade e o salário 

dos indivíduos analisados, com o intuito de estimar o ganho obtido com a qualidade da 

educação, observando a qualidade do ensino público na educação primária, secundária e 

superior norte-americana, em três faixas de cortes temporais de nascimento, divididos entre os 

indivíduos que nasceram entre 1920-29; entre 1930-39; entre 1940-49 e acima dessa última 

escala de anos. As estimativas encontradas após a utilização da metodologia resultaram em 

evidências de que a qualidade do ensino afeta nos salários, ou seja, os indivíduos que 

possuem uma educação em estados com sistemas de qualidade maior no ensino superior 

alcançam retornos econômicos maiores (CARD e KRUEGER, 1992). 

Outro autor que possui um amplo estudo sobre os aspectos individuais da educação 

sobre a sociedade é Eric A. Hanushek, que realizou diversos estudos para observar os 
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impactos da educação na economia e na sociedade. Sendo assim, Hanushek (1989) realizou 

um estudo para analisar o envolvimento do governo federal norte americano, através de sua 

política educacional, com o intuito de aferir os gastos, a eficiência e a equidade de seus 

recursos. Ele afirma que o papel do governo na educação é específico, primordial e 

amplamente aceito pela sociedade, pois garante educação a população e padrões mínimos 

necessários ao aprendizado.   

Seguindo seus estudos, Hanushek e Luque (2003) observaram a qualidade do capital 

humano, através do desempenho em diferentes sistemas de ensino, com base no Third 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) – programa de testes e levantamentos 

de dados realizados pela Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Escolar 

(IEA) – em mais de 40 países, em três diferentes públicos alvo. Os autores analisaram 

características escolares como o tamanho da turma e o desempenho dos professores, além de 

associar os resultados educacionais ao ambiente familiar dos alunos. Como resultado, foram 

encontrados fortes indícios de que a qualidade do capital humano é muito importante para o 

sucesso individual dos alunos e para os países em geral.    

Em todos os estudos demonstrados anteriormente, uma característica foi bastante 

centralizada, a observação da escolaridade como medida para o capital humano. Observando 

esse detalhe, Hanushek (2008) pesquisou o papel das habilidades cognitivas como forma de 

melhorar os incentivos e o desempenho escolar. Observou-se que variações nas habilidades 

cognitivas possuem um impacto direto sobre as variações na distribuição dos rendimentos 

individuais. Essa afirmação consiste da análise da qualidade individual e dos incentivos 

propostos aos investimentos em capital humano. 

Estudos recentes sobre os aspectos individuais dos estudantes na análise sobre a 

importância da educação nos resultados da economia demonstram que os países que 

compõem a União Europeia (UE) possuem uma estratégia de crescimento inteligente e 

sustentável com base em políticas de estímulo e desenvolvimento de seu capital humano, ou 

seja, os países membros da UE desenvolvem e garantem aos seus cidadãos habilidades 

necessárias que possam competir igualmente em uma sociedade moderna e concorrida. Essas 

habilidades entendem-se como investimento em educação de qualidade, para estimular o PIB 

futuro dessas economias.  

Dessa forma, aferiram-se estimativas estatísticas subjacentes, para relacionar as taxas 

de crescimento do PIB per capita com os anos de escolaridade e o nível de habilidades 

cognitivas medidas a partir de pontuações de exames internacionais nas disciplinas de 

matemática e ciências, em 24 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE), nos quais se encaixam os países membros da UE, durante o período de 

1960 a 2000. Como resultado do estudo realizado, remataram-se benefícios em longo prazo na 

economia dos países da UE, com destaque para os ganhos no valor presente do PIB e nas 

estimativas do valor futuro do PIB, oriundas das melhoras nas habilidades cognitivas das 

políticas de investimentos em capital humano dos países membros da UE (HANUSHEK e 

WOESSMANN, 2012).        

Atualmente, Patrinos e Psacharopoulos (2011) analisaram as perdas de renda e 

capital devido a uma redução na taxa de acumulação de capital humano. Para tanto, os autores 

investigaram o desenvolvimento educacional em um período de 150 anos, divididos da 

seguinte maneira: de 1900 até 1950; de 1950 até 2010 e de 2010 até 2050. Utilizando-se de 

expressões algébricas para simular os resultados passados e futuros do investimento 

educacional em países da África, América, Europa e Ásia. Os resultados sugerem que as 

perdas de bem-estar econômico e social em termos de renda per capita variam em cerca de 7 a 

10 porcento e que a realização de investimentos educacionais provoca uma redução da 

desigualdade de renda. 

Estudos nacionais sobre a educação e o seu relacionamento com aspectos 

socioeconômicos, advém principalmente de pesquisas realizadas por Barros, Machado e 

Mendonça (1997), que traçaram uma investigação sobre mecanismos que permitem auferir a 

escolaridade com a renda de trabalhadores e a pobreza, na Região Metropolitana de São 

Paulo. Dos 19 grupos ocupacionais estudados na pesquisa, verificaram-se que a inserção 

ocupacional é capaz de explicar cerca de 25% da desigualdade salarial entre os trabalhadores 

com baixa escolaridade, o que afirma que uma política de ascensão social aos trabalhadores 

com baixos níveis de escolaridade, com o intuito de melhorar a distribuição do salário 

dependerá essencialmente da inserção ocupacional do trabalhador. 

Nesse alinho, Barros e Mendonça (1997) avaliaram os impactos diretos e indiretos 

nos aumentos do investimento na escolaridade esperada da população em idade escolar sobre 

o desenvolvimento socioeconômico futuro do Brasil. Aferiram resultados que discutiram o 

impacto que teria a eliminação do atraso educacional brasileiro sobre o nível dos indicadores 

de desenvolvimento socioeconômico e sobre o hiato entre o Brasil e a Coréia do Sul, na visão 

desses mesmos indicadores. Sendo assim, constataram que a eliminação do atraso educacional 

brasileiro eleva o crescimento da renda per capita dos salários dos industriais e das 

exportações, reduz o crescimento populacional, eleva os indicadores de mortalidade e eleva os 

indicadores de escolaridade; na comparação entre os dois países, a eliminação do atraso 

educacional no Brasil reduziria o diferencial de crescimento entre eles, explica algo entre 30% 
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e 85% o crescimento populacional, eliminaria cerca de 30% do diferencial de mortalidade 

entre os dois países e eliminaria cerca de 50% do hiato na taxa de analfabetismo entre Brasil e 

Coréia do Sul.    

Nos estudos sobre educação, os dados são um componente importante para a 

realização das pesquisas, discorrendo sobre isso, Abrahão e Fernandes (1999) forneceram 

uma base de dados fundamentados no Sistema de Informações sobre os Gastos Públicos da 

Área de Educação (SIGPE) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no qual 

oferecem um conjunto de dados com o intuito de acompanhar, dimensionar, analisar e 

elaborar uma série de indicadores sobre os gastos públicos em educação, desenvolvendo 

assim, diversas políticas sociais de desenvolvimento nas três esferas de governo. Os 

resultados encontrados mostraram que o sistema de informações sobre os gastos sociais 

desenvolvidos pelo IPEA serve como elemento de referência para elaboração de indicadores 

financeiros para a análise dos gastos públicos em educação. 

Barros, Mendonça, Santos e Quintaes (2001) investigaram os determinantes para o 

desempenho inerme da educação no Brasil, focalizada principalmente nos indivíduos entre 11 

e 25 anos de idade, que estão localizados nas áreas urbanas das Regiões Nordeste e Sudeste, 

em 1996. Foi investigado o impacto da disponibilidade e qualidade dos serviços educacionais, 

o impacto da atratividade do mercado de trabalho, a influência das disponibilidades de 

recursos familiares e a relação entre o desempenho educacional e o volume de recursos da 

comunidade onde o indivíduo está inserido. Os resultados revelaram que entre os quatros itens 

analisados, a escolaridade dos pais, em particular a da mãe, é a mais importante para 

determinar o desempenho educacional do grupo de análise. 

Através desses diversos estudos, observa-se que o investimento em educação é um 

meio de atingir significativos resultados na construção do crescimento econômico e no 

desenvolvimento social. A educação dos indivíduos torna a sociedade mais igualitária, com a 

ascensão social das pessoas há um aumento na renda da população e estímulo as habilidades 

cognitivas, como o advento da tecnologia, da transferência de conhecimentos e dos ganhos 

sociais.           
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5 METODOLOGIA  

 

5.1 Método de Abordagem, Levantamento e Análise dos Dados 

 

O método abordado neste trabalho é o de um pensamento dedutivo, no qual trata-se 

de ir do geral ao particular. Esta pesquisa utiliza-se exclusivamente de dados secundários, 

cujas fontes foram retiradas de livros, trabalhos relacionados ao tema e pesquisa em sítios na 

internet. As técnicas de análise utilizadas nesta pesquisa foram de cunho qualitativo e 

quantitativo.  

 

5.2 Universo e Amostra 

 

O universo e amostra desta pesquisa constituíram-se inicialmente dos 167 municípios 

do Rio Grande do Norte. No entanto, para o ano de 2007, foi selecionada e pesquisada uma 

amostra de 148 municípios, cujas informações foram suficientes e em consonância com a 

proposta da pesquisa, tais como: taxa de aprovação para as séries iniciais e finais do ensino 

fundamental da rede pública de ensino; nota da Prova Brasil Português e Matemática aplicada 

aos alunos das séries iniciais e finais; e o IDEB gasto por aluno com educação (Ensino 

Fundamental). Para o ano de 2011, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 143 deles 

foram selecionados em função de apresentarem dados suficientes para realização das 

estimativas de cálculo. O quadro com os municípios que foram excluídos e seus motivos está 

representado no Quadro A.1 no apêndice.   

 

5.3 Coleta de Dados e Variáveis Utilizadas  

 

Segundo Lopes et al. (2010), os produtos mais relevantes no ponto de vista das 

finanças municipais são os professores, as salas de aula e as escolas da rede municipal de 

ensino. Quanto aos resultados, é esperado que as ações municipais para educação elevassem 

não somente a escolarização da população, mas também a qualidade do ensino. Zoghbi et al. 

(2011) acreditam que a avaliação  do desempenho e a eficiência dos gasto públicos em 

educação ponderam-se a partir do índice de gasto por aluno, índice inverso da variável 
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distorção idade-série
11

, índice da taxa de aprovação, índice de proficiência da Prova Brasil, 

índice do IDEB, indicador médio e indicador médio com o IDEB. 

Sendo assim, as variáveis utilizadas para mensurar a eficiência na alocação dos 

recursos públicos municipais na educação do ensino fundamental serão as seguintes: 

 Índice de Gasto por Aluno (IGA): Repasse do FUNDEB por município (Finanças do 

Brasil – Finbra, banco de dados Finanças do Brasil: dados orçamentários dos 

municípios da Secretaria do Tesouro Nacional – STN) dividido pelo número de alunos 

matriculados no Ensino Fundamental municipal (Censo Escolar do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação – 

INEP/MEC); 

 Índice do Inverso da Taxa de Distorção Idade-Série (ITDI): Ao analisar a taxa de 

distorção idade-série, os maiores valores estão associados a um pior resultado para o 

município. Por isso, foi necessário o cálculo do inverso da variável, de forma que os 

maiores valores estivessem associados a melhores resultados (Censo Escolar do 

INEP/MEC); 

 Índice do IDEB: Um indicador de qualidade educacional que combina os resultados de 

proficiência do IDEB com informações sobre rendimento escolar (aprovação). O 

IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. 

Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar realizado anualmente 

pelo INEP. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para IDEBs 

de escolas e municípios). A forma geral do IDEB é dada por: IDEBji = Nji * Pji; em 

que, i = ano do exame (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 

                                                           
11

 Taxa de Distorção Idade-Série: em um sistema educacional seriado, existe uma adequação teórica entre a série 

e a idade do aluno. No caso brasileiro, considera-se a idade de 7 anos como a adequada para o ingresso no ensino 

fundamental, cuja duração, normalmente, é de oito anos. Seguindo este raciocínio, é possível identificar a idade 

adequada para cada série. Este indicador permite avaliar o percentual de alunos, em cada série, com idade 

superior à idade recomendada. Como o censo escolar obtém a informação sobre idade por meio do ano de 

nascimento, adotamos o seguinte critério para identificar os alunos com distorção idade-série: considerando o 

censo escolar do ano t e a série k do ensino fundamental, cuja idade adequada é de i anos, então o indicador será 

expresso pelo quociente entre o número de alunos que, no ano t, completam i + 2 anos ou mais (nascimento antes 

de t - [i + 1]) e a matrícula total na série k. A justificativa deste critério é que os alunos que nasceram em t - [i + 

1] completam i + 1 ano no ano t e, portanto, em algum momento desse ano (de 1º de janeiro a 31 de dezembro) 

ainda permaneciam com i anos e, por isso, o critério aqui adotado considera estes alunos como tendo idade 

adequada para esta série. Os que nasceram depois de t - [i + 1] completam, no ano t, i anos ou menos. 
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etapa de ensino; Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa 

de ensino dos alunos da unidade j; 

 Índice de Professores por Aluno Matriculado (IPAM): Número de professores do 

Ensino Fundamental (EF) municipal dividido por alunos matriculados na rede de 

ensino municipal do EF (Censo Escolar do INEP/MEC); 

 Índice de Salas de Aula por Aluno Matriculado (ISAM): Número de salas de aulas 

dividido pelo número de alunos matriculados no ensino fundamental (Censo Escolar 

do INEP/MEC); 

 Índice de Escolas por Alunos Matriculados (IEAM): Número de estabelecimentos da 

rede de ensino municipal dividido por aluno matriculado (Censo Escolar do 

INEP/MEC). 

 

O índice que idealiza o insumo que determina os gastos públicos em educação é o 

índice do Gasto por Aluno, que representa os gastos repassados pelo FUNDEB na alocação 

dos recursos públicos destinados à educação do ensino fundamental. Os beneficiários desses 

gastos são a população escolar, ou seja, alunos matriculados nas séries iniciais e finais do 

ensino fundamental da administração pública municipal. Este índice mede o gasto anual dos 

municípios por aluno. 

Os índices que determinam os produtos oriundos da alocação dos recursos públicos 

municipais em educação são os que apresentam os objetivos do FUNDEB em assegurar a 

manutenção e o desenvolvimento da educação. Sendo assim, o índice de Professores por 

Aluno Matriculado retrata o valor relativo de professores em razão a quantidade de alunos, ou 

seja, a média de professores por alunos matriculados. 

 O índice de Salas de Aulas por Aluno Matriculado representa a quantidade de salas 

de aula por alunos, ou seja, a capacidade das salas de aula distribuídas por alunos. O resultado 

desse índice indica a distribuição de alunos por salas de aulas. 

O índice de Escolas por Alunos Matriculados mostra se o número de instituições de 

ensino público municipal é satisfatório para atender a quantidade de alunos matriculados. 

Entre os índices que retratam os resultados da aplicação dos gastos públicos tem-se o 

índice do Inverso da Taxa de Distorção Idade-Série, já que esse índice indica a série de 

atuação e a idade adequada do aluno. Como é uma variável negativa na função de produção 

do cálculo do DEA, é necessária a sua inversão para que resulte em valores positivos no 

cálculo e assim proceda de maneira correta na análise do resultado. 
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O índice do IDEB apresenta a qualidade de cada escola municipal na rede de ensino 

fundamental proporcionalmente a quantidade de alunos matriculados. 

O uso de índices nos cálculos do DEA é bastante comum em alguns estudos recentes 

sobre a eficiência na educação, esses indicadores podem ser observados nos trabalhos de 

Lopes et al. (2010); Costa (2010); Campello (2003); Zoghbi et al. (2011), entre outros. 

Assim, o uso de indicadores é pertinente no cálculo desse trabalho. 

Dessa maneira, os indicadores de educação considerados para estimar a eficiência 

dos gastos públicos em educação nas escolas de Ensino Fundamental das séries iniciais e 

finais no Estado do Rio Grande do Norte durante o período de 2007 e 2009 serão utilizados 

como variáveis para determinar os insumos (inputs), os produtos (outputs) e os resultados do 

cálculo do modelo DEA com retornos variáveis de escala (BCC) orientados pelo produto, que 

estão expostas no Quadro 1, da seguinte maneira: 

 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis Aplicadas 

Insumos Fontes Produtos Fontes Resultados Fontes 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4 Modelo de Eficiência Aplicado ao Estudo 

 

De acordo com Pessanha, Souza e Laurencel (2004), existem duas alternativas para 

identificar a fronteira de produção e avaliar a eficiência das unidades produtivas: modelos 

econométricos e técnicas não paramétricas. A diferença entre as duas abordagens está no fato 

de que nos modelos econométricos há a necessidade de especificar uma forma funcional para 

a fronteira de produção, utilizando de modelos de fronteira estocástica ou Stochastic Frontier 

Analysis (SFA), enquanto na técnica não paramétrica tal exigência não existe. 



