
Litoral é menos eficiente nos gastos com educação 
 
Estudo inédito de pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta a Baixada Santista 
como a menos eficiente na aplicação dos recursos em educação entre 15 regiões do Estado de 
São Paulo. Na outra ponta, a região que melhor aplica o dinheiro destinado ao ensino público 
municipal é a de Barretos, conhecida pelas festas de peão. 
 
Obtido com exclusividade pelo jornal O Estado da São Paulo, o estudo traçou pela primeira vez 
um mapa da eficiência dos gastos com educação em São Paulo. O ineditismo é o fato de ele 
cruzar as notas dos estudantes em provas oficiais com o recurso investido na educação da 
cidade. "Os municípios mais eficientes são os que têm melhores resultados com menos 
dinheiro. É uma questão de gestão", explica o professor da FGV Paulo Arvate, um dos 
coordenadores do trabalho. O pesquisador afirma que os resultados devem ser analisados de 
maneira relativa e que os rankings mostram as regiões de acordo com a eficiência na aplicação 
dos recursos, ou seja, investimentos que se traduzem em qualidade. 
 
Na Baixada Santista, por exemplo, 32,6% dos recursos acabam desperdiçados. Na Grande São 
Paulo, a quinta pior região, o índice é de 26,5%. Isso equivale à quantidade de recursos a 
menos que a região poderia ter usado e, mesmo assim, atingir o mesmo desempenho das 
mais eficientes. O estudo considerou como indicador de aprendizagem dos alunos o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado há dois anos pelo Ministério da Educação e 
que se tornou referência para indicar a qualidade das escolas públicas brasileiras. 
 
A região de São José do Rio Preto, que agrega 94 municípios no noroeste paulista, teve o 
maior Ideb das 15 regiões administrativas em que é dividido o Estado. Só na cidade de Rio 
Preto, por exemplo, o Ideb da 4ª série foi de 5,2, próximo da média 6 considerada pelo MEC 
como o índice que teriam países desenvolvidos. O gasto por aluno na região também é alto, o 
segundo maior de São Paulo. Mesmo assim, está em quarto lugar na eficiência, com 20,5% de 
desperdício.  
 
A região de Barretos teve o segundo melhor Ideb (por volta de 4,5), mas registra o quarto 
menor gasto com educação do Estado. Daí vem a posição privilegiada no ranking de eficiência. 
A área de Franca, que inclui Ituverava, Batatais e Orlândia, tem o maior gasto por aluno de 
São Paulo. A cidade de Franca, por exemplo, investe R$ 3.578,70 por estudante, ao ano, 
segundo informações da FGV baseadas em dados dos orçamentos municipais. No ranking da 
eficiência, a região está em penúltimo lugar. A média do custo/aluno no Estado varia de R$ 2 
mil a R$ 4 mil anuais. 
 



 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Estudantes ficam sem aula por falta de professores 
Rejane Lima 
 
Para secretarias, ensino está melhorando na Baixada 
 



Alunos sem aula por falta de professores e repetência que gera distorção da idade do 
estudante em relação à série que ele deveria estar cursando são exemplos dos tipos de 
problema enfrentados na rede de ensino público da Baixada Santista, apontada como a região 
menos eficiente do Estado. 
 
Em visita à escola Primeiro de Maio, no Jardim Boa Esperança, no Guarujá (a cerca de 90 km 
de São Paulo), a reportagem do Estado constatou diversas salas vazias em horário de aula na 
semana passada. Sem professores, os alunos haviam sido dispensados. 
 
O secretário da Educação da cidade, Mohamad Abdul Rahim, que é doutor em Psicologia da 
Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e cunhado do prefeito Farid Madi (PDT), diz 
que foi preciso aumentar o investimento para reorganizar os alunos, que antes estudavam em 
período intermediário. Agora, segundo ele, há apenas duas escolas com esse período. "Nós 
pegamos uma rede onde a distribuição dos alunos nas escolas era muito desorganizada. Mais 
da metade deles estudava em escolas com período intermediário."  
 
