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Sumário Executivo

A rede estadual de Pernambuco exibiu um avanço sem precedentes na 
qualidade educacional nos últimos dez anos. Saiu de 21º para os 3 primeiros 
lugares no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) desde 
2015 e se consolidou como a rede com menor taxa de abandono no Ensino 
Médio do país. 

Por meio de base de dados inédita do gasto por escola, o presente 
documento traz um conjunto de análises de eficiência e equidade dos 
recursos escolares a fim de entender quais medidas contribuíram para os 
avanços alcançados e quais foram os desafios enfretados no estado pela 
ótica do financiamento educacional. 

Além das medidas pedagógicas exitosas, houve melhorias significativas na 
gestão dos recursos: o estado estabeleceu uma cultura de accountability e 
o uso de sistemas de informação como ferramentas de gestão e tomada de 
decisão que ampliaram a eficiência dos gastos. Neste relatório, destacamos 
duas iniciativas que ilustram bem esse avanço: o Sistema de Custo por Escola 
e o Adicional por Eficiência Gerencial (AEG). 

Com o sistema de gastos por escola, amplia-se o entendimento de como as 
escolas estão utilizando seus recursos. Ademais, desperdícios substanciais 
dentro das escolas podem ser evitados. O AEG, por sua vez, proporcionou 
um ajuste mais eficiente da carga horária atribuída aos professores e gerou 
uma economia significativa aos cofres do governo.

Por outro lado, identifica-se dois principais desafios: nos últimos anos, 
observou-se que o número de escolas pequenas em Pernambuco cresceu. 
Escolas pequenas custam até o dobro e não apresentam resultados 
superiores às de médio porte. Diante da transição demográfica que 
passa o país, repensar a gestão do tamanho das escolas emerge como 
estratégia necessária. Segundo, observou-se que professores com melhores 
credenciais tendem a concentrar-se em escolas com melhores condições 
socioeconômicas. Ainda, escolas em tempo integral atraem alunos mais 
favorecidos socioeconomicamente, sendo necessárias medidas que 
estimulem estudantes de baixa renda a frequentar tais escolas.
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1. Pernambuco apresenta avanços 
sem precedentes na qualidade da 
educação

Apesar das condições socioeconômicas desfavoráveis (Gráfico 1), o estado tem 

consistentemente reduzido a taxa anual de abandono (Gráfico 2a), elevado os indicadores 

de aprendizagem (Gráfico 2b) e mais recentemente, se posicionado como o estado com a 

menor diferença de desempenho entre as escolas de baixo e alto nível socioeconômicos 

na Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) (Gráfico 3).

Gráfico 1. Comparado aos demais estados, Pernambuco está entre os líderes do IDEB no Ensino 
Médio mesmo com o desafiante contexto socioeconômico

Fonte: INEP/Ministério da Educação; IBGE.



2

EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA E EQUIDADE DOS RECURSOS ESCOLARES

Gráfico 2. Pernambuco apresenta evolução sem precedentes nas taxas de abandono e no IDEB Ensino 
Médio

(a) Pernambuco passou da 26º posição entre as 
redes estaduais em 2007 para o estado com a 
menor taxa abandono no Ensino Médio em 2017

(b) Pernambuco tem o 3º melhor Índice de 
desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no 
Ensino Médio em 2017 comparado ao 21º lugar 
em 2007

Fonte: INEP, Ministério da Educação e dados administrativos da SEE-PE. Nota: A taxa de abandono corresponde à média do 
abandono anual nos 3 anos do Ensino Médio.

Gráfico 3. Pernambuco exibe a menor diferença no ANEB matemática 2017 entre escolas de maior e 
menor nível socioeconômico (NSE)

Fonte: INEP, Ministério da Educação. Nota: O indicador socioeconômico utilizado pelo INEP é medido pela posse de bens 
domésticos, renda e escolaridade dos pais dos alunos. As escolas são divididas em 5 quintis socioeconômicos. O resultado 
apresentado dá-se pela diferença da pontuação média em matemática no terceiro ano do Ensino Médio entre o quintil de 
escolas com maior NSE versus o quintil com menor NSE.

26º

1º

21º

3º
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2. O que favoreceu esse avanço 
pela ótica do financiamento 
educacional? 

Diversas frentes contribuíram para o avanço observado no aprendizado da rede 

estadual de Pernambuco. Muitas iniciativas, especialmente as de caráter pedagógico, já 

são objeto de estudos, e mostram que programas como a expansão da educação em tempo 

integral, a implantação da gestão por resultados e insumos inovadores para estimular o 

aprendizado, como aulas de robótica e de programação, tiveram, e ainda têm, importante 

papel na evolução dos indicadores educacionais (ver resumo no Quadro 1).

O presente relatório objetiva compreender os avanços ocorridos (e desafios ainda 

enfrentados) na educação pernambucana pela ótica do financiamento educacional e da 

gestão dos recursos. A partir de uma base de dados inédita do gasto por escola, explora-se 

uma dimensão ainda pouco visitada no país, mas que consiste em um pilar fundamental das 

políticas educacionais: como os recursos escolares estão sendo gastos. Este documento 

também estimula as redes estaduais e municipais de ensino no Brasil a entrever o gasto 

por escola como importante instrumento norteador no planejamento e mobilização dos 

recursos educacionais.

2.1 Aumento do gasto por aluno

O montante gasto por estudante na rede estadual de Pernambuco cresceu significa-

tivamente na última década. A despesa escolar real teve uma taxa de crescimento média 

de 9% entre 2009 e 2016, ao passo que o número de matrículas caiu 28%, levando a um 

crescimento médio anual da despesa real direta por estudante da ordem de 30% nesse 

mesmo período1. Esse acréscimo está convertido, em grande parte, no aumento real 

da despesa com remuneração docente e a expansão da oferta de ensino integral, como 

mostram os Gráficos 4 e 5 respectivamente.

1. Importantes estudos recentes vêm mostrando o efeito positivo do aumento dos recursos disponíveis por aluno 
sobre resultados escolares (Jackson et al., 2015). 
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Gráfico 4. O aumento da despesa escolar direta e a redução nas matrículas levaram a um crescimento 
substancial do gasto por estudante

Fonte: Censo Escolar; Dados administrativos SEE-PE. Nota: A despesa total e por estudante referem-se ao gasto escolar 
direto, não havendo o cômputo de gastos indiretos, como gastos administrativos de gestão da Secretaria, por exemplo. É 
importante tomar em conta, todavia, que o cálculo do aumento das despesas escolares diretas está sujeita a alguma margem 
de erro, pois, entre 2009 e 2013, há escolas, assim como categorias de gastos, que possuem dados faltantes ou subnotificados, 
reduzindo o valor total computado. As despesas reais estão deflacionadas a preço de 2009 pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA).

Responsável por quase 80% do orçamento da Secretaria de Educação de Pernambuco 

(SEE-PE), a despesa total real com pessoal ativo cresceu em média 17% entre 2009 e 2016, 

enquanto o número de professores ativos caiu 19% no mesmo período. Isto é, houve um 

ganho real na remuneração média dos professores (salário base e gratificações), que pode 

ser traduzido na valorização do trabalho docente, política recorrentemente apontada como 

eixo vital para a melhoria da qualidade do ensino2. Dentre os fatores que acarretaram esse 

aumento, encontram-se os reajustes anuais reais do piso salarial docente e o aumento no 

número de professores que recebem gratificações, particularmente a gratificação conce-

dida aos professores das escolas integrais para ensinar com exclusividade.

2. Ver Elacqua et al. (2018) para análise compreensiva sobre o tema. 
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Gráfico 5. Despesa total com remuneração cresceu entre 2009 e 2016

Fonte: Dados administrativos SEE-PE. Nota: As despesas com remuneração docente estão deflacionadas a preço de 
2009 pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A queda observada entre 2014-2015 deve-se à alta 
inflação do ano de 2015.

A oferta da educação em tempo integral (Escolas de Referência e as Escolas de 

Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio), por outro lado, apresentou crescimento 

sem precedentes no estado. Entre 2007 e 2019, foram criadas3 348 escolas integrais e 

39 novas escolas técnicas, como mostra o Gráfico 6. As escolas em tempo integral são, 

em média, 51% mais caras que as escolas regulares (carga horária letiva em apenas um 

dos turnos) e compreendem atualmente, 57% das matrículas do Ensino Médio da rede 

pública. Apesar de mais custosas, o benefício gerado por estudar nessas escolas vem sendo 

destaque em estudos recentes: comparado às escolas regulares, ser aluno de uma escola 

integral ou técnica integrada aumenta significativamente o desempenho em português e 

em matemática no 3º ano do Ensino Médio e, no caso das escolas técnicas, reduz a taxa 

de abandono (para detalhes, ver Rosa et al. (2017) e Elacqua et al. (2019)).

3. Por escolas criadas, considera-se novas escolas que foram construídas ou escolas regulares que foram convertidas 
em escolas integrais (maioria dos casos). 
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Gráfico 6. O número de escolas integrais e técnicas aumentou mais de 10 vezes entre 2007 e 2019

Fonte: Dados administrativos SEE-PE.

