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RESUMO

Este artigo se propõe a avaliar a utilização dos recursos públicos (gastos) do Município de Aracaju- SE na
educação, mais especificamente no nível fundamental do ensino básico. Esta avaliação é realizada mediante a
comparação do valor da despesa direta efetuada pelo Governo municipal na Educação, segundo a
classificação funcional dos orçamentos, e os resultados obtidos pelos estudantes de rede municipal no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos períodos de 2005, 2007, 2009 e 2011. Além disso,
verificar os elementos que levaram à implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em 2006.
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RESUMÉN

Este artículo tiene como objetivo evaluar el uso de los recursos públicos(gastos), del Municipio de Aracaju-SE
en la educación, especialmente en el nivel fundamental de la educación básica. Esta evaluación se lleva a
cabo comparando el valor de los gastos directos realizados por el gobierno municipal en materia de
educación, de acuerdo con la clasificación funcional de los presupuestos, y los resultados obtenidos por los
estudiantes en el índice municipal de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) para los períodos de 2005,
2007, 2009 y 2011. Además, verificar la información que condujo a la creación del Fondo de Mantenimiento y
Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (FUNDEB) en 2006.
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1. INTRODUÇÃO

A educação situa-se no âmbito das responsabilidades do Poder Público, compondo o núcleo central dos atuais
sistemas de bem estar social, já que absorve quantidade expressiva de recursos públicos. Esses recursos
viabilizam a formulação e implementação das políticas educacionais.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 afirma, em seu artigo 6º, que a educação é um
direito social, o primeiro a ser citado na ordem dos direitos sociais que estabelecem a igualdade entre os
brasileiros. A mesma também afirma que “a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e que “tenha garantia de padrão de
qualidade”. Além disso, prevê que o Ensino Fundamental seja obrigatório e gratuito, com atuação prioritária
dos municípios, estados e do Distrito Federal.

Neste mesmo sentido Chizzotti (1996, p. 53) observa que a educação foi inserida no país mais como “[..] um
reconhecimento formal de um direito subjetivo dos cidadãos que uma obrigação efetiva do Estado”. Este
dever repassado aos Estados e municípios deve ter origem na receita resultante de impostos na manutenção
e desenvolvimento do ensino.

Sendo assim a União, Estados, Distrito Federal e Municípios aparecem como responsáveis pela organização,
em regime de colaboração, do sistema de ensino. Para que a educação ocorra de modo satisfatório,foi
destinado um aumento da participação das receitas da União destinadas à educação frisa-se que nunca
menos de 18%, mantendo-se o percentual mínimo de 25% para Estados, Distrito Federal e Municípios (Artigo
212). Portanto, ao abordar questões como a universalização, qualidade e despesa do Ensino Básico público, a
Constituição demanda aos governantes a qualidade (eficiência) do gasto público na Educação.

Neste contexto se faz necessário discutir a melhoria da qualidade dos níveis de ensino, através do
financiamento da Educação Básica, com impactos de longo prazo para a educação, e ainda é importante
identificar e compreender como se organizam o financiamento e o gasto realizado pelo poder público, tanto
no âmbito nacional como local gerandoos bens e serviços educacionais. Portanto, é a partir da análise dos
gastos públicos destinados a Educação que este trabalho apresenta uma série de dados e informações sobre o
financiamento da educação básica especificamente no município de Aracaju- SE.

Para a realização do trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas em fontes secundárias. Foram estudados e
analisados ainda, dados de órgãos oficiais responsáveis pela organização e manutenção da educação na
esfera mundial, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), na esfera
nacional o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(INEP), Conferência Nacional
de Educação (CONAE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já no nível estadual e municipal
foram analisados dados dos relatórios do tesouro da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) de Aracaju.
Também foram examinados livros que abordam o tema do presente trabalho e artigos científicos que
discorrem sobre gastos com Educação no Brasil e Aracaju.