68 
 

A diferença desses modelos é que o modelo SFA demanda um número maior de 

hipóteses (distribuição do erro e forma funcional da fronteira de produção), o que pode ser 

visto como custo associado à diferenciação do termo de erro aleatório do termo ineficiência. É 

importante lembrar que por ser estimado, este método permite conhecer o efeito dos insumos 

no produto, enquanto que o modelo DEA não distingue a ineficiência estatística da unidade 

produtiva do erro amostral, o que pode levar a superestimação da ineficiência, além de não 

permitir nenhum tipo de inferência estatística, uma vez que o efeito dos insumos na fronteira 

de produção não é estimado (TRIGO, 2010).   

Porém, segundo Delgado (2008), devido à flexibilidade dos modelos DEA, de 

assumirem poucas hipóteses sobre o comportamento dos dados, eles não implicam nenhuma 

forma funcional a priori para a fronteira da educação. Por captarem a melhor prática existente 

da organização produtiva e fornecerem um benchmark para as instituições analisadas e por 

estarem bem fundamentados teoricamente, com base apenas nos axiomas mais fracos da 

teoria econômica, e por aplicarem mais de um produto ao mesmo tempo em uma estimação. 

Esse método foi o utilizado por este estudo na análise de eficiência. 

 Uma tecnologia de produção transforma um vetor de insumos X = {x1,..., xs}  

em um vetor de produtos Y = {y1,..., ym}  e pode ser representado pelo Conjunto de 

Possibilidades de Produção, definido como: 

 

 
(7) 

 

Na análise de eficiência, tem-se especial interesse pelo limite ou fronteira do 

conjunto (X,Y) desde que o desempenho relativo das unidades produtivas é medida através da 

distância para essa fronteira. O limite superior de (X,Y) é conhecido como fronteira de 

possibilidades de produção. No caso m = 1, o limite superior de (X,Y) define uma fronteira de 

produção. 

Sob o enfoque de conservação de recursos (orientação input), a medida de Eficiência 

Técnica (ET) para uma unidade produtiva (X,Y) é definida como a máxima contração do vetor 

de insumos que permite produzir a mesma quantidade de produtos, ou seja: 

 

 

 

(8) 
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A variável θ assume um valor entre 0 e 1, sendo que um valor unitário indica que não 

é possível reduzir a quantidade de insumos e neste caso a unidade produtiva é classificada 

como sendo tecnicamente eficiente (eficiência igual a 100%). Caso contrário, a unidade 

produtiva é considerada tecnicamente ineficiente. 

Uma maneira de explicação sobre a análise de eficiência da produção é dado por 

Silva, Martins Filho e Ribeiro (2007), na qual afirmam que uma firma operando no ponto 

(X0,Y0), pode-se definir o escore de eficiência θ, com orientação pelo produto: 

 

 

 

(9) 

Onde 0 < θ(X0,Y0) ≤ 1 mede a expansão máxima no vetor de produtos Y0 dado o nível 

de insumo atual. Se θ(X0,Y0) = 1, a firma está operando na fronteira de (X,Y) e é tecnicamente 

eficiente. Nesses casos, o nível ótimo de produto é dado por: 

 

 

 

(10) 

Em situações práticas onde se pretende avaliar o grau de eficiência das firmas, o 

conjunto (X,Y) e, consequentemente, os índices de eficiência das firmas não são observados. 

Apenas uma amostra aleatória χ(n) de unidades produtivas é conhecida. O problema é, 

então, como estimar (X,Y) e θ usando χ(n). 

A partir dessa abordagem e admitindo a hipótese de rendimentos constantes de 

escala, tecnologia convexa e free disposal, é que as medidas de eficiência não paramétricas 

foram desenvolvidas por Farrel (1957) e tiveram seus estudos expandidos por Charnes, 

Cooper e Rhodes (1978), que desenvolveram uma abordagem de eficiência conhecida como 

Data Envelopment Analysis (DEA), ou simplesmente Análise Envoltória de Dados. Esse 

método utiliza-se de técnicas matemáticas de programação linear para estimar modelos de 

fronteiras e obter escores de eficiência produtiva de unidades produtivas.  

A utilização dessa ferramenta matemática é bastante empregada devido à ausência 

em assumir uma forma funcional para a tecnologia, o que a torna facilmente utilizada na 

análise de eficiência de empresas com múltiplos insumos e produtos. Outra vantagem na 

utilização do DEA é que se podem abandonar as informações sobre os preços de insumos e 

preços dos produtos das empresas que serão estimadas. Dessa forma, permite analisar as 
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Ineficiência de Escala 

Ineficiência Técnica 

Global 

Ineficiência Técnica 

Pura 

eficiências de unidades produtivas não lucrativas, como hospitais, escolas, universidades, 

escolas públicas, governos, etc. (COOK e SEIFORD, 2008). 

As empresas ou unidades produtivas tomadoras de decisão são chamadas de Decision 

Making Units (DMU), elas possuem como característica processos semelhantes nos quais 

utilizam caracterizados níveis de insumos chamados de inputs, para produzir diferentes 

quantidades de produtos denominados de outputs. A partir dos dados das DMUs, constroem-

se um conjunto de referências convexo, que podem ser classificados como eficiente ou 

ineficiente, tendo como base a superfície formada.     

A fronteira de eficiência obtida a partir do modelo DEA é conhecida como fronteira 

de eficiência revelada, já que se trata da fronteira que se chega com os dados utilizados. 

Qualquer inserção de uma nova unidade eficiente na análise do modelo ocorre um 

deslocamento na fronteira revelada. Dessa forma, existe uma fronteira de eficiência efetiva 

que só seria revelada caso se considerassem todas as possíveis DMUs para a curva de 

produção, trata-se então de uma curva teórica que envolve a curva de eficiência revelada. 

As formas de se determinar as fronteiras do modelo DEA ocorrem através de dois 

modelos considerados clássicos: o modelo de Retornos Constantes de Escala – Constant 

Returns to Scale (CRS) ou (CCR) e o modelo de Retornos Variáveis de Escala – Variable 

Returns to Scale (VRS) ou (BCC). Expressos graficamente da seguinte maneira: 
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Gráfico 6 – Modelos de Eficiência CCR e BCC 

Fonte: Silva, (2010). Adaptação: Autor. 
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Fronteira BCC 
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Analisando a partir do ponto P, na região abaixo das fronteiras de eficiência CCR e 

BCC e suas projeções sobre as curvas de eficiência e as suas orientações (insumo e produto, 

respectivamente) e considerando retornos constantes e orientação insumo, a representação da 

ineficiência técnica global é expressa pela distância PPI
CCR

, e a eficiência considerando 

retorno variável (eficiência técnica pura) são dadas pela distância PPI
BCC

, enquanto a reta 

PI
CCR

PI
BCC

, diz respeito à eficiência de escala. Essa mesma consideração pode ser feita para a 

hipótese de orientação por produto, diferenciando apenas sua representação (SILVA, 2010). 

O modelo CCR, desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) é considerado o 

modelo mais básico, o qual constrói uma superfície linear por partes, não paramétrica que 

envolve os dados das DMUs. Como possui nesse modelo a característica do retorno constante 

de escala, o que supõe que variações no nível de entrada (inputs) têm como efeitos variações 

proporcionais na saída (outputs), ou seja, um conjunto de n DMUs, com cada J DMU, (j = 

1,...,n) usando m insumos xij (i = 1,..., m) para produzir S produtos yrj (r = 1,..., s), calcula-se 

para a i-ésima DMU, para atingir sua medida de eficiência. 

Para obter a eficiência no modelo DEA, calcula-se a maximização para cada DMU 

do quociente entre a soma ponderada dos produtos (outputs) e a soma ponderada dos insumos 

(inputs), onde os pesos são dados por um Problema de Programação Linear (PPL) de forma 

agradável para cada DMU, comparativamente com as outras unidades, com a condição de que 

esses pesos aplicados as outras DMUs não provoquem uma razão superior a 1. 

Como, a pretensão do estudo é observar a eficiência dos gastos públicos, 

maximizando suas variáveis de produto, o melhor modelo a ser utilizado nesse estudo é o 

retorno variável de escala ou BCC. 

O modelo BCC desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper (1984) é uma extensão 

dos trabalhos de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), a mudança entre os dois modelos é que o 

BCC utiliza retornos variáveis de escala. O que pressupõe que a fronteira de produção seja 

convexa, o que permite que as DMUs do modelo BCC que operam com um nível de insumos 

baixo tenham retornos crescentes de escala, e os que operam com um nível de insumos alto 

tenham retornos decrescentes de escala. Algebricamente, a diferença entre o modelo CCR 

para BCC é a adição de uma variável. 

A escolha do modelo DEA do trabalho baseia-se no modelo BCC e justifica-se pelo 

fato do modelo classificar como eficientes as DMU's que consomem a menor quantidade de 

algum insumo ou produzem a maior quantidade de algum produto. Neste caso, é justo 

classificar as alocações municipais dos recursos públicos em educação fundamental como 
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eficientes pelos simples fato dos municípios possuírem as maiores relações professores, salas 

de aulas e escolas por alunos matriculados. O modelo BCC ainda permite identificar se os 

municípios estão operando na escala ótima e se os retornos são crescentes ou decrescentes em 

escala. 

Com o estudo, pretende-se analisar a eficiência na alocação de recursos públicos em 

educação, ou seja, com os valores nos gastos em educação almeja-se obter o máximo de 

produtos sem alterar os valores dos insumos, assim, o modelo DEA com retornos variáveis de 

escala (BCC) orientados pelo produto, que busca maximizar os produtos obtidos sem alterar o 

nível atual dos insumos, é o melhor modelo na aplicação desse trabalho. 

O modelo BCC pode ser analisado através da observação da entrada e da saída. O 

modelo BCC sob orientação outputs, que maximiza a saída, mantendo inalteradas as entradas 

segue a seguinte apresentação:  

 

 

 

                                                                    (11) 

 

 

De acordo com Silva e Almeida (2012), a partir do modelo BCC, assumem-se que 

existem n municípios, com k recursos para a educação, dos quais conseguem obter m 

produtos. Para o i-ésimo município, Xk representa o índice de gasto por aluno da educação 

municipal, e o Yi representa o produto e o resultado dessa despesa, isto é, o índice de 

professores por aluno matriculado, índice de salas de aulas por alunos matriculados, índice de 

escolas por aluno matriculado, índice do inverso da taxa de distorção idade-série e o índice do 

IDEB. As matrizes Y e X representam, respectivamente, as informações sobre os 

produtos/resultados e sobre os gastos por aluno para a educação dos demais municípios. Neste 

estudo, mensurou-se a eficiência do gasto público na educação de todos os municípios do 

estado, ou seja, n = 167, sendo m = 5 o número de produtos/resultados e k = 1 o número de 

insumos. As variáveis  e  são duais. O parâmetro  é um vetor de pesos, e  é um escalar. A 

última restrição permite que o i-ésimo município alcance, no máximo, a fronteira de 

produção.  
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Os escores de eficiência de cada município na provisão do gasto público na educação 

são obtidos invertendo-se o valor de , ou seja, a eficiência do gasto em educação = 1/ . Esse 

valor indica a eficiência do município em atingir um maior resultado na educação do ensino 

fundamental com os Gastos por Aluno. Os escores de eficiência variam no intervalo entre 

zero e um. Quando o escore de eficiência é igual a 1, significa que o município está sobre a 

fronteira, portanto, ele é considerado eficiente. Quanto mais próximo a zero, mais ineficiente 

será o município no gasto público na educação.  

 

5.5 O Problema dos Outliers 

 

Segundo Banker e Chang (2005), os Outliers são algumas observações extremas 

determinadas pela fronteira de produção nos modelos DEA e que são causadas por erros de 

medição tanto nos inputs como nos outputs. De acordo com Costa (2010), os procedimentos 

para diagnóstico e eliminação desse problema partem do método Jackstrap e da 

supereficiência. 

O método Jackstrap utiliza o conceito de Leverage ou poder de influência da DMU, 

que apura o efeito, impacto ou influência que uma determinada DMU exerce sobre o escore 

final de eficiência de outras unidades, posteriormente aplica-se uma “reamostragem” 

estocástica utilizando o Bootstrap no cálculo dos Leverages para cada DMU, de maneira que 

todas as unidades sejam submetidas a um número n de repetições (SOUZA, SOUSA e 

TANNURI-PIANTO, 2008). 

A partir de dois modelos propostos por Andersen e Petersen (1993), para estimar a 

supereficiência atráves da estimação DEA, em que o primeiro modelo, caracteriza-se pela 

identificação de outliers e o segundo pela classificação das DMUs eficientes. Como o 

proposito deste trabalho é a identificação do problema de outliers e sua expurgação, então o 

primeiro modelo é considerado o melhor aplicado.    

A metodologia de supereficiência de identificação de outliers consiste em retirar as 

observações (DMUs) eficientes da amostra no momento de estimação do DEA, de tal maneira 

que as DMUs sejam comparadas através de uma combinação linear entre todas as outras 

observações, exceto sobre elas próprias, permitindo que a sua eficiência possa ser superior a 1 

(COSTA, 2010). 

Após estudo realizado por Banker e Chang (2005), que lançaram um conjunto de 

“janelas de análises”, sugeriram que apenas as observações com escores maiores de 

supereficiência do que observações pré-selecionadas deveriam ser eliminadas. Se uma 
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observação eficaz é um outlier que tenha sido contaminado com o ruído, então é mais 

provável que tenha um nível de output (ou input) maior (ou menor) do que a de outras 

observações semelhantes aos níveis de input (ou output), ou seja, a utilização do método de 

supereficiência é considerada um boa ferramenta para diagnóstico e eliminação do outlier.  

Conforme Costa (2010), em um modelo com uma amostra considerada pequena, 

como este estudo, a estimação do método de supereficiência é considerada ideal como teste do 

score padronizado na identificação de outliers. Assim, o teste do score padronizado é 

realizado da seguinte maneira:  

 

                                                       (12) 

 

Onde: 

  é a média amostral e s o desvio padrão. 

As hipóteses atribuídas: 

: a observação (DMU) é um outlier. 

 : a observação (DMU) não é um outlier. 

 

Assim, a partir da expressão algébrica 12 e suas atribuições serão articuladas as 

unidades produtivas tomadoras de decisão consideradas como outliers e retiradas do cálculo 

do DEA e consequentemente da análise dos resultados.  
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6 ESTIMAÇÃO DE EFICIÊNCIAS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Alocação de Recursos Públicos em Educação 

 

Os municípios do Rio Grande do Norte em 2007 gastaram em média R$ 1.554,18 por 

aluno, oriundos dos recursos do FUNDEB destinados à Educação Fundamental. Os 

municípios que efetuaram os maiores gastos públicos em Educação Fundamental foram São 

João do Sabugi, que em 2007 realizou um gasto médio por aluno de R$ 2.730,42, seguido 

pelos municípios de Fernando Pedroza, Riachuelo e Pau dos Ferros, com gastos médios por 

aluno do ensino fundamental de R$ 2.262,63; R$ 2.209,83 e R$ 2.179,96; respectivamente. 

Os menores gastos oriundos dos recursos do FUNDEB com a educação pública municipal em 

2007 advêm dos municípios de Parnamirim, Santana do Seridó e Bento Fernandes com 

valores estipulados em R$ 133,24; R$ 444,86 e R$ 511,17; respectivamente. 

O Gráfico 7 abaixo representa o gasto médio municipal por aluno, oriundo dos 

recursos do FUNDEB no ano de 2007 no Rio Grande do Norte. 

 

 

Gráfico 7 – Gastos Médios Públicos por Aluno em Educação Fundamental Oriundos de 

Recursos do FUNDEB em 2007. 

Fonte: STN, MEC/INEP. Elaboração: Autor. 
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Quando são analisados os gastos públicos por aluno matriculado dos recursos do 

FUNDEB destinados à Educação Fundamental dos municípios do Rio Grande do Norte em 

2011, o panorama muda em relação ao ano de 2007. Os gastos médios por aluno subiram em 

63,21% em comparação a 2007. Os gastos médios por aluno oriundos dos recursos do 

FUNDEB destinados a Educação Fundamental em 2011 foram de R$ 2.536,68; os municípios 

que realizaram os maiores gastos médios foram Venha-Ver com R$ 3.966,33; Rafael 

Fernandes com R$ 3.894,21 e Antônio Martins com R$ 3.490,78. Os municípios que 

apresentaram os menores gastos públicos por aluno dos recursos do FUNDEB destinados à 

Educação Fundamental em 2011 foram Janduís, Lajes e Taboleiro Grande com R$ 1.433,98; 

R$ 1.688,97 e R$ 1.818,46; respectivamente. 

O Gráfico 8 abaixo representa o gasto médio municipal por aluno, oriundo dos 

recursos do FUNDEB no ano de 2011 no Rio Grande do Norte. 

 

 

Gráfico 8 – Gastos Médios Públicos por Aluno em Educação Fundamental Oriundos de 

Recursos do FUNDEB em 2011. 