Quadro 1
O papel das ações pedagógicas

De relatórios a artigos científicos, evidências apontam o importante papel 

das iniciativas pedagógicas ocorridas na rede estadual de Pernambuco sobre 

a melhoria dos resultados educacionais do estado. Rosa et al. (2017), por 

exemplo, mostra o impacto das escolas em tempo integral sobre o desempenho 

dos alunos: em média, um estudante de uma escola em tempo integral em 

Pernambuco pontua 0,2 desvio padrão a mais na prova de matemática e 0,19 

na de português, o que corresponde a aproximadamente meio ano “extra” de 

aprendizagem. Elacqua et al. (2019), por sua vez, encontram que os alunos 

das escolas de Ensino Médio integrado ao técnico também se saem melhor 

em português e matemática e apresentam menores taxas de abandono no 

Ensino Médio comparados àqueles estudantes que se candidataram a uma 

vaga na escola técnica, mas por uma pequena margem na prova de seleção, 

não passaram e acabaram se matriculando em outra escola da rede estadual.

Escolas Integrais Escolas Técnicas

Ano Letivo

368
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Já Ferraz e Bruns (2012) e Furtado e Soares (2018) encontraram efeito 

positivo, sobretudo no 9º ano, do bônus por desempenho para professores, 

programa que premia monetariamente os docentes e as escolas que alcançam 

a meta de desempenho estipulada no ano anterior. O boletim Aprendizagem 

em Foco do Instituto Unibanco (2019) também relata outras ações estraté-

gicas adotadas pelo estado a fim de tornar as escolas pedagogicamente mais 

atrativas e reduzir o abandono. A Escola Conectada (plataforma digital em 

que professores e alunos acessam ferramentas como jogos e vídeos educa-

tivos) e a provisão de material de robótica em quase um terço das escolas, são 

exemplos de tais práticas. Ainda, o programa estadual que visa a correção 

de fluxo escolar – Travessia – mostrou-se efetivo em reduzir a proporção de 

estudantes com defasagem idade-série (Aguiar, 2015).

2.2 Uso mais eficiente dos recursos

O salto observado na qualidade educacional também é resultado de políticas 
inovadoras de gestão que levaram ao uso mais eficiente dos recursos4. O modelo de 

gestão por resultado (Pacto pela Educação5) adotado pela SEE-PE em 2007 teve papel 

fundamental neste avanço.

4. Entende-se o uso mais eficiente dos recursos como a melhoria dos resultados obtidos a partir do mesmo nível de 
recursos disponíveis; ou, como a redução dos recursos dispendidos sem alterar o resultado ou obtendo resultado 
superior.

5. O Pacto Pela Educação (PPE) é uma política estadual que tem como objetivo a melhoria da qualidade educacional 
através do acompanhamento dos resultados educacionais por meio de indicadores, como as taxas de aprovação 
e abandono, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o IDEPE (Índice de Desenvolvimento da 
Educação de Pernambuco). Em 2016, o Programa recebeu do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o prêmio Gestión para Resultados Del Desarrollo, dentro da categoria “Melhor Gestão para Resultados”. 
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Dentre os pilares que integraram o Pacto pela Educação, destacamos o fomento à 

cultura de accountability, ao monitoramento de indicadores e ao uso de sistemas de infor-

mação como ferramentas de gestão. Além da criação do próprio Sistema de Avaliação de 

Desempenho do Estudante (SAEPE) e o Sistema de Informação da Educação de Pernam-

buco (SIEPE)6, mais recentemente o governo estadual está desenvolvendo um inovador 

Sistema de Custos por Escola.

As duas subseções a seguir, trazem exemplos práticos de como Sistemas de Infor-

mação consolidados podem ser potentes ferramentas de gestão, proporcionar o uso mais 

eficiente dos recursos e em última análise, contribuir para a melhoria dos indicadores 

educacionais.

2.2.1 Sistema de Custos por Escola como ferramenta de 
análise estratégica: o caso do SICPE

Para as análises pretendidas, foi utilizada uma “versão estática” do Sistema de Custos 

por Escola levantada previamente pela SEE-PE7. Graças a sua riqueza de informação, é 

possível mapear os gastos de cada escola por diferentes perspectivas, como por tamanho 

da escola, modalidade de ensino e condição socioeconômica dos estudantes. 

O Sistema de Custos de Pernambuco (SICPE), atualmente em desenvolvimento, é 

uma iniciativa pioneira no Brasil que permitirá aprofundar análises pouco exploradas no 

país devido à escassez de dados de custo no nível da escola. O sistema converterá dados 

de custos dispersos em distintas bases de dados, em uma ferramenta única e integrada. 

Será possível a visualização de relatórios dinâmicos e online dos custos por aluno de cada 

unidade escolar de forma recorrente e contínua, qualificando a tomada de decisão. Mais 

informações sobre o SICPE estão disponíveis no Quadro 5, anexo a este estudo.

6. Principal sistema de dados da Secretaria que integra desde informações de alunos e pais, até dados de enturmação 
e carga horária dos professores.

7. A base de dados do gasto por escola foi um produto das consultorias Peers e Integration para a SEE-PE. As 
consultorias coletaram informações detalhadas de todos os custos escolares diretos para os anos de 2008 a 2015. 
Devido à indisponibilidade de muitas informações no período entre 2008 e 2014, concentramos as análises no 
ano de 2015 e na nova base construída para 2016. 
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2.2.1.1  Como o gasto por estudante está distribuído?

O exercício que se segue exemplifica como sistemas de custo com relatórios desa-

gregados no nível da unidade escolar podem trazer importantes insumos para a tomada 

de decisão. Para efeitos de análise, o gasto escolar foi subdividido em 5 categorias espe-

cíficas: Remuneração de pessoal, Bem-estar, Qualidade, Operacional e Infraestrutura, 

como mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Categoria de gastos

CATEGORIA GASTO ESCOLAR

Remuneração Folha de pagamento de professores e pessoal de apoio 
pedagógico da escola

Bem-estar Transporte e alimentação escolar

Qualidade* Programas pedagógicos, formação continuada, gastos 
com Tecnologia da Informação, incluindo softwares, e 
repasses para gestão do processo de matrículas

Operacional Gastos com serviços operacionais: água, luz, material 
de expediente, veículos e serviços terceirizados, como 
portaria, segurança e serviços gerais

Infraestrutura Gastos com manutenção predial e aluguéis

* Nota: A categoria Qualidade está subestimada, pois gastos pedagógicos como formação continuada 
de professores não foram incluídos na base utilizada.
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Conforme o Gráfico 7, o gasto com remuneração de pessoal (professores, diretor e 

apoio pedagógico) corresponde a 77% de toda a despesa direta anual das escolas.

Gráfico 7. Quase 80% do gasto escolar anual é folha de pessoal (2016)

Fonte: Dados administrativos SEE-PE 2016.

O gasto total com pessoal também representa a maior fatia do gasto escolar no Brasil 

(71%) e em outros países da região, como Colômbia (87%), Equador (83%) e Bolívia (72%)8. 

As despesas com transporte e alimentação escolares (Bem-estar) são as mais custosas 

depois da folha de pagamento de servidores. 

A distribuição do gasto por escola apresenta variação expressiva, como mostra o 

Gráfico 8. Na categoria Remuneração, a variação observada deve-se principalmente aos 

adicionais salariais por progressão de carreira, bônus, gratificações e tipo de contrato, 

que variam segundo o perfil médio de professores da escola. Por exemplo, escolas com 

concentração de professores temporários têm um gasto por aluno menor com remune-

ração docente.  

8. Fonte: UNESCO, 2004-2011.

1%
1%

77%

5%

7%
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As categorias Operacional e Qualidade, por sua vez, englobam determinados custos 

que não variam pelo número de estudantes, como vigilância e serviço de manutenção 

laboratorial. Por serem majoritariamente fixos, estes serviços podem, por exemplo, custar 

desde R$ 700 por estudante em uma escola pequena a R$ 18 em uma escola de grande 

porte. Ademais, as despesas que integram a categoria Bem-estar variam de acordo com 

o custo de vida local (ex.: custo da alimentação escolar), com contratos específicos por 

região (ex.: transporte escolar) e por tipo de Ensino Médio ofertado.

