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IDEIAS CENTRAIS 

Diante da crise econômica deflagrada pela pande- 

mia de Covid-19, existe o risco de que as desigual-

dades de oportunidades educacionais nos países da 

América Latina e Caribe (ALC) se aprofundem se não 

forem introduzidas políticas de financiamento 

progressivas, bem projetadas e avaliadas de forma 

eficaz. O presente estudo oferece algumas 

indicações sobre como as políticas de financiamen-

to do sistema educacional podem mitigar ou 

agravar essas desigualdades, por meio de uma 

análise comparada realizada com dados da Argenti-

na, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. As 

seguintes conclusões podem ser extraídas dessa 

análise: 

Em alguns países da América Latina, as receitas 

locais são essenciais para o financiamento escolar. 

No entanto, na ausência de políticas redistributivas 

bem desenhadas, receitas locais também podem se 

tornar a principal fonte de desigualdade entre 

regiões, uma vez que as regiões mais ricas ‒ com 

maior capacidade de arrecadar recursos ‒ têm 

condições de financiar gastos mais elevados. Tais 

desigualdades tendem a ser mais pronunciadas em 

países federativos (como Brasil e Argentina), onde 

os estados ou províncias têm maior autonomia para 

financiar seus sistemas educacionais. 

1

Fórmulas de financiamento progressivas são 

necessárias, mas não suficientes para equalizar o 

investimento na educação. No Brasil, a

2

O modelo de financiamento pode ser equitativo e ao 

mesmo tempo basear-se em decisões 

discricionárias. O Equador é um exemplo claro: o 

país não possui regras objetivas para orientar a 

distribuição de recursos, o que expõe o modelo a 

inconstâncias dependendo do governo ou da 

situação econômica. No Peru, a distribuição 

regional de recursos também é discricionária, mas 

incentivos financeiros para professores que 

trabalham em áreas vulneráveis ‒ um dos principais 

mecanismos que promove a equidade de 

financiamento no país ‒ são definidos em lei.

3

As políticas de financiamento escolar devem 

enfatizar a redistribuição não apenas entre as 

regiões, mas também dentro delas. Nesse sentido, 

recomenda-se promover políticas que aumentem 

4

1

complementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 

é altamente progressiva, mas representa uma 

pequena fatia dos recursos totais e não é suficiente 

para diminuir a desigualdade de gastos entre os 

estados. A Lei de Subvenção Escolar Preferencial 

(SEP) do Chile tem se mostrado mais eficaz, pois 

destina uma parcela maior dos recursos da 

educação para a população de nível 

socioeconômico (NSE) mais baixo.



o monitoramento dos gastos públicos no nível da 

escola para garantir que os recursos cheguem aos 

alunos mais vulneráveis. Por exemplo, o estado de 

Pernambuco, em colaboração com o BID, desen-

volveu um sistema de informação de custos ao nível 

da escola que ajuda os gestores a identificar inequi-

dades e ineficiências na distribuição de recursos 

entre instituições de diferentes níveis socioeco- 

nômicos.

Para garantir que maiores recursos se traduzam em 

melhores resultados educacionais e maior 

equidade, as medidas de prestação de contas 

devem também ser ampliadas com vistas a 

minimizar o uso indevido de verbas e garantir que 

elas beneficiem efetivamente os alunos mais desfa-

vorecidos3. A experiência chilena é interessante: a 

O dinheiro, por si só, não garante maior equidade 

nos resultados educacionais. Assim, são necessárias 

políticas públicas voltadas para os alunos mais 

vulneráveis. Pesquisas recentes mostram que uma 

das abordagens mais eficazes é investir na quali-

dade do corpo docente por meio de programas de 

formação e capacitação, especificamente para os 

professores que lecionam para os alunos mais 

vulneráveis1. No caso do Peru, os incentivos finan-

ceiros para professores que atuam em escolas rurais 

exercem um papel importante na promoção da 

progressividade dos gastos, mas não favorecem os 

profissionais mais qualificados2.

