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Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?
Nosso sistema está ampliando o abismo social e nos afastando da igualdade de oportunidades

Aprendizagem adequada em Matemática (ANA 2016 e Saeb 2015)
100,0%

85,0%

80,0%

75,0%

50,0%

25,0%

5x
maior
14,4%

9x
maior
7,8%

58,2%

22x
maior
2,5%

0,0%

3º EF

Berço das
desigualdades
Fonte: INEP/MEC. Elaboração: Todos Pela Educação.

5º EF

NSE muito alto

NSE muito baixo

9º EF

Educação e desigualdade: o que fazer?

• Tratamento desigual aos desiguais: mais para quem
tem menos
• Mais do quê?

Condições e insumos que favoreçam maior
qualidade, melhor fluxo e maior conclusão

Fundef/Fundeb,
referência
mundial
de indução
Desigualdade de recursos
financeiros
- 2015
Os municípios com
menos recursos
disponíveis para a
Educação são
efetivamente aqueles
com estudantes mais
pobres – e que mais
demandam insumos
educacionais
Fonte: Inep/MEC e Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno. Elaboração: Todos Pela Educação.

A inauguração de um capítulo de Equidade
no sistema educacional brasileiro tem se
mostrado um consenso no debate.
Mas como podemos induzir isso?

Fundef/Fundeb,
referência
mundial
de indução
Fundeb: oportunidade
para redução
de desigualdades

Diferença de Valor/aluno-ano (VAA)
entre municípios brasileiros
Se não houvesse
Fundeb

Até
10.012%

• Mas a diferença que permanece ainda é
grande...

.

Turiaçu-MA: R$ 2.936,81

Até
564%

Com Fundeb atual

Novo Fundeb

• Fundeb se mostrou eficaz em reduzir as
gigantescas diferenças de financiamento
que existiam entre municípios.

?

.

Pinto Bandeira-RS: R$ 19.511,40

Fonte: Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno.

Fundef/Fundeb,
referência
mundial
de indução
Fundeb: oportunidade
para redução
de desigualdades

Tanno, C. (2017):
Complementação da União, em que pese seu
inegável efeito redistributivo, está sujeita a
distorções:

• Fundeb se mostrou eficaz em reduzir as
gigantescas diferenças de financiamento
que existiam entre municípios.

 Ineficiência alocativa de 31% na
complementação da União (recursos
desnecessários para a equalização

• Mas a diferença que permanece ainda é
grande...

o 93% das redes que necessitavam recursos
para equalização receberam montante
aquém do necessário.

• ... e parte considerável dos recursos não é
alocada adequadamente.

Fonte: Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno.

Fundef/Fundeb,
de indução
Fundeb: ineficiênciareferência
alocativa damundial
complementação
Municípios que recebem complementação, mas não precisariam

Canãa dos Carajás-PA: R$ 7.696

.
..

.

Recife-PE: R$ 7.333

São Francisco do Conde-BA: R$ 6.609
Salvador-BA: R$ 6.446

Fonte: Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno.

Fundef/Fundeb,
de indução
Fundeb: ineficiênciareferência
alocativa damundial
complementação
Municípios que não recebem complementação, mas precisariam

.

Marechal Thaumaturgo-AC: R$ 3.203

Campinápolis-MT: R$ 3.403

.

.

.

Santa Luzia do Itanhy-SE: R$ 3.497

São João da Ponte-MG: R$ 3.445

Fonte: Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno.

O “novo” Fundeb pode ser ainda mais
equitativo.
E as sugestões do Todos Pela Educação
vão nesse sentido.

Fundeb: oportunidade para redução de desigualdades

Diferença de Valor/aluno-ano (VAA)
entre municípios brasileiros
Se não houvesse
Fundeb
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Como avançar na
equalização do valor
investido por aluno
entre as redes de
todo país?

?

Fonte: Câmara dos Deputados – Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico número 24/2017 – Claudio Riyudi Tanno.