Gráfico 8. O gasto por estudante varia substancialmente entre escolas (2016)

Fonte: Dados administrativos SEE-PE 2016. Nota: Valores podem estar subestimados devido a subnotificações de custo em 
algumas escolas. Escolas indígenas foram excluídas.
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Gráfico 9. Gasto total e por estudante é superior nas Escolas Técnicas Estaduais (2016)

(a) Gasto Total por tipo de escola (b) Gasto per capita por tipo de escola

Fonte: Dados administrativos SEE-PE 2016. Nota: para fins de simplificação, as escolas integrais e semi-integrais são anali-
sadas conjuntamente e referidas como “escolas integrais”; enquanto as unidades de ensino regular somam 3.000 horas no 
acumulado dos três anos do Ensino Médio, as escolas semi-integrais e integrais possuem, respectivamente, 4.200 e 5.400 
horas. Já as Escolas Técnicas Estaduais oferecem um currículo que une 4.200 horas de conteúdo acadêmico e 1.200 horas 
de conteúdo técnico; O gasto nas escolas indígenas precisa ser observado com cautela, pois há dados faltantes e casos de 
informação inconsistente. Escolas indígenas com gasto acima de 20 mil por aluno foram excluídas da análise por questões de 
consistência da informação.

O gasto médio anual por estudante nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e inte-

grais é aproximadamente 51% maior que nas escolas regulares. Tais escolas exigem 

estrutura e serviços diferenciados, como um maior número de refeições servidas por 

aluno em cada dia letivo, laboratórios mais sofisticados e gratificação para professores 

prestarem docência com dedicação exclusiva. 

Já as escolas indígenas possuem pequeno contingente de estudantes matriculados 

por escola (devido à exclusividade por etnia nessa oferta de ensino) e apresentam valores 

diferenciados em serviços como transporte e alimentação escolares9,  elevando o gasto 

por aluno. Além disso, a exclusividade étnica também na docência dificulta a contra-

tação de professores efetivos e reduz o gasto com folha de pagamentos, uma vez que 

a grande maioria dos professores é temporário. Ainda, a formação continuada para os 

docentes indígenas é diferenciada. Além de receberem capacitação para os componentes 

9. Por determinação da Funai e do MEC, os alunos de escolas indígenas recebem cada refeição com maior valor 
nutricional para o combate da desnutrição crônica em crianças indígenas, elevando os custos da alimentação escolar. 
Há também a diferenciação, no que se refere ao transporte escolar. Há maiores distâncias da moradia dos alunos 
em relação às escolas, somadas às dificuldades de acesso devido ao terreno e relevo, sendo necessários modais 
de transporte diferenciados, elevando os valores por aluno.
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curriculares comuns, recebem formações específicas voltadas à valorização cultural, 

às relações étnico-raciais, além de um programa de apoio para participação em cursos 

de especialização em nível superior.

Quadro 2
Sistema de Custos por Escola ajuda a detectar 
desperdícios na ponta

O monitoramento do gasto escolar pode ser um instrumento simples e 

poderoso na verificação de desperdícios: uma vez sistematizados, é possível 

identificar quais unidades apresentam recorrentemente gastos acima da média 

ou gastos que divergem da série histórica. 

Utilizamos o gasto de água anual por escola para realizar um exercício de 

simulação.  Foi detectado um grupo de 68 escolas em 2015, com dispêndio de 

água por aluno 3 vezes superior à média. Para simplificação de análise, supõe-se 

que todo gasto três vezes superior à média reflete algum tipo de desperdício.

Calculou-se o quanto o governo economizaria se as causas deste gasto 

excessivo com água fossem percebidas e corrigidas, ou seja, se o gasto com 

água por aluno nessas escolas convergisse para a média, o estado economizaria 

aproximadamente R$ 5 milhões anuais (3% do total dispendido em serviços 

operacionais em 2015).

Nota: para garantir a comparabilidade dos dados, as escolas foram agrupadas por tamanho, onde cada grupo 
tinha um valor gasto médio de referência.

2.2.1.2 Quais escolas fazem mais com menos?

Escolas com alto desempenho não necessariamente são as escolas mais eficientes. 
É necessário levar em conta o quanto a escola gasta por aluno, assim como o perfil socio-

econômico de seus estudantes. Essa subseção ilustra outra importante ferramenta de 

gestão que o sistema de custos por escola viabiliza: identificar as escolas que apresentam 

melhores resultados educacionais com o mesmo gasto por aluno. 
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 Para tanto, realizou-se uma análise de regressão a fim de identificar quais escolas 

alcançaram desempenho em matemática acima da média10 com gasto por estudante 

igual ou abaixo da média das escolas da rede, levando em conta o perfil socioeconômico 

do aluno e características das escolas11.  A estimação foi dividida em três grupos: escolas 

pequenas, médias e grandes. O Gráfico 10 ilustra as escolas mais eficientes (107 escolas 

azuis) e as menos eficientes (130 escolas laranjas) por grupo de tamanho.

Gráfico 10. As escolas mais eficientes conseguem maior desempenho em matemática com um gasto 
por estudante igual ou abaixo da média

(a) Escolas pequenas

10. Considera-se acima da média, as escolas que atingiram pontuação 0,20 desvios padrões acima da média e 0,20 
desvios padrões abaixo da média. De acordo com Rosa et al. (2017), um estudante aumenta o desempenho entre 
0,43-0,5 desvios-padrão em matemática durante os três anos de Ensino Médio. Logo, 0,2 desvio-padrão equivale 
a pouco mais de um ano de aprendizado.   

11. Tipo de escola (integral, técnica, regular), proporção de alunos por etapa de ensino, proporção de aluno em turno 
noturno, localização da escola (rural, urbana, região metropolitana). Devido ao gasto por estudante apresentar 
diferenças substanciais por tamanho da escola, dividiu-se a análise nos três grupos de tamanho. Ver detalhe na 
subseção 3.1. 
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(b) Escolas médias

(c) Escolas grandes

Fonte: SAEPE; Dados administrativos. Nota: as três figuras mostram no Eixo x: o gasto por aluno por escola e no eixo y: a nota 
padronizada em matemática (SAEB 2015). Cada ponto plotado no gráfico representa uma escola. As escolas indicadas pelos 
pontos cinzas foram classificadas dentro da média estimada, isto é, nem mais eficientes e nem menos eficientes.  Escolas indí-
genas foram excluídas da análise. Estimações controlando por condição socioeconômica do estudante, tipo de escola (integral, 
técnica, regular), proporção de alunos por etapa de ensino, proporção de aluno em turno noturno, localização da escola (rural, 
urbana, região metropolitana).
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As unidades mais eficientes apresentam menor taxa de abandono, 20 pontos a 

mais em matemática, 14 pontos a mais em português e gasto por aluno 79% menor do 

que as escolas menos eficientes. As escolas mais eficientes ainda possuem uma maior 

proporção de estudantes com baixo nível socioeconômico12 (% de mães escolarizadas), 

como mostra a Tabela 2:

Tabela 2. Escolas mais eficientes gastam menos por estudante e apresentam melhores resultados 
acadêmicos

INFORMAÇÕES GERAIS MAIS 
EFICIENTES

MENOS
EFICIENTES

Gasto por aluno R$ 3.421,00 R$ 6.151,00

Nota matemática 277 258

Nota português 270 264

Taxa de abandono 1,4% 2,5%

% estudante com mães escolarizadas 30% 43%

Número de escolas 107 130

Fonte: SAEPE; Dados administrativos. Nota: As escolas pequenas, médias e grandes foram 

agregadas em um único indicador de escola eficiente.

Uma escola eficiente pode servir de parâmetro para outras escolas. A partir da 

análise do custo por escola, viabiliza-se a criação de um instrumento de accountability 

mais justo não só para identificar (e premiar) as escolas mais eficientes, como também 

para traçar estratégias que busquem corrigir as dificuldades das escolas menos eficientes. 

Ademais, uma vez identificadas, é possível verificar se há similaridades de gestão, projetos 

pedagógicos ou de recursos disponíveis entre as escolas mais eficientes (ou entre as menos 

eficientes), conforme reportado no Quadro 3.

12. Resultados semelhantes foram encontrados usando o percentual de alunos que recebem bolsa família como 
indicador socioeconômico alternativo da escola. 
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Quadro 3
Há padrões semelhantes entre as escolas mais 
eficientes?

Muitos estudos dedicam-se a compreender melhor quais recursos ou serviços 
escolares estão associados a um maior retorno educacional13. Para efeitos de ilustração, 
nos concentramos em dois indicadores passíveis de intervenção direta ou indireta da 
gestão escolar e que são recorrentemente debatidos na literatura: clima escolar e 
absenteísmo docente.

Clima escolar é um termo multidimensional. Estudiosos o classificam como um 
conjunto de características do ambiente interno da escola que “influenciam o compor-
tamento dos seus membros”, como qualidade das relações interpessoais e sensação de 
segurança física, emocional e social dentro do ambiente escolar (Kutsyuruba, 2015; 
Cohen et al., 2009). 

O Gráfico 11 mostra que tanto os diretores quanto os professores das escolas 
mais eficientes aferem um melhor clima escolar do que os diretores e professores das 
escolas menos eficientes14 (diferença estatisticamente significante a 5%). Este resultado 
é especialmente interessante por se tratar de escolas que possuem mais estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Diversas pesquisas destacam a importância do clima escolar sobre o sucesso 
acadêmico dos estudantes (Kraft et al., 2016 e Wang e Degol, 2015). Dentre as razões, 
estão a habilidade do diretor em promover um ambiente encorajador e colaborativo 
(Walker et al., 2011), mas também um ambiente com disciplina e ordem (Ma & Klinger, 
2000). Como sugere a literatura, é possível que os diretores tenham um papel relevante 
no resultado encontrado.