A estrutura do trabalho preocupou-se em dar uma sequência coerente para as explicações da reflexão final
sendo dividido em três partes. A primeira parte contém o referencial teórico que aborda o conceito e as
características gerais de qualidade do gasto público com Educação. Logo depois, salienta-se um breve
histórico sobre as fontes de financiamento da educação no Brasil e Aracaju. Em seguida, apresenta-se as
análises e resultados da pesquisa quantitativa da educação do município de Aracaju, evidenciando a evolução
e o desenvolvimento dos gastos e o IDEB entre os anos de 2005 a 2011.
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2 CÁLCULO DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO NA EDUCAÇÃO

A palavra qualidade encontra muitas definições. Uma delas que pode ser atribuída é o de “eficiência”,
segundo Houaiss e Villar (2001, p.128), que por sua vez pode significar “a virtude ou característica de se
conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro e/ou dispêndios de energia, tempo, dinheiro ou meios”.
Já para Elsevier (2012, p. 44) “a eficiência é o indicador de mensuração da avaliação dos efeitos das políticas
sociais em termos abrangentes de bem- estar e benefícios para a sociedade”. Para ele qualidade é sinônimo
de eficiência.

Nesse contexto, qualidade do gasto público resulta em melhorar a eficiência desse gasto, ou seja,
determinado investimento deverá ser concluído com o menor custo possível e gerar o máximo de benefícios
para a sociedade. Para Abrahão (2005) qualidade de gastos públicos é:

Os instrumentos de atuação dos governos. Mediante sua utilização, os governos
definem as prioridades em relação à prestação de serviços públicos básicos e aos
investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são, portanto, a evidenciação
das políticas de gestão efetuadas pelos governos. (ABRAHÃO,2005, p.845).

As despesas efetuadas pelos governos devem estar de acordo com as metas e atividades de planejamento
público e a formulação de políticas sociais nas diferentes áreas de sua atuação: saúde, educação, segurança
pública, entre outras, com o objetivo de elevar o nível de bem-estar da população. Como afirma Filellini
(1994):

Os investimentos públicos contribuem para a melhoria da produtividade a longo
prazo, sendo condição preponderante para o investimento privado. O investimento
público oferece externalidades positivas, com retornos consideráveis. (FILELLINI,
1994, p. 142-143).

No caso da educação, as despesas devem promover a eficiência na prestação dos serviços com o objetivo de
alcançar a eficácia nos sistemas de ensino, de forma a atingir resultados aceitáveis de desempenhos, refletida
no melhor desenvolvimento cognitivo dos estudantes. A qualidade do ensino público nas redes municipal e
estadual é mensurada através de uma ponderação dos resultados das notas dos estudantes em avaliações
realizada pelo governo.

Esta avaliação é realizada mediante a comparação do valor da despesa efetuada pelas administrações diretas
na Função Educação, segundo a Classificação Funcional dos Orçamentos, e os resultados obtidos pelos
estudantes no IDEB. Estas duas avaliações são realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) a primeira todos
os anos, já segunda a cada dois anos, as duas se propõem a mensurar o nível de aprendizado, competências
e habilidades dos estudantes do Ensino Básico.

Para avaliar a qualidade do gasto público no município de Aracaju, as seguintes variáveis foram selecionadas:

a) receita e despesas municipais com Educação;

b) nota do IDEB na rede municipal de Ensino Básico.
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As duas variáveis permitem calcular o desempenhodos estudantes do Ensino Básico da rede municipal.

Como o objetivo básico do trabalho é analisar a qualidade do gasto público do município de Aracaju em
educação através da relação entre o desempenho dos estudantes no Ensino Básico e a despesa efetuada na
Função Educação segundo a classificação funcional, tem-se:

Q = Indicador de Receita e Despesa na Função Educação X Indicador de Desempenho dos Estudantes

Q é o indicador de qualidade do gasto público na Função Educação para o município de Aracaju.As principais
vantagens da utilização do indicador de qualidade do gasto público na educação são a sua facilidade de
construção e a interpretação dos resultados obtidos através da simples comparação entre municípios do
mesmo Estado ou outros da federação.