5

A pandemia de Covid-19 torna mais urgente do que 

nunca a necessidade de políticas de financiamento 

focadas em gerar mais equidade. Os gastos com 

educação direcionados aos setores de baixa renda 

tendem a ser especialmente afetados em momen-

tos de recessão econômica. Na situação atual, a 

demanda por educação pública também pode 

aumentar, uma vez que as famílias afetadas pela 

crise poderão migrar do setor privado para o públi-

co. Soma-se a isso o aumento provável na diferença 

de desempenho entre crianças de situações socio-

econômicas diversas, uma vez que os alunos de 

famílias com NSE mais elevado têm maior acesso a 

aulas on-line e outros recursos educacionais 

enquanto as escolas permanecem fechadas. Por 

todos esses fatores, são necessárias na ALC políticas 

de financiamento projetadas especificamente para 

que os alunos mais vulneráveis não sejam afetados 

pela falta de recursos nesses tempos difíceis.
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2

implementação da Lei SEP no país foi acompanhada 

por uma maior supervisão das verbas.



Essa situação é preocupante em 
uma região onde já existe uma 
profunda desigualdade de opor-
tunidades educacionais entre 
alunos de diferentes condições 
socioeconômicas. 

Quadro 1. Impacto da pandemia no finan- 
ciamento educacional no Brasil

Para entender melhor o impacto da 
pandemia de Covid-19 no financiamento 
educacional no Brasil, Afonso et al. (2020)5 
simularam as despesas com educação a 
partir de cinco cenários de isolamento 
social e seus respectivos impactos na ativi-
dade econômica. Os cenários de isolamento 
social foram definidos de acordo com três 
fatores: se a disseminação do novo coro-
navírus varia entre as estações do ano, nível 
de saturação da capacidade hospitalar e se 
uma vacina estará disponível no início de 
2021. No cenário mais pessimista, estima-se 
que a queda acumulada nas despesas com 
educação entre 2019 e 2021 seria de aproxi-
madamente 32%, enquanto no cenário 
mais otimista a queda é cerca de 11%.

Nas últimas décadas, os gastos públicos com 
educação aumentaram significativamente na ALC. 
Eles passaram de 3% do PIB (produto interno bruto) 
nos anos 90 para 5% em 2017, um número próximo 
da média dos países da Organização para Coope- 
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Se 
considerarmos o gasto por aluno no ensino funda-
mental e médio, a média é superior a US$ 2.000 por 
ano, o que, em termos reais, representa três vezes o 
gasto nos anos 90. No entanto, considerando que o 
crescimento econômico na região tem desacelera-
do, governos podem reconsiderar suas prioridades 
de gastos e reduzir seus orçamentos para educação. 
Além disso, a queda na arrecadação de tributos por 
conta da pandemia de Covid-19 e a realocação de 
recursos para o setor de saúde podem levar a 
reduções sem precedentes no financiamento da 
educação pública. 

INTRODUÇÃO

Além disso, estudos mostram que recessões 
econômicas afetam a maneira como os recursos são 
distribuídos, prejudicando os alunos em áreas 
economicamente mais desfavorecidas4. O impacto 
econômico desencadeado pela Covid-19 também 
poderá causar uma maior migração de alunos da 
rede privada à pública, especialmente em regiões 
com uma alta porcentagem de alunos em insti- 
tuições particulares, como é o caso de Cali e Bogotá, 
na Colômbia, onde esse percentual chega a 51% e 
41%, respectivamente, ou Lima e Arequipa, no Peru, 
onde a porcentagem é de cerca de 48%. Esta 
mudança na demanda por vagas pode requerer um 
maior investimento público em educação.

3



Diferentes estudos mostraram que alunos de 

setores privilegiados na ALC frequentam instituições 

com professores mais qualificados6 e têm duas 

vezes mais chances de concluir o ensino médio7, 

enquanto estudantes de setores vulneráveis 

apresentam um atraso de mais de dois anos de 

escolaridade em relação a seus pares de nível 

socioeconômico elevado8. No contexto da 

pandemia, essas desigualdades tendem a 

aumentar, pois os alunos mais privilegiados têm 

mais condições de acessar aulas on-line e outros 

recursos educacionais durante o fechamento das 

escolas9. 

O financiamento escolar é uma ferramenta 

fundamental de promoção da equidade. Estudos 

recentes revelam que o aumento no gasto com 

educação melhora o desempenho escolar dos 

alunos ‒ especialmente os de origens mais 

desfavorecidas10 ‒, tem um impacto positivo na 

mobilidade econômica intergeracional11 e aumenta 

as possibilidades de alcançar salários mais altos na 

idade adulta 12.