Gráfico 11. Diretores e professores apontam melhor clima escolar nas escolas mais eficientes

Fonte: SAEPE 2015; Censo Escolar. Nota: Indicador 
de percepção do clima escolar = 1: Discordo total-
mente que a escola tem um bom clima escolar; = 4: 
Concordo totalmente que a escola tem um bom clima 
escolar. A diferença de percepção entre escolas mais 
eficientes e menos eficientes é estatisticamente 
significante a 10%.

13. Ver revisão de literatura em De Witte e López-Torres (2017).

14. Indicador construído a partir de uma pergunta no questionário para Professores e Diretores (SAEPE 2015), que 
pergunta se o diretor (ou professor) concorda que a escola tem um bom clima escolar.
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Absenteísmo docente, por sua vez, também é suscetível à ingerência da gestão 

escolar, além de impactar significativamente no desempenho acadêmico dos estudantes 

(Banerjee & Duflo, 2006). O Gráfico 12(a) reporta a proporção de faltas docentes em 

relação ao número de aulas previstas em um ano letivo e o Gráfico 12(b) traz a percepção 

dos próprios diretores e professores quanto à assiduidade do corpo docente da escola 

que trabalham.

Gráfico 12. Absenteísmo dos professores é menor nas escolas mais eficientes

  (a) Taxa de absenteísmo  (b) Percepção de absenteísmo

Fonte: SAEPE 2015; Censo Escolar; Dados administrativos SEE-PE. Nota: Indicador da percepção de absenteísmo = 
1 Discordo totalmente que os professores faltem muito; = 4: Concordo totalmente. As respostas dos professores e 
diretores foram normalizadas para um indicador que varia entre 0 e 1. Para tomar em conta as respostas de ambos 
professores e diretores, calculou-se a média deste indicador. O resultado mantém-se consistente ao analisar as 
respostas separadamente. A diferença na taxa de absenteísmo e na percepção de absenteísmo entre escolas mais 
eficientes e menos eficientes é estatisticamente significante a 5%.

As escolas mais eficientes possuem menor ocorrência de absenteísmo (1 ponto 

percentual menor. Esta diferença corresponde a aproximadamente 10 aulas a mais 

por professor durante o ano letivo15). A percepção de professores e diretores quanto 

ao absenteísmo da escola que trabalham também é menor nas escolas mais eficientes 

(ambos estatisticamente significantes a 5%). A capacidade do gestor escolar em manter 

os professores motivados e engajados, mesmo em um ambiente com maior vulnerabili-

dade socioeconômica, pode ser umas das razões do reduzido absenteísmo nas escolas 

mais eficientes (Grisson, 2011). De fato, estudos mostram que bons líderes escolares têm 

papel chave sobre o desempenho dos alunos (Fryer et al., 2012) e um dos mecanismos 

apontados é via a satisfação dos professores no ambiente escolar (Dutta, 2016).

15. O número acumulado de faltas durante o ano letivo está dividido igualmente por professor para 
simplificar o exemplo. 
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2.2.2 O uso qualificado de sistemas de informação como 
instrumento de gestão de professores: o caso do Adicional 
de Eficiência Gerencial (AEG)

Diversos sistemas educacionais da América Latina vêm passando por reduções 

contínuas no número de matrículas. Acomodar o tamanho do corpo docente frente 

a essa queda, todavia, mostra-se um desafio. Diversos países, como Chile, Argentina 

Colômbia e Brasil seguem apresentando aumentos no número de professores mesmo 

com o declínio observado nas matrículas. Em contraste, na rede estadual de Pernam-

buco, o número de professores parece ajustar-se, como mostra o Gráfico 13. Este 

panorama chama atenção para a relevância de se discutir a qualificação da gestão do 

corpo docente nas redes de ensino público do país e para a necessidade de difundir 

boas práticas nessa área.

Gráfico 13. Enquanto o Brasil aumenta o número de professores frente à queda das matrículas, 
Pernambuco mostra ajuste na direção correta

(a) Brasil (b) Pernambuco

Fonte: Censo Escolar. Nota: O aumento no número de professores no Brasil pode ser parcialmente explicado pelo aumento 
da demanda por educação infantil, que exige salas menores e uma maior quantidade de professores por aluno.

Alguns fatores podem explicar a queda observada no número de professores desde 

2010 na rede estadual de Pernambuco, como o aumento do fluxo de professores se 

aposentando sem a contrapartida de novos concursos públicos, assim como melhorias 
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na gestão de pessoal com o objetivo de reduzir o número de professores contratados da 

rede. Apesar do aparente ajuste do corpo docente por uma macro perspectiva, a gestão 

dos professores em Pernambuco ainda enfrentava outro importante desafio: a atribuição 

otimizada da carga horária dos professores dentro da rede16. 

Neste sentido, a SEE-PE instituiu em 2016 o Adicional de Eficiência Gerencial 
(AEG)17. Tal medida incentiva os diretores das escolas a reportarem ao final do ano letivo, 

no principal sistema administrativo da rede (SIEPE), todo o planejamento de enturmação 

e respectiva atribuição de hora-aula dos professores para o ano seguinte. As equipes 

gestoras que conseguem atingir o Indicador de Eficiência Operacional (IEO), ou seja, 

ajustar a atribuição de hora-aula do seu corpo docente dentro da margem desejada pela 

SEE-PE, recebem uma remuneração variável adicional. 

Frente a um sistema bem alimentado, a SEE-PE pôde fazer melhores previsões 

quanto à subutilização, ociosidade, e a real necessidade de professores em cada escola. 

Entre 2016 e 2017, o AEG suscitou o desligamento de aproximadamente 2.324 

professores temporários que estavam com baixa ou nenhuma carga horária atribuída 

e a devolução às Gerências Regionais (GRE) de 2.524 efetivos em situação similar. A 

economia estimada resultante desse primeiro balanço foi de aproximadamente R$ 

5.902.635 na folha de pagamentos mensal18. 

Ainda, utilizamos a proporção de professores com carga horária subaproveitada 

como um indicador de eficiência alocativa do corpo docente antes e depois do AEG. 

16. Os gestores escolares comunicam a necessidade de professores às GREs. A gerência regional valida se a demanda 
está coerente com a carga horária disponível para o determinado componente curricular no corpo docente desta 
escola. Caso confirmada a necessidade, a GRE verifica, primeiro no mesmo município e depois nos demais municípios 
sob sua jurisdição, se há professores com disponibilidade para o mesmo componente curricular para realocação. Não 
encontrando a disponibilidade, a GRE comunica a SEE para verificação em toda rede, ofertando a possibilidade ao 
docente de mudança de GRE. Não havendo a oportunidade de realocação, o processo de solicitação de contratação 
é realizado pela Gerência Geral de Gestão de Pessoas (GGPE). Logo, o processo de otimização somente será capaz 
de gerar eficiência, se o SIEPE estiver alimentado corretamente e atualizado, pois se as cargas horárias atribuídas 
não estiverem fidedignas irá gerar necessidade de professores ao invés de evidenciar ociosidade.

17. Como o processo foi implementado de forma gradativa, a cada ano a administração estadual regulamenta, a 
partir de um decreto, como o Indicador de Eficiência Gerencial (IEG) será aferido e quais indicadores irão compor. 
Contudo, o foco inicial nos primeiros anos de implantação foi o fortalecimento da gestão escolar a partir do Índice 
de Eficiência Operacional (IEO), o qual permite o correto dimensionamento das equipes escolares, cruzando a 
necessidade de horas aulas com a disponibilidade de carga horária por parte dos professores. Esta prática, já era 
obrigatória, mas tinha pouca aderência dos 1.054 diretores, que não reportavam no tempo certo, dificultando o 
planejamento estratégico da secretaria no começo do ano letivo.

18. Contabilizou-se o número total de professores temporários desligados do sistema de ensino e o salário médio 
que a categoria recebe acrescido ainda do montante correspondente às gratificações de difícil acesso e localização 
especial (como ensinar em escola em tempo integral) que se deixou de pagar aos professores efetivos devolvidos 
às GREs.  
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Os resultados mostram que 19% dos professores efetivos estavam com carga horária 

subutilizada em 2016, ao passo que em 2017 esta proporção caiu para 13%, mantendo-

se em 201819. 

Apesar de implícitos, o ajuste da carga horária dos docentes também gerou ganhos 

de eficiência em termos de salário hora-aula da ordem de R$ 598.658 mensais. Isto é, 

quando um professor que tinha 75% da sua carga horária semanal alocada passa a ter 90% 

de aproveitamento depois do AEG, conta com mais horas-aula efetivamente empregadas 

em sala de aula.

