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Colaborar para a construção de um país mais justo e igualitário pela via da educação básica 
de qualidade social para todos é um desafio de toda a sociedade brasileira e de maneira singular dos  
gestores públicos. Esse também é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul (TCE/MS), pois considera que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil.

Nesse  sentido,  o  TCE/MS,  motivado  pelo  desejo  de  contribuir  com os  jurisdicionados, 
publicou  o  livro  “(In)sucesso  escolar:  abordagem  financeira”  no  qual  apresenta  dados  que 
relacionam o investimento público em educação com a qualidade do ensino no que diz respeito à 
taxa  de  rendimento escolar.  Pensado como ferramenta  para  os  jurisdicionados ao compartilhar  
dados gerais dos municípios e dados específicos na área da educação, esse estudo oportuniza seu  
uso como diagnóstico para possíveis proposições de políticas públicas educacionais.

Cada vez mais,  os Tribunais de Contas, no desempenho da sua função constitucional de 
analisar e julgar as contas dos responsáveis pela gestão dos órgãos e entidades da administração  
pública, tem utilizado um novo modelo que transcende à questão da legalidade, preconizando a  
eficiência, eficácia e a efetividade das ações governamentais. 

O  Brasil  vive  um momento  ímpar  de  debates  sobre  a  qualidade  do  ensino,  apontando 
responsabilidades da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios na construção do 
novo  Plano  Nacional  de  Educação.  Nesse  novo  Plano  o  eixo que  enfatiza  a  “Qualidade  da 
Educação:  Democratização  do  Acesso,  Permanência,  Avaliação,  Condições  de  Participação  e 
Aprendizagem” é  tema  polêmico  na  busca  de  um  entendimento  que  garanta  o  princípio 
constitucional, conforme o art. 206, inciso VII - “Garantia de padrão de qualidade”. Verificar o 
cumprimento da garantia do padrão de qualidade do ensino, assim como mensurá-la, tem sido foco 
de inúmeras discussões tendo em vista a subjetividade na definição do conceito de “qualidade de 
ensino”. 

Ainda  não  foram  estabelecidos  quais  são,  por  aluno,  os  insumos  indispensáveis  ao 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com padrões mínimos de qualidade, definidos 
como  a  variedade  e  a  quantidade  mínima,  conforme  o  inciso  IX  do  art.  4º  da  LDB.  Vários 
elementos já foram apontados como impactantes na qualidade da educação:  formação inicial  e 
continuada dos professores, número de alunos por sala de aula, um bom currículo, a infraestrutura 
da escola, condições socioeconômicas dos alunos, a gestão administrativa, financeira e pedagógica, 
além do financiamento da educação básica, um dos temas de maior discussão no projeto do novo 
Plano Nacional de Educação.

Dentre  esses  insumos,  o  recurso  financeiro  utilizado para  manutenção da  educação,  por 
município, por aluno em cada ano, é um dos objetos discutidos neste trabalho. Acredita-se que a 
correta gestão desse recurso é fator fundamental para o alcance do propósito de elevação qualitativa 
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da educação, ou seja, educação de qualidade social. Assim, uma administração que se baseia na 
análise de dados, produto de avaliações contínuas não só da aprendizagem, como também do uso 
do recurso público investido na educação, terá indicadores que levarão o  dirigente municipal  a 
adotar novas proposições fundamentadas nos dados educacionais de seu município.