Fonte: STN; MEC/INEP. Elaboração: Autor. 
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6.2 Amostra da Pesquisa 

 

Inicialmente, o universo e amostra da pesquisa constituíam os 167 municípios do Rio 

Grande do Norte, contudo, devido à insuficiência de dados para a estimação dos cálculos 

foram avaliadas as seguintes amostras: 

 

Tabela 9 – Universo e Amostra da Pesquisa  

Período 

 

Séries 

Iniciais de 

2007 

Séries 

Finais de 

2007 

Total de 

2007 

Séries 

Iniciais de 

2011 

Séries 

Finais de 

2011 

Total de 

2011 

Número de Municípios Avaliados 139 117 138 139 127 139 

Fonte: STN; MEC/INEP. Elaboração: Autor. 

 

O número de municípios do Rio Grande do Norte em 2007, onde realizaram-se as 

estimações de eficiência foram 138, observados os gastos públicos nas séries iniciais e finais 

da Educação Fundamental. No cálculo de eficiência dos gastos públicos na educação das 

séries iniciais do ensino fundamental (4ª série/ 5º ano) foram realizadas estimativas em 139 

municípios; enquanto que nas séries finais (8ª série/ 9º ano), o número de municípios foram 

117.  No ano de 2011, o universo da pesquisa abrange 139 municípios das séries iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, quando analisados apenas nas séries iniciais em 2011, as 

estimativas foram realizadas em 139 municípios, enquanto que nas séries finais o número de 

municípios analisados foram 127. 

A partir da definição do universo de pesquisa dos períodos estudados foi realizado o 

cálculo para a identificação dos municípios que são considerados outliers. 

 

6.3 Identificação dos Outliers 

 

A partir do número da amostra dos municípios, foi realizado o teste de identificação 

de outliers com base nas estimações de supereficiência para os municípios potiguares. A 

tabela abaixo mostra os municípios que indicaram outliers nos resultados das estimações de 

supereficiência para o período de 2007. 

 

 

 



78 
 

Tabela 10 – Resultados do Teste de Identificação dos Outliers, 2007. 

Séries Iniciais de 2007 Séries Finais de 2007 

Municípios Scores Zi Municípios Scores Zi 

Água Nova 1,22 3,02 Acari 1,17 3,04 

Alto do Rodrigues 1,34 3,01 Assu 1,09 3,08 

Areia Branca 1,25 3,08 Angicos 1,13 3,08 

Barcelona 1,10 3,08 Canguaretama  1,32 3,12 

Cerro-Corá 1,12 3,15 Carnaúba dos Dantas 1,12 3,03 

Encanto 1,17 3,02 Coronel Ezequiel 1,14 3,08 

Extremoz 1,04 3,07 Currais Novos 1,31 3,29 

Jucurutu 1,15 3,14 Jardim do Seridó 1,41 3,15 

Lagoa Nova 1,21 3,09 Jundiá 1,12 3,05 

Lagoa Salgada 1,19 3,01 Martins 1,05 3,01 

Lajes 1,12 3,19 Monte Alegre 1,01 3,06 

Pau dos Ferros 1,09 3,09 Nísia Floresta 1,09 3,09 

Portalegre 1,04 3,04 Ouro Branco 1,05 3,04 

Ruy Barbosa 1,04 3,05 Pilões 1,04 3,02 

São Miguel 1,12 3,09 Santa Cruz 1,06 3,08 

Umarizal 1,15 3,08 São Fernando 1,17 3,05 

Estatísticas Estatísticas 

Média  1,10 

1,01 

1,37 

0,65 

Média  

 

1,15 

Desvio Padrão Desvio Padrão 

 

1,05 

Máximo Máximo 

 

1,58 

Mínimo Mínimo 

 

0,78 

2007 

Municípios Scores Zi 

Apodi 1,25 3,02 

  

 

Baia Formosa 1,54 3,12 

  

 

Caraúbas 1,47 3,14 

  

 

Equador 1,35 3,09 

  

 

Grossos 1,21 3,18 

  

 

Itajá 1,04 3,01 

  

 

Itaú 1,14 3,02 

  

 

Maxaranguape 1,05 3,09 

  

 

Messias Targino 1,11 3,06 

  

 

Rafael Fernandes 1,16 3,04 

  

 

Rio do Fogo 1,24 3,02 

  

 

São Pedro 1,08 3,08 

  

 

Sitio Novo 1,19 3,05 

  

 

Upanema 1,14 3,04 

  

 

Vera Cruz 1,07 3,05 

  

 

Viçosa 1,06 3,02 

  

 

Estatísticas 

  

 

Média  1,12 

  

 

Desvio Padrão  1,08 
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Máximo  1,54 

  

 

Mínimo  0,81 

  

 

Fonte: Estimações do Supereficiência. Elaboração: Autor 

 

De acordo com Costa (2010), para estimar a supereficiência no cálculo de 

identificação de outliers precisa-se seguir as seguintes hipóteses: 

: a observação (DMU) é um outlier. 

 : a observação (DMU) não é um outlier. 

 

Com base na tabela acima, verifica-se que para todos os períodos analisados os 

municípios apresentaram valores do Zi > 3, localizando-se na região da hipótese nula e 

indicando a existência de outliers. Porém, foram simuladas estimações com as DMUs 

identificadas como outliers e não foram encontradas grandes modificações nos valores de 

eficiência.  

A tabela seguinte demonstra os municípios que indicaram outliers nas estimações de 

supereficiência dos municípios do Rio Grande do Norte no período de 2011. 

 

Tabela 11 – Resultados do Teste de Identificação dos Outliers, 2011 

Séries Iniciais de 2011 Séries Finais de 2011 

Municípios Scores Zi Municípios Scores Zi 

Alexandria 1,21 3,02 Assu 1,27 3,04 

Almino Afonso 1,28 3,04 Areia Branca 1,19 3,08 

Arês 1,24 3,07 Bodó 1,23 3,18 

Brejinho 1,16 3,18 Cerro-Corá  1,12 3,04 

Campo Redondo 1,14 3,15 Carnaúba dos Dantas 1,22 3,08 

Carnaubais 1,18 3,19 Florânia 1,18 3,01 

Espírito Santo 1,17 3,07 Grossos 1,12 3,07 

Ipueira 1,15 3,04 Lajes Pintadas 1,32 3,15 

João Dias 1,09 3,08 Martins 1,35 3,08 

Lajes 1,22 3,14 Nísia Floresta 1,21 3,10 

Passagem 1,19 3,04 Pedra Grande 1,39 3,12 

Pureza 1,14 3,14 Porto do Mangue 1,15 3,09 

São Fernando 1,12 3,17 Ruy Barbosa 1,24 3,02 

São Miguel 1,17 3,09 Santa Cruz 1,16 3,17 

Umarizal 1,10 3,07 São Tomé 1,27 3,11 

Estatísticas Estatísticas 

Média  1,12 

1,04 

Média  

 

1,14 

Desvio Padrão Desvio Padrão 

 

0,99 
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Máximo 1,48 

0,85 
Máximo 

 

1,42 

Mínimo Mínimo 

 

0,78 

2011 

Municípios Scores Zi 

Apodi 1,15 3,02 

  

 

Alto do Rodrigues 1,31 3,12 

  

 

Brejinho 1,32 3,14 

  

 

Doutor Severiano 1,27 3,09 

  

 

Florânia 1,20 3,18 

  

 

Jaçanã 1,18 3,01 

  

 

Monte Alegre 1,19 3,02 

  

 

Parazinho 1,26 3,99 

  

 

Parelhas 1,32 3,96 

  

 

Rafael Fernandes 1,36 3,94 

  

 

Rio do Fogo 1,29 3,92 

  

 

São Miguel 1,15 0,88 

  

 

Serra do Mel 1,16 3,84 

  

 

Várzea 1,22 3,85 

  

 

Viçosa 1,27 3,82 

  

 

Estatísticas 

  

 

Média  1,22 

  

 

Desvio Padrão  1,01 

  

 

Máximo  1,55 

  

 

Mínimo  0,89 

  

 

Fonte: Estimações do Supereficiência. Elaboração: Autor 

 

Assim como na tabela anterior, verifica-se que para todos os períodos de 2011 os 

municípios apresentaram valores do Zi > 3, localizando-se na região da hipótese nula e 

indicando a existência de outliers. Entretanto, foram simuladas estimações com as DMUs 

identificadas como outliers e não foram encontradas modificações tão significativas nos 

valores de eficiência. 

Após a estimação das supereficiências para identificar os outliers e a observação de 

que não houve grandes impactos nos resultados de eficiências, ainda assim estão expostos os 

cálculos de medição de eficiência dos municípios do Rio Grande do Norte após a retirada dos 

municípios que foram identificados como outliers.  

 

6.4 Estimações das Eficiências  

Os cálculos de estimação da eficiência na alocação dos recursos públicos em 

educação fundamental dos municípios do Rio Grande do Norte nos anos de 2007 e 2011 

seguem-se da seguinte maneira: 
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Figura 2 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos em Educação 

Fundamental em 2007 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Em 2007, apenas 16 municípios do Rio Grande do Norte que foram analisados sem a 

presença dos outros municípios identificados como outliers alcançaram um score de 

eficiência. Dos maiores municípios do Rio Grande do Norte, apenas Parnamirim alcançou 

eficiência na alocação de recursos públicos em educação fundamental, os demais municípios 

que obtiveram eficiência são considerados pequenos. 58 municípios foram considerados 

ineficientes, pois atingiram scores menores que 0,9, entre eles estão os municípios de Pedra 

Grande, São Rafael, Tibau do Sul e Timbaúba dos Batistas, que alcançaram valores menores 

que 0,8; enquanto que 46 municípios obtiveram scores próximos à eficiência, entre 0,9 e 0,99; 

destes, destaca-se a capital do Rio Grande do Norte, Natal. 

Devido ao número de observações serem numerosos e com diversos valores 

diferenciados, o uso de uma distribuição de frequências que utilizam meios estatísticos para 

determinar a quantidade de classes foram substituídos por uma distribuição que utilizasse o 

bom senso e que estatisticamente não interferisse no resultado e na distribuição dos valores. 

Assim, a distribuição das classes está dividida em uma amplitude decimal entre cada resultado 
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de eficiência. O percentual de municípios e suas escalas de eficiência podem ser observados a 

partir da tabela 12 abaixo.  

 

Tabela 12 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2007  

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,70├─ 0,80 4 3,4 

0,80├─ 0,90 54 45,8 

0,90├─ 0,99 42 35,6 

0,99├─ 1,0 2 1,7 

1,0 16 13,5 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Em 2011, a conjuntura da eficiência na alocação de recursos públicos em educação 

fundamental nos municípios do Rio Grande do Norte demonstra uma situação bastante ruim 

em comparação a 2007. Houve um aumento no número de municípios considerados 

ineficientes e com scores bem inferiores. Em contrapartida, o número de municípios que 

alcançaram a eficiência reduziu, como pode ser visto no gráfico abaixo.  

 

 

Figura 3 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos em Educação 

Fundamental em 2011. 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Quando são analisadas as estimações das eficiências na alocação de recursos 

públicos em educação fundamental em 2011, ocorre uma redução nos municípios que 

atingiram scores de eficiência. No universo de 123 municípios, apenas 12 atingiram tal feito, 

são eles: Acari, Assu, Bento Fernandes, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Itaú, Janduís, 

Passagem, Pedra Preta, São João do Sabugí, São José do Seridó e Venha-Ver. Os piores 

scores de eficiência foram registrados pelos municípios de Espírito Santo, Riacho da Cruz, 

Riachuelo, São Rafael, Senador Eloi de Souza e Umarizal. A distribuição percentual de 

municípios e suas escalas de eficiência podem ser observadas a partir da tabela 13 abaixo.   

     

Tabela 13 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos em Educação Fundamental em 2011  

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,60├─ 0,70 6 4,9 

0,70├─ 0,80 38 30,9 

0,80├─ 0,90 46 37,4 

0,90├─ 0,99 21 17,1 

0,99├─ 1,0 - - 

1,0 12 9,7 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Para uma análise mais precisa da eficiência na alocação de recursos públicos em 

educação fundamental foram estimadas as eficiências das séries iniciais (4ª série/5º ano) e 

finais (8ª série/9º ano) do ensino fundamental. Dessa maneira, pretende-se observar as 

eficiências nas alocações de recursos públicos nos setores onde são precisamente distribuídos 

os recursos e que servem de base nas medidas de qualidade do ensino do Ministério da 

Educação.  

Nas análises individuais das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, após o 

teste de outliers, mostraram scores diferentes em comparação as análises anteriores. Em 

comparação a eficiência no ensino fundamental em 2007, nas séries iniciais do ensino 

fundamental, houve um aumento nos municípios que atingiram a eficiência, assim como no 

número de municípios que atingiram os menores scores de eficiência, apresentados no gráfico 

abaixo. 
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Figura 4 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Iniciais da 

Educação Fundamental em 2007. 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Na análise das séries iniciais do ensino fundamental em 2007, os resultados 

apresentaram mudanças nos municípios que atingiram eficiência. Dos 123 municípios 

analisados, 19 conseguiram tal destaque, ou seja, apenas 15% dos municípios potiguares 

alocaram seus recursos do FUNDEB nas séries iniciais do ensino fundamental de maneira 

eficiente. Quando são observados os municípios considerados ineficientes, aproximadamente 

9% deles conseguiram esse resultado, são eles: Campo Redondo, Carnaubais, Ceará-Mirim, 

Ipanguaçu, Jundiá, Pedra Grande, Rafael Fernandes, Riachuelo, São Rafael, Touros e 

Upanema. A maioria dos municípios potiguares está classificada em uma escala de eficiência 

entre 0,8 e 0,9, conforme a distribuição percentual dos municípios e suas escalas de eficiência 

apresentadas na tabela 14 abaixo.   

 

Tabela 14 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2007  

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,70├─ 0,80 11 8,9 

0,80├─ 0,90 50 40,7 
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0,90├─ 0,99 40 32,5 

0,99├─ 1,0 3 2,4 

1,0 19 15,5 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

As estimativas de eficiência dos gastos públicos municipais em educação das séries 

finais do ensino fundamental em 2007 apresentaram resultados parecidos com as estimações 

do ensino fundamental completo, ou seja, poucos municípios eficientes e um alto número de 

municípios ineficientes. Os municípios que atingiram a eficiência foram: Antônio Martins, 

Caicó, Espírito Santo, Ipueira, Lajes, Parnamirim, Pedro Avelino, São Bento do Norte e 

Venha-Ver, enquanto que os municípios mais ineficientes nos gastos públicos municipais em 

educação das séries finais do ensino fundamental em 2007 foram São Rafael, Tibau do Sul e 

Timbaúba dos Batistas.   

 

 

Figura 5 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Finais da 

Educação Fundamental em 2007. 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

  

Os municípios que atingiram a eficiência nos resultados das estimações da alocação 

dos recursos públicos municipais em educação das séries finais do ensino fundamental em 

2007 foram muito parecidos com os municípios que atingiram tais scores na análise das 
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estimações dos gastos públicos municipais das séries totais do ensino fundamental em 2011. 

As poucas alterações estão no percentual de municípios que compõem as classes de 

eficiência, como pode ser observado na tabela 15 abaixo.  

 

Tabela 15 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2007  

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,60├─ 0,70 3 3 

0,70├─ 0,80 28 27,7 

0,80├─ 0,90 42 41,6 

0,90├─ 0,99 19 18,8 

0,99├─ 1,0 - - 

1,0 9 8,9 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

As estimativas na alocação de recursos públicos em educação das séries iniciais do 

Ensino Fundamental em 2011 apresentaram resultados muito diferentes da análise da 

eficiência no ensino fundamental completo em 2011. Apesar do aumento no número de 

municípios eficientes, passando de 12 para 18, o município de Touros atingiu score de 

eficiência muito baixo, em torno de 58%. Somados a esses municípios: Caiçara do Rio do 

Vento, Canguaretama, Coronel Ezequiel, Fernando Pedroza, Grossos, Macaíba, São Bento do 

Norte, São José de Mipibu, São Pedro e Várzea, compõem os municípios mais ineficientes na 

alocação de recursos públicos em educação das séries iniciais do Ensino Fundamental em 

2011. 
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Figura 6 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Iniciais da 

Educação Fundamental em 2011. 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Considerando os municípios com score de eficiência abaixo de 0,8, sua 

representação percentual é de 36% dos municípios analisados, o que demonstra um 

crescimento na ineficiência na alocação de recursos públicos em educação nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental em 2011 em comparação ao ensino fundamental completo no mesmo 

ano. A distribuição percentual dos municípios e suas escalas de eficiência estão apresentadas 

na tabela 16 abaixo.   

