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Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?

Fonte: Anuário da Educação Brasileiro da Educação Básica 2016.

A Educação, além de direito cidadão, é a principal política de redução de 
desigualdades. Nessa perspectiva, temos que reverter o quadro desigual em 
que temos dado menos Educação para quem tem menos oportunidades

No quartil mais pobre da população, em relação ao quartil mais rico:

4x mais crianças de 4 a 5 anos fora da escola

2,6x mais jovens de 15 a 17 anos fora da escola

4 anos a menos de escolaridade na população adulta, em média



Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?

Fonte: Inep/MEC. Elaboração: Todos Pela Educação.

Nosso sistema está ampliando o abismo social e nos afastando da igualdade de oportunidades
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Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?
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∆= 19,6 p.p

∆= 35,4 p.p

Fonte: SOARES, José Francisco; DELGADO, Victor Maia Senna Delgado, “Índice socioeconômico das escolas de educação básica brasileiras”. Estudos em Avaliação Educacional, Fundação Carlos Chagas: São Paulo , v. 27, n. 66, set 2016.

Na perspectiva da série histórica, as desigualdades educacionais estão crescendo



Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?

Fonte: Inep/MEC. Elaboração: 
Todos Pela Educação

Aprendizagem adequada em Língua Portuguesa no 5º EF 2015 por nível socioeconômico (2011/2013) das escolas
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A condição socioeconômica está 
fortemente correlacionada com o 

resultado educacional.

Mas uma condição socioeconômica 
vulnerável não é justificativa para 

uma menor aprendizagem.

Precisamos  de políticas para induzir 
a Equidade do sistema, rompendo o 

ciclo de reprodução das 
desigualdades.



Educação e Desigualdade

“A falta de uma Educação de qualidade é a forma mais 

poderosa de exclusão social e retira das pessoas mais 

pobres a possibilidade de se beneficiar do progresso 

econômico e social.” – Angel Gurría



Educação e Desigualdade: o que fazer?

- Tratamento desigual aos desiguais: mais para quem 

tem menos

- Mais do quê? 

- Condições e insumos que favoreçam maior 

qualidade, melhor fluxo e maior conclusão

- Investimento

- Mecanismos de indução
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Por que precisamos de um olhar atento para a Equidade?

Fonte: SOARES, José Francisco; DELGADO, Victor Maia Senna Delgado, “Índice socioeconômico das escolas de educação básica brasileiras”. Estudos em Avaliação Educacional, Fundação Carlos Chagas: São Paulo , v. 27, n. 66, set 2016.

Dado de 2016:

Apenas 2% das escolas que 

atendem alunos mais 

pobres contam com todos 

os itens de infraestrutura 

previstos no PNE, frente a 

70% das que atendem aos 

mais ricos.

(Balanço do opne.org.br sobre 3 anos do PNE)

Ou seja, estamos 
oferecendo insumos mais 
precários justamente para 

aqueles estudantes que 
mais precisam



Fundef/Fundeb, referência mundial de 
indução

1996: Número muito 
elevado de crianças de 7 
a 14 anos fora da escola 
+ grande desigualdade 
nos valores investidos 

por aluno

Anos 2000: Elevação da taxa de atendimento 
das crianças de 7 a 14 anos, mas Educação 

Infantil e Ensino Médio desassistidos e 
diferenças de recursos entre UFs

permaneceram muito significativas

2017: Salto na cobertura da Educação Infantil e 
redução das desigualdades entre UFs, mas não 
houve melhoria da Qualidade no EF-2 e no EM 

nem de avanço na Equidade 

Fundef

Fundeb

Oportunidade de novo 
paradigma de indução à 

maior Equidade e 
Qualidade no sistema 

educacional básico 
brasileiro

Novo 
Fundeb



Eixos de aprimoramento para um Fundeb Equidade

Universalização 
da Educação 

Básica

Qualidade do 
ensinoEquidade

Maior efetividade das políticas e
incentivos para melhorias de governança

Equidade pode ser definida como uma adaptação das regras e/ou políticas com a finalidade de torná-las socialmente mais justas. Também pode ser definida como a 
concretização de direitos e da oferta de oportunidades iguais por meio de ações que reconhecem a diversidades entre grupos sociais e indivíduos.



Audiências públicas da 
PEC nº 015/2015



Processo da PEC nº 015/2015

O movimento de repensar o Fundeb tem de estar 

permeado por um profundo debate entre todo o 

campo educacional, com base em evidências da 

realidade e dos impactos das mudanças 

Por isso é muito positivo o esforço da Câmara dos 

Deputados de antecipar o início do debate qualificado



Processo da PEC nº 015/2015

• Mérito da PEC: Salvaguarda da continuidade de uma exitosa 
política nacional

Perpetua o Fundeb como política redistributiva de Estado na seção permanente da Constituição Federal, além 

de vedar retrocessos – pontos necessários no contexto da Emenda Constitucional nº 95/2016.

• Ponderação: Qual é o melhor nível de detalhamento para a PEC?
Uma Emenda Constitucional que torne o Fundeb perene não precisa especificar os detalhes de funcionamento 
redistributivo. É até mais positivo deixar essa etapa para uma Lei ordinária, permitindo estudos sólidos de 
modelagem financeira e um período mais amplo de debates.

– Cesar Callegari (CNE), José Francisco  Soares (CNE) e José Roberto Afonso (FGV)



Destaques de pontos defendidos nas Audiências

• Complementação da União ampliada e direcionada aos entes que mais 
precisam, articulada ao apoio técnico do Governo Federal

Ampliação do mínimo de complementação da União ao Fundeb e garantia de que ela chegue aos municípios que mais 
precisam, considerando a totalidade recursos investidos em Educação (princípio redistributivo e supletivo), de forma 
articulada a apoio técnico

• Redistribuição intraestadual mais potente, beneficiando municípios mais 
vulneráveis

Ampliação do potencial redistributivo do Fundeb através de multiplicador de recursos a receber em municípios mais 
vulneráveis – considerando portanto as especificidades locais na redistribuição intraestadual

De acordo com levantamento do Todos Pela Educação, 81 propostas já foram 
apresentadas nas audiências públicas da CESP. Com a perspectiva da Equidade, 
duas se destacam:



Não é o bastante, é preciso...

- Garantir dentro dos municípios que os alunos mais 

pobres tenham mais acesso a insumos e condições

- Escolas maioria Bolsa Família

- Definir os insumos e condições

- Regras de apoio técnico, condicionantes, 

elegibilidade

- Controle social, transparência
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