3. Onde há espaço para melhorias?

Esta seção busca jogar luz a dois desafios do financiamento escolar que, apesar de 

comumente enfrentados nas redes públicas de ensino, são pouco debatidos em virtude 

da ausência de dados. O primeiro diz respeito à gestão do tamanho das escolas e suas 

implicações sobre a eficiência do gasto por aluno. No segundo desafio, movemos o debate 

para a equidade das despesas escolares e perguntamos como o gasto por aluno está 

distribuído entre as escolas pela ótica da equidade no acesso aos recursos.

3.1 A gestão do tamanho das escolas é cada 
vez mais importante diante da queda das 
matrículas

Com o processo de municipalização do ensino fundamental e a atual transição 

demográfica que vive o Brasil, o número de matrículas no ensino básico vem apresen-

tando queda contínua no país. Entre 2009 e 2017, a rede estadual de Pernambuco perdeu 

33% das matrículas. O planejamento do tamanho das escolas e das turmas emerge como 

estratégia necessária diante deste contexto. 

19. Suponha o seguinte cenário ilustrativo de quando um professor não tem sua carga horária otimizada: Professor 
“A” tem contrato de 40 horas semanais (em termos de hora-aula, corresponde a 26 horas semanais). Este professor 
foi alocado para 20 horas-aula semanais, ou seja, teve apenas 75% do seu tempo hora-aula utilizado. Para efeitos 
de análise, consideramos como professor “subutilizado” aquele com 80%, ou menos, de horas-aula atribuídas.
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Há um grande debate entre estudiosos sobre a eficiência das escolas pequenas. 

Escolas de pequeno porte estão associadas a melhores resultados, como menor taxa de 

abandono, aproximação com comunidade e menor absenteísmo (Lawrence et al.. 2002; 

Kuziemko, 2006). No entanto, são unidades que demandam alto dispêndio e, a depender 

da etapa de ensino e da sua localização, podem não estar associadas a um resultado que 

faça valer o custo adicional. Por outro lado, evidências recentes (Duncombe e Yinger, 

2007 e Humlum e Smith, 2015) apontam para a ausência de efeitos positivos das escolas 

pequenas sobre os estudantes (como probabilidade de concluir o Ensino Médio e níveis 

salariais). Duncombe e Yinger (2007) sugerem que escolas de médio porte, entre 600 a 

900 alunos, possuem um tamanho “ótimo” dentre escolas secundaristas. Ademais, em 

escolas maiores é mais eficiente concentrar maior e melhor infraestrutura. 

Para fins de análise, as escolas da rede estadual de Pernambuco foram classificadas 

em quatro grupos de acordo com o número de matrículas do Censo Escolar 2017. O 

primeiro quartil (representando 25% das escolas com menor número de matrículas) 

corresponde às escolas pequenas, os quartis 2 e 3 correspondem às escolas de médio 

porte e no quarto quartil encontra-se as escolas de grande porte, conforme mostra a 

Tabela 3.

Tabela 3. Número médio de matrículas e de unidades escolares segundo classificação 
de tamanho

PEQUENA MÉDIA GRANDE

Número médio de 
estudantes

157 520 1110

Total de escolas 260 514 252

Fonte:Censo Escolar (2017)

Quais são as escolas pequenas? Das 260 escolas de pequeno porte, 18% são escolas 

integrais (47 escolas); 50% são indígenas (134 escolas); 17% encontram-se na região metro-

politana (37 escolas) e 32% são urbanas (102 escolas).  O Gráfico 14 traz o gasto por aluno 

segundo o tamanho da escola.
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Gráfico 14. O gasto por estudante das escolas pequenas é o dobro das escolas grandes

Fonte:Censo Escolar (2017). Dados administrativos SEE-PE e das consultorias Peers e Integration (2015). Nota: Valores muito 
baixos refletem escolas que não reportaram todas as informações de gasto, enviesando o gasto por aluno para baixo.

O gasto médio por estudante é 2,2 vezes menor nas escolas grandes e aproxima-

damente 1,4 menor nas escolas de médio porte se comparado às escolas pequenas. Essa 

diferença é resultado de despesas que variam pouco por número de alunos, como gastos 

administrativos e operacionais. Há escolas pequenas, por exemplo, que gastam com portaria 

até 20 vezes mais por estudante do que as escolas grandes. Ademais, as escolas pequenas 

possuem, em média, um professor para cada 15 alunos, ao passo que nas escolas médias 

e grandes esse número sobre para 25 e 32 respectivamente.   

O Gráfico 15 e o Gráfico 16 exemplificam a diferença no gasto por estudante segundo 

o tamanho das escolas para diferentes categorias de despesa. As categorias com insumos 

com baixa variabilidade por número de matrícula, como é o caso das categorias Quali-
dade e Operacional, apresentam as maiores diferenças entre as escolas pequenas e as de 

médio e grande porte. Na categoria Qualidade, por exemplo, o insumo mais dispendioso, 

o gasto com manutenção dos laboratórios, possui três custos fixos (que variam pelo porte 

da escola, e não pelo número de computadores necessariamente), ou seja, quanto maior 

o número de estudantes na escola, mais “diluída” torna-se esta despesa e maior o ganho 

de escala. A categoria Operacional também possui componentes que variam apenas por 

faixas de custo, como locação de software, internet, segurança e portaria. Gastos com 

água e luz, apesar de variarem segundo o número de pessoas que as consomem, também 

são passíveis de ganhos de escala à medida que a escola se torna mais numerosa.

Grande = R$ 3.185

Média = R$ 4.823

Pequena = R$ 7.068
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Gráfico 15. Escolas pequenas custam o triplo nas categorias Qualidade e Operacional

Fonte: Dados administrativos SEE-PE e consultorias Peers e Integration (2015). Escolas indígenas foram excluídas. Nota: o 
cálculo do gasto médio por escola considerou média pequena e média grande conjuntamente. Categorias de gasto: Remune-
ração: Folha de pagamento de professores e pessoal de apoio pedagógico da escola; Bem-estar: Uniforme escolar, transporte, 
alimentação escolar; Qualidade: Recursos de aprendizagem, pedagógicos: equipe laboratorial, locação computador e software, 
kit escolar, repasse PDDE, repasse administração de matrículas; Operacional: Gastos com serviços operacionais: água, luz, 
telefone, internet, portaria, segurança, locação computador e software, serviços gerais). 

Apesar de o gasto por estudante das escolas pequenas ser maior, o desempenho 

em matemática no SAEPE e no ENEM não são superiores aos das escolas de médio porte 

(Gráfico 16), mesmo após controlar por tipo de escola, localização, etapa de ensino e nível 

socioeconômico dos estudantes.
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Gráfico 16. A diferença no desempenho acadêmico em matemática entre escolas pequenas e médias é 
pequena e não significante

Fonte: Dados administrativos SEE-PE; Censo Escolar. Escolas indígenas não entram na análise. A dife-
renças entre escolas médias e pequenas não apresentam significância estatística a 5%.

Entre 2009 e 2017, o número de escolas de pequeno e médio porte da rede estadual 

de Pernambuco cresceu, respectivamente, 17% e 60%, ao passo que escolas grandes 

diminuíram 53%. 

Três principais fatores explicam o crescimento das escolas pequenas e médias. 

Primeiro, a queda contínua no número de matrículas. Escolas antes classificadas como 

de médio e grande porte, tornaram-se, respectivamente, escolas de médio e pequeno 

porte. Em segundo lugar, a matriz curricular das escolas integrais. Salas de aula que antes 

eram usadas por mais de uma turma em um dia letivo no ensino regular (por exemplo, 

nos turnos da manhã e da tarde), passaram a suportar apenas uma turma na jornada em 

tempo integral, redefinindo a capacidade física da escola20 21. Terceiro, 30 novas escolas 

foram criadas entre 2015 e 2017, das quais, 26 são consideradas de pequeno porte. É 

importante destacar que destas novas unidades pequenas, 8 são indígenas e 8 são escolas 

técnicas. Algumas escolas indígenas já existiam e apenas passaram a ter registro formal 

no Censo Escolar.

20. A SEE-PE pretende ampliar as escolas integrais de dupla jornada, ou seja, a unidade escolar oferta duas jornadas 
em tempo integral no dia: uma jornada pela manhã (7h às 14h) e outra das 14h30 às 20h40, permitindo que uma 
maior quantidade de jovens acesse a educação em tempo integral, particularmente aqueles que necessitam traba-
lhar ou estagiar em um turno ou participam do jovem aprendiz.  

21. Atualmente, 51% escolas integrais são de porte médio, 24% são grandes e 26% são pequenas. 
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3.2 Análise de equidade no acesso aos 
recursos

A escassez de bases de dados sistematizadas a nível da escola faz com que parte 

substancial das pesquisas sobre equidade no financiamento escolar considere unidades de 

análise mais agregadas, como a nível municipal. Apesar de relevantes, tais estudos podem 

anuviar importantes disparidades entre escolas dentro de uma mesma rede de ensino. 

Neste contexto, esta seção visa analisar a equidade no acesso aos recursos educacionais 

segundo o perfil socioeconômico das escolas da rede estadual de Pernambuco.