É essencial que as políticas de 
financiamento escolar garantam 
que os recursos beneficiem os 
alunos dos segmentos mais des-
favorecidos. Uma distribuição 
equitativa dos recursos reduz a 
desigualdade nos resultados 

escolares entre estudantes de 
diferentes estratos sociais13. 
Além disso, políticas de financia-
mento devem priorizar as ações 
e insumos que demonstram ter 
um maior impacto no desem-
penho escolar, por exemplo, 
investimentos que enfocam na 
qualidade dos professores14.

Este relatório tem como objetivo informar os formu-

ladores de políticas públicas na ALC sobre as 

desigualdades socioeconômicas na distribuição de 

recursos para educação pública entre países da 

região, e contribuir para a discussão sobre como 

políticas de governo podem mitigar ou agravar as 

disparidades no financiamento escolar.
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distribuição progressiva do financiamento escolar.

Em alguns países da América Latina, transferên-

cias intergovernamentais para a educação são 

feitas de forma discricionária e histórica17; esse é o 

caso do Equador e do Peru. Em países como Argen-

tina, Brasil, Chile e Colômbia existem parâmetros 

objetivos que definem a quantidade de recursos a 

serem distribuídos para cada região. Esses 

parâmetros, formalizados em fórmulas de finan- 

ciamento, são mais transparentes e objetivos, mas 

não garantem uma distribuição equitativa dos 

gastos com educação.

O FINANCIAMENTO É DISTRIBUÍDO
DE FORMA EQUITATIVA ENTRE AS REGIÕES

DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA? 15 

Figura 1. Diferença no gasto por aluno entre regiões com NSE mais baixo e mais alto

Uma comparação entre seis países da América 

Latina (vide Figura 1) mostra que a Argentina e o 

Brasil possuem a maior diferença no gasto por 

aluno entre as regiões com alto e baixo NSE. Isso 

ocorre porque esses países são federativos, com 

grandes diferenças regionais e onde o sistema 

educacional é amplamente financiado pelos 

governos locais16. Na Colômbia, embora em menor 

grau, o financiamento também é regressivo, ou 

seja, as regiões mais favorecidas gastam mais por 

aluno, o que contribui para aprofundar a diferença 

socioeconômica entre as regiões. O oposto ocorre 

no Equador, Peru e Chile, que possuem uma 
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ARGENTINA
Na Argentina, um país federativo composto por 23 
províncias e a Cidade Autônoma de Buenos Aires 
(CABA), o orçamento para a educação pública é 
executado no nível provincial e é composto por 
receitas locais e transferências do regime de 
coparticipação. A coparticipação tributária federal 
consiste em um sistema de distribuição de fundos ‒ 
destinados não só à educação ‒ entre diferentes 
níveis de governo. Os tributos sujeitos a esse regime 
de coparticipação, como o imposto de renda e o 
imposto sobre valor agregado, são distribuídos 
primeiro entre o Estado nacional (que em 2017 
recebeu 38% da arrecadação), as províncias (61%) e 
o Fundo de Contribuições do Tesouro Nacional para 
as províncias (1%), no que é conhecido como “dis- 
tribuição primária”. Na “distribuição secundária”, 
esses 61% são divididos entre as províncias de 
acordo com coeficientes fixos de distribuição 
determinados por lei. Em geral, as províncias com 
menor capacidade de arrecadar impostos (como 
Catamarca, Formosa ou La Rioja) recebem mais 
recursos per capita do que jurisdições mais 
desenvolvidas, como a Cidade de Buenos Aires, 
Córdoba e Mendoza. No entanto, as províncias do 
sul da Patagônia, apesar de estarem entre as mais 
ricas, recebem um nível mais elevado de recursos 
per capita para compensar o maior custo de vida, 
serviços e transporte. 
Na Argentina, as desigualdades de financiamento 

são explicadas principalmente pelas diferenças nas 
receitas locais, uma vez que províncias ricas com 
maior capacidade de arrecadar recursos localmente 
tendem a investir mais na educação pública. O 
regime de coparticipação foi criado para beneficiar 
as províncias menos desenvolvidas, mas a 
distribuição dos fundos de coparticipação acaba 
sendo regressiva, como mostra a Figura 2. No 
entanto, se excluíssemos da análise as províncias do 
sul, ela se tornaria progressiva.

