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introdução

Nos últimos anos, a prática de avaliação e acompanhamento por 

meio de metas vem se intensificando no País. Na área da Educa-

ção, essa prática começou a aparecer de forma mais forte a partir 

de meados da última década, quando houve, por exemplo, a cria-

ção das metas do movimento Todos pela Educação e do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Nesse pequeno período de tempo, em que localidades e redes 

começaram a conviver com esse novo cenário, pode-se perceber 

alguns avanços, mas ainda parece difícil apontar que tenha havido 

grande impacto nos indicadores educacionais do País.

Alguns aspectos podem ter contribuído para que a cultura de 

metas tenha pouco impacto até o momento:

•	 pouco diálogo entre o propositor da meta e os municípios 

ou redes que recebem as proposições: o Brasil é um País com 

5.565 municípios e quase 200 mil escolas, o que torna funda-

mental um mecanismo de comunicação muito bom para o 

cumprimento das metas em Educação;

•	 a produção de dados em Educação é algo recente: embora a 

noção da importância de avaliar e estabelecer objetivos ve-

nha crescendo na área da Educação, ainda existe a questão da 
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qualidade dos números disponíveis. As avaliações externas de 

aprendizado surgiram com força apenas na década de 1990, 

e o primeiro exame nacional que permite analisar os muni-

cípios surgiu apenas em 2005. Em relação às taxas de aten-

dimento, também passamos a obter informações mais ricas 

somente em 2007, quando a base do Censo Escolar começou 

a permitir que dados de alunos e professores fossem observa-

dos de forma desagregada (em microdados);

•	 as metas, muitas vezes, não consideram o contexto: estabele-

cer uma meta para o município sem que seja considerada le-

gítima torna muito difícil o cumprimento do objetivo estabe-

lecido. É importante que se trabalhe para que as metas sejam 

claras e factíveis, considerando a grande diversidade que exis-

te no Brasil. O desafio de um município predominantemente 

rural, com alunos de baixo nível socioeconômico e com um 

investimento muito baixo por indivíduo, certamente é dife-

rente do desafio de um município com outras características.

Essas observações apontam para o fato de que pensar indicado-

res e metas em Educação exige reflexões, entendimento da limita-

ção dos números e atenção ao contexto que está sendo estudado. As 

metas precisam ser compreensíveis, adequadas e factíveis. A divul-

gação precisa ser transparente. Este capítulo traz uma metodologia 

que, considerando tais questões, procura apresentar uma forma de 

auxiliar, por meio de metas, o avanço de indicadores educacionais 

em Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) municipais.

Por que avaliar e ProPor Metas Para arranjos 
MuniciPais?

A avaliação de Arranjos pode ser muito efetiva para a obtenção de 

um diagnóstico que, seguido de um planejamento articulado a 

partir de esforços conjuntos, consiga promover avanços nos siste-

mas educacionais dos municípios, buscando uma maior equidade 

entre eles. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) que deve ser aprovado 

em 2012 traz muitos desafios às redes educacionais do País. Mui-
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tas dessas redes são pequenas e, considerando a ambição de várias 

das metas propostas, precisarão do apoio do governo federal e até 

de outras organizações. Nesse contexto, um Arranjo educacional 

pode ser uma ótima solução para facilitar a comunicação entre o 

governo federal e essas redes, que, unidas a outras, poderão buscar 

articulações para resolver problemas comuns. ›

o início da cultura de Metas

A maioria das metas em relação ao atendimento escolar e às profi-

ciências dos alunos se baseia em uma curva logística (curva em for-

mato de “S”). Nessa curva, o estado inicial de crescimento é expo-

nencial, até que em determinado momento a taxa de crescimento 

começa a cair até chegar à maturidade, local em que o crescimento 

se detém. A nota técnica do Todos pela Educação apresenta a lógica 

em utilizar curvas logísticas para indicadores de Educação:

À medida que o atendimento se aproxima da universalização, fica 

mais difícil atrair as crianças para as escolas. Inicialmente, políticas 

públicas têm efeitos positivos maiores sobre as taxas de atendimen-

to. Entretanto, conforme aumentam essas taxas, os motivos pelos 
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quais as crianças continuam fora das escolas ficam cada vez mais 

difíceis de serem revertidos por meio de políticas públicas de Edu-

cação. (Nota técnica preliminar das metas do Todos pela Educação.)

Nesse documento se afirma, aliás, que as “metas parciais ela-

boradas pelo Todos pela Educação buscaram refletir dificuldades 

reais associadas ao aumento dos indicadores por meio da utiliza-

ção da função logística”. Os principais motivos para utilizar uma 

curva em “S” para projeções de metas são:

•	 investimentos de infraestrutura demandam certo tempo para 

gerar resultados;

•	 a cultura de metas também precisa de um tempo para ser in-

corporada;

•	 quanto mais próximo da meta, mais difícil é aumentar o in-

dicador (alunos que ainda não foram incluídos devem ser os 

mais difíceis de incorporar à escola, por exemplo).