Também é  objeto  deste  estudo considerar  a  taxa  de  rendimento  escolar,  utilizada  como 
referência  de  qualidade,  pois,  quando  o  aluno  é  aprovado,  supõe-se  que  teve  sucesso  na  
aprendizagem.  Essa  taxa  de  rendimento  também  aponta  um  número  excessivo  de  crianças  e  
adolescentes  que  reprovam e abandonam a escola.  Percebe-se  uma  preocupação por  parte  dos 
atores responsáveis pela educação quanto ao problema do abandono e da reprovação escolar que 
alguns especialistas classificam como “desperdício escolar”. Essa questão pode ser o resultado de 
um somatório de fatores: desigualdade social; pouco envolvimento das famílias; trabalho precoce; 
professores  mal  remunerados  e  com  formação  deficitária;  discriminações;  condições 
socioeconômicas;  má  gestão  das  escolas;  políticas  públicas  sem foco;  mau  uso  dos  recursos 
públicos na função educação, entre outras. Enfim, muitas podem ser as causas responsáveis pelo  
(in)sucesso escolar.  Para cada criança que reprova ou abandona a escola, o município desperdiça 
recursos  humanos  e  financeiros  que  deveriam  ser  utilizados  de  maneira  mais  eficiente, 
minimizando o fracasso escolar.

Pesquisas atuais apontam que, no Brasil, 35,1% dos estudantes que ingressaram no ano de 
2011 na 1ª série do ensino fundamental não concluíram esse nível de ensino (Todos pela Educação, 
2012). A mesma pesquisa indica que no estado de Mato Grosso do Sul essa taxa chega a 38,9%. 
Estudos  sobre  reprovação  e  abandono  escolar  apontam  prejuízos  causados  à  organização  e  
financiamento do sistema de ensino; apontam, ainda, os obstáculos ao processo de aprendizagem e 
suas nefastas consequências no plano pessoal, familiar e social.

Muitos são os embates sobre o tema “Repetência ou Promoção Automática”. Pesquisadores 
entendem que nem a “promoção automática”, nem a “promoção por idade” e nem a “promoção em 
massa”  são  soluções  para  o  sistema  educacional  brasileiro,  no  que  diz  respeito  à  questão  do  
abandono escolar. De acordo com Demo (2013), a repetência é um remédio apenas curativo e em 
geral equivocado, assim como a progressão automática; necessário seria uma política preventiva 
radical, na qual se descobre logo no início do ano os alunos que apresentam dificuldades, tendo os 
profissionais da educação, pela frente, o ano inteiro para propor soluções adequadas.     

Muitas variáveis, que fazem parte da cultura pedagógica brasileira, são motivo de estudo no 
cenário acadêmico em busca de soluções para esse problema. É preciso considerar os avanços já  
alcançados com as várias medidas tomadas para melhorar a qualidade de ensino no país. Contudo,  
é na “mão” do gestor público que está a cobrança de políticas públicas educacionais que apontem 
providências no sentido de minimizar a reprovação e o abandono dos alunos nas redes públicas.

Apresentar o número de crianças e jovens que reprovam ou abandonam a escola durante um 
ano letivo, com o gasto aluno/ano, possibilitará ao gestor público fazer um diagnóstico de sua rede  
de ensino quanto ao financiamento da educação.

Olhar financeiro da reprovação e abandono escolar

Este estudo tem como objetivo relacionar os indicadores de rendimento escolar com o gasto 
aluno/ano, com propósito de apresentar dados que mostrem o desperdício escolar/financeiro, nas 
redes municipais de ensino do estado de Mato Grosso do Sul, em uma série histórica de 2007 a 
2012, como indicação do bom ou mau uso dos insumos financeiros cujo intuito é levar o gestor a 
propor ações que atendam sua rede de ensino.

Para  cada  município  Sul-mato-grossense  são  apresentados  dados  gerais  e  gráficos  que 
abordam o  rendimento  escolar  e  o  “impacto  financeiro”  causado pela  reprovação e  abandono 
escolar. A seguir apresentamos um dos municípios estudados.



Taxa de rendimento escolar – Rede municipal

Alunos do ensino fundamental – Rede municipal



Algumas considerações

Grande têm sido os avanços da educação básica no Brasil, principalmente no que se refere 
ao ensino fundamental. Esforços do poder público propondo ações, programas e políticas públicas,  
na  busca  da  universalização  do  ensino  fundamental,  assim como  a  qualidade  do  ensino,  têm 
pautado as ações dos Dirigentes Municipais de Educação.