A seguir, veremos, a partir de uma perspectiva comparada, o papel de três tipos de fontes 
de financiamento educacional: receitas locais, transferências gerais e transferências 
progressivas que incluem componentes de equidade18. 

FUNDOS DE
COPARTICIPAÇÃO

PROVÍNCIAS

Transferências gerais

Receitas locais

COMO AS FONTES DE FINANCIAMENTO
INFLUENCIAM A DISTRIBUIÇÃO

DE RECURSOS?
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Figura 2. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Argentina, 2015

BRASIL
No Brasil, os municípios são responsáveis pelo 
fornecimento e financiamento do ensino infantil, 
anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Já 
os estados ficam encarregados pelos anos finais do 
ensino fundamental e ensino médio. Estados e 
municípios podem arrecadar receitas próprias e 
também recebem transferências do governo federal 
e de um fundo conhecido como Fundeb, composto 
por impostos estaduais e municipais que são redis-
tribuídos para as redes de ensino com base no 
número de alunos. O Fundeb é um fundo estadual, 
ou seja, a receita é arrecadada e redistribuída 
dentro de cada estado. Portanto, a verba por aluno 
do Fundeb em um estado rico, como São Paulo, é 
superior à verba por aluno em um estado mais 
pobre, como Alagoas. Se o valor por aluno no 
Fundeb de um estado não atingir um valor mínimo 
determinado nacionalmente, o governo federal 

transfere recursos adicionais, conhecidos como     
“Complementação”. Estados e municípios 
também recebem transferências federais que 
incluem iniciativas discricionárias e programas 
educacionais, como programas de alimentação e 
transporte escolar. A Figura 3 mostra como o gasto 
por aluno advindo das várias fontes de financia-
mento é distribuído entre as regiões de menor e 
maior NSE. Aqui, as transferências federais e do 
Fundeb são chamadas de “transferências gerais”, 
enquanto a Complementação do Fundeb é classi-
ficada como “transferência progressiva”, uma vez 
que é voltada para os estados mais pobres.
Os dados mostram que no Brasil a desigualdade 
do sistema de financiamento escolar se deve em 
grande parte à distribuição desigual das receitas 
locais, tanto municipais quanto estaduais, pois as 
regiões mais ricas têm maior capacidade de arre- 

Receitas locais Transferências gerais 

cadar impostos.
As transferências gerais, inclusive o Fundeb, 
também são distribuídas de forma desigual. O 
Fundeb é um fundo estadual, o que limita sua 
capacidade de reduzir a desigualdade de gastos 
entre estados. Além disso, a formulação do Fundeb, 
assim como outras transferências federais ‒ como 
ocorre com o programa de alimentação escolar ‒, 
confere maior peso ao número de alunos matricula-
dos em determinadas etapas escolares, como a 
pré-escola e o ensino médio, que são precisamente 
as mais utilizadas por famílias com mais recursos. 
Também é provável que as regiões mais ricas 
tenham maior poder político, permitindo que 
recebam mais recursos por meio de transferências 
federais discricionárias19. Em conclusão, o sistema 
de financiamento no Brasil é regressivo, pois, 
embora a Complementação do Fundeb seja 
altamente progressiva, ela representa uma pequena 
parcela do gasto total e, portanto, é insuficiente 
para nivelar os recursos entre as regiões.
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No Brasil, os municípios são responsáveis pelo 
fornecimento e financiamento do ensino infantil, 
anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Já 
os estados ficam encarregados pelos anos finais do 
ensino fundamental e ensino médio. Estados e 
municípios podem arrecadar receitas próprias e 
também recebem transferências do governo federal 
e de um fundo conhecido como Fundeb, composto 
por impostos estaduais e municipais que são redis-
tribuídos para as redes de ensino com base no 
número de alunos. O Fundeb é um fundo estadual, 
ou seja, a receita é arrecadada e redistribuída 
dentro de cada estado. Portanto, a verba por aluno 
do Fundeb em um estado rico, como São Paulo, é 
superior à verba por aluno em um estado mais 
pobre, como Alagoas. Se o valor por aluno no 
Fundeb de um estado não atingir um valor mínimo 
determinado nacionalmente, o governo federal 