Tabela 16 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2011 

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,50├─ 0,60 1 0,9 

0,60├─ 0,70 11 10,2 

0,70├─ 0,80 26 24,1 

0,80├─ 0,90 29 26,9 

0,90├─ 0,99 21 19,4 

0,99├─ 1,0 2 1,8 

1,0 18 16,7 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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As estimativas na alocação de recursos públicos em educação das séries finais do 

Ensino Fundamental em 2011 mostraram que os municípios ineficientes foram Janduís, Luís 

Gomes, Pendências, Rodolfo Fernandes, São Rafael, Serrinha dos Pintos, Umarizal e Várzea, 

sendo que, os municípios de São Rafael e Umarizal foram considerados ineficientes na análise 

do ensino fundamental completo e nas séries finais. Entre os 29 municípios eficientes 

destacam-se Acari, Cruzeta e São José do Seridó, que foram eficientes tanto na análise do 

ensino fundamental completo quanto nas séries finais. Nesses casos, os resultados nas 

estimativas da eficiência na alocação de recursos públicos no ensino completo são bastante 

parecidos à análise nas séries finais do ensino fundamental.  

 

Figura 7 – Estimação da Eficiência na Alocação dos Recursos Públicos das Séries Finais da 

Educação Fundamental em 2011. 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

Quando são analisadas as estimativas na alocação de recursos públicos em educação 

das séries finais do Ensino Fundamental em 2011, seus resultados melhoram em comparação 

aos resultados das séries iniciais em 2011. Primeiramente há um aumento nos municípios que 

atingiram a fronteira de eficiência, houve também uma redução nos scores e nos municípios 

ineficientes, ou seja, os municípios ineficientes são os que estão em uma escala entre 0,7 e 

0,8. E o número de municípios próximos a fronteira de eficiência também aumentaram, como 

pode-se constatar na tabela 17 abaixo.   
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Tabela 17 – Distribuição Percentual de Municípios por Classe de Eficiência na Alocação de 

Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2011 

Classes de Eficiência Número de Municípios Municípios (%) 

0,70├─ 0,80 8 8 

0,80├─ 0,90 33 33 

0,90├─ 0,99 29 29 

0,99├─ 1,0 1 1 

1,0 29 29 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

A possível explicação para os diferentes scores encontradas nos diferentes aspectos 

estudados (séries iniciais e finais) dar-se devido à aplicação da LRF e/ou LDB nos gastos 

públicos em educação, no qual exige uma alocação de recursos de acordo com a realidade 

econômica do município. 

Os valores estimados pelo DEA após o teste de identificação de outliers 

apresentaram um pequeno número de municípios considerados eficientes. Os dados com as 

distribuições dos municípios por classe de eficiência na alocação dos recursos públicos em 

educação fundamental para as séries iniciais, finais e da rede de ensino municipal completo no 

Rio Grande do Norte nos anos de 2007 e 2011 encontram-se nas Tabelas A.6; A.7; A.8; A.9; 

A.10 e A.11 do apêndice. 

A partir do modelo DEA estimado pode-se comparar os valores das variáveis 

aplicadas ao município ineficiente com base nas informações dos municípios considerados 

eficientes. Os municípios que servem de referência são chamados de benchmarks, assim, com 

base nas estimações do DEA no cálculo da eficiência na alocação dos recursos públicos na 

educação fundamental em 2007, os municípios de Parnamirim e Santana do Seridó foram 

considerados eficientes, enquanto que o município de São Rafael foi ineficiente em 

comparação aos benchmarks. Dessa forma, o Município Virtual, utilizando dos mesmos 

recursos do município de São Rafael, apresentaria indicadores educacionais melhores, 

conforme pode ser observado na tabela 18 abaixo. 

 

Tabela 18 – Indicadores Educacionais dos Municípios Eficientes e Ineficiente em 2007 

Municípios 

Indicadores Ineficiente Eficientes (Benchmarks) 

Município 

Virtual 
Metas 

para São 

Rafael 

 

São Rafael Parnamirim Santana do Seridó 

 Eficiência 0,75 1 1 

  Pesos 

 

0,75 0,20 
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Professor p aluno 0,039837 0,032614 0,056995 0,041735 0,00189 

Salas de aula p aluno 0,418 0,602 0,451 0,547 0,129 

Escolas p aluno 0,057315 0,008681 0,010363 0,064671 0,007356 

Inverso Tx Distorção 

Idade-Série 2,988 4,458 4,333 4,434 1,446 

IDEB 2,1 3,6 4 3,8 1,7 

Gasto p aluno 1.440,43 133,24 444,86 1.440,43 

 Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

A mesma situação pode ser aplicada na análise na alocação dos recursos públicos na 

educação fundamental em 2011, no qual o município de Umarizal foi considerado ineficiente 

quando comparado aos municípios de Janduís e Assu, considerados eficientes (benchmarks). 

Dessa forma, o Município Virtual, utilizando dos mesmos recursos do município de Umarizal, 

apresentaria indicadores educacionais melhores conforme pode ser observado na tabela 19 

abaixo. 

 

Tabela 19 – Indicadores Educacionais dos Municípios Eficientes e Ineficiente em 2011 

Municípios 

Indicadores Ineficiente Eficientes (Benchmarks) 

Município 

Virtual Metas para 

Umarizal 

 

Umarizal Janduís Assu 

 Eficiência 0,63 1 1 

  Pesos 

 

0,12 0,53 

  Professor p aluno 0,107411 0,132979 0,021427 0,115103 0,07692 

Salas de aula p aluno 0,469 0,526 0,647 0,612 0,143 

Escolas p aluno 0,043152 0,078709 0,13177 0,086173 0,043021 

Inverso Tx Distorção 

Idade-Série 3,328 2,753 3,273 3,626 0,298 

IDEB 2,6 3,1 3,1 3,1 0,5 

Gasto p aluno 3.136,00 1.433,98 1.839,74 3.136,00 

 Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 

 

6.5 Relações entre a Alocação dos Recursos Públicos em Educação e as Estimações de 

Eficiência 

 

Uma análise entre os municípios que alcançaram eficiência e seus gastos públicos 

por aluno matriculado oriundos do FUNDEB destinados à Educação Fundamental 

demonstram a realidade dos municípios que alocam seus recursos de maneira eficiente. 

Em 2007, os municípios que alocaram os maiores recursos oriundos do FUNDEB 

destinados aos alunos da Educação Fundamental foram São João do Sabugi, Fernando 
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Pedroza, Riachuelo, Pau dos Ferros e São Fernando. Contudo, apenas o município de São 

João do Sabugí alcançou eficiência em seus gastos, os demais municípios obtiveram scores 

entre 0,8 e 0,9. 

 Os municípios que alocaram os menores valores médios oriundos do FUNDEB 

destinados aos alunos da Educação Fundamental em 2007 foram Água Nova, Alto do 

Rodrigues, Bento Fernandes, Parnamirim, Pedra Preta e Santana do Seridó, destes, apenas o 

município de Pedra Preta alcançou score de 0,97, os demais, Bento Fernandes, Parnamirim e 

Santana do Seridó obtiveram eficiência. Isso demonstra que mesmo com gastos menores é 

possível alocar de maneira eficiente seus recursos.  

 

Tabela 20 – Distribuição dos Maiores e Menores Gastos Médios em Educação Fundamental e 

as Eficiências dos Municípios em 2007. 

Municípios Gastos Médios por Aluno em Educação Fundamental Eficiência 

Acari 1.486,26 1 

Água Nova 945,14 0,91 

Alto do Rodrigues 911,73 1 

Antônio Martins 1.654,80 1 

Bento Fernandes 511,17 1 

Brejinho 1.525,76 1 

Caiçara do Rio do Vento 1.584,36 1 

Carnaúba dos Dantas 1.666,51 1 

Cruzeta 1.797,59 1 

Espírito Santo 1.546,97 0,90 

Fernando Pedroza 2.262,63 1 

Frutuoso Gomes 1.562,40 1 

Ipueira 1.632,17 1 

Parnamirim 133,24 1 

Pau dos Ferros 2.179,96 0,89 

Pedra Preta 761,07 0,97 

Riachuelo 2.209,83 0,82 

Santana do Seridó 444,86 1 

São Bento do Norte 1.554,94 1 

São Fernando 2.012,37 0,90 

São João do Sabugí 2.730,42 1 

Serrinha dos Pintos 1.625,71 1 

Tenente Ananias 1.732,66 1 

Venha-Ver 1.556,21 1 

Fonte: Estimação do DEA. Elaboração: Autor 
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Em 2011, os municípios que alocaram os maiores recursos oriundos do FUNDEB 

destinados aos alunos da Educação Fundamental foram Antônio Martins, Frutuoso Gomes, 

Messias Targino, Tenente Ananias e Venha-Ver. Contudo, apenas o município de Venha-Ver 

alcançou eficiência em seus gastos, os demais municípios obtiveram scores entre 0,7 e 0,9. 

 Os municípios que alocaram os menores valores médios oriundos do FUNDEB 

destinados aos alunos da Educação Fundamental em 2011 foram Janduís, Lajes, Taboleiro 

Grande, Açu, Francisco Dantas e Caiçara do Rio do Vento, destes, apenas os municípios de 

Açu e Janduís obtiveram eficiência, os demais, Caiçara do Rio do Vento, Francisco Dantas, 

Lajes e Taboleiro Grande alcançaram scores de 0,76; 0,80; 0,96 e 0,90; respectivamente. 

  

Tabela 21 – Distribuição dos Maiores e Menores Gastos Médios em Educação Fundamental e 

as Eficiências dos Municípios em 2011. 

Municípios Gastos Médios por Aluno em Educação Fundamental Eficiência 

Acari 2.239,53 1 

Assu 1.839,74 1 

Antônio Martins 3.490,78 0,78 

Bento Fernandes 2.795,54 1 

Caiçara do Rio do Vento 1.933,11 0,76 

Carnaúba dos Dantas 1.955,12 1 

Cruzeta 2.438,80 1 

Francisco Dantas 1.917,52 0,80 

Frutuoso Gomes 3.414,25 0,75 

Itaú 2.745,48 1 

Janduís 1.433,98 0,90 

Lajes 1.688,97 0,96 

Messias Targino 3.380,82 0,90 

Passagem 2.020,55 1 

Pedra Preta 2.090,34 1 

São João do Sabugí 1.969,97 1 

São José do Seridó 2.085,82 1 

Taboleiro Grande 1.818,46 0,90 

Tenente Ananias 3.329,83 0,79 

Venha-Ver 3.966,33 1 

Fonte: Estimação do DEA. Elaboração: Autor 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Com o objetivo de mensurar o grau de eficiência na alocação dos recursos públicos 

oriundos do FUNDEB em educação fundamental nos municípios do Rio Grande do Norte nos 

anos de 2007 e 2011, este trabalho utilizou um modelo não paramétrico de mensuração de 

eficiência sob orientação outputs, que maximiza a saída das variáveis, mantendo inalteradas 

as entradas. Foram utilizados os índices das variáveis de insumo: os gastos públicos médios 

oriundos de recursos do FUNDEB por aluno matriculado no ensino fundamental; como 

produtos: o número de professores do ensino fundamental por aluno matriculado; número de 

salas de aulas por aluno matriculado; número de escolas públicas de ensino fundamental por 

alunos matriculados; e como índices de resultados: o inverso da taxa de distorção idade-série 

e o resultado do IDEB. 

Após teste de identificação e eliminação dos municípios ocasionadores de outliers e 

com base nas estimações, pode-se afirmar que no ano de 2007, o número de municípios 

potiguares que atingiram o score de eficiência foi de 13,5%. Desses, estão incluídos os 

municípios de Acari, Antônio Martins, Bento Fernandes, Brejinho, Cruzeta, Parnamirim, 

Santana do Seridó, Tenente Ananias, entres outros. O percentual de municípios que atingiram 

os menores scores (ineficiência) chegou a 3,4%, representados pelos municípios de Pedra 

Grande, São Rafael, Tibau do Sul e Timbaúba dos Batistas, com valores de eficiência de 

0,7743; 0,7533; 0,7756 e 0,7537; respectivamente. 

Em 2011, o percentual de municípios que atingiram a fronteira de eficiência foi de 

9,7%, enquanto que os municípios que alcançaram scores entre 0,9 e 0,99 reduziram de 35% 

para 17%. Ocorreu também um aumento no número de municípios que alcançaram os 

menores valores na eficiência na alocação de recursos públicos em educação fundamental, 

subiram de 3,4% para 35,8%, ou seja, entre os anos de 2007 e 2011 houve um aumento 

considerado nos municípios ineficientes na alocação dos recursos públicos em educação 

fundamental. 

Com o intuito de avaliar de maneira mais minuciosa, a eficiência na alocação de 

recursos públicos em educação fundamental foram estimadas as eficiências das séries iniciais 

e finais do ensino fundamental, assim, pode-se assegurar que apenas 15,5% dos municípios do 

Rio Grande do Norte alcançaram a fronteira de eficiência na estimação nas séries iniciais do 

ensino fundamental em 2007, enquanto que nas séries finais do ensino fundamental em 2007, 

esse percentual diminuiu para 8,9%. 
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Nas séries iniciais e finais do ensino fundamental em 2011, os resultados conduziram 

a um aumento nos municípios que atingiram a fronteira de eficiência. Na estimação das séries 

iniciais, 16,7% dos municípios obtiveram tal resultado, enquanto que 29% dos municípios 

alocaram de maneira eficiente seus recursos em educação nas séries finais do ensino 

fundamental em 2011. De maneira geral, os resultados apontam para um aumento no número 

de municípios ineficientes entre os anos de 2007 e 2011.   

Pode-se afirmar ainda que os maiores gastos médios por alunos matriculados no 

ensino fundamental oriundos do FUNDEB não garantem eficiências em suas alocações, pois 

os municípios que alocaram os maiores valores não obtiveram os maiores resultados nos 

scores de eficiência.  

Dessa forma, pode-se assegurar que pouco mais de 11,6% dos municípios do Rio 

Grande do Norte são eficientes na alocação dos recursos públicos em educação fundamental 

entre os anos de 2007 e 2011; que ocorreu uma redução na eficiência nos gastos públicos 

municipais em educação fundamental entre 2007 e 2011 no Rio Grande do Norte, e que o 

resultado desse inexpressivo índice de eficiência pode ser explicado pelo fato da má gestão 

dos recursos de responsabilidade municipal destinados à educação, mesmo os municípios 

considerados grandes, como Natal e Mossoró não conseguiram alocar seus recursos de 

maneira eficiente, enquanto que municípios menores realizaram tal feito.  

Como a abordagem do modelo matemático não paramétrico DEA não requer uma 

definição ex-ante da forma funcional da fronteira de eficiência, seus resultados dependem da 

composição e do tamanho da amostra, do período de análise e das escolhas das variáveis de 

insumo e produto. Na medida em que são escolhidas as variáveis de insumo e produto do 

período e do tamanho da amostra, seus resultados serão diferentes. 

Assim, o uso de outras variáveis de entrada e saída e de outras metodologias de 

cálculo de eficiência podem resultar em valores distorcidos aos encontrados nesse trabalho, 

ficando a proposta em realizar outros trabalhos com procedimentos diferenciados aos 

estudados nessa pesquisa. 
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APÊNDICE 

 

Tabela A.1 – Despesas Públicas Totais em Educação em razão a Receita Total de Municípios 

do Rio Grande do Norte em 2011 

Em R$ 

Municípios Receitas Totais (a) Despesas Totais em 

Educação (b) 

(b/a) (%) 

Acari 15.540.550,49 4.622.017,94 29,74 

Assu 75.064.517,37 18.042.567,28 24,03 

Afonso Bezerra 15.498.121,21 6.564.907,26 42,35 

Água Nova 7.826.308,41 2.518.484,68 32,17 

Alexandria 16.174.606,09 6.152.707,04 38,03 

Almino Afonso 9.999.202,81 2.341.341,30 23,41 

Alto do Rodrigues 34.234.270,69 10.576.085,16 30,89 

Angicos 14.690.254,05 4.526.596,52 30,81 

Antônio Martins 11.922.402,74 4.416.728,76 37,04 

Apodi 42.923.294,23 16.177.598,38 37,68 

Areia Branca 57.136.586,83 13.500.840,51 23,62 

Arês 24.114.812,09 8.460.035,10 35,08 

Augusto Severo 12.818.011,00 5.427.923,80 42,34 

Baía Formosa 17.958.730,35 4.439.223,63 24,71 

Barcelona 9.159.496,00 2.650.812,90 28,94 

Bento Fernandes 10.878.826,37 4.393.460,84 40,38 

Boa Saúde 14.479.541,25 5.792.696,85 40,00 

Bodó 9.349.900,82 2.946.412,66 31,51 

Bom Jesus 12.618.695,52 4.938.654,58 39,13 

Brejinho 17.445.056,47 5.892.273,33 33,77 

Caiçara do Rio do Vento 8.083.257,06 2.214.264,83 27,39 

Caicó 67.986.838,32 18.819.839,00 27,68 

Campo Redondo 12.865.114,81 4.030.052,57 31,32 

Canguaretama 43.242.653,29 17.710.897,63 40,95 

Caraúbas 32.163.605,46 11.112.661,44 34,55 

Carnaúba dos Dantas 10.560.378,43 2.564.419,11 24,28 

Carnaubais 20.400.412,75 6.289.801,74 30,83 

Ceará-Mirim 81.508.345,27 33.185.495,48 40,71 

Cerro-Corá 16.470.185,30 6.421.340,00 38,98 

Coronel Ezequiel 9.539.433,94 3.444.325,67 36,10 

Coronel João Pessoa 11.194.325,39 5.434.088,83 48,54 

Cruzeta 10.542.376,48 3.159.077,79 29,96 
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Currais Novos 42.776.898,99 18.788.255,08 43,92 