Em 2005, o Guarujá investiu R$ 81 milhões em educação, com gasto mensal médio de R$ 
225,57 por aluno. Em 2006 e 2007, a verba da pasta foi de R$ 86 milhões e 91 milhões, 
respectivamente. Rahim afirma que parte da verba foi destinada à melhoria da merenda, além 
da aquisição de uniforme e material. Diretor da ONG Grubas, que há dez anos trabalha pela 
valorização da educação na Baixada Santista, Geraldo Roberto Pereira de Carvalho destaca a 
distorção idade-série como principal problema da rede pública na região. Mestre em Educação 
pela USP, Carvalho diz que é preciso que as crianças estudem nas séries corretas, garantindo a 
aprendizagem e implantando programas de aceleração do aprendizado. 
 
RECONHECIMENTO 
 
Em Santos, a falta de valorização dos professores é apontada como uma deficiência. Uma 
diretora de escola que há quase 20 anos trabalha na rede critica esse ponto. "O maior 
problema é conseguir professor. Os alunos vivem sem aulas. As professoras são sempre 
substitutas e em educação tudo leva muito tempo, mas isso só pode ser feito por pessoas 
efetivas e que se dispõem a ganhar a miséria que estamos ganhando", afirma ela, que preferiu 
não se identificar. 
 
De acordo com a Secretaria da Educação de Santos, foram investidos R$ 143 milhões na rede, 
que atendia 32 mil alunos em 2005. Em 2006, o investimento foi de R$ 165,8 milhões, com a 
rede sendo ampliada para 42 mil alunos com a implantação do ensino de nove anos. Em 2007, 
a verba foi de R$ 181,9 milhões. A secretária da Educação, Suely Maia, diz que a qualidade da 
educação no município melhorou de 2005 a 2007.  
 

 
Leia mais: 
 
Cidade pequena tem resultado ruim 
Renata Cafardo 
 
Municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes investem melhor em educação; mais ricos têm 
mau desempenho 
 
Apesar de resultados estatisticamente próximos, cidades com mais gente e renda 
intermediária têm mais eficiência dos gastos com educação, segundo o estudo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A pesquisa dividiu os municípios do Estado em quatro grupos por 
tamanho da população e por PIB per capita. Os piores resultados foram das cidades com 
menos de 5 mil habitantes e das de renda média de R$ 15.258, a mais alta. 
 
Veja o ranking completo das cidades 
 



 
 
"Isso mostra que a riqueza do município não é tão relevante", diz uma das coordenadoras do 
estudo, Fabiana Rocha. O melhor desempenho foi das cidades com PIB per capita de R$ 5.338. 
São Paulo, que está no grupo de cidades com mais alta renda do Estado e maior população, 
ficou em 341º lugar no ranking de municípios mais eficientes. Além da ordenação por regiões 
administrativas, o estudo verificou a eficiência nos gastos com educação e listou todas as 404 
cidades analisadas. 
 
Apesar da baixa eficiência se comparada a outros municípios, o Ideb da capital em 2005 foi 
4,1, acima da média nacional. São Paulo tem a maior rede municipal do País, com 1,1 milhão 
de alunos. Procurado pela reportagem durante duas semanas, o secretário municipal da 
Educação, Alexandre Schneider, não respondeu aos pedidos de entrevista. O prefeito Gilberto 
Kassab (DEM) tenta a reeleição.  
 
TOPS 
 
Quando é analisado o desempenho individual de cada cidade, das 10 mais eficientes, 5 
estavam também no ranking dos maiores Idebs do Estado em 2005 - Barra do Chapéu, São 
João das Duas Pontes, Lavínia, Votuporanga e Orindiúva.  
 
Com um orçamento para educação de R$ 1 milhão, 400 alunos e, no máximo, 15 professores, 
São João das Duas Pontes está entre os nove municípios com índice zero de desperdício dos 
recursos. "A gente fez as coisas de maneira natural, melhoramos a merenda, demos 
transporte para os alunos e cursos para os professores", diz a prefeita Roseli Lóis (PMDB). A 
cidade, que fica na região de São José do Rio Preto, tem 2.500 habitantes e está a 600 
quilômetros da capital. 
 