transfere recursos adicionais, conhecidos como     
“Complementação”. Estados e municípios 
também recebem transferências federais que 
incluem iniciativas discricionárias e programas 
educacionais, como programas de alimentação e 
transporte escolar. A Figura 3 mostra como o gasto 
por aluno advindo das várias fontes de financia-
mento é distribuído entre as regiões de menor e 
maior NSE. Aqui, as transferências federais e do 
Fundeb são chamadas de “transferências gerais”, 
enquanto a Complementação do Fundeb é classi-
ficada como “transferência progressiva”, uma vez 
que é voltada para os estados mais pobres.
Os dados mostram que no Brasil a desigualdade 
do sistema de financiamento escolar se deve em 
grande parte à distribuição desigual das receitas 
locais, tanto municipais quanto estaduais, pois as 
regiões mais ricas têm maior capacidade de arre- 

GOVERNO
FEDERAL

MUNICÍPIOS E
ESTADOS

FUNDO ESTADUAL
(FUNDEB)

Transferências gerais

Transferências progressivas

Receitas locais

cadar impostos.
As transferências gerais, inclusive o Fundeb, 
também são distribuídas de forma desigual. O 
Fundeb é um fundo estadual, o que limita sua 
capacidade de reduzir a desigualdade de gastos 
entre estados. Além disso, a formulação do Fundeb, 
assim como outras transferências federais ‒ como 
ocorre com o programa de alimentação escolar ‒, 
confere maior peso ao número de alunos matricula-
dos em determinadas etapas escolares, como a 
pré-escola e o ensino médio, que são precisamente 
as mais utilizadas por famílias com mais recursos. 
Também é provável que as regiões mais ricas 
tenham maior poder político, permitindo que 
recebam mais recursos por meio de transferências 
federais discricionárias19. Em conclusão, o sistema 
de financiamento no Brasil é regressivo, pois, 
embora a Complementação do Fundeb seja 
altamente progressiva, ela representa uma pequena 
parcela do gasto total e, portanto, é insuficiente 
para nivelar os recursos entre as regiões.

Figura 3. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Brasil, 2016
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timo quintil, o de maior renda, porque as regiões 
mais ricas têm mais recursos próprios e têm maior 
capacidade de cobrar pagamentos mensais das 
famílias. Além disso, regiões com NSEs mais 
elevados têm melhores taxas de frequência, o que 
as beneficia, pois as transferências centrais 
dependem da frequência dos alunos. Por esses 
motivos, embora as transferências da SEP tenham 
um papel importante na progressividade do 
sistema, elas não compensam as inequidades 
territoriais do quintil mais alto. 

CHILE
Desde 1980, o Chile mantém um sistema 
educacional descentralizado no qual coexistem 
dois tipos de instituições educacionais financiadas 
pelo Estado: escolas públicas, administradas pelos 
municípios ou pelos Serviços Locais de Educação 
(SLE), e escolas particulares com financiamento 
público, administradas por mantenedores privados 
(“escolas particulares subsidiadas”). O sistema é 
baseado em uma fórmula de financiamento per 
capita no nível escolar, que iguala o subsídio 
(voucher) entre escolas públicas e privadas, de 
acordo com o número e frequência dos alunos na 
escola. A fórmula leva em consideração as 
características de cada escola e a população que as 
frequenta, como nível de escolaridade, ruralidade, 
modalidade educacional, zona geográfica e 
necessidades educacionais especiais. Além disso, 
desde a promulgação da Lei SEP em 2008, as 
escolas recebem uma transferência extra quando 
seus alunos pertencem à população de baixo NSE e, 
portanto, trata-se de um modelo progressivo. 
Deve-se notar que, embora a adoção da SEP pelas 
escolas seja voluntária, em 2015 quase todas as 
escolas públicas e 78% das escolas privadas 
subsidiadas haviam aderido20.
Além dessas transferências centralizadas, os 
administradores das escolas podem incrementar os 
gastos com recursos próprios: no caso dos 
municípios, esses recursos provêm de impostos e 
outras verbas locais, de modo que os municípios 
mais ricos têm condições de alocar mais recursos 
para educação. Além disso, escolas podem cobrar 
uma quantia extra de aproximadamente US$ 100 
por mês das famílias a título de copagamento21. 
Quanto maior o copagamento, menor a 
contribuição do Estado.
Como pode ser visto na Figura 4, o sistema de 
financiamento escolar chileno consegue ser 
progressivo para os quatro primeiros quintis por 
NSE das regiões, porém é mais regressivo para o úl-