3 FONTES DE FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A educação pública no Brasil ocorre da obrigatoriedade do investimento público em educação. De acordo com
as normas legais vigentes deve ser realizada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios, que têm a responsabilidade e competência pela manutenção e expansão de três sistemas de
ensino. Para viabilizar os gastos com esses sistemas, foi estabelecida uma estrutura de financiamento
correspondente.

O processo de financiamento da educação no país encontra-se na atualidade fundamentado nos seguintes
aspectos normativo: Constituição Federal (CF) de 1988, Emenda Constitucional nº. 53/2006 – Fundeb, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº. 9.424/96), Constituições Estaduais (CE) e Leis Orgânicas dos
Municípios (LOM).

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) recomenda aos países em
desenvolvimento um gasto mínimo de 10% do PIB com educação o Brasil investe 5,7% do PIB no setor de
acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sobre este assunto Conferência Nacional de
EducaçãoCONAE (2010) afirmou:

O fato de termos um PNE (Plano Nacional da Educação) em vigor que não estabelece
percentuais de investimentos em relação ao PIB para o setor educacional e diminui o
peso da educação nos gastos nacionais, prejudicando o desenvolvimento do país
(CONAE, 2010, p. 180).

A estrutura de financiamento da educação brasileira é fortemente baseada em impostos. Isso significa que
parcela expressiva dos recursos, principalmente de estados, Distrito Federal e municípios, é proveniente da
arrecadação tributária, sobretudo em razão da vinculação de impostos. Essa forma de financiamento para a
educação – reserva de determinado porcentual do valor arrecadado mediante impostos – tem sido uma das
medidas políticas mais importantes para garantir a disponibilidade de recursos para o cumprimento de
responsabilidades do poder público nessa área.

Neste sentido, a área de educação historicamente conviveu com normas constitucionais, tanto que a
Constituição Federal (CF) de 1988 aprovou alguns artigos em defesa dos recursos reservados à educação
pública. O Art. 212 diz que:
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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 (EC no 14/96 e EC no 53/2006). (BRASIL, 1988, p.124)

Já o § 6º do mesmo art. afirma que:

As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do
salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (BRASIL,
1988, p.125)

O financiamento da educação no Brasil apresenta-se como tema central, não somente o desenvolvimento no
aspecto educacional, mas também o desenvolvimento nacional. Para isso, é necessário que o financiamento
da educação seja redimensionado e que o ensino ocorra com qualidade satisfatória de forma a contemplar as
diferentes etapas e modalidades bem como as diversas regiões do país.

A aprovação do FUNDEB em 2006 ocorreu em função desse debate, da pressão pelo maior envolvimento da
União no financiamento da Educação Básica e pela necessidade de correção dos problemas apresentados com
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF). O FUNDEB veio com novas regras e inclusão de
novos níveis de ensino e recursos sendo aprovado para um período de 14 anos, compreendendo os anos de
2006 a 2020.

O FUNDEB é caracterizado como um fundo de natureza contábil, com repasses automáticos de recursos aos
estados e municípios, de acordo com o número de alunos atendido em cada rede de ensino. É formado, no
âmbito de cada Estado, por diferentes fontes arrecadadas, além de fixa um valor mínimo por aluno. Outro
aspecto importante é que destina 60% para o pagamento dos profissionais do magistério.

[...] O fundo intensifica processo de correção das desigualdades porque a União
complementará os Fundos que não atingirem o mínimo per capita por aluno,
estipulado nacionalmente. E a tendência geral será a de favorecer Estados e
Municípios das regiões mais pobres do País. Mas a principal medida do Fundo é a de
subvincular 60% dos seus recursos para os salários dos professores. Sem salário não
há trabalho digno e de qualidade. (MELCHIOR, 2008, p. 28)

A concepção governamental do FUNDEB parte da análise de que a desigualdade regional brasileira implica em
uma desigualdade na arrecadação de recursos próprios pelo sistema tributário, representando um montante
“per capita” reduzido para a educação em alguns Estados em comparação com os Estados mais
desenvolvidos. Assim estes, ao não atingirem o mínimo nacional, definido a cada ano, teriam uma
complementação com recursos da União.