Outro aspecto a ser considerado quando se cria metas inter-

mediárias é a necessidade de convergência dos indicadores das 

redes ou localidades avaliadas. Se uma unidade da federação tiver 

70% dos alunos com aprendizado adequado e em outra o percen-

tual for de 60%, é importante que ambas evoluam, mas também é 

fundamental que a segunda consiga reduzir a diferença em rela-

ção à primeira, pois independentemente do local onde uma crian-

ça mora, ela deve ter as mesmas condições de obter um aprendi-

zado adequado (ou a mesma chance de frequentar a escola, por 

exemplo). Essa visão também aparece nas metodologias de outras 

metas que avaliam indicadores educacionais no Brasil:

A lógica é a de que para que o Brasil chegue à média 6.0 em 2021, 

período estipulado tendo como base a simbologia do bicentená-

rio da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segun-

do pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que 

partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução da 

desigualdade educacional. (Artigo do Inep sobre as metas do Ideb.)
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A visão da necessidade de buscar a equidade com as metas é 

bastante importante. Porém, muitas vezes, as redes com os piores 

indicadores são as que recebem menos investimentos, e, por isso, 

podem estar entre as que terão mais dificuldades para evoluir. 

Atentar para esse ponto e buscar objetivos factíveis e, ao mesmo 

tempo, ambiciosos, talvez seja um dos maiores desafios na propo-

sição de metas em Educação.

Por que Metas interMediárias são iMPortantes?

A criação de metas parciais ou intermediárias é importante para 

apontar se uma gestão poderá ou não alcançar a meta final esti-

pulada. Esses indicadores são uma forma de gerar compromisso e 

permitir mudanças de rumo para que a meta final seja alcançada. 

Além disso, eles se caracterizam como uma forma de a sociedade 

acompanhar se os objetivos traçados estão evoluindo conforme o 

esperado.

Para que as metas intermediárias tenham um impacto posi-

tivo de mobilização, é necessário que as redes entendam como 

esses indicadores foram gerados – e para isso é importante que a 

metodologia utilizada seja simples e clara, e que as metas, sendo 

tangíveis, dialoguem com a realidade.

Neste capítulo, mostramos o processo de elaboração de metas 

para Arranjos municipais para atendimento em creches (parte da 

Meta 1 do PNE1), mas a metodologia também pode ser aplicada na 

criação de metas intermediárias para outros indicadores.

o atendiMento escolar de crianças de 0 a 3 anos  
no brasil

As taxas de atendimento em Educação Infantil no Brasil são con-

sideravelmente baixas. A figura a seguir aponta que apenas qua-

1. Texto da Meta 1 do substitutivo de 24 de abril de 2012 do PNE: “Universalizar, até 2016, a 

Educação Infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliar 

a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças 

de até três anos até o final da vigência deste PNE”.
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tro unidades da federação têm uma taxa de atendimento supe-

rior a 30%. Nesse contexto, a meta da versão original do PNE, de 

alcançar uma taxa de 50% em 2020, é ambiciosa, já que o custo 

de atender esses alunos é maior do que em outras etapas, pois o 

número adequado de alunos por turma em creches é considera-

velmente menor. ›

FiGura 1:  
taxas de atendiMento escolar  

Por Faixas Para a PoPulação de 0 a 3 anos   
(tabulação: Fundação leMann)

legenda

  taxa de atendimento acima de 60%   taxa de atendimento entre 40% e 60%
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A Figura 1 mostra que a região Norte é a que tem as menores ta-

xas de atendimento na Educação Infantil, sendo também a região que 

possui menos recursos financeiros para investir em Educação. Mes-

mo que permitamos, conforme a metodologia sugerida nas próximas 

páginas, avanços mais suaves em um primeiro momento (já que a 

região Norte tem uma população com nível socioeconômico baixo e 

boa parte da população reside em áreas rurais), é necessário, para que 

possamos promover a equidade em Educação, um aumento no in-

vestimento dos municípios e nos Arranjos que ficam nessas regiões.

Metas interMediárias Para as taxas de atendiMento 
escolar de 0 a 3 anos

Imagine um município fictício A. Em 2010, esse município pos-

suía 30% de suas crianças de 0 a 3 anos em alguma escola, e a meta 

desse município é ter, em 2020, 50% das crianças atendidas. É ne-

cessário, portanto, um avanço de 20 pontos percentuais. Se consi-

derarmos que esse município deverá, a partir de 2010, aumentar 

seu indicador em 2 pontos até chegar aos 50% em 2020, teremos 

que dos 20 pontos percentuais que o município precisava alcançar 

ele cumpriu 10% a cada ano.

A metodologia a seguir traz esta ideia: quanto o município ou 

Arranjo deve obter em cada ano para atingir a meta final? Uma op-

ção para o município A poderia ser esta: ›

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,0% 10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%

O exemplo mostra que o município deveria evoluir da seguin-

te forma até alcançar a meta de 50% em 2020 (já que o avanço de 

um ponto percentual representa 5% do crescimento necessário 

pelo município): ›

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30% 31% 33% 35% 38% 41% 44% 46% 48% 49% 50%
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Esse modelo permite aos municípios que já estão mais es-

truturados criar metas mais ambiciosas para os primeiros perío-

dos, ou até mesmo que o município busque alcançar uma meta 

final maior do que a previamente estabelecida. Essas taxas tam-

bém podem ser discutidas pela gestão de um município, ou Ar-

ranjo, com base nas informações disponíveis e nas simulações  

que fizerem.