GOVERNO
CENTRAL

FAMÍLIAS

MANTENEDORES
(MUNICÍPIOS, SLE,

PRIVADOS)

Transferências progressivas

Copagamento

Transferências gerais

Receitas locais*

*Exceção dos SLE
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COLÔMBIA
Na Colômbia, existe um Sistema Geral de Partici-
pação (SGP), através do qual o governo central 
transfere recursos para as chamadas Entidades 
Territoriais Certificadas (ETC). Essas transferências, 
que se destinam principalmente aos salários dos 
professores e outros funcionários, são determina-
das por uma fórmula que leva em consideração 
certas características das regiões, como a 
proporção de escolas rurais e a distribuição de 
alunos em diferentes níveis e modalidades educa-
cionais. Uma parte das transferências vai para as 
ETCs com menos recursos, o que introduz um 
componente progressivo no sistema. No entanto, 
esse montante representa uma pequena proporção 
do orçamento geral do SGP (cerca de 6%). Além 
disso, esse financiamento está condicionado ao 
desempenho acadêmico das diferentes entidades 
territoriais. Por isso, apenas um pequeno número 
de regiões, com NSE baixo, mas com alto desem-
penho escolar, beneficia-se dessas transferências 

Figura 4. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Chile, 2015
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progressivas. Outra fonte de financiamento são os 
royalties, provenientes da extração de recursos 
naturais, como petróleo e gás, e transferidos para a 
ETC. A eles se somam, por fim, as receitas que as 
diferentes ETCs obtêm por meio de impostos locais.
Para os fins desta análise, tanto os royalties quanto 
as receitas do SGP e outras transferências do gover-
no central para as autoridades locais são denomi-
nadas “transferências gerais” e geralmente são 

progressivas. Isso ocorre principalmente porque o 
SGP transfere mais recursos para regiões com uma 
proporção maior de escolas rurais. Além disso, há o 
pequeno componente do SGP focado em regiões 
com baixo NSE e alto desempenho escolar. Portan-
to, como mostra a Figura 5, na Colômbia, a lacuna 
no financiamento escolar em favor das regiões ricas 
é explicada pela distribuição desigual dos recursos 
locais.



EQUADOR
No Equador, o financiamento da educação pública é 
realizado através de transferências discricionárias, 
em grande parte com base em critérios históricos, 
do nível central para os níveis distritais do Ministério 
da Educação. Os distritos são responsáveis pelo 
gerenciamento das escolas, incluindo a gestão e 
financiamento da equipe escolar, e o fornecimento 
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pação (SGP), através do qual o governo central 
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do orçamento geral do SGP (cerca de 6%). Além 
disso, esse financiamento está condicionado ao 
desempenho acadêmico das diferentes entidades 
territoriais. Por isso, apenas um pequeno número 
de regiões, com NSE baixo, mas com alto desem-
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Figura 5. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Colômbia, 2017 
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Receitas locais Transferências gerais

de recursos pedagógicos para atividades escolares. 
As zonas, o nível intermediário entre o governo 
central e os distritos, coordenam os distritos e lhes 
fornecem apoio técnico. 
Embora os repasses de recursos para a educação no 
Equador não sejam determinados por meio de 
fórmulas ou critérios objetivos, o governo baseia a 

contratação e alocação de docentes ‒ o insumo 
escolar mais caro ‒ em uma metodologia de “Mo- 
delo Ótimo” (Plantilla Óptima), em que a demanda 
por professores é determinada por critérios mais 
objetivos, como o tamanho da turma, o número de 
professores por aluno, o número de professores por 
especialidade, entre outros. No entanto, este 
programa não é institucionalizado por lei. 
A Figura 6 mostra como as transferências gerais são 
distribuídas entre os distritos. A conclusão que se 
extrai desse estudo é que, no Equador, a 
distribuição de transferências do governo central 
para os distritos é progressiva, uma vez que favorece 
as regiões com NSE mais baixo. Um elemento 
central nesse sentido é que essas transferências 
favorecem áreas rurais com escolas mais dispersas e 
geograficamente inacessíveis, com vistas a reduzir a 
lacuna educacional entre as áreas rurais e urbanas.
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No Equador, o financiamento da educação pública é 
realizado através de transferências discricionárias, 
em grande parte com base em critérios históricos, 
do nível central para os níveis distritais do Ministério 
da Educação. Os distritos são responsáveis pelo 
gerenciamento das escolas, incluindo a gestão e 
financiamento da equipe escolar, e o fornecimento 