Profissionais  da  educação  preocupados  com  os  resultados  do  processo  de  ensino-
aprendizagem, propuseram um estudo nacional com o objetivo de contribuir para melhorar o atual  
cenário da qualidade da Educação Básica no Brasil e que se materializou num documento – Custo 
Aluno-Qualidade inicial (CAQi)3  – que apresenta com clareza os insumos básicos necessários para 
se alcançar uma educação de qualidade. Esses insumos fundamentais para se assegurar um patamar 
mínimo  de  qualidade  de  ensino,  requerem um financiamento  adequado  e  compatível  com as 
exigências da sociedade contemporânea, porém, mais dinheiro por si só não traz qualidade, mas 
sem ele, não se tem como financiar os insumos essenciais elencados pelo CAQi  para uma boa 
educação.
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Os  dados  desta  pesquisa,  quando  estudados  com  profundidade,  podem  apontar  boas 
práticas,  trazendo oportunidades de troca de experiências entre os municípios. O conhecimento 
prévio  de  informações  pode  resultar  num  diagnóstico  que  contribua  na  elaboração  de  um 
planejamento eficiente com vistas à  melhoria de resultados,  bem como,  na economicidade dos 
recursos públicos utilizados nas ações de um gestor preocupado com a qualidade da oferta dos 
direitos sociais. 

Quando se analisa os resultados da aprendizagem no Brasil,  quer seja pelas avaliações 
externas, quer seja pelos índices de reprovação e abandono, vê-se o quanto a educação brasileira 
ainda  é  ineficiente.  O  “impacto  financeiro”  apresentado  nesse  trabalho,  mostra  o  quanto  a  
reprovação e o abandono escolar podem abalar a economia dos recursos aplicados na educação. 

Estudos têm investigado quais são os principais “nós” que comprometem a aprendizagem no 
país.  Que fatores estariam causando baixos níveis  da qualidade da educação brasileira  quando 
comparada a outros países? As informações aqui dispostas revelam que a cada ano uma fatia de  
recursos da educação é de certa forma desperdiçada; não poderia esse montante ter sido utilizado 
de maneira diversificada para que não ocorresse o “(in)sucesso escolar”, ou seja, a reprovação e o  
abandono dos alunos em cada ano? Quais as formas de utilização desse recurso que impactaria  
positivamente para reverter esse quadro de “fracasso escolar”?

A literatura fundamentada em dados  concretos sobre o atual estágio da educação nacional 
aponta prováveis fatores que contribuiriam para minimizar o quadro de fracasso escolar. A maioria  
desses  estudos  coloca  como  princípio  um  professor  de  qualidade,  bem  formado,  valorizado,  
respeitado, compromissado e eficaz. Podem-se destacar algumas sugestões:

 Valorização do profissional de educação: formação inicial e continuada, plano de cargos e 
salários, tempo para estudo e planejamento, boa remuneração;

 Autonomia das escolas;
 Currículo adequado;
 Ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola: com qualidade educacional;
 Boa gestão escolar;
 Infraestrutura da rede de ensino;

Esses  são  alguns  indicativos  que,  juntamente  com  os  dados  apresentados,  poderão  ser 
utilizados como ferramentas úteis, tanto no diagnóstico da rede municipal de ensino, como nas 
proposições de ações que minimizem o fracasso escolar com economicidade. Assim, gerenciar os 
recursos financeiros e humanos da educação baseado em dados históricos, propostos numa série 
temporal, possibilita a extrapolação dos resultados, sinalizando caminhos para tomada de decisões. 

Enfim, a sociedade brasileira contemporânea, em seu exercício democrático de direito, tem 
exigido  a  transparência  da  gestão  dos  recursos  públicos.   Na  educação,  essa  exigência  está  
vinculada com o resultado do serviço oferecido à população, qual seja, uma educação de qualidade 
para todos e, ao mesmo tempo, a boa gestão do recurso público, atendendo às novas regras que se  
fundamentam em eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. 