O pior município em eficiência é Queiroz, no centro-oeste do Estado, que desperdiça, segundo 
o estudo, mais da metade de seus recursos. Segundo a prefeitura, ao se deparar com 
resultados ruins de 2005 nas avaliações do Ministério da Educação, a cidade elaborou um 
plano de carreira para professores e cursos de capacitação. A cidade teve Ideb de 3,2 em 
2005. A meta traçada pelo governo federal para 2007 era de 3,3, mas Queiroz chegou a um 
Ideb de 3,5. 
 
Em Paulistânia, na mesma região e também com baixa eficiência, a prefeitura garante que 
investiu na biblioteca municipal e passou a incentivar os alunos a ler jornais depois dos 
resultados ruins em 2005.  
 



O prefeito de Holambra, Celso Capato (DEM), que registra 46,7% de desperdício, contestou o 
estudo da FGV e disse que o resultado não reflete a realidade da cidade hoje. "Quando 
recebemos o Ideb de 2005, fomos verificar onde estava o problema. Nós sempre investimos 
mais que os 25% do Orçamento do Município em educação", afirmou. Segundo ele, o 
município destinou R$ 3,4 milhões ao ensino naquele ano, passou a desenvolver programas de 
capacitação de alfabetizadores e abriu laboratórios de informática. Na 4ª série, o município 
deu um salto no Ideb entre 2005 e 2007, indo de 3,7 para 5,2. "Temos agora a consolidação 
do sistema de avaliação. Depois dos primeiros resultados, todos os municípios passaram a se 
preparar para as provas de 2007 e, por isso, melhoraram seus Idebs", diz o presidente da 
Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, César Callegari. 
 
Ele e outros educadores se dizem surpresos pelo fato de as cidades menores terem mostrado a 
pior eficiência nos gastos porque acreditam que uma estrutura enxuta facilitaria a gestão. O 
melhor desempenho foi de cidades entre 20 mil e 100 mil habitantes. O estudo da FGV mostra 
também quais as região administrativas que têm mais municípios entre os 25% mais eficientes 
do Estado. A região de Barretos foi novamente a campeã, com 36% de suas cidades entre as 
melhores. Em segundo ficou a região central, que inclui Araraquara, São Carlos, Ibitinga e 
Santa Rita do Passa Quatro, entre outras. 
 

 
Leia mais: 
 
Período integral e atualização docente trazem bons resultados 
Brás Henrique 
 
Reforço escolar e turma pequena também são destacadas por gestores 
 
Para ser eficiente nos gastos com a educação, a cidade de Barretos aposta em escolas de 
período integral. "Demos seqüência aos projetos bons e inovamos em outros, como no ensino 
com período integral, que hoje chega a 70%, mas que deve chegar a 100% até 2015", explica 
o prefeito da cidade, Emanoel Mariano Carvalho (PTB). 
 
A secretária municipal da Educação, Mara Lúcia Basso Fabrício, cita ainda outros processos 
importantes: apoio pedagógico (o antigo reforço, que hoje atende 943 alunos) com turmas 
pequenas, aperfeiçoamento de professores, criação da função de professor-coordenador em 
todas as unidades educacionais. Ela acrescenta que a criação do Centro de Formação dos 
Profissionais de Educação (Ceforpe), há três anos, órgão da pasta responsável por formar 
todos os profissionais da rede municipal, foi outro passo importante. Pelo Ceforpe foram 
realizados cinco congressos na cidade, possibilitando que mais de mil professores fizessem 
cursos de reciclagem.  
 
O centro também criou um material didático próprio, que deverá baratear os gastos do 
município em 40% até 2009. 
 
A prefeitura tem gasto mais que os 25% obrigatórios do Orçamento com a educação - foram 
26,21% em 2005, 27,52% em 2006, 27,99% em 2007 e a previsão para 2008 é de 27%. 
 
Em Terra Roxa , o prefeito Samir Assad Nassbine (PMDB), disse que tem investido na 
qualificação dos professores, em aumentos salariais para os docentes, no transporte e na 
merenda dos alunos. Há quatro escolas na cidade, todas municipalizadas, e o prefeito garante 
que aplica até 28% do Orçamento na educação. Desde 2007 já existe o ciclo de nove anos. 
São cerca de 1.700 alunos atendidos, num município com aproximadamente 8 mil habitantes e 
que depende da cultura de cana-de-açúcar. 
 