Doutor Severiano 12.786.880,55 5.470.675,27 42,78 

Encanto 10.558.871,45 3.151.355,09 29,84 

Equador 10.062.808,27 3.041.949,60 30,22 

Espírito Santo 11.812.248,21 3.589.430,57 30,38 

Extremoz 35.370.418,79 11.133.681,93 31,47 

Fernando Pedroza 7.742.455,86 1.503.402,59 19,41 

Florânia 10.658.032,94 3.368.969,47 31,60 

Francisco Dantas  7.468.640,85 1.966.534,00 26,33 

Frutuoso Gomes 9.282.727,32 2.305.481,31 24,83 

Goianinha 47.050.472,40 16.811.775,22 35,73 

Grossos 14.264.114,00 3.869.164,36 27,12 

Guamaré 122.323.082,73 26.603.086,64 21,74 

Ielmo Marinho 30.226.274,54 9.700.017,61 32,09 

Ipanguaçu 21.785.998,54 6.779.585,13 31,11 

Ipueira 7.282.979,15 1.882.290,36 25,84 

Itajá 11.366.989,49 3.972.545,26 34,94 

Itaú 12.088.421,70 4.140.484,94 34,25 

Jaçanã 12.835.611,87 4.045.141,85 31,51 

Jandaíra 11.649.843,92 3.733.485,10 32,04 

Janduís 10.902.576,24 3.295.122,80 30,22 

Jardim de Piranhas 17.773.512,04 6.814.894,50 38,34 

Jardim do Seridó 16.796.009,96 5.936.731,31 35,34 

João Dias 7.862.827,42 1.935.071,86 24,61 

José da Penha 10.327.029,45 3.293.336,17 31,89 

Jucurutu 26.587.849,24 9.519.730,12 35,80 

Jundiá 8.819.995,95 2.869.202,36 32,53 

Lagoa de Pedras 11.201.178,85 4.775.655,49 42,63 

Lagoa de Velhos 8.602.349,85 2.586.422,19 30,06 

Lagoa d’Anta 10.981.861,62 4.636.519,25 42,21 

Lagoa Nova 20.618.899,05 8.291.049,48 40,21 

Lagoa Salgada 12.035.604,38 5.200.359,69 43,20 

Lajes 15.794.391,79 5.614.850,35 35,54 

Lajes Pintadas 8.718.072,82 3.304.280,83 37,90 

Lucrécia 8.303.690,33 2.148.292,35 25,87 

Luís Gomes 14.663.417,89 7.383.296,81 50,35 

Macaíba 92.789.717,89 28.987.474,52 31,23 

Major Sales 8.704.691,70 2.125.647,57 24,41 

Martins 10.993.846,80 3.851.012,32 35,02 
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Maxaranguape 17.329.427,17 7.810.703,85 45,07 

Messias Targino 9.541.427,28 2.954.008,91 30,95 

Montanhas 14.372.803,61 5.161.217,64 35,90 

Monte Alegre 26.502.503,75 10.367.055,74 39,11 

Mossoró 362.039.056,23 72.757.039,62 20,09 

Nísia Floresta 34.339.902,71 13.747.108,57 40,03 

Olho-D’Água dos Borges 10.070.459,77 2.263.045,64 22,47 

Ouro Branco 9.282.104,82 2.501.644,54 26,95 

Parazinho 13.083.869,87 4.285.114,72 32,75 

Parelhas 24.263.318,89 7.037.207,79 29,00 

Parnamirim 263.460.334,29 73.972.269,47 28,07 

Passagem 9.140.667,22 3.102.362,91 33,94 

Pau dos Ferros 40.493.922,01 7.958.666,17 19,65 

Pedra Grande 11.296.955,18 3.700.561,66 32,75 

Pedra Preta 8.146.604,44 2.396.319,01 29,41 

Pedro Avelino 11.261.102,25 4.032.040,47 35,80 

Pedro Velho 18.396.750,25 7.939.340,46 43,15 

Pendências 43.083.764,09 7.955.355,25 18,46 

Pilões 8.418.950,48 2.141.769,84 25,43 

Portalegre 11.051.477,22 3.833.083,59 34,68 

Porto do Mangue 15.457.043,89 3.923.498,05 25,38 

Presidente Juscelino (Serra 

Caiada) 

13.837.017,81 7.274.261,73 52,57 

Pureza 13.631.614,05 6.367.897,78 46,71 

Rafael Fernandes 8.605.074,61 2.821.480,78 32,78 

Rafael Godeiro 9.307.001,57 2.602.596,53 27,96 

Riacho da Cruz 10.133.874,62 2.320.385,15 22,89 

Riacho de Santana 9.396.635,37 3.081.206,91 32,79 

Riachuelo 11.153.747,49 4.266.178,99 38,24 

Rio do Fogo 17.075.763,14 8.003.899,74 46,87 

Rodolfo Fernandes 10.245.213,45 3.026.600,65 29,54 

Ruy Barbosa 9.523.232,40 2.862.299,71 30,05 

Santa Cruz 35.631.537,84 10.794.146,44 30,29 

Santana do Matos 20.201.355,97 6.975.277,58 34,52 

Santana do Seridó 7.509.899,10 1.878.546,73 25,01 

Santo Antônio 25.656.201,67 9.119.701,26 35,54 

São Bento do Norte 9.136.503,69 2.450.283,34 26,81 

São Bento do Trairí 8.557.199,70 2.486.864,22 29,06 

São Fernando 8.993.139,92 2.798.413,63 31,11 

São Francisco do Oeste 7.566.375,95 1.721.562,27 22,75 
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São Gonçalo do Amarante 124.757.387,57 36.875.658,62 29,55 

São João do Sabugi 11.753.598,62 2.558.623,96 21,76 

São José de Mipibu 51.751.537,73 22.668.561,55 43,80 

São José do Seridó 10.548.750,03 2.918.685,41 27,66 

São Miguel 29.298.018,19 13.800.063,64 47,10 

São Miguel do Gostoso 15.096.980,18 7.324.327,17 48,51 

São Paulo do Potengi 21.195.612,79 7.722.996,09 36,43 

São Pedro 9.887.233,28 3.482.104,61 35,21 

São Rafael 10.703.631,78 4.119.135,11 38,48 

São Tomé 17.784.836,10 7.642.689,09 42,97 

São Vicente 10.444.423,82 2.761.504,22 26,43 

Senador Elói de Souza 11.435.497,60 3.986.921,06 34,86 

Senador Georgino Avelino 9.687.453,98 3.286.231,81 33,92 

Serra do Mel 18.544.463,26 6.145.445,33 33,13 

Serra Negra do Norte 13.259.465,04 4.479.814,03 33,78 

Serrinha  12.189.772,83 5.238.168,29 42,97 

Serrinha dos Pintos 9.298.806,65 2.639.131,05 28,38 

Sítio Novo 9.979.258,80 3.184.591,86 31,91 

Taboleiro Grande 9.052.472,96 2.170.754,74 23,97 

Taipu 15.748.759,48 5.998.652,51 38,08 

Tangará 18.849.538,94 6.948.166,51 36,86 

Tenente Ananias 13.570.812,64 4.718.495,38 34,76 

Tenente Laurentino Cruz 11.331.938,22 3.861.372,78 34,07 

Tibau do Sul 20.597.415,57 7.233.710,83 35,11 

Timbaúba dos Batistas 7.938.526,95 1.706.681,31 21,49 

Touros 40.704.628,58 17.499.022,96 42,99 

Umarizal 14.917.855,31 5.505.749,39 36,90 

Upanema 20.665.731,20 7.221.718,93 34,94 

Várzea 8.464.661,56 2.387.012,67 28,19 

Venha-Ver 12.799.684,63 5.503.645,04 42,99 

Vera Cruz 16.191.730,35 7.366.732,27 45,49 

Viçosa 8.742.922,38 2.212.861,45 25,31 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE. Elaboração: Autor. 

Nota: Não há dados sobre os municípios de Baraúna, Caiçara do Norte, Felipe Guerra, Galinhos, Governador 

Dix-Sept Rosado, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Macau, Marcelino Vieira, Monte das Gameleiras, 

Nova Cruz, Paraná, Paraú, Passa e Fica, Patu, Poço Branco, Santa Maria, São José do Campestre, Serra de São 

Bento, Severiano Melo, Tibau, Triunfo Potiguar e Vila Flor. 
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Tabela A.2 – Despesas Públicas por Aluno nos Municípios do Rio Grande do Norte em 2011 

Municípios Despesas Totais em 

Educação (R$) 

Número de Alunos 

Matriculados  

Despesa Média por 

Aluno (R$)  

Acari 4.622.017,94 1.304 3.544,49 

Assu 18.042.567,28 6.164 2.927,08 

Afonso Bezerra 6.564.907,26 1.425 4.606,95 

Água Nova 2.518.484,68 554 4.546,00 

Alexandria 6.152.707,04 1.800 3.418,17 

Almino Afonso 2.341.341,30 438 5.345,52 

Alto do Rodrigues 10.576.085,16 1.788 5.915,03 

Angicos 4.526.596,52 1.159 3.905,60 

Antônio Martins 4.416.728,76 1.176 3.755,72 

Apodi 16.177.598,38 3.211 5.038,18 

Areia Branca 13.500.840,51 3.305 4.084,97 

Arês 8.460.035,10 2.530 3.343,88 

Augusto Severo 5.427.923,80 1.552 3.497,37 

Baía Formosa 4.439.223,63 1.329 3.340,27 

Barcelona 2.650.812,90 796 3.330,16 

Bento Fernandes 4.393.460,84 1.254 3.503,55 

Boa Saúde 5.792.696,85 1.946 2.976,71 

Bodó 2.946.412,66 789 3.734,36 

Bom Jesus 4.938.654,58 1.584 3.117,83 

Brejinho 5.892.273,33 1.830 3.219,82 

Caiçara do Rio do Vento 2.214.264,83 619 3.577,16 

Caicó 18.819.839,00 5.343 3.522,33 

Campo Redondo 4.030.052,57 1.308 3.081,07 

Canguaretama 17.710.897,63 6.079 2.913,45 

Caraúbas 11.112.661,44 3.111 3.572,05 

Carnaúba dos Dantas 2.564.419,11 1.068 2.401,14 

Carnaubais 6.289.801,74 1.857 3.387,07 

Ceará-Mirim 33.185.495,48 11.159 2.973,87 

Cerro-Corá 6.421.340,00 1.982 3.239,82 

Coronel Ezequiel 3.444.325,67 915 3.764,29 

Coronel João Pessoa 5.434.088,83 1.312 4.141,83 

Cruzeta 3.159.077,79 1.018 3.103,21 

Currais Novos 18.788.255,08 5.153 3.646,08 

Doutor Severiano 5.470.675,27 1.248 4.383,55 

Encanto 3.151.355,09 989 3.186,40 



109 
 

Equador 3.041.949,60 1.164 2.613,35 

Espírito Santo 3.589.430,57 894 4.015,02 

Extremoz 11.133.681,93 3.769 2.954,01 

Fernando Pedroza 1.503.402,59 397 3.786,90 

Florânia 3.368.969,47 970 3.473,16 

Francisco Dantas  1.966.534,00 362 5.432,41 

Frutuoso Gomes 2.305.481,31 565 4.080,48 

Goianinha 16.811.775,22 5.864 2.866,94 

Grossos 3.869.164,36 1.094 3.536,71 

Guamaré 26.603.086,64 2.924 9.098,18 

Ielmo Marinho 9.700.017,61 2.609 3.717,90 

Ipanguaçu 6.779.585,13 2.381 2.847,36 

Ipueira 1.882.290,36 349 5.393,38 

Itajá 3.972.545,26 1.225 3.242,89 

Itaú 4.140.484,94 834 4.964,61 

Jaçanã 4.045.141,85 1.237 3.270,12 

Jandaíra 3.733.485,10 1.377 2.711,31 

Janduís 3.295.122,80 1.103 2.987,41 

Jardim de Piranhas 6.814.894,50 2.183 3.121,80 

Jardim do Seridó 5.936.731,31 1.316 4.511,19 

João Dias 1.935.071,86 574 3.371,20 

José da Penha 3.293.336,17 1.035 3.181,96 

Jucurutu 9.519.730,12 2.633 3.615,54 

Jundiá 2.869.202,36 748 3.835,83 

Lagoa de Pedras 4.775.655,49 1.536 3.109,15 

Lagoa de Velhos 2.586.422,19 604 4.282,15 

Lagoa d’Anta 4.636.519,25 1.229 3.772,59 

Lagoa Nova 8.291.049,48 2.768 2.995,32 

Lagoa Salgada 5.200.359,69 1.936 2.686,13 

Lajes 5.614.850,35 1.861 3.017,11 

Lajes Pintadas 3.304.280,83 829 3.985,86 

Lucrécia 2.148.292,35 580 3.703,95 

Luís Gomes 7.383.296,81 2.039 3.621,03 

Macaíba 28.987.474,52 8.490 3.414,30 

Major Sales 2.125.647,57 613 3.467,61 

Martins 3.851.012,32 1.096 3.513,69 

Maxaranguape 7.810.703,85 2.579 3.028,57 

Messias Targino 2.954.008,91 640 4.615,63 

Montanhas 5.161.217,64 1.943 2.656,31 
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Monte Alegre 10.367.055,74 3.816 2.716,73 

Mossoró 72.757.039,62 18.932 3.843,07 

Natal 255.125.185,53 47.940 5.321,76 

Nísia Floresta 13.747.108,57 4.336 3.170,45 

Olho-D’Água dos Borges 2.263.045,64 533 4.245,86 

Ouro Branco 2.501.644,54 569 4.396,56 

Parazinho 4.285.114,72 1.113 3.850,05 

Parelhas 7.037.207,79 2.278 3.089,20 

Parnamirim 73.972.269,47 24.075 3.072,57 

Passagem 3.102.362,91 734 4.226,65 

Pau dos Ferros 7.958.666,17 1.940 4.102,40 

Pedra Grande 3.700.561,66 1.114 3.321,86 

Pedra Preta 2.396.319,01 579 4.138,72 

Pedro Avelino 4.032.040,47 1.068 3.775,31 

Pedro Velho 7.939.340,46 2.333 3.403,06 

Pendências 7.955.355,25 1.921 4.141,25 

Pilões 2.141.769,84 529 4.048,71 

Portalegre 3.833.083,59 1.163 3.295,85 

Porto do Mangue 3.923.498,05 1.299 3.020,39 

Presidente Juscelino (Serra 

Caiada) 

7.274.261,73 2.027 3.588,68 

Pureza 6.367.897,78 2.099 3.033,77 

Rafael Fernandes 2.821.480,78 480 5.878,08 

Rafael Godeiro 2.602.596,53 694 3.750,13 

Riacho da Cruz 2.320.385,15 493 4.706,66 

Riacho de Santana 3.081.206,91 806 3.822,83 

Riachuelo 4.266.178,99 1.184 3.603,19 

Rio do Fogo 8.003.899,74 2.723 2.939,36 

Rodolfo Fernandes 3.026.600,65 976 3.101,02 

Ruy Barbosa 2.862.299,71 732 3.910,24 

Santa Cruz 10.794.146,44 3.182 3.392,25 

Santana do Matos 6.975.277,58 1.922 3.629,17 

Santana do Seridó 1.878.546,73 350 5.367,27 

Santo Antônio 9.119.701,26 3.123 2.920,17 

São Bento do Norte 2.450.283,34 646 3.793,00 

São Bento do Trairí 2.486.864,22 724 3.434,89 

São Fernando 2.798.413,63 571 4.900,89 

São Francisco do Oeste 1.721.562,27 586 2.937,81 

São Gonçalo do Amarante 36.875.658,62 10.785 3.419,16 

São João do Sabugi 2.558.623,96 734 3.485,86 
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São José de Mipibu 22.668.561,55 6.982 3.246,71 

São José do Seridó 2.918.685,41 777 3.756,35 

São Miguel 13.800.063,64 4.561 3.025,66 

São Miguel do Gostoso 7.324.327,17 2.592 2.825,74 

São Paulo do Potengi 7.722.996,09 2.458 3.141,98 

São Pedro 3.482.104,61 948 3.673,10 

São Rafael 4.119.135,11 1.043 3.949,31 

São Tomé 7.642.689,09 1.965 3.889,40 

São Vicente 2.761.504,22 710 3.889,44 

Senador Elói de Souza 3.986.921,06 1.178 3.384,48 

Senador Georgino Avelino 3.286.231,81 1.017 3231,29 

Serra do Mel 6.145.445,33 2.085 2.947,45 

Serra Negra do Norte 4.479.814,03 1.156 3.875,27 

Serrinha  5.238.168,29 1.464 3.577,98 

Serrinha dos Pintos 2.639.131,05 745 3.542,45 

Sítio Novo 3.184.591,86 1.025 3.106,91 

Taboleiro Grande 2.170.754,74 481 4.513,00 

Taipu 5.998.652,51 2.085 2.877,03 

Tangará 6.948.166,51 2.311 3.006,56 

Tenente Ananias 4.718.495,38 1.446 3.263,13 

Tenente Laurentino Cruz 3.861.372,78 1.188 3.250,31 

Tibau do Sul 7.233.710,83 2.314 3.126,06 

Timbaúba dos Batistas 1.706.681,31 415 4.112,48 

Touros 17.499.022,96 6.270 2.790,91 

Umarizal 5.505.749,39 1.308 4.209,28 

Upanema 7.221.718,93 1.703 4.240,58 

Várzea 2.387.012,67 603 3.958,56 

Venha-Ver 5.503.645,04 963 5.715,10 

Vera Cruz 7.366.732,27 2.105 3.499,63 

Viçosa 2.212.861,45 390 5.674,00 

Fonte: SIOPE, MEC, INEP. Elaboração: Autor. 