O Gráfico 17 exibe a evolução nas notas de matemática e português no Sistema de 

Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), nota de ciências no ENEM e abandono 

escolar, entre as escolas com maior e menor nível socioeconômico (NSE)22. Apesar do 

progresso significativo em ambos os grupos, nota-se uma persistente lacuna no aprendi-

zado e na taxa de abandono.

Gráfico 17. Pernambuco evoluiu no desempenho acadêmico, mas a desigualdade no aprendizado 
persiste

a) Nota matemática SAEPE b) Nota português SAEPE

22. A fim de caracterizar o perfil socioeconômico da escola, foi construído um indicador que informa o percentual de 
estudantes que possuem mães com no mínimo, Ensino Médio completo. Quanto mais próximo de 1 for o indicador, 
maior o nível socioeconômico da escola (NSE para simplificar). Para fins de análise, as escolas foram classificadas 
em cinco grupos segundo seu quintil socioeconômico, onde “Baixo NSE” = quintil 1; “Alto NSE” = quintil 5.
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c) Nota ciências ENEM d) Abandono

Fonte: Dados administrativos SEE-PE, consultorias Peers e Integration e SAEPE 2015. Nota: Escolas 
indígenas foram excluídas.

Para além do perfil socioeconômico do aluno, o que poderia explicar a lacuna persis-

tente no aprendizado entre as escolas de baixo e alto nível socioeconômico?

O gasto por aluno nas escolas com maior e menor NSE apontam para um desequilí-

brio persistente a favor das escolas com maior NSE ao longo do tempo.

Gráfico 18. Gasto por estudante é superior nas escolas de alto NSE

Fonte: Base de custo por aluno das consultorias Peers e Integration (2009-2015). Nota: Devido à grande quantidade de dados 
faltantes por escola entre os anos de 2009 e 2013, os resultados devem ser analisados com cautela neste período. O gasto com 
pagamento de professores, que representa 80% de todo o gasto da rede, é o dado que apresenta maior consistência (e baixo 
número de dados faltantes) no período avaliado. Adicionalmente, testou-se se o percentual de dados faltantes está correlacio-
nado com o NSE da escola. O resultado mostra que não há correlação estatisticamente significante. As escolas indígenas foram 
excluídas da análise. Gasto por estudante é reportado em termos nominais.

2015
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Responsável por quase 80% de todo o gasto da rede, a folha salarial dos professores 
explica parte substancial da diferença de gastos observada. O Gráfico 19 mostra que os 

professores das escolas com alto NSE ganham em média, 46% a mais (ou R$ 1.213 a mais) 

do que o grupo com baixo NSE. Esta diferença é de 15% no caso do salário dos diretores.

Gráfico 19. Salário docente é maior nas escolas de alto NSE
 

(a) Rendimento mensal professores, 2017 (b) Rendimento mensal diretores, 2017
 

Fonte: SAEPE 2015; Dados administrativos SEE-PE (2017). Nota: Escolas indígenas foram excluídas da análise. O rendimento 
total mensal inclui o vencimento básico, gratificações e bônus quando é o caso. As escolas estão divididas em 5 quintis de nível 
socioeconômico, do mais baixo ao mais alto.

De acordo com o plano de carreira e salários, professores efetivos, com maior nível 

educacional e com mais experiência, progridem no valor do salário-base. Se professores 

com melhores credenciais ensinam em maior quantidade nas escolas com condições socio-

econômicas mais favoráveis, a folha salarial das escolas com alto NSE é consequentemente 

maior. Analisa-se, portanto, a distribuição de alguns indicadores que sejam aproximações 

da qualidade docente a fim de perceber se as escolas mais vulneráveis têm mais dificuldade 

em atrair (e reter) professores mais qualificados.

O sistema educacional de Pernambuco está próximo de universalizar os professores 

com grau universitário (aproximadamente 95% dos professores). Todavia, a proporção 

de professores efetivos (i.e., passaram em concurso público e são servidores do estado), 

é significativamente superior nas escolas de maior NSE, como mostra o Gráfico 20. Este 

resultado tem duas possíveis explicações: dificuldade das Gerências Regionais em alocar 

professores efetivos às escolas localizadas em áreas mais vulneráveis, sendo necessário 

contratar professores temporários, e/ou, professores efetivos migram para escolas com 

maior NSE em períodos de remoção. Estudos recentes na América Latina evidenciam 

que professores efetivos tendem a apresentar melhores resultados que professores com 

contrato temporário. Ayala e Sanchez (2016) e Marotta (201), por exemplo, mostram que 

professores temporários estão associados a menor vínculo com o aluno, menor envolvi-

mento com atividades escolares e menor desempenho acadêmico.
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Gráfico 20. % de professores efetivos é superior nas escolas de alto NSE

Fonte: Censo Escolar. Escolas indígenas foram excluídas da análise

Resultados do último concurso público sugerem que escolas com maior NSE também 

têm maior chance de receber professores com melhores colocações na prova de seleção23. 

Quanto melhor classificado, maior a pontuação acumulada do candidato na prova escrita, 

didática e de títulos. Os professores alocados em escolas de alto NSE da região metropo-

litana foram ranqueados, em média, na posição 30, ao passo que nas escolas com baixo 

NSE, a classificação média dos docentes, foi a posição 70 no ranking.

Gráfico 21. Professores melhor classificados no concurso público de 2015 tendem a ser alocados em 
escolas de maior NSE (Região Metropolitana do Recife)

Fonte: FGV Projetos24

23. Análise restrita à região metropolitana do Recife. 

24. A FGV Projetos foi a organizadora do concurso público (2015) e detém os rankings de todos os candidatos.Nota: 
Os candidatos são ranqueados de acordo com o município que se candidataram para ensinar e de acordo com a 
sua posição na classificação final, que considera avaliação de títulos e prova objetiva.
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A dificuldade em atrair melhores professores acaba acarretando desdobramentos, 

como maior instabilidade no ambiente escolar, maior número de professores sem expe-

riência e maior rotatividade docente. De fato, evidências apontam que estes problemas 

são mais comuns em escolas de baixo NSE (Grisson, 2011). Como aponta o Gráfico 22, a 

rotatividade é um pouco maior nas escolas com baixo NSE.

Gráfico 22. A diferença na rotatividade docente entre escolas de baixo e alto NSE diminuiu

Fonte: Censo Escolar. Nota: A rotatividade docente foi calculada considerando a permanência de no máximo dois anos de um 
professor numa mesma escola. Escolas indígenas foram excluídas da análise. A diferença média no período analisado não é 
estatisticamente significante a 5%.

A auto seleção dos estudantes às escolas em tempo integral pode gerar inequidade. 

O Gráfico 23(a) mostra que o gasto por aluno cresce à medida que o nível socioeconômico 

da escola aumenta. Contudo, o Gráfico 23(b) revela que se retirarmos deste cômputo as 

escolas integrais e mantivermos apenas as escolas regulares, a alocação dos recursos é 

similar entre os quintis socioeconômicos25, ou seja, a desigualdade do gasto por aluno 

desaparece. Por que isso ocorre?

 

25. Esta mesma análise foi feita usando a proporção de alunos que recebem o benefício do Programa Bolsa Família 
como indicador socioeconômico. Os resultados são qualitativamente semelhantes. 
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Gráfico 23. Não há desigualdade no gasto por aluno entre as escolas regulares

(a) Gasto por aluno 
Todas as escolas (2015)

(b) Gasto por aluno 
Apenas escolas regulares (2015)

Fonte: Base custo por aluno das consultorias Peers e Integration; SAEPE (2015) - questionário aplicado aos alunos no 3 ano do 
Ensino Médio. Nota: Escolas indígenas e Escolas técnicas estaduais (ETEs) foram excluídas desta análise. O Gráfico 23 (b) não 
muda substancialmente se adicionássemos as ETEs. Em 2015 as escolas integrais já somavam 332 unidades na rede estadual 
Pernambucana, contemplando aproximadamente 52% das matrículas no Ensino Médio. Em 2017, estes valores sobem para 
368 escolas e 57% das matrículas.

Dado o desenho curricular diferenciado, a infraestrutura mínima exigida e a qualidade 

do corpo docente que atrai, é esperado que as escolas integrais tenham um gasto por 

aluno superior. A diferença entre as duas ofertas de ensino é de 73% a favor das escolas 

integrais, o que corresponde a aproximadamente R$ 2.637 a mais por estudante26.

A questão central não está, contudo, na diferença observada do gasto por aluno, 
mas no perfil socioeconômico dos seus estudantes: 44% dos alunos no 3º ano do Ensino 

Médio das escolas integrais, possuem mães escolarizadas, enquanto nas escolas regulares 

essa proporção é de 35,6%. 