Busca-se o estabelecimento do regime de colaboração entre os entes federados. Para que exista a redução
das desigualdades interestaduais. Ao analisar o objetivo governamental apresentado no FUNDEB, Callegari
(2009) observa que:
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O objetivo que se busca alcançar, com o FUNDEB, é tornar mais efetiva a cooperação
entre diferentes níveis de governo, no provimento dos recursos e nas
responsabilidades assumidas, em relação à universalização e à qualidade desse nível
de ensino obrigatório. (CALLEGARI, 2009, p.15).

De acordo com Castro (2008, p. 115), os mecanismos anteriores de redistribuição estavam vinculados a
critérios não-educacionais como renda “per capita” e população total, sendo que, excluídas as exceções, “a
capacidade de investimento de Estados e Municípios era inversamente proporcional às responsabilidades de
cada um na manutenção das redes de ensino fundamental.”

A própria composição do FUNDEB consiste de acordo com a Constituição Federal (CF-1988), Constituições
Estaduais (CE) e Lei Orgânica dos Municípios (LOM), relativo ao percentual mínimo de 18% das receitas com
impostos da União (Imposto de Renda – IR, Imposto de Importação – II, Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, Imposto Territorial Rural – ITR) e sobre a
Contribuição do Salário Educação, 25% das receitas com impostos dos Estados (Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores – IPVA, Imposto de
Transmissão de Direitos– ITD e Fundo de Participação dos Estados sobre os Impostos Federais – FPE) e 25%
das receitas com impostos dos Municípios (Participação dos Municípios sobre os Impostos Estaduais – ICMS e
IPVA – e Fundo de Participação dos Municípios sobre os Impostos Federais – FPM).

Assim, pode- se concluir que, a União deve aplicar recursos na execução de alguns programas/ações próprios,
além de poder transferir recursos para os sistemas estaduais e municipais. Na composição de suas receitas,
os estados somam os recursos recebidos da União aos provenientes de suas fontes, os quais são utilizados na
manutenção e expansão de seus sistemas de ensino. Por sua vez, na composição dos recursos destinados à
manutenção e expansão de suas redes de ensino, os municípios recebem recursos da União e dos estados, os
quais são somados aos seus recursos próprios.

Os recursos repassados a Estados e Municípios são complementados pela União (função supletiva) sempre
que o valor médio per capitanão alcançar o valor mínimo nacional definido anualmente. Essa quantia é
estabelecida a partir de estudos realizados pelo INEP, representando o montante de investimento necessário
por aluno para a manutenção e melhoria da educação básica (artigo 4º da Lei do FUNDEB).

Neste contexto, Aracaju como os demais municípios da federação, são dependentes das transferências
estaduais e federais que tem prioritariamente o Fundo Educacional (Fundeb), como sua principal fonte de
financiamento da educação básica além de tributos estaduais e arrecadação própria.

No caso dos repasses de tributos federais e estaduais, o comportamento das parcelas repassadas ao Município
de Aracaju relaciona-se com o movimento da atividade econômica refletida na arrecadação de tais entes
(Estado de Sergipe e União), além de seus critérios específicos de repasse. A arrecadação do Fundo de
Participação dos Municípios FPM - transferência da União composta por recursos do IPI e do Imposto de
Renda - líquida da parcela do Município, a arrecadação da transferência estadual do ICMS, do IPVA líquido da
parcela do Município para composição do FUNDEB.

O recurso recebido a título de transferência do FUNDEB para e Município Aracaju dever ser aplicados nos itens
relativos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) a proporção mínima de 25%, e pelo menos 60%
no pagamento de remuneração dos profissionais em atividade efetiva na educação básica, conforme
evidenciado na CF.
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4 GASTOS PÚBLICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARACAJU: ANÁLISE DE DADOS SOBRE A
COMPARAÇÃO DA QUALIDADE EM EDUCAÇÃO (IDEB 2005 A 2011)

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aracaju de acordo com o censo escolar 2013 conta
atualmente com 77 escolas sendo um Centro de Apoio Pedagógico (CAP) para deficientes visuais, e, destas,
44 oferecem o ensino fundamental de 6º ao 9º anos. Sendo 32 escolas específicas de educação infantil
(creche e pré-escola). Dessas 44 escolas, 21 delas oferecem Educação de jovens e adultos (EJA), e dentre as
32 escolas infantis 16 delas também tem EJA.