Nota: Não há dados suficientes sobre os municípios de Baraúna, Caiçara do Norte, Felipe Guerra, Galinhos, 

Governador Dix-Sept Rosado, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Macau, Marcelino Vieira, Monte das 

Gameleiras, Nova Cruz, Paraná, Paraú, Passa e Fica, Patu, Poço Branco, Santa Maria, São José do Campestre, 

Serra de São Bento, Severiano Melo, Tibau, Triunfo Potiguar e Vila Flor. 
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Tabela A.3 – Resultado do IDEB da Rede de Ensino Municipal da 4ª Série/5º Ano dos 

Municípios do Rio Grande do Norte 

Municípios 2005 2007 2009 2011 

Acari 4.7 4.9 5.0 5.2 

Assu 2.2 2.8 3.1 3.5 

Afonso Bezerra 2.6 3.1 2.5 3.5 

Água Nova 3.2 3.5 3.6 4.4 

Alexandria 2.6 3.1 3.7 4.0 

Almino Afonso 2.1 - *** - 

Alto do Rodrigues 2.6 3.5 3.6 3.7 

Angicos 2.1 2.1 2.9 3.8 

Antônio Martins 1.9 2.8 3.1 3.4 

Apodi 3.5 3.7 4.5 4.8 

Areia Branca 3.1 2.9 3.5 3.9 

Arês 2.1 3.1 3.0 3.4 

Augusto Severo 3.1 3.2 2.9 3.6 

Baia Formosa 2.7 3.6 3.2 3.4 

Baraúna 2.4 2.2 4.2 3.8 

Barcelona 2.1 3.4 - 3.9 

Bento Fernandes 2.5 2.7 3.2 3.3 

Boa Saúde - 3.5 3.5 3.5 

Bodó 2.1 3.3 3.8 4.0 

Bom Jesus 2.1 2.7 2.6 3.3 

Brejinho 2.1 3.0 3.2 3.4 

Caiçara do Norte 2.9 2.4 2.3 3.2 

Caiçara do Rio do Vento - 3.4 3.7 3.0 

Caicó 2.9 3.3 3.7 4.1 

Campo Redondo 2.8 2.9 3.4 3.5 

Canguaretama 2.5 3.0 4.0 3.3 

Caraúbas 2.5 3.1 3.5 4.0 

Carnaúba dos Dantas 3.2 3.8 4.5 5.0 

Carnaubais 2.8 3.0 3.2 3.4 

Ceará-Mirim 2.1 2.7 2.9 3.6 

Cerro-Corá 2.9 3.5 3.3 3.5 

Coronel Ezequiel - 3.5 3.6 3.2 

Coronel João Pessoa - 3.1 3.4 * 

Cruzeta - 3.7 4.8 5.1 

Currais Novos 3.3 3.5 3.9 4.5 

Doutor Severiano 3.4 3.7 3.7 4.0 

Encanto 2.4 3.3 3.4 3.7 

Equador 3.3 3.6 4.0 4.3 

Espírito Santo - 3.7 2.3 2.4 

Extremoz 2.8 2.8 3.1 3.4 

Felipe Guerra 2.3 3.3 4.5 4.9 

Fernando Pedroza 1.5 2.0 2.7 2.3 
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Florânia 2.1 3.0 3.8 4.1 

Francisco Dantas 2.1 3.3 - 3.3 

Frutuoso Gomes 2.6 2.2 3.3 3.6 

Galinhos - 2.9 3.8 3.9 

Goianinha 2.4 3.1 3.7 4.1 

Governador Dix-Sept Rosado 2.8 2.6 3.3 3.2 

Grossos 2.3 3.0 3.2 3.6 

Guamaré 2.6 3.6 3.6 4.1 

Ielmo Marinho 2.8 3.8 4.2 4.1 

Ipanguassu - 2.9 2.8 3.7 

Ipueira - 3.5 4.0 4.7 

Itajá 2.1 2.7 2.9 3.5 

Itaú 2.7 3.1 4.0 4.2 

Jaçanã 2.4 3.5 3.3 3.8 

Jandaíra 2.4 3.4 3.0 3.6 

Janduís 2.2 3.1 3.3 3.6 

Japi 1.8 2.7 2.7 2.6 

Jardim de Angicos - - 2.6 3.0 

Jardim de Piranhas 1.9 3.2 3.5 3.7 

Jardim do Seridó 2.7 3.6 4.0 4.8 

João Câmara 2.4 3.2 2.9 3.0 

João Dias 2.1 1.7 2.8 2.5 

José da Penha 1.6 3.0 3.9 3.7 

Jucurutu 2.2 2.9 3.5 4.0 

Jundiá 1.7 3.1 2.9 3.2 

Lagoa D'Anta 1.6 2.4 3.2 3.0 

Lagoa de Pedras 1.9 3.0 3.1 4.0 

Lagoa de Velhos - 3.3 3.0 3.0 

Lagoa Nova 1.9 3.1 4.3 3.9 

Lagoa Salgada 2.5 2.7 3.3 4.3 

Lajes 2.6 3.6 3.4 3.7 

Lajes Pintadas - 3.5 3.2 3.3 

Luís Gomes 2.5 3.1 3.1 3.6 

Macaíba 2.4 3.0 2.9 3.5 

Macau 2.7 2.9 3.2 3.1 

Major Sales - 3.4 3.7 4.4 

Marcelino Vieira 2.5 2.8 2.7 4.1 

Martins 2.4 3.1 3.2 3.7 

Maxaranguape 1.9 3.7 3.4 3.4 

Messias Targino 2.8 2.8 3.3 2.9 

Montanhas 2.6 3.1 3.3 3.7 

Monte Alegre 1.9 3.2 3.0 2.9 

Monte das Gameleiras 2.2 3.1 2.7 3.3 

Mossoró 3.2 3.1 4.4 5.1 

Natal 3.3 3.7 3.7 4.0 

Nísia Floresta 2.5 3.3 3.6 3.9 
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Nova Cruz 2.6 3.7 2.7 3.0 

Olho-D'Água dos Borges 1.4 2.1 3.2 3.6 

Ouro Branco 3.1 3.0 4.1 4.5 

Paraná - 2.7 - *** 

Paraú 2.5 2.6 2.8 3.1 

Parazinho 2.4 3.4 2.3 4.5 

Parelhas 2.7 3.5 4.3 4.9 

Parnamirim 3.2 3.8 4.0 4.1 

Passa e Fica 2.9 3.3 3.5 3.4 

Passagem 2.5 2.6 4.2 3.6 

Patu 2.8 3.1 2.7 3.2 

Pau dos Ferros 3.1 2.8 3.3 3.6 

Pedra Grande 1.6 2.6 3.1 3.8 

Pedra Preta - 2.5 2.8 3.0 

Pedro Avelino 2.1 2.3 2.3 3.4 

Pedro Velho 1.9 3.2 3.5 3.0 

Pendências 2.3 3.1 3.2 3.6 

Pilões 3.3 3.4 3.2 3.2 

Poço Branco 1.9 2.8 3.0 3.2 

Portalegre 2.8 3.0 3.0 4.0 

Porto do Mangue 2.8 3.5 3.2 3.7 

Presidente Juscelino (Serra Caiada) 2.9 3.7 3.4 4.2 

Pureza 2.2 3.2 3.2 3.1 

Rafael Fernandes 2.4 3.2 4.0 4.3 

Rafael Godeiro - 2.7 4.0 4.7 

Riacho da Cruz 2.7 2.7 2.3 4.1 

Riacho de Santana 3.2 3.7 4.1 3.4 

Riachuelo 2.0 2.3 3.2 3.1 

Rio do Fogo 1.7 3.1 2.7 2.8 

Rodolfo Fernandes 2.5 3.9 3.1 3.4 

Ruy Barbosa 2.5 3.0 2.8 4.2 

Santa Cruz 2.6 3.5 3.5 3.8 

Santa Maria 3.0 2.7 2.9 3.3 

Santana do Matos 2.3 3.2 3.3 3.6 

Santana do Seridó 3.2 4.0 4.5 4.0 

Santo Antônio 2.3 3.5 3.5 4.1 

São Bento do Norte - 2.6 2.7 3.6 

São Bento do Trairí 2.5 - 3.7 3.4 

São Fernando - 3.1 3.3 3.3 

São Francisco do Oeste 2.1 2.3 3.1 4.1 

São Gonçalo do Amarante 2.6 3.0 3.2 3.3 

São João do Sabugi 2.1 4.4 5.3 5.2 

São José de Mipibu 2.3 2.8 3.0 3.4 

São José do Campestre 1.9 2.7 3.0 2.7 

São Jose do Seridó 2.9 3.8 4.6 4.9 

São Miguel 2.7 3.7 3.8 4.2 
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São Miguel do Gostoso 2.4 2.9 3.4 3.9 

São Paulo do Potengi 2.8 3.4 3.3 3.9 

São Pedro 2.3 2.8 2.9 3.5 

São Rafael 2.5 2.9 3.4 4.0 

São Tomé 2.3 2.9 2.9 3.9 

São Vicente 2.6 3.4 3.9 3.9 

Senador Elói de Souza 2.5 3.0 2.8 3.2 

Senador Georgino Avelino 2.1 2.4 2.9 3.1 

Serra de São Bento - 3.2 2.9 3.3 

Serra do Mel 2.8 3.6 3.8 3.6 

Serra Negra do Norte 2.5 3.3 3.7 3.7 

Serrinha - 3.3 3.7 4.2 

Serrinha dos Pintos 2.3 2.2 2.9 3.3 

Severiano Melo 2.4 3.5 2.9 3.3 

Sitio Novo 2.8 3.1 2.5 4.3 

Taboleiro Grande - 4.1 3.1 3.6 

Taipú 2.2 2.4 2.7 3.8 

Tangará 2.9 3.8 3.2 3.3 

Tenente Ananias 2.4 3.2 3.7 3.8 

Tenente Laurentino Cruz 2.8 3.2 3.8 3.7 

Tibau 2.5 2.7 3.0 3.3 

Tibau do Sul 2.1 3.7 3.4 3.4 

Timbaúba Dos Batistas - 3.3 3.2 3.7 

Touros 1.8 2.6 2.8 *** 

Triunfo Potiguar 2.5 2.8 3.3 3.5 

Umarizal 2.2 2.5 3.2 3.2 

Upanema 2.6 2.6 3.7 3.9 

Várzea 2.1 2.7 3.0 2.9 

Venha-Ver 2.0 3.2 3.0 4.2 

Vera Cruz 2.4 3.5 3.4 3.7 

Viçosa 2.1 3.1 3.1 4.7 

Vila Flor 1.8 2.3 2.8 3.0 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor. 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

** Solicitação de não divulgação conforme Portaria INEP nº410. 

*** Sem média na Prova Brasil 2011. 

Nota: Não existem resultados para o município de Lucrécia. 
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Tabela A.4 – Resultado do IDEB da Rede de Ensino Municipal da 8ª Série/9º Ano dos 

Municípios do Rio Grande do Norte 

Municípios 2005 2007 2009 2011 

Acari 3.5 4.1 3.7 4.4 

Assu 2.2 2.2 2.4 2.7 

Afonso Bezerra - 2.9 2.7 3.0 

Água Nova - - 3.1 4.0 

Alexandria 2.9 3.1 3.0 3.7 

Alto do Rodrigues 2.5 2.9 3.0 4.3 

Angicos 1.6 1.5 - 2.3 

Antônio Martins 2.0 2.9 2.5 2.6 

Apodi 2.7 3.1 3.2 3.8 

Areia Branca 2.7 2.5 3.5 3.2 

Arês 2.7 2.5 3.1 2.5 

Augusto Severo 2.6 3.3 3.1 3.4 

Baia Formosa - 2.7 2.9 3.0 

Baraúna 1.9 1.3 2.5 3.2 

Barcelona - 2.1 3.5 3.2 

Bento Fernandes 1.7 2.1 2.8 2.4 

Boa Saúde 2.8 3.0 3.0 3.3 

Bodó 2.3 2.4 3.0 2.5 

Bom Jesus 2.9 2.2 2.2 2.6 

Brejinho 1.8 2.4 2.8 3.4 

Caiçara do Norte - 2.1 - 3.3 

Caicó - 2.9 3.3 3.1 

Campo Redondo - - 3.1 2.9 

Canguaretama 2.6 2.3 2.6 2.9 

Caraúbas 3.1 2.8 3.1 3.4 

Carnaúba dos Dantas 3.4 3.4 2.6 3.5 

Carnaubais 2.0 - 2.4 3.1 

Ceará-Mirim 2.4 2.5 2.8 3.2 

Cerro-Corá 2.6 2.6 2.6 2.9 

Coronel Ezequiel 1.9 1.5 2.0 1.9 

Coronel João Pessoa - 2.9 3.7 3.1 

Cruzeta 2.8 2.4 4.2 4.3 

Currais Novos 3.3 3.5 3.5 3.8 

Doutor Severiano - 3.3 3.3 3.7 

Encanto 2.5 3.4 2.3 2.5 

Equador 2.9 3.2 3.5 3.3 

Espírito Santo 2.2 3.7 2.3 *** 

Extremoz - 2.5 3.1 3.0 

Felipe Guerra 2.2 3.2 3.5 3.4 

Fernando Pedroza 1.9 2.2 - 3.0 

Florânia - - 2.5 3.1 

Francisco Dantas - 2.5 3.2 *** 
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Frutuoso Gomes - - 2.8 *** 

Galinhos - 2.2 2.6 2.5 

Goianinha 2.5 2.2 3.3 3.1 

Governador Dix-Sept Rosado 2.9 2.3 2.3 2.1 

Grossos - 3.2 - 3.3 

Guamaré 2.5 2.4 2.3 2.5 

Ielmo Marinho 2.2 - 3.3 2.9 

Ipueira - 3.3 5.5 *** 

Itajá 1.8 2.3 3.5 2.6 

Itaú 2.5 2.5 3.2 3.4 

Jaçanã 2.7 2.3 2.5 1.8 

Jandaíra 2.7 2.9 1.7 * 

Janduís 2.8 2.9 3.1 2.6 

Japi - - 2.4 *** 

Jardim de Angicos 1.6 1.9 1.6 * 

Jardim de Piranhas 2.5 1.7 2.7 2.6 

Jardim do Seridó - 2.6 3.7 3.5 

João Câmara 2.1 2.9 2.2 1.7 

João Dias - 1.5 2.4 3.0 

José da Penha 3.1 2.9 3.2 3.2 

Jucurutu 2.8 2.7 3.8 2.9 

Jundiá - 3.6 2.7 *** 

Lagoa D'Anta 2.0 2.6 2.4 2.4 

Lagoa de Pedras - - - 4.0 

Lagoa de Velhos - - - 2.3 

Lagoa Nova 2.2 2.6 2.1 3.3 

Lagoa Salgada 2.5 2.6 2.6 3.0 

Lajes 3.6 3.4 3.4 3.6 

Lajes Pintadas - 3.0 2.9 2.2 

Luis Gomes 3.0 2.1 2.6 2.7 

Macaíba 2.6 2.6 2.6 2.9 

Macau 3.1 2.8 2.9 2.8 

Marcelino Vieira 2.5 2.1 2.4 2.9 

Martins 2.8 2.8 3.2 4.0 

Maxaranguape 2.5 2.9 3.4 3.3 

Messias Targino 2.7 2.7 3.4 2.7 

Montanhas - - - 2.3 

Monte Alegre 2.2 2.6 2.2 2.3 

Mossoró 3.1 3.2 2.9 4.1 

Natal 3.0 3.2 3.2 3.2 

Nísia Floresta 2.2 2.5 2.9 2.7 

Nova Cruz 2.3 2.9 2.7 2.6 

Olho-D'Água dos Borges 2.2 2.8 3.6 3.5 

Ouro Branco 3.3 2.9 3.8 4.5 

Paraú 2.8 1.5 2.9 *** 

Parazinho - 2.1 3.0 3.6 
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Parelhas 2.5 3.3 3.2 3.6 