Dentre as razões que explicam essa diferença no perfil socioeconômico dos alunos, 

está o fato de que as escolas integrais exigem mais tempo e dedicação. Logo, os alunos 
menos favorecidos socioeconomicamente, acabam desencorajados (ou não incentivados 
suficientemente) a frequentá-la, particularmente aqueles que precisam trabalhar ou 
que já apresentam  defasagem idade-série (Batista et al., 2017). De fato, a diferença 

socioeconômica entre as escolas integrais e regulares surge ainda na matrícula do 1º ano 

do Ensino Médio, como aponta o Gráfico 24.

26. Comparações levam em conta dados levantatados para o ano de 2015. 
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Gráfico 24. Nível socioeconômico dos alunos no primeiro ano do Ensino Médio é maior nas escolas 
integrais

Fonte: Censo Escolar 2015. Nota: Escolas indígenas e ETEs foram excluídas da análise.

Parte substancial dessa diferença, por sua vez, deve-se à migração de alunos do setor 

privado para as escolas integrais da rede estadual, como mostra o Gráfico 25.

Gráfico 25. % de estudantes que migrou da rede privada para a estadual no 1º ano do Ensino Médio é 
3 vezes maior nas escolas integrais

Fonte: Censo Escolar. Nota: Escolas indígenas e ETEs foram excluídas da análise.
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Escolas integrais atraem 3 vezes mais alunos do setor privado no início do Ensino 

Médio do que as escolas regulares. Visto que os estudantes da rede privada possuem 

maior nível socioeconômico (77% declaram mães escolarizadas), o NSE das escolas inte-

grais por decorrência, aumenta.  

Cabe destacar que as escolas integrais ainda são majoritariamente compostas por 

estudantes da rede municipal (46%). Menos da metade (44%) dos estudantes das escolas 

integrais tem mães com Ensino Médio completo (comparado a 74% dentre os alunos da 

rede privada), isto é, em termos absolutos, ainda se trata de um público socioeconomica-

mente vulnerável em sua maioria.

As escolas integrais estão localizadas em regiões com maior IDH?
Uma segunda explicação para a maior probabilidade de alunos de alto NSE matri-

cularem-se nas escolas integrais seria a região onde localizam-se essas escolas. Para 

tanto, classificamos em quartis o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-2010) por 

bairros das escolas da região metropolitana do Recife. De acordo com o Gráfico 26, em 

2010 havia uma maior concentração de escolas integrais em regiões com maior IDH: 24% 

das escolas nas regiões de alto NSE eram integrais, enquanto nas regiões de baixo IDH, a 

proporção de escolas integrais era de 16% do total das escolas estaduais. Em 2017, essa 

diferença diminui significativamente. Enquanto o número de escolas integrais aumentou 

9 pontos percentuais nas regiões mais ricas, esse aumento foi de 12 p.p. nas regiões mais 

vulneráveis (baixo NSE).

Gráfico 26. Escolas integrais ainda estão presentes em maior quantidade nas regiões com maior IDH 
na Região Metropolitana do Recife

Fonte: Dados administrativos SEE-PE; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Nota: Escolas indígenas e ETEs foram 
excluídas da análise. “Baixo NSE” = quartil 1; “2=quartil 2; “3”=quartil 3; “Alto NSE”= quartil 4.



34

EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA E EQUIDADE DOS RECURSOS ESCOLARES

Quadro 4. 
Os desafios da inclusão com eficiência: Um olhar 
atento às Escolas Indígenas.

Atualmente, há 14 mil crianças e jovens indígenas distribuídos em 144 escolas 

indígenas no estado, das quais 93% são escolas classificadas como de pequeno 

porte. Além de estarem sujeitas à falta de monitoramento (a minoria das unidades 

reporta as informações necessárias ao SIEPE ou participam da prova do SAEPE), 

estas escolas apresentam taxa de abandono acima da média do estado (15 pontos 

percentuais a mais), e gasto por estudante 41% superior à média das demais escolas 

da rede (Gráfico 27).

Gráfico 27. Taxa de abandono é 15 p.p. superior nas escolas indígenas apesar de gastarem 
41% a mais por estudante

Fonte: Dados administrativos SEE-PE. Nota: Resultados devem ser analisados com cautela, 
pois as escolas indígenas apresentam muitos dados faltantes de custos. 

Por serem minoria étnica e possuírem condição socioeconômica mais vulne-

rável, é preciso que haja um olhar atento às escolas indígenas. Apesar do gasto 

por aluno relativamente alto, a alta taxa de abandono sugere a necessidade de 

uma gestão central mais efetiva, que se aproxime dos desafios enfrentados pelas 

comunidades indígenas e eleve a capacidade de monitoramento e avaliação dos 

serviços prestados às escolas assim como da qualidade do ensino.
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O corpo docente indígena (1.136 docentes ativos, equivalente a uma média 

de 11 alunos por professor) é predominantemente composto por professores 

temporários, sem muita experiência e muitos sem nível superior. Isto ocorre, 

pois os professores precisam ser da mesma etnia para lecionar nas escolas indí-

genas e parte da comunidade não chega a ir à universidade. Consequentemente, 

não atingem a pontuação mínima nos concursos públicos para tornarem-se 

professores efetivos, gerando um ciclo de baixa eficiência e qualidade educa-

tiva. É fundamental, portanto, que haja ações compensatórias com vistas a 

capacitar seu corpo docente. 

Faz-se necessário que a Secretaria promova um esforço institucional, de 

gestão e político, para fazer chegar os requisitos de qualidade educacional já 

observadas na rede, às unidades indígenas sem haver perda da riqueza étnica 

inerente desses povos. Estudos futuros são imprescindíveis para compreender 

melhor tais desafios. 
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4. Principais mensagens e 
oportunidades de ação

A rede estadual de Pernambuco apresentou na última década avanços sem prece-

dentes na qualidade da educação. A partir da perspectiva do financiamento escolar, desta-

camos dois grandes eixos que permitiram um terreno fértil para a evolução observada 

dos indicadores educacionais do estado:

Maior gasto por aluno

• O gasto real por aluno teve crescimento médio anual de 30% entre 2009-2016.

• A oferta de escolas em tempo integral aumentou em 10 vezes no período.

• A despesa real com remuneração docente cresceu 17% neste mesmo período.

Uso mais eficiente dos recursos

• Implantação do modelo de gestão por resultados e o fomento à cultura de accountability.  

• Uso de sistemas de informação como ferramenta de gestão e tomada de decisão.  

• Melhoria na gestão do corpo docente através do Adicional por Eficiência Gerencial 

(AEG).

O Sistema de Custos por Escola é um poderoso instrumento de gestão:

 › Amplia o entendimento de como o gasto por aluno está distribuído na rede 

e qualifica o planejamento e mobilização dos recursos;

 › Permite identificar quais escolas fazem mais com menos e gerar métricas 

mais justas de accountability;

 › Ajuda a identificar desperdícios na ponta;

 › Possibilita que indicadores de eficiência de outros custos escolares, como 

gastos com alimentação e transporte escolar, componham o Índice de Efici-

ência Gerencial (IEG) do AEG.
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O AEG identificou professores subutilizados na rede, melhorou o ajuste da carga horária 

atribuída dos mesmo e economizou R$ 5.902.635 mensais aos cofres públicos do estado, 

em 2016 e 2017, através de dois principais eixos:

 › Fortalecimento e uso estratégico do principal Sistema de Informação da rede 

(SIEPE) como instrumento de monitoramento;

 › Uso de mecanismos de incentivo que aumentaram a responsabilização dos 

diretores quanto ao preenchimento de informações administrativas das 

escolas no SIEPE.

Ainda há desafios a serem enfrentados. 

Dois desafios em particular merecem atenção: a gestão do tamanho das escolas diante 

da queda no número de matrículas e a equidade no acesso aos recursos educacionais.

Tamanho das escolas

• O planejamento do tamanho das escolas emerge como condição necessária diante 

da transição demográfica pela qual passa o país. Despesas que não variam, ou variam 

pouco por matrícula, diluem-se nas escolas maiores, gerando ganhos de escala. De 

fato, o gasto por estudante nas escolas pequenas é o dobro das escolas grandes.

• Nos últimos anos, observou-se que o número de escolas pequenas em Pernambuco 

cresceu. Dois principais fatores explicam esse aumento: a queda no número de matrí-

culas e a estrutura curricular das escolas integrais. Salas de aula que antes eram usadas 

por mais de uma turma em um dia letivo no ensino regular, passaram a suportar apenas 

uma turma na jornada em tempo integral.

• Evidências na literatura sugerem que escolas de médio porte tendem a ser mais 

eficientes: concentram maior e melhor infraestrutura, expandem o acesso a melhores 

equipamentos e recursos em geral e alcançam desempenho acadêmico similar ou 

melhor que escolas menores. Em Pernambuco, o gasto por estudante das escolas de 

médio porte é 1,4 vezes menor que as escolas pequenas, enquanto o desempenho 

em testes padronizados (após controle do nível socioeconômico das famílias) não 

apresenta diferença significativa.
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 › Em regiões urbanas, a fusão de escolas muito pequenas e circunvizinhas é 

uma medida cada vez mais recorrente (e custo-efetiva) no mundo27;

 › Com a reforma do Ensino Médio, as escolas secundaristas necessitarão se 

adequar e se equipar para atender a demanda dos diferentes itinerários 

formativos. Mais uma razão para concentrar equipamentos e infraestrutura 

de melhor qualidade em escolas maiores.