Considerando a evolução dos gastos públicos totais com educação em Aracaju na tabela (1) abaixo,
verifica-se que houve uma queda na sua porcentagem com relação aos gastos totais entre 2005 e 2006, de
94.969,00 para 91.077,00 sendo uma queda na sua porcentagem de -4,1% tabela (2) e um aumento
significativo entre 2009 a 2011. Isto significa que essas despesas podem estar sendo substancialmente
subestimadas com relação aos gastos públicos de ano para outros que incluem em suas estatísticas as
despesas aplicadas com recursos do tesouro, por exemplo.

Tabela 1- Evolução dos Gastos Com Educação/ Aracaju- SE (em Milhões)- (2005- 2013).

--2005-- --2006-- --2007-- -2008--- --2009-- --2010-- --2011--
P.A.E 094.969 091.077 101.546 119.751 130.853 155.582 180.631
P.C.G 078.279 085.246 097.557 116.243 120.408 145.225 173.554
P.C.T 269.877 294.151 341.869 437.229 424.654 508.005 606.240

Fonte: SEMFAZ/DF

Onde,

G.T.E: Gastos Total com Educação

D.R.T: Despesa Total Aplicada com Recursos Tesouro

R.E.M: Receitas Municipais.

A tabela (2) apresenta situação positiva na concentração de investimentos públicos com educação em Aracaju
no ciclo básico, mas fazem duas ressalvas. A primeira é que a maior disponibilidade de recursos, a partir de
2006, coincide com a entrada em vigor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2007, e do piso nacional do magistério, no ano
seguinte. As duas medidas resultaram, obrigatoriamente, em mais investimentos no setor. A segunda
observação revela que, constitucionalmente, o município de Aracaju esta investindo mais em educação, em
uma proporção acima de 25%.

Tabela 2- Evolução dos Gastos e Aplicação e Aplicação com Educação/ Aracaju- SE %(em
Milhões)- (2005- 2013).

-2005- -2006- -2007- -2008- -2009- -2010- -2011-
P.A.E 29,0% 29,0% 28,5% 26,6% 28,4% 28,6% 28,6%
P.C.G 35,5% 08,9% 14,4% 19,2% 03,6% 20,6% 19,5%
P.C.T 46,4% -4,1% 11,5% 17,9% 09,3% 18,9% 16,1%
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Fonte: SEMFAZ/DF

Onde,

P.A.E: Percentual de aplicação efetivo

P.C.G: Percentual de crescimento dos gastos com educação recursos do tesouro.

P.C.T: Percentual de crescimento dos gastos total

Até o momento, o trabalho tem analisado o desempenho da educação pública de Aracaju através de gastos.
Esta parte do trabalho procura agregar uma perspectiva temporal, ao realizar uma comparação entre a meta
e o resultado alcançados nos anos de (2005 a 2011) no IDEB, conforme as informações contidas nas Tabelas
(3 e 4). A comparação inclui os dois entes Estados de Sergipe e municípios de Aracaju. Deve-se considerar
também que a prova do SAEB 2005 foi única para estados e municípios, por isso não a meta neste ano. Além
disso, abrangência neste trabalho incluiu somente as escolas estaduais públicas e municipais urbanas.

O IDEB foi criado em 2007 pelo instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(INEP)
no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação para medir a qualidade do ensino no território nacional.
O índice é calculado através do rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica(SAEB) e daProva Brasil. O IDEB é medido a cada dois anos e apresentado numa escala que
vai de zero a dez. A meta é alcançar o índice 6 em 2022, o mesmo o resultado obtido pelos países da OCDE.
Dessa forma, cada uma dessas unidades de agregação tem seu próprio IDEB e metas estabelecidas ao longo
do horizonte do Plano Nacional de Desenvolvimento (PDE), ou seja, até 2021.