Figura 6. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Equador, 2018 
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de recursos pedagógicos para atividades escolares. 
As zonas, o nível intermediário entre o governo 
central e os distritos, coordenam os distritos e lhes 
fornecem apoio técnico. 
Embora os repasses de recursos para a educação no 
Equador não sejam determinados por meio de 
fórmulas ou critérios objetivos, o governo baseia a 

contratação e alocação de docentes ‒ o insumo 
escolar mais caro ‒ em uma metodologia de “Mo- 
delo Ótimo” (Plantilla Óptima), em que a demanda 
por professores é determinada por critérios mais 
objetivos, como o tamanho da turma, o número de 
professores por aluno, o número de professores por 
especialidade, entre outros. No entanto, este 
programa não é institucionalizado por lei. 
A Figura 6 mostra como as transferências gerais são 
distribuídas entre os distritos. A conclusão que se 
extrai desse estudo é que, no Equador, a 
distribuição de transferências do governo central 
para os distritos é progressiva, uma vez que favorece 
as regiões com NSE mais baixo. Um elemento 
central nesse sentido é que essas transferências 
favorecem áreas rurais com escolas mais dispersas e 
geograficamente inacessíveis, com vistas a reduzir a 
lacuna educacional entre as áreas rurais e urbanas.



Figura 7. Desigualdade no financiamento escolar por fonte de recursos e NSE - Peru, 2019

PERU
No Peru, as transferências governamentais na área 
da educação também são discricionárias, uma vez 
que se baseiam, sobretudo, em critérios históricos. 
O financiamento escolar vem principalmente do 
governo central e é executado pelas Unidades 
Executoras locais, que usam cerca de 80% dos 
recursos para remunerar o corpo diretivo e docente. 
As receitas locais, que representam menos de 1% 
dos gastos públicos com educação, não estão incluí-
das nas análises.
Assim como no Equador, o Peru possui uma 
distribuição progressiva do financiamento escolar 
entre regiões com diferentes NSEs. A progressivi-
dade nas transferências do governo central é expli-
cada pela existência de incentivos monetários a 
professores e diretores que trabalham em escolas 
desfavorecidas, especialmente em áreas rurais e 
zonas de conflito22. No entanto, outros gastos não 
seguem os critérios de equidade. Dessa forma, o 
gasto por aluno se torna regressivo se levarmos em 
conta outras variáveis, como o tamanho da escola e 
proporção de professores temporários.
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A evidência discutida acima permite 
compreender como os recursos são 
distribuídos entre as regiões, mas 
esses dados podem ocultar desigual-
dades nos gastos per capita no nível 
da escola ou do aluno. 

Por exemplo, quando os Estados Unidos implemen-

taram o Título I - um programa que concede fundos 

para distritos escolares com alta pobreza infantil          

- surgiram evidências de que os recursos do progra-

ma não estavam sendo usados para beneficiar os 

alunos mais desfavorecidos, tornando necessário 

um enrijecimento das normas fiscais desta políti-

ca23. Recentemente o Every Student Succeeds Act 

(ESSA, ou Lei de Todos Alunos Bem-Sucedidos) 

determinou que os distritos escolares nos Estados 

Unidos devem fornecer informações sobre gastos 

por aluno no nível da escola, a fim de desmascarar 

as desigualdades de financiamento no nível micro. 

No caso da América Latina, há muito poucos dados 

no nível micro. Para preencher essa lacuna, este 

estudo fornece dados exclusivos para os casos do 

estado de Pernambuco no Brasil e do Chile.
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O FINANCIAMENTO É DISTRIBUÍDO
DE FORMA EQUITATIVA ENTRE

ESCOLAS E ESTUDANTES?