Neste contexto, trazemos três principais recomendações:

 › Criar um sistema de alerta do número de matrículas por escola versus sua 

capacidade física. Desta forma, o gestor identificaria aquelas unidades que 

estão funcionando muito abaixo da capacidade instalada e tomaria decisões 

adequadas a cada contexto, como por exemplo, fundir escolas pequenas que 

estejam próximas uma da outra;

 › Condicionar a abertura de turmas em uma dada escola à atribuição eficiente da 

carga horária docente. Como cada turma demanda apenas parte da jornada de 

trabalho dos professores, turmas adicionais somente poderão ser ofertadas, 

caso a demanda seja atendida por carga horária docente ociosa e/ou por 

professores adicionais, cuja carga horária seja aproveitada de forma eficiente 

a priori. Caso a demanda por novas turmas sugestione ociosidade docente, as 

GREs deverão direcionar as matrículas excedentes a outras unidades;

 › Encorajamos a expansão de uma iniciativa já iniciada na rede estadual, de 

expandir a oferta das escolas integrais para o turno da noite, a chamada 

escola de dupla jornada. Dessa forma, a Secretaria amplia a capacidade das 

escolas integrais e aproveita de forma mais eficiente os recursos oferecidos 

pela mesma, além de alcançar um público que não poderia dedicar-se 7 horas 

durante o dia por motivos de trabalho.

27. A fusão de escolas têm sido uma prática cada vez mais recorrente no mundo frente à queda nas matrículas. Países 
como Dinamarca, Portugal, Itália e Colômbia já utilizam essa política (OCDE, 2018). Há evidências de redução no 
custo operacional de até 62% sem haver prejuízo nos resultados educacionais (Duncombe e Yinger, 2007).
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Equidade no acesso aos recursos

• Apesar da evolução no desempenho acadêmico, a brecha no aprendizado entre escolas 

de baixo e alto nível socioeconômico (NSE) persiste ao longo do tempo. Por sua vez, 

o gasto por estudante é superior nas escolas de maior NSE.  

• Dois principais fatores podem explicar esta segunda discrepância: a distribuição dos 

professores na rede e a auto seleção de alunos mais favorecidos às escolas integrais.

 

 › Escolas com baixo NSE enfrentam desafios em atrair e reter professores com 

melhores credenciais. Os resultados mostram que além de possuírem uma 

maior proporção de professores temporários e de professores classificados 

em posição inferior no ranking do concurso público, as escolas com maior 

número de alunos desfavorecidos apresentam maior taxa de rotatividade 

docente e menores salários;

 › As escolas integrais, dados seu currículo e critérios diferenciados de ensino, 

possuem um gasto por aluno 47% maior que das escolas regulares. Por outro 

lado, atraem estudantes com maior NSE, muitos vindo da rede privada de 

ensino. 

• Faz-se necessário políticas docentes que visem atrair professores e diretores mais 
qualificados às escolas mais desfavorecidas socioeconomicamente. Alguns sistemas 
educacionais na América Latina já premiam professores para trabalharem em escolas 
mais vulneráveis, como é o caso do Peru e do Chile. 

 › O governo do Peru, em conjunto com o BID, está atualmente criando uma 
inovadora plataforma online de alocação dos novos professores concursados. 
O projeto prevê a criação de mecanismos da economia comportamental (como 
mandar mensagens de texto) para incentivar bons professores a aplicar a 
escolas de baixo NSE;

 › No Brasil, o Espírito Santo, por exemplo, reformulou recentemente a tipologia 
de gratificação dos gestores. Os diretores alocados em escolas localizadas em 
áreas vulneráveis passaram a ganhar uma gratificação especial. 



40

EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA E EQUIDADE DOS RECURSOS ESCOLARES

• Políticas que encorajem e motivem alunos de baixa renda a matricularem-se nas escolas 
integrais (como pode ser o caso das escolas integrais de dupla jornada)28 também 
podem ajudar a reduzir as inequidades. Como por exemplo: 

 › Promover campanhas que promovam e encorajem os estudantes na 9ª série 
das escolas mais vulneráveis a ingressarem no ensino integral;

 › Paralelamente, fomentar medidas de apoio e assistência especial aos alunos 
com maior dificuldade a fim de evitar o abandono e repetência nas escolas 
integrais;

 › Priorizar regiões mais pobres para a instalação de novas escolas integrais;
 › Outra iniciativa, recentemente adotada pelo BID em parceria com os governos 

do Equador e Peru, é a modernização dos sistemas de matrículas por meio 
de uma plataforma online equipada com inteligência artificial, técnicas de 
economia comportamental e machine learning, a fim de tornar o processo 
de matrículas mais ágil, transparente e equitativo. Isto é, estudantes de baixa 
renda terão mais oportunidades de encontrar uma vaga em escolas mais 
qualificadas, uma vez que famílias favorecidas não terão preferência no acesso 
às vagas. Ainda, os pais dos alunos acessarão um sistema online de matrícula  
e receberão informações sobre as escolas disponíveis para qualificarem seu 
processo de decisão. 

28. As escolas integrais de dupla jornada não possuem nenhum critério explícito para estudantes de baixa renda. 
Por hipótese, supõe-se que, a oferta de uma jornada entre 14:30 a 20:30, aumenta a probabilidade de jovens que 
trabalham na parte da manhã frequentá-la. Todavia, não há ainda nenhum estudo que comprove essa suposição.  
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Anexo
Quadro 5.
O Sistema de Custos da SEE-PE (SICPE)

O sistema de Centros de Custos desenvolvido na rede pública estadual de ensino de 

Pernambuco é uma inovação na gestão pública brasileira e uma importante ferramenta de 

transparência e accountability do governo.

O Sistema de Custos de Pernambuco (SICPE) está sendo implementado em um programa 

piloto na Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) em parceria com a Secretaria de 

Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE). Trata-se de um módulo do Sistema de Gestão Fiscal, e-Fisco, 

utilizado em toda a administração financeira estadual, e tem por objetivo apoiar a gestão de 

custos estadual, incluindo os da Educação. O desenvolvimento do sistema tem sido financiado 

por recursos próprios, bem como a partir de recursos provenientes do próprio BID, através da 

linha de crédito do PROFISCO, Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil.

Na Educação, o sistema permitirá a transformação dos dados de custos dispersos em 

diversas bases de dados em uma ferramenta única e integrada para a gestão. Será possível a 

visualização de relatórios dinâmicos e online dos custos por aluno de cada uma das 1060 unidades 

escolares de forma recorrente e contínua.

Por estar integrado ao sistema de informações pedagógicas, o SICPE qualificará a infor-

mação, trazendo automaticamente todas as classificações das escolas, como:

 › Tipo de ensino: regular, integral ou técnico;

 › Modalidade de ensino: presencial ou à distância;

 › Localidade: endereço, bairro, município e Gerência Regional de Educação (GRE);

 › Além do quantitativo de alunos e turmas, tamanho das escolas etc. 

A partir do custo por aluno, a tomada de decisões estará respaldada em evidências e trará 

uma contribuição sem precedentes a diagnósticos de equidade e eficiência dos gastos:

 › Ajudando a desmascarar as desigualdades entre as escolas;

 › Permitindo sistematizar o monitoramento e a transparência dos gastos por escolas;

 › E, se combinado ao desempenho nas avaliações externas, podendo gerar uma 

métrica de eficiência por escola mais apurada e justa.

Atualmente, nenhum ente federativo do Brasil trabalha com essa tecnologia de modo tão 

avançado, definindo as unidades escolares como centros de custos e aprofundando as análises 

por temas de custos (Pessoal, Alimentação Escolar, Energia Elétrica etc.). A política tem sido citada 

como exemplo a ser seguido pelos principais atores da educação no país. O modelo poderá ser 

replicado em escala desde que adaptado à realidade dos demais estados e municípios.




	3bc68afb2562b94b92de48f1c9f0fdc62dc34870c43c5067dd5babe846bc7f76.pdf
	Publications_Protocol_Template_-_Technical_Notes_-_Portuguese_version.pdf

	Publications_Protocol_Template_-_Technical_Notes_-_Portuguese_version.pdf
	3bc68afb2562b94b92de48f1c9f0fdc62dc34870c43c5067dd5babe846bc7f76.pdf
	EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA E EQUIDADE DOS RECURSOS ESCOLARES: uma análise a partir do gasto por escola em Pernambuco (nota técnica)
	44c93f8fee67c40acbbccdaacac38ba9013f976e88dc3513fc0e3d7c045c6204.pdf
	EM BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA E EQUIDADE DOS RECURSOS ESCOLARES: uma análise a partir do gasto por escola em Pernambuco (nota técnica)