Parnamirim 2.9 3.5 3.2 3.2 

Passa e Fica - 2.5 2.6 3.0 

Passagem - - 3.0 2.9 

Patu 2.5 2.8 2.6 2.7 

Pau dos Ferros 2.7 2.0 3.2 3.7 

Pedra Grande 2.3 2.0 2.0 2.4 

Pedra Preta 2.2 2.9 2.3 2.3 

Pedro Avelino - 1.3 1.4 1.2 

Pedro Velho 2.3 2.6 3.8 3.0 

Pendências 2.4 2.3 2.5 2.9 

Pilões 2.8 2.2 3.4 1.4 

Poço Branco 2.6 2.4 2.7 2.8 

Portalegre - 3.1 3.4 *** 

Porto do Mangue 2.7 3.0 2.4 2.9 

Presidente Juscelino (Serra Caiada) 2.5 2.6 3.1 3.3 

Pureza 2.4 2.7 2.7 2.5 

Rafael Godeiro - 3.9 - 4.5 

Riacho da Cruz - - - 2.1 

Riachuelo 2.5 2.2 2.3 2.4 

Rio do Fogo - - 2.7 2.2 

Rodolfo Fernandes 2.2 2.9 2.9 2.7 

Ruy Barbosa 2.3 2.3 2.5 2.6 

Santa Cruz 2.4 2.3 2.2 2.2 

Santa Maria 2.9 1.8 3.1 2.8 

Santana do Matos 3.0 2.3 2.8 3.0 

Santo Antônio - 3.3 2.5 2.8 

São Bento do Norte 2.3 2.2 2.5 2.4 

São Bento do Trairí 2.3 - 2.4 2.5 

São Fernando 2.3 3.3 3.4 3.4 

São Francisco do Oeste 2.8 2.5 - 3.0 

São Gonçalo do Amarante 2.8 2.5 2.8 2.8 

São João do Sabugi 3.5 4.0 4.5 4.1 

São Jose de Mipibu 2.3 2.2 2.8 2.1 

São José do Campestre 2.5 2.1 2.1 2.0 

São José do Seridó 3.1 2.3 4.2 4.1 

São Miguel 2.5 3.1 2.9 3.9 

São Miguel do Gostoso 1.8 2.3 2.9 3.1 

São Paulo do Potengi 2.6 2.9 2.7 2.9 

São Rafael 2.7 1.4 1.8 1.9 

São Tomé 2.5 2.5 2.4 2.5 

São Vicente 2.4 3.3 3.1 3.5 

Senador Elói de Souza 2.3 2.4 2.6 2.3 

Senador Georgino Avelino 2.4 3.1 3.5 2.2 

Serra de São Bento - - 2.6 *** 

Serra do Mel - - 3.4 3.7 
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Serra Negra do Norte 2.5 2.8 2.9 3.7 

Serrinha 2.3 2.2 2.7 3.5 

Serrinha dos Pintos 2.6 2.6 2.5 3.3 

Severiano Melo 2.6 2.8 3.2 2.3 

Sitio Novo 2.3 2.6 3.0 3.4 

Taboleiro Grande - 3.8 3.3 3.6 

Taipu - 2.0 2.4 2.1 

Tangara 2.7 2.8 2.6 2.6 

Tenente Ananias - - 2.3 3.3 

Tenente Laurentino Cruz 3.2 3.6 3.9 3.9 

Tibau - 2.6 3.1 2.5 

Tibau do Sul 2.4 2.6 2.9 2.5 

Timbaúba dos Batistas - 2.2 - 3.7 

Touros 1.9 2.2 2.4 * 

Triunfo Potiguar - 2.4 2.9 3.8 

Umarizal 1.9 3.0 2.7 2.1 

Upanema 2.4 2.1 2.9 2.3 

Várzea 2.6 2.7 2.7 2.3 

Venha-Ver 3.0 3.6 3.0 3.0 

Vera Cruz 2.5 2.6 2.5 3.4 

Viçosa 2.5 2.6 - 3.1 

Vila Flor 2.1 3.0 1.4 *** 

Fonte: MEC, INEP. Elaboração: Autor. 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

** Solicitação de não divulgação conforme Portaria INEP nº410. 

*** Sem média na Prova Brasil 2011. 

Nota: Não existem resultados para os municípios de Almino Afonso, Caiçara do Rio do Vento, Ipanguaçu, 

Lucrécia, Major Sales, Monte das Gameleiras, Paraná, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, Santana do Seridó 

e São Pedro. 
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Tabela A.5 – Resultado da População em Idade Escolar dos Municípios do Rio Grande do 

Norte  

Municípios Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Total 

Acari 436 1.411 579 2.426 

Assu 2.493 7.877 2.998 13.368 

Afonso Bezerra 581 1.686 633 2.900 

Água Nova 140 457 205 802 

Alexandria 619 1.837 758 3.214 

Almino Afonso 240 640 297 1.177 

Alto do Rodrigues 628 1.680 651 2.959 

Angicos 531 1.573 684 2.788 

Antonio Martins 344 1.000 396 1.740 

Apodi 1.461 4.553 2.048 8.062 

Areia Branca 1.165 3.501 1.374 6.040 

Arês 654 2.051 851 3.556 

Augusto Severo 475 1.383 600 2.458 

Baia Formosa 478 1.387 487 2.352 

Baraúna 1.470 3.939 1.435 6.844 

Barcelona 176 631 263 1.070 

Bento Fernandes 284 948 375 1.607 

Boa Saúde 493 1.505 610 2.608 

Bodó 132 368 134 634 

Bom Jesus 560 1.528 633 2.721 

Brejinho 600 1.890 722 3.212 

Caiçara do Norte 361 959 387 1.707 

Caiçara do Rio do Vento 163 467 219 849 

Caicó 2.605 8.034 3.097 13.736 

Campo Redondo 453 1.541 645 2.639 

Canguaretama 1.772 5.465 2.120 9.357 

Caraúbas 967 2.692 1.078 4.737 

Carnaúba dos Dantas 326 970 444 1.740 

Carnaubais 490 1.413 546 2.449 

Ceará-Mirim 3.678 11.052 4.506 19.236 

Cerro-Corá 562 1.637 645 2.844 

Coronel Ezequiel 244 884 332 1.460 

Coronel João Pessoa 252 885 315 1.452 

Cruzeta 315 967 445 1.727 

Currais Novos 1.747 5.780 2.385 9.912 

Doutor Severiano 319 972 413 1.704 

Encanto 222 794 330 1.346 

Equador 287 885 383 1.555 

Espírito Santo 569 1.761 734 3.064 

Extremoz 1.348 3.930 1.589 6.867 

Felipe Guerra 217 724 286 1.227 

Fernando Pedroza 120 359 176 655 
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Florânia 378 1.109 541 2.028 

Francisco Dantas 134 378 185 697 

Frutuoso Gomes 186 526 249 961 

Galinhos 127 357 137 621 

Goianinha 1.300 3.703 1.416 6.419 

Governador Dix-Sept Rosado 593 1.759 805 3.157 

Grossos 441 1.275 496 2.212 

Guamaré 700 1.978 796 3.474 

Ielmo Marinho 713 2.073 786 3.572 

Ipanguaçú 850 2.112 797 3.759 

Ipueira 92 279 88 459 

Itajá 426 1.043 414 1.883 

Itaú 249 745 356 1.350 

Jaçanã 354 1.235 495 2.084 

Jandaíra 405 1.162 452 2.019 

Janduís 271 750 315 1.336 

Japi 316 970 347 1.633 

Jardim de Angicos 140 389 145 674 

Jardim de Piranhas 628 1.822 743 3.193 

Jardim do Seridó 409 1.404 616 2.429 

João Câmara 1.873 5.400 2.141 9.414 

João Dias 144 384 190 718 

José da Penha 251 889 291 1.431 

Jucurutu 771 2.265 908 3.944 

Jundiá 187 603 225 1.015 

Lagoa D'Anta 356 1.082 457 1.895 

Lagoa de Pedras 401 1.262 488 2.151 

Lagoa de Velhos 140 429 186 755 

Lagoa Nova 707 2.251 899 3.857 

Lagoa Salgada 430 1.227 536 2.193 

Lajes 479 1.494 621 2.594 

Lajes Pintadas 222 703 287 1.212 

Lucrécia 172 513 222 907 

Luis Gomes 513 1.430 598 2.541 

Macaíba 3.564 10.744 4.355 18.663 

Macau 1.348 3.966 1.530 6.844 

Major Sales 177 505 209 891 

Marcelino Vieira 381 1.213 457 2.051 

Martins 403 1.079 495 1.977 

Maxaranguape 628 1.817 686 3.131 

Messias Targino 208 648 227 1.083 

Montanhas 587 1.977 750 3.314 

Monte Alegre 1.128 3.364 1.405 5.897 

Monte das Gameleiras 92 367 159 618 

Mossoró 11.693 33.628 14.285 59.606 

Natal 32.983 99.872 42.981 175.836 
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Nísia Floresta 1.305 3.878 1.534 6.717 

Nova Cruz 1.800 5.685 2.320 9.805 

Olho-D'Água dos Borges 190 596 214 1.000 

Ouro Branco 185 589 222 996 

Paraná 189 568 224 981 

Paraú 193 553 230 976 

Parazinho 299 921 323 1.543 

Parelhas 875 2.779 1.065 4.719 

Parnamirim 8.937 27.274 10.953 47.164 

Passa e Fica 473 1.642 667 2.782 

Passagem 149 460 188 797 

Patu 579 1.669 679 2.927 

Pau dos Ferros 1.220 3.733 1.578 6.531 

Pedra Grande 197 621 254 1.072 

Pedra Preta 143 426 184 753 

Pedro Avelino 348 1.145 471 1.964 

Pedro Velho 813 2.248 909 3.970 

Pendências 676 1.895 766 3.337 

Pilões 159 437 189 785 

Poço Branco 803 2.372 947 4.122 

Portalegre 348 957 444 1.749 

Porto do Mangue 303 867 356 1.526 

Pureza 503 1.561 548 2.612 

Rafael Fernandes 219 657 256 1.132 

Rafael Godeiro 155 455 162 772 

Riacho da Cruz 169 427 212 808 

Riacho de Santana 227 598 234 1.059 

Riachuelo 408 1.295 507 2.210 

Rio do Fogo 655 1.866 638 3.159 

Rodolfo Fernandes 241 656 270 1.167 

Ruy Barbosa 168 616 297 1.081 

Santa Cruz 1.714 5.497 2.307 9.518 

Santa Maria 276 780 319 1.375 

Santana do Matos 577 1.781 764 3.122 

Santana do Seridó 124 316 140 580 

Santo Antônio 1.106 3.442 1.482 6.030 

São Bento do Norte 171 489 210 870 

São Bento do Trairí 226 646 252 1.124 

São Fernando 136 444 204 784 

São Francisco do Oeste 168 528 238 934 

São Gonçalo do Amarante 4.364 13.647 5.379 23.390 

São João do Sabugí 236 715 326 1.277 

São José de Mipibú 2.245 6.540 2.573 11.358 

São José do Campestre 598 1.991 845 3.434 

São José do Seridó 197 501 235 933 

São Miguel 1.214 3.466 1.389 6.069 
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São Miguel do Gostoso 496 1.527 645 2.668 

São Paulo do Potengí 757 2.358 1.009 4.124 

São Pedro 302 997 380 1.679 

São Rafael 363 1.044 412 1.819 

São Tomé 498 1.672 706 2.876 

São Vicente 248 816 310 1.374 

Senador Eloi de Souza 303 980 431 1.714 

Senador Georgino Avelino 289 662 246 1.197 

Serra Caiada 534 1.548 598 2.680 

Serra de São Bento 281 893 370 1.544 

Serra do Mel 571 1.645 604 2.820 

Serra Negra do Norte 355 1.058 445 1.858 

Serrinha 356 1.159 423 1.938 

Serrinha dos Pintos 199 558 283 1.040 

Severiano Melo 244 742 363 1.349 

Sitio Novo 236 781 380 1.397 

Taboleiro grande 118 346 133 597 

Taipu 649 2.050 785 3.484 

Tangara 759 2.288 986 4.033 

Tenente Ananias 430 1.305 540 2.275 

Tenente Laurentino Cruz 358 841 276 1.475 

Tibau 191 513 203 907 

Tibau do Sul 662 1.711 717 3.090 

Timbaúba dos Batistas 98 270 135 503 

Touros 1.864 5.540 2.084 9.488 

Triunfo Potiguar 199 526 209 934 

Umarizal 493 1.522 615 2.630 

Upanema 677 1.930 772 3.379 

Várzea 243 764 307 1.314 

Venha-ver 182 696 276 1.154 

Vera cruz 573 1.784 784 3.141 

Viçosa 53 250 114 417 

Vila Flor 153 539 205 897 

Total 149.542 449.741 184.825 784.108 

Fonte: IBGE. Elaboração: Autor 
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Tabela A.6 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos Recursos 

Públicos em Educação Fundamental em 2007. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

0,70├─ 0,80 

 
4 

 

Pedra Grande, São Rafael, Tibau do Sul e Timbaúba dos Batistas. 

 

0,80├─ 0,90 54 

Assu, Afonso Bezerra, Alexandria, Alto do Rodrigues, Angicos, Areia 

Branca, Arês, Augusto Severo, Boa Saúde, Bodó, Canguaretama, Carnaubais, 

Cerro-Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, 

Extremoz, Goianinha, Ipanguassu, Jaçanã, Jardim de Piranhas, João Dias, 

Jucurutu, Jundiá, Lagoa de Pedras, Lagoa Nova, Lagoa Salgada, Martins, 

Messias Targino, Monte Alegre, Mossoró, Olho-D’Água dos Borges, 

Parazinho, Pau dos Ferros, Pedro Velho, Pendências, Pilões, Portalegre, Porto 

do Mangue, Pureza, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santana do Matos, São 

Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São José do Seridó, São Miguel 

do Gostoso, São Tomé, São Vicente, Senador Georgino Avelino, Serra Negra 

do Norte, Touros, Umarizal e Várzea. 

 

0,90├─ 0,99 

 

42 

 

Água Nova, Barcelona, Bom Jesus, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, 

Encanto, Fernando Pedroza, Florânia, Francisco Dantas, Jandaíra, Janduís, 

Jardim do Seridó, José da Penha, Lagoa D’Anta, Lagoa de Velhos, Lajes, 

Lajes Pintadas, Luís Gomes, Macaíba, Major Sales, Natal, Nísia Floresta, 

Ouro Branco, Parelhas, Passagem, Pedra Preta, Riacho da Cruz, Rodolfo 

Fernandes, Santa Cruz, Santo Antônio, São Fernando, São Francisco do 

Oeste, São Miguel, São Paulo do Potengi, Senador Eloi de Souza, Serra 

Caiada, Serrinha, Taboleiro Grande, Taípu, Tangará e Tenente Laurentino 

Cruz. 

 
0,99├─ 1,0 

 
2 

 

Pedro Avelino e Riacho de Santana. 

 

1,0 16 

Acari, Antônio Martins, Bento Fernandes, Brejinho, Caiçara do Rio do 

Vento, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Espírito Santo, Frutuoso Gomes, 

Ipueira, Parnamirim, Santana do Seridó, São Bento do Norte, São João do 

Sabugi, Serrinha dos Pintos, Tenente Ananias e Venha-Ver. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Tabela A.7 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos Recursos 

Públicos em Educação Fundamental em 2011. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

0,60├─ 0,70 

 

 

6 

 

Espírito Santo, Riacho da Cruz, Riachuelo, São Rafael, Senador Eloi de 

Souza e Umarizal. 

 

0,70├─ 0,80 

 
 
 
 

38 

 

 

 

 

Afonso Bezerra, Angicos, Antônio Martins, Areia Branca, Arês, Baía 

Formosa, Bom Jesus, Caiçara do Rio do Vento, Canguaretama, Carnaubais, 

Cerro-Corá, Coronel João Pessoa, Extremoz, Frutuoso Gomes, Ielmo 

Marinho, Itajá, Jardim de Piranhas, João Dias, Lagoa D’Anta, Lagoa de 

Velhos, Montanhas, Pedra Grande, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, 

Porto do Mangue, Pureza, Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, São Bento do 

Norte, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do Gostoso, São Tomé, Taipu, 

Tangará, Tenente Ananias, Tibau do Sul e Upanema. 

 

0,80├─ 0,90 46 

Água Nova, Alexandria, Augusto Severo, Barcelona, Boa Saúde, Bodó, 

Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Encanto, Equador, Fernando 

Pedroza, Francisco Dantas, Goianinha, Grossos, Guamaré, Jardim do Seridó, 

José da Penha, Jucurutu, Jundiá, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Lajes 

Pintadas, Luís Gomes, Macaíba, Martins, Maxaranguape, Natal, Olho-

D’Água dos Borges, Parnamirim, Pau dos Ferros, Serra Caiada, Ruy Barbosa, 

Santana do Matos, Santana do Seridó, Santo Antônio, São Fernando, São 

Francisco do Oeste, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Vicente, Senador 

Georgino Avelino, Tenente Laurentino, Timbaúba dos Batistas e Vera Cruz. 