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades

1

Mecanismo redistributivo intraestadual passar a incorporar, na definição do repasse às redes, um
fator adicional de ponderação que considera a capacidade fiscal de financiamento da Educação e/ou
nível socioeconômico de cada ente para além do Fundeb
Objetivo: reduzir iniquidades no valor total disponível por aluno entre redes do mesmo Estado.

Exemplo ilustrativo:
Mecanismo atual de distribuição:
- Fundeb distribui o mesmo Valor/aluno-ano para
todas as redes de ensino do Estado, independente da
disponibilidade total de recursos de cada uma.

Mecanismo proposto de distribuição:
- Fundeb passar a considerar o valor total de recursos
nas redes para definir valor distribuído (pondera pelas

(pondera apenas pelas matrículas nas diferentes etapas)

- VAA Fundeb não é mais o mesmo para todas as redes!

Valor/aluno-ano - FUNDEB

Valor/aluno-ano - demais recursos

matrículas nas diferentes etapas e pelo valor total disponível)

Valor/aluno-ano - FUNDEB

Valor/aluno-ano - demais recursos

VAA Fundeb
Rede Municipal A

Rede Municipal B

Rede Municipal C

Rede Municipal A

Rede Municipal B

Rede Municipal C

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades

2

Complementação da União passar a ser diretamente para redes de ensino, considerando o
total de receitas vinculadas à Educação
Objetivo: reduzir ineficiência alocativa e fortalecer possibilidade de equalizar valor total disponível para a Educação entre redes de todo País.

Exemplo ilustrativo:

Mecanismo atual de
distribuição:

Mecanismo proposto de
distribuição:

- Visão por Estado,
considerando o Valor/aluno-ano
calculado com base nos
recursos do Fundeb.

- Visão por rede de ensino,
considerando o Valor/alunoano total disponível para a
Educação.

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades

Simulações preliminares de efeito dessa proposta:
Ainda sem considerar a possibilidade de ampliação da complementação da União (o que elevaria potencial
redistributivo)

Ampliação do menor Valor Aluno/Ano total do país em 33%
Redução da razão máximo/mínimo no país em 29%
Redução da desigualdade total de recursos entre os entes em 15%

Além da maior equalização de recursos, o
Fundeb pode promover fortes induções:

Transparência e boas práticas de gestão e
colaboração.

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades

3

Transparência para melhor controle social
Objetivo: Aprimorar as ferramentas de informação dos dados sobre utilização dos recursos, em movimento de accontability que permita
atuação mais qualificada dos CACS e apoio técnico mais eficiente do Governo Federal

Definição de
padrões
nacionais para
reporte dos
dados

Comparabilidade

SIOPE
aprimorado,
com maior
desagregação
dos dados

Mudança na
governança
dos CACS para
melhorar
fiscalização

Transparência

Fiscalização da
comunidade

Controle social
efetivo e maior
eficiência do
apoio técnico

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades

4

Indução de boas práticas de gestão educacional (qualidade e equidade)
Objetivo: Sistematização, divulgação e estímulo de boas práticas das redes de ensino por Instância Tripartite, sendo referências para pacto
colaborativo de avanço da qualidade e equidade da aprendizagem, contando com indução via complementação da União

Instância
Tripartite

União

União, Estados e
Municípios

Sistematização e Complementação
divulgação de boas adicional para pacto
práticas de gestão de aprendizagem
Definição
condicionante

Aprimoramento do Fundeb: oportunidade para mais um passo na
redução de desigualdades
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Mecanismo intraestadual redistributivo de acordo com capacidade fiscal e/ou NSE

Complementação da União diretamente aos entes com menores VAA totais

Transparência para melhor controle social

Indução de boas práticas de gestão educacional

Obrigada!
Priscila Cruz
(11) 3145 5377
priscila@todospelaeducacao.org.br