Tabela 3- Desempenho do IDEB- Aracaju e Sergipe 2005-Anos iniciais (1° ao 5°ano)

IDEB-OBSERVADO META-PROJETADA
2005-2007-2009-2011 2007-2009-2011-2021

Aracaju 2.9 3.3 3.5 3.60 3.0 3.3 3.7 5.20
Sergipe 2.7 3.2 3.4 3.60 2.9 3.2 3.6 5.10

Fonte: IDEB-2011-INEP

Tabela 4- Desempenho do IDEB- Aracaju e Sergipe 2005-Anos finais (8° ao 9° ano)

IDEB-OBSERVADO META-PROJETADA
2005-2007-2009-2011 2007-2009-2011-2021

Aracaju 2.5 3.1 3.1 3.10 2.6 2.8 3.2 4.90
Sergipe 2.7 2.8 2.8 2.90 2.8 2.9 3.2 4.80

Fonte: IDEB-2011-INEP

O desempenho de Aracaju em relação ao IDEB tem apresentado alguma evolução nas suas edições no período
de 2005 a 2011. Quanto às séries iniciais do ensino fundamental, o município de Aracaju apresentou em 2007
uma taxa de crescimento inferior do Estado de Sergipe, enquanto a primeira saiu de 3.3 para 3.5 a Estado
saiu de 3.4 para 3.8, um desempenho abaixo da média estadual. Para as séries finais do ensino fundamental,
o IDEB de Aracaju anos 2007, 2009 e 2011 apresentou os mesmo resultados de 3.3, desempenho inferior à
média estadual. (ver tabelas 3 e 4).
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A análise dos resultados permite concluir que a elevação dos gastos em educação nem sempre resulta em
melhor desempenho dos estudantes de forma eficaz. Há casos em que a elevação da despesa não resulta em
retorno proporcional em termos do desempenho dos estudantes. Nesses casos ocorre uma redução na
qualidade do gasto público. Na análise do período, observa-se um expressivo grau de inércia na qualidade do
gasto público em educação, pois as modificações são pouco expressivas nestes anos, verificamos que houve
um aumento dos gastos tabela (1), entretanto os resultados do IDEB apresentaram uma interrupção no
crescimento tabela (4).

O conjunto de referencias que faz da avaliação do ensino através do IDEB é um procedimento necessário para
definir prioridade e garantir a qualidade do ensino. Isso leva a União a elaborar sistemas capazes de
diagnosticar e indicar necessidades de controle e correções de rumos na política educacional coordenada pelo
Ministério da Educação (MEC), em colaboração com os Estados e Municípios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresentado demonstrar quais os critérios legais e operacionais que o município de Aracaju segue
para atinge a qualidade em seus objetivos na aplicação de recursos públicos em educação, no intuito de
promover o crescimento do IDEB. Para isso, foi feito uma análise quantitativa e comparativa com o objetivo
de avaliar o desempenho e a eficiência do gasto em educação e através do desempenho dos estudantes no
IDEB.

A observação dos resultados obtidos permite concluir que, a tendência é da elevação nos gastos públicos em
educação para resultar em um melhor desempenho dos estudantes. Entretanto, essa melhora nem sempre
ocorre de forma eficaz. Há casos, como observados no município de Aracaju, em que a elevação nos gastos
não acarreta retorno proporcional em termos de desempenho dos estudantes.

Diante do exposto, pode-se inferir que mudanças relevantes, em termos de qualidade da educação não são
detectáveis em curtos períodos de tempo e que a simples elevação das despesas nem sempre garante uma
melhora proporcional no desempenho dos estudantes do Ensino Básico. Para continuar ou passar a ser eficaz,
o aumento do gasto precisa vir acompanhado de mais critério e qualidade, sem esquecer que melhoras na
educação requerem investimentos de longo prazo. Quanto ao impacto das reformas estruturais adotadas com
as criações dos FUNDEF e FUNDEB anos 1996 e 2006, os resultados sugerem uma contribuição significativa
para a eficiência do ensino público.
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