Apesar de ser um dos estados mais pobres do Brasil, 

Pernambuco alcançou um progresso sem prece-

dentes: em 2007, ocupava o 21º posto entre os 26 

estados e, em apenas uma década, tornou-se o 

estado com os melhores resultados na prova padro-

PERNAMBUCO

nizadas, além de ter a menor taxa de abandono no 

ensino médio. Contudo, a desigualdade de gastos 

entre escolas com diferentes níveis socioeconômi-

cos continua sendo um desafio (vide Figura 8), 

principalmente devido ao fato de que famílias com 

rendas mais elevadas optam por escolas de ensino 

médio de prestígio, com uma carga horária mais 

longa, professores mais preparados e melhores 

equipamentos24. Muitas vezes, alunos de NSE mais 

baixo precisam conciliar os estudos com o trabalho 

e não podem frequentar escolas de período integral. 

Além disso, a expansão do período integral ocorreu, 

inicialmente, em escolas localizadas em regiões 

com maior nível socioeconômico. Conclui-se que a 

ampliação desse tipo de instituição deve ser acom-

panhada de um planejamento cuidadoso que evite 

a segregação escolar e facilite o acesso de alunos 

vulneráveis.

Para melhorar a distribuição dos recursos escolares, 

o estado de Pernambuco desenvolveu, em parceria 

com o BID, um sistema de monitoramento de custos 

que fornece informações detalhadas sobre despe-

sas e orçamentos no nível da escola. Além de gerar 

mais transparência, este sistema de monitoramento 

permite que os gestores educacionais identifiquem 

ineficiências, como inadequações na alocação de 

professores ou desperdícios de material escolar. Por 

exemplo, simulações mostram que evitar o desper-

dício de água nas escolas economizaria R$ 5 milhões 

por ano (aproximadamente 36% do gasto total 

anual com água).



A Lei SEP de 2008 é um bom exemplo de como uma fórmula progressiva pode ajudar a reduzir as desigualdades 
no financiamento escolar. A distribuição dos gastos com educação entre estudantes de diferentes estratos 
socioeconômicos tornou-se muito mais progressiva desde que a lei começou a ser aplicada (vide Figura 9), 
graças a dois fatores: foram incrementados os subsídios (vouchers) aos estudantes que pertencem aos 40% 
(aproximadamente) mais desfavorecidos da população25 26 e é oferecido um subsídio adicional às escolas com 
maior concentração de alunos de baixo nível socioeconômico.
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Figura 8. Desigualdade de financiamento entre escolas de ensino médio - Pernambuco (Brasil), 2016

Figura 9. Desigualdade de financiamento entre alunos - Chile 
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fórmulas de financiamento que conferem maior 

peso aos alunos de baixa renda, incentivos mone-

tários para atrair professores mais qualificados para 

escolas vulneráveis e subsídios compensatórios que 

ajudem a reduzir as desigualdades fiscais entre 

governos locais e aumentem os gastos destinados a 

alunos desfavorecidos. Além disso, é necessário 

que essas políticas sejam transparentes e 

institucionalizadas por lei para assegurar que o 

modelo progressivo de financiamento escolar seja 

sustentável. Por fim, é importante que políticas 

progressivas de financiamento escolar criem incen-

tivos para que um percentual maior das receitas 

seja utilizado para financiar recursos e ações 

escolares que promovam a aprendizagem dos 

alunos mais vulneráveis, contribuindo para a 

redução das desigualdades de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário da crise econômica deflagrada pela 

pandemia de Covid-19, corre-se o risco de que as 

desigualdades de oportunidades educacionais nos 

países da ALC se aprofundem se não houver políti-

cas de financiamento progressivas, bem projetadas 

e avaliadas de maneira eficaz. O presente estudo 

oferece algumas indicações sobre como as políticas 

de financiamento do sistema educacional podem 

mitigar ou agravar essas desigualdades, por meio 

de uma análise comparada realizada com dados da 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. 

Neste cenário de crise, mais do que nunca, são 

necessárias políticas progressivas de financiamento 

que promovam uma distribuição mais equitativa 

dos recursos escolares, beneficiando os alunos que 

se encontram nos contextos sociais mais 

vulneráveis. Essas políticas incluem, por exemplo, 
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