 

0,90├─ 0,99 

 

21 

 

Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Ipanguassu, Ipueira, Lagoa Nova, Lajes, 

Major Sales, Messias Targino, Mossoró, Nísia Floresta, Ouro Branco, Pilões, 

Portalegre, Riacho de Santana, São Bento do Trairí, São José de Mipibú, 

Serra Negra do Norte, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Sitio Novo e Taboleiro 

Grande. 

 
0,99├─ 1,0 

 
- 

 

 

 

1,0 12 

Acari, Assu, Bento Fernandes, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Itaú, Janduís, 

Passagem, Pedra Preta, São João do Sabugi, São José do Seridó e Venha-Ver. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Tabela A.8 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos Recursos 

Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2007. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

0,70├─ 0,80 

 
 

 

11 

 

 

 

Campo Redondo, Carnaubais, Ceará-Mirim, Ipanguassu, Jundiá, Pedra 

Grande, Rafael Fernandes, Riachuelo, São Rafael, Touros e Upanema. 

 

 

0,80├─ 0,90 50 

Assu, Afonso Bezerra, Alexandria, Angicos, Arês, Augusto Severo, Baía 

Formosa, Boa Saúde, Caiçara do Rio do Vento, Caicó, Canguaretama, 

Caraúbas, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Fernando Pedroza, 

Francisco Dantas, Goianinha, Grossos, Itaú, Lagoa de Pedras, Lagoa de 

Velhos, Macaíba, Martins, Messias Targino, Monte Alegre, Mossoró, Nísia 

Floresta, Olho-D’Água dos Borges, Ouro Branco, Parelhas, Pendências, 

Pureza, Riacho da Cruz, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São José de 

Mipibu, São Miguel do Gostoso, São Pedro, São Tomé, São Vicente, Senador 

Eloi de Souza, Senador Georgino Avelino, Serra do Mel, Serra Negra do 

Norte, Tenente Ananias, Tenente Laurentino, Tibau do Sul, Timbaúba dos 

Batistas, Várzea e Vera Cruz. 

 

0,90├─ 0,99 

 

40 

 

Bom Jesus, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Doutor Severiano, 

Equador, Espírito Santo, Florânia, Frutuoso Gomes, Ielmo Marinho, Itajá, 

Jaçanã, Jandaíra, Jardim de Piranhas, João Dias, José da Penha, Lajes 

Pintadas, Major Sales, Maxaranguape, Montanhas, Natal, Parazinho, 

Passagem, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pilões, Porto do Mangue, Riacho de 

Santana, Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, Santo Antônio, São Bento do Norte, 

São Francisco do Oeste, São José do Seridó, São Paulo do Potengi, Serra 

Caiada, Sitio Novo, Taipu, Tangará, Venha-Ver e Viçosa. 

 
0,99├─ 1,0 

 
3 

 

Brejinho, Lagoa D’Anta e Santana do Seridó 

 

1,0 19 

Acari, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Bento Fernandes, Bodó, 

Cruzeta, Ipueira, Janduís, Jardim do Seridó, Luís Gomes, Parnamirim, Pedra 

Preta, Santana do Matos, São Fernando, São João do Sabugi, Serrinha, 

Serrinha dos Pintos e Taboleiro Grande. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Tabela A.9 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos Recursos 

Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2007. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

0,60├─ 0,70 

 

 

3 

 

São Rafael, Tibau do Sul e Timbaúba dos Batistas. 

 

0,70├─ 0,80 

 
 
 
 

28 

 

 

 

 

Afonso Bezerra, Boa Saúde, Bodó, Cerro-Corá, Fernando Pedroza, Itaú, 

Janduís, Jardim de Piranhas, Jucurutu, Lagoa Salgada, Messias Targino, 

Olho-D’Água dos Borges, Parazinho, Pedra Grande, Pedro Velho, 

Pendências, Portalegre, Porto do Mangue, Pureza, Riachuelo, Rodolfo 

Fernandes, Ruy Barbosa, Santana do Matos, Senador Georgino Avelino, 

Serra Negra do Norte, Sitio Novo, Várzea e Vera Cruz. 

 

0,80├─ 0,90 42 

Alexandria, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Arês, Augusto Severo, Bento 

Fernandes, Caraúbas, Doutor Severiano, Equador, Extremoz, Goianinha, 

Grossos, Itajá, Jaçanã, Jandaíra, João Dias, José da Penha, Lagoa D’Anta, 

Lagoa Nova, Lajes Pintadas, Luís Gomes, Macaíba, Mossoró, São Bento do 

Norte, São Francisco do Oeste, São Gonçalo do Amarante, São José de 

Mipibú, São José do Seridó, São Miguel, São Miguel do Gostoso, São Paulo 

do Potengi, São Tomé, São Vicente, Serra Caiada, Serrinha, Serrinha dos 

Pintos, Taipu, Tenente Laurentino Cruz, Touros, Umarizal, Upanema e 

Viçosa. 

 

0,90├─ 0,99 

 

19 

 

Apodi, Baía Formosa, Barcelona, Bom Jesus, Brejinho, Ceará-Mirim, 

Coronel João Pessoa, Cruzeta, Encanto, Francisco Dantas, Maxaranguape, 

Natal, Parelhas, Pau dos Ferros, São Antônio, São João do Sabugí, Senador 

Eloi de Souza, Taboleiro Grande e Tangará. 

 
0,99├─ 1,0 

 
- 

 

 

 

1,0 9 

Antônio Martins, Caicó, Espírito Santo, Ipueira, Lajes, Parnamirim, Pedro 

Avelino, São Bento do Norte e Venha-Ver. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Tabela A.10 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Iniciais na Educação Fundamental em 2011. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

 

0,50├─ 0,60 

 

1 

 

Touros. 

 

0,60├─ 0,70 

 

 

11 

 

 

Caiçara do Rio do Vento, Canguaretama, Coronel Ezequiel, Fernando 

Pedroza, Grossos, Lagoa de Pedras, Macaíba, São Bento do Norte, São José 

de Mipibu, São Pedro e Várzea. 

 

0,70├─ 0,80 

 
 
 
 

26 

 

 

 

 

Assu, Boa Saúde, Bom Jesus, Caicó, Frutuoso Gomes, Goianinha, Ielmo 

Marinho, Itaú, José da Penha, Martins, Messias Targino, Natal, Olho-D’Água 

dos Borges, Pedro Velho, Pendências, Pilões, Riacho do Cruz, Rio do Fogo, 

Rodolfo Fernandes, Santa Cruz, Santana do Matos, Santana do Seridó, 

Taboleiro Grande, Taipu, Tangará e Timbaúba dos Batistas. 

 

0,80├─ 0,90 29 

Augusto Severo, Baía Formosa, Bodó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais 

Novos, Equador, Itajá, Jandaíra, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Major 

Sales, Montanhas, Monte Alegre, Nísia Floresta, Ouro Branco, Parnamirim, 

Porto do Mangue, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, São Miguel do 

Gostoso, São Vicente, Senador Georgino Avelino, Serra Caiada, Tenente 

Ananias, Tenente Laurentino Cruz, Upanema, Vera Cruz e Viçosa. 

 

0,90├─ 0,99 

 

21 

 

Apodi, Bento Fernandes, Carnaúba dos Dantas, Florânia, Jaçanã, Lajes 

Pintadas, Luís Gomes, Mossoró, Parelhas, Pedra Grande, Pedro Avelino, 

Riachuelo, São Antônio, São Bento do Trairí, São Gonçalo do Amarante, São 

Paulo do Potengí, São Tomé, Serra do Mel, Serrinha, Sitio Novo e Tibau do 

Sul. 

 
0,99├─ 1,0 

 
2 

 

Maxaranguape e São Francisco do Oeste 

 

1,0 18 

Acari, Angicos, Antônio Martins, Cruzeta, Doutor Severiano, Guamaré, 

Ipanguassu, Janduís, Jardim do Seridó, Parazinho, Pedra Preta, São João do 

Sabugí, São José do Seridó, São Rafael, Senador Eloi de Souza, Serra Negra 

do Norte, Serrinha dos Pintos e Venha-Ver. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Tabela A.11 – Distribuição dos Municípios por Classe de Eficiência na Alocação dos 

Recursos Públicos nas Séries Finais na Educação Fundamental em 2011. 

Classes de 

Eficiência 

Número de 

Municípios Municípios 

0,70├─ 0,80 

 
 

 

8 

 

 

 

Janduís, Luís Gomes, Pendências, Rodolfo Fernandes, São Rafael, Serrinha 

dos Pintos, Umarizal e Várzea. 

 

 

0,80├─ 0,90 33 

Angicos, Arês, Augusto Severo, Caiçara do Rio do Vento, Encanto, Espírito 

Santo, Guamaré, Ielmo Marinho, João Dias, José da Penha, Lagoa D’Anta, 

Lagoa Nova, Messias Targino, Mossoró, Parazinho, Passagem, Pedra Preta, 

Portalegre, Riachuelo, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, São 

Francisco do Oeste, São Gonçalo do Amarante, São João do Sabugí, São José 

de Mipibu, São Miguel do Gostoso, São Pedro, São Vicente, Senador Eloi de 

Souza, Senador Georgino Avelino, Tenente Ananias, Tibau do Sul e Touros. 

 

0,90├─ 0,99 

 

29 

 

Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Barcelona, Boa Saúde, Caraúbas, 

Coronel Ezequiel, Doutor Severiano, Equador, Extremoz, Frutuoso Gomes, 

Itajá, Jardim de Piranhas, Jucurutu, Natal, Olho-D’Água dos Borges, Pedro 

Avelino, Pedro Velho, Pureza, Riacho de Santana, Rio do Fogo, Santo 

Antônio, São Miguel, Serra do Mel, Sitio Novo, Taipu, Tangará, Tenente 

Laurentino Cruz, Venha-Ver e Viçosa. 

 
0,99├─ 1,0 

 
1 

 

Upanema. 

 

1,0 29 

Acari, Apodi, Baía Formosa, Bento Fernandes, Bom Jesus, Brejinho, Caicó, 

Campo Redondo, Ceará-Mirim, Cruzeta, Goianinha, Ipanguassu, Itaú, 

Jaçanã, Lagoa Salgada, Lucrecia, Macaíba, Montanhas, Parelhas, 

Parnamirim, Pau dos Ferros, Santana do Matos, São Fernando, São José do 

Seridó, São Paulo do Potengí, Serra Caiada, Serra Negra do Norte, Serrinha e 

Taboleiro Grande. 

 

Fonte: Estimações do DEA. Elaboração: Autor 
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Quadro A.1 – Municípios que Foram Excluídos da Análise e seus Motivos.  

2007 

Municípios Motivos da Exclusão da Pesquisa 

Almino Afonso Resultado do IDEB 

Baraúna Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação  

Caiçara do Norte Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Felipe Guerra Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Galinhos Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Governador Dix-Sept Rosado Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Guamaré Recursos do FUNDEB 

Japi Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Jardim de Angicos Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

João Câmara Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Lucrécia Resultado do IDEB 

Macau Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Marcelino Vieira Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Monte das Gameleiras Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Nova Cruz Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Paraná Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Paraú Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Passa e Fica Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Patu Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Poço Branco Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Rafael Godeiro Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Santa Maria Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

São Bento do Trairí Resultado do IDEB 

São José do Campestre Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Serra de São Bento Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Severiano Melo Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Tibau Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação. 

Triunfo Potiguar Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Vila Flor Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação. 

2011 

Almino Afonso Resultado do IDEB 

Baraúna Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Caiçara do Norte Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Felipe Guerra Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Galinhos Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Governador Dix-Sept Rosado Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Japi Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Jardim de Angicos Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

João Câmara Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Lucrécia Resultado do IDEB 

Macau Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Marcelino Vieira Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Monte das Gameleiras Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 
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Nova Cruz Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Paraná 

Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas, Taxa de Reprovação e 

Resultado do IDEB 

Paraú Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Passa e Fica Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Patu Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Poço Branco Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Rafael Godeiro Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Santa Maria Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

São José do Campestre Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Serra de São Bento Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Severiano Melo Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Tibau Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Touros Resultado do IDEB 

Triunfo Potiguar Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Vila Flor Recursos do FUNDEB, Número de Salas de Aulas e Taxa de Reprovação 

Elaboração: Autor. 
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Quadro A.2 – Variáveis de Insumo e Produto e Metodologias Utilizadas na Avaliação de 

Eficiência dos Gastos em Educação.  

Autor Amostra Insumo Produto Metodologia 

Gupta e 

Verhoeven 

(2001) 

Trinta e sete 

países africanos 

 

Gasto per capita em 

educação 

Matrículas no ensino 

primário, matrículas no 

ensino secundário e taxa 

de analfabetismo. 

FDH 

Jayasuriya e 

Wodon (2002) 

Setenta e seis 

países em 

desenvolvimento 

Produto per capita, 

gasto per capita e taxa 

de alfabetização. 

Matrículas no ensino 

primário 

Painel 

Waldo (2006) Suécia Custo total em 

educação 

Desempenho escolar e taxa 

de aprovação 

DEA 

 

 

 

 

Herrera e Pang 

(2005) 

 

 

 

 

Cento e quarenta 

países 

 

 

Gasto público em 

educação per capita, 

taxa de analfabetismo 

(% de pessoas com 

idade superior a 15 

anos) e razão professor 

– aluno. 

Matrículas no ensino 

primário e no ensino 

secundário, taxa de 

analfabetismo (% de 

pessoas com idade entre 15 

e 24 anos), número médio 

de anos na escola, primeiro 

grau completo (15 anos ou 

mais), segundo grau 

completo (15 anos ou 

mais) e escores de 

aprendizado. 

 

 

 

 

DEA e FDH 

 

Sutherland et 

al. (2007) 

 

OCDE 

Gasto por aluno, 

Background 

socioeconômico do 

aluno, razão professor 

– aluno e 

disponibilidade de 

computador. 

 

Escores do Pisa e equity 

objective 

 

DEA e 

Fronteira 

Estocástica 

 

Sousa, 

Cribari-Neto e 

Stosic (2005). 

 

Brasil – 

municípios 

 

Gasto corrente, número 

de professores, taxa de 

mortalidade e serviços 

hospitalares e de saúde. 

População total residente, 

População alfabetizada, 

matrícula por escola, 

estudantes que frequentam 

escola, estudantes 

aprovados por escola, 

estudantes no ano correto, 

domicílios com acesso a 

água potável, a esgoto e a 

coleta de lixo. 

 

 

 

DEA 

 

Miranda 

(2006) 

Brasil – 

municípios 

Total da despesa 

orçamentária municipal 

Número de crianças 

matriculadas na rede 

municipal de ensino básico 

 

DEA 

Façanha e 

Marinho 

(2001) 

Brasil – 

Instituições de 

Ensino Superior 

Total de docentes; 

Total de docentes em 

tempo integral; 

Total de docentes em 

tempo parcial; 

Total de servidores. 

Total de ingressantes 

através de vestibular; 

Total de docentes com 

doutorado; 

Total de matrículas: área 

de ciências exatas e da 

terra; 
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Total de matrículas: área 

de ciências biológicas; 

Total de matrículas: área 

de engenharias/tecnologia; 

Total de matrículas: área 

de ciências da saúde; 

Total de matrículas: área 

de ciências agrárias; 

Total de matrículas: área 

de ciências sociais 

aplicadas; 

Total de matrículas: área 

de ciências humanas; 

Total de matrículas: área 

de linguística, letras e 

artes; 

Total de cursos; 

Inscrições em primeira 

opção / vagas oferecidas. 

 

 

 

 

 

 

DEA 

 

 

Brunet et al. 

(2006) 

 

 

Brasil – estados. 

 

Despesa dos estados 

em educação e cultura 

Número de alunos por 

professor, de escolas, 

percentual de matrículas e 

investimento da Lei de 

Audiovisual e da Rouanet 

por mil habitantes. 

 

 

FDH 

Ribeiro (2008) Brasil e Países da 

América Latina 

Consumo do Governo Desempenho do setor 

público nas áreas de 

administração, educação, 

saúde, equidade e 

desempenho econômico. 

DEA 

 

 

Almeida e 

Gasparini 

(2011) 

 

Paraíba – 

Municípios  

Número total de 

professores, média de 

horas-aulas diárias, 

multiplicado pelo 

número de alunos 

matriculados; 

quantidade de escolas 

públicas com energia 

elétrica e sistema de 

esgoto. 

Nível de aprendizagem dos 

alunos, conforme notas da 

Prova Brasil, bem como o 

inverso das despesas totais 

das cidades no Ensino 

Fundamental. 

 

 

DEA 

Elaboração: Autor. 
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ANEXO 

 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil em sua Seção III, estabelece ao 

Ensino Fundamental. 

 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão 

mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005) 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 
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§ 5
o
  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e 

distribuição de material didático adequado.      (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos 

currículos do ensino fundamental.      (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os 

cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 

responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado 

por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas 

igrejas ou entidades religiosas; ou 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 

responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos 

do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 

religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 

trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 

autorizadas nesta Lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 

dos sistemas de ensino. 

 

 

 