O prefeito informa ainda que foi feito um levantamento sobre dificuldades de leitura das 
crianças. "Fizemos um tratamento de choque especial, pegamos no pé pra valer e isso ajudou 
a diminuir esse índice que era ruim", disse o prefeito. 
 



"Educação é a nossa prioridade, para que todos tenham qualificações e não subempregos", 
afirma o prefeito de Guaraci, Jorge Luiz Levi (DEM), que tem 9,5 mil habitantes. Com 2.200 
alunos em cinco escolas municipalizadas, ele diz que adotou material escolar apostilado (do 
COC) e investiu em capacitação dos professores, com cursos gratuitos de pedagogia à 
distância (50 vagas em 2007). Levi garante que investiu mais que os 25% do Orçamento na 
área em dois mandatos consecutivos. 
 
José Lopes Fernandes Neto (PMDB), prefeito de Viradouro, que tem 18.100 habitantes, quatro 
escolas municipalizadas (todas já com ciclo de nove anos) e cerca de 5 mil alunos, diz que as 
salas de aula das escolas não passam de 25 alunos "para que os professoras possam ter 
condições de passar um ensinamento de boa qualidade". Segundo ele, o investimento na 
educação oscila entre 28% e 29% do Orçamento anual. 
 

 
Leia mais: 
 
4 milhões fazem hoje a prova do Enem 
Lisandra Paraguassú 
 
Exame tem recorde de inscrições e deve mudar de formato em 2009 
 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) bateu, este ano, outro recorde de inscrições. Mais 
de 4 milhões de estudantes farão a prova hoje. A maior utilidade do teste, atualmente, é 
facilitar o acesso à universidade. Mas, a partir do próximo ano, o Enem passa a integrar a lista 
de exames usados para radiografar a qualidade da educação brasileira. Mais adiante seus 
resultados poderão integrar a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), o indicador de qualidade que rege todo o plano de trabalho do governo federal. 
 
O Enem é usado como retrato da qualidade do ensino médio, tanto por escolas e alunos 
quanto pelas próprias redes de ensino. Mas a comparação entre um ano e outro não é 
estatisticamente adequada. "Um ano pode ser mais fácil, outro mais difícil. Não podemos usar 
o Enem como uma série histórica", explica Reynaldo Fernandes, presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 
 
O Ministério da Educação (MEC) trabalha com a necessidade de ter uma avaliação mais ampla 
do ensino médio. Hoje, a prova usada para compor os resultados do Ideb é o Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb), que usa apenas uma amostra de estudantes. Por isso, 
ao contrário do Ideb de 4ª e 8ª séries, não há dados por escolas para o 3º ano, e os governos 
estaduais acabam por usar o Enem, mesmo com os problemas da prova, para terem uma 
radiografia do ensino.  
 
A primeira etapa de mudanças no Enem é tornar as provas comparáveis. Há cerca de três anos 
o Inep vem trabalhando em mudanças no exame, que deve ter novo formato já em 2009. Um 
piloto será feito este ano, na Bahia. Para os estudantes, as mudanças deverão ser 
praticamente imperceptíveis.  
 
O segundo passo será ter uma amostra que represente o conjunto de estudantes que está no 
ensino médio. Apesar dos 4 milhões de pessoas fazendo a prova, a metade é de jovens 
formados há algum tempo. Também não há paridade de idade, sexo, tipo de escolas ou 
mesmo distribuição regional. Este ano, por exemplo, as mulheres representam 61% dos 
inscritos no exame, quando são 54% dos alunos do ensino médio. Uma das opções é 
simplesmente tornar o exame universal para os formandos do ensino médio.  
 
Uma alternativa à ampliação do Enem seria tornar a prova de 3º ano do Saeb também 
universal, como já foi feita com a 4ª e 8ª séries do fundamental, na chamada Prova Brasil. No 
entanto, seria mais uma prova para mobilizar 2 milhões de alunos e uma enorme infra-
estrutura do MEC, sendo que o Enem, com os problemas de comparação resolvidos, faria o 
mesmo. 
 



Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 ago. 2008, Vida &, p. A26-A28. 