Escolheu-se essa metodologia na criação de metas interme-

diárias para que elas fossem facilmente interpretáveis por pessoas 

não especializadas em ciências exatas. A ideia é ter números criti-

cáveis e defensáveis. Recentemente, após a divulgação dos resul-

tados do Ideb, questionou-se se as metas desse indicador não se-

riam pouco ambiciosas. Talvez pelo fato de a metodologia aplicada 

na criação das metas não ser simples, o governo federal ficou em 

uma situação difícil para argumentar sobre a legitimidade de tais 

metas. O mesmo acontece com as metas do Todos pela Educação, 

que também são baseadas em uma curva logística difícil de ser ex-

plicada a um leigo. Por isso, optou-se aqui pela criação de metas 

intermediárias que sejam de fácil leitura. O exemplo a seguir ilus-

tra o raciocínio:

Considere um balde de água que comporta dois litros. Digamos que 

hoje esse balde tenha um litro de água. Quanto de água posso co-

locar por dia, durante dez dias, para que o balde tenha dois litros 

de água? Posso colocar tanto 0,1 litro de água todos os dias como 

colocar menos nos primeiros dias e mais nos últimos e vice-versa. 

Há diversas possibilidades. 

A ideia das metas intermediárias segue essa mesma linha: os 

municípios e os Arranjos estão em um patamar inicial e possuem 

uma meta final. Para atingir a meta, é possível percorrer diversos 

caminhos: o município pode evoluir mais nos primeiros anos ou 

nos últimos, por exemplo. Como foi apresentado no início deste 

texto, uma evolução em “formato de S” talvez seja factível, então, 

o que se propõe a seguir busca apenas apresentar essa curva de 

forma mais palpável e atentando às características dos Arranjos 

ou municípios.
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cheGando a Projeções de Metas

No tocante às metas para Arranjos municipais relativas a indica-

dores de atendimento escolar, podemos listar alguns pontos que 

devem ser considerados na elaboração delas:

•	 o impacto da criação da meta para o Arranjo pode levar algum 

tempo, assim como a atuação em Arranjos necessita de um 

tempo de adaptação das redes;

•	 o impacto do incentivo de uma prática de uso de metas não 

ocorre em curto prazo;

•	 em relação ao orçamento das redes, deve-se considerar o im-

pacto de acontecimentos que influenciam o montante de re-

cursos disponíveis, como, por exemplo, o fim da Desvincula-

ção das Receitas da União (DRU) para a Educação;

•	 em relação a investimentos na região, é importante avaliar se 

os municípios dos Arranjos recebem algum tipo de apoio fi-

nanceiro de alguma organização;

•	 o impacto do Plano Nacional de Educação;

•	 a localização das escolas (rurais ou urbanas);

•	 o nível socioeconômico dos alunos.

Recomenda-se uma discussão pautada nesses aspectos para 

que se avance na definição de metas ambiciosas e factíveis que 

promovam a qualidade e a equidade da Educação no Brasil.

Embora a sugestão inicial fosse fazer projeções de acordo com 

graduações de nível socioeconômico e percentual da população 

em idade escolar na área rural, o que poderia estabelecer até oito 

formas distintas de aumentar a taxa de atendimento, optou-se por 

apenas três curvas de projeção diferentes. Isso simplifica o enten-

dimento dos gestores em relação às metas intermediárias. A ideia 

é apenas ser mais flexível com municípios que hoje têm desafios 

maiores para aumentar a taxa de atendimento escolar.

Após algumas análises, chegou-se a três modelos:

1. percentual da evolução necessária que deve ser alcançada em 

cada ano nos Arranjos municipais padrão;
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2. percentual da evolução necessária nos Arranjos com alto per-

centual de alunos com baixo nível socioeconômico ou alto 

percentual de crianças em áreas rurais;

3. percentual da evolução necessária nos Arranjos com altas ta-

xas de alunos com baixo nível socioeconômico e de crianças 

em áreas rurais. ›

Arranjos Padrão 1:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0%

Arranjos Padrão 2:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,0% 6,0% 8,0% 11,0% 12,0% 13,0% 13,0% 12,0% 11,0% 9,0%

Arranjos Padrão 3:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,0% 5,0% 7,0% 10% 12,0% 15,0% 15,0% 13,0% 10,0% 8,0%

Para Arranjos Padrão 1, como o impacto da criação da meta e 

do Arranjo não ocorre em curtíssimo prazo, sugere-se evoluções 

mais modestas nos primeiros anos. O maior montante de recur-

sos que se espera que os municípios recebam nos próximos anos 

favorece um aumento do crescimento ao longo desse tempo até as 

taxas sofrerem uma queda por ser mais difícil incluir as crianças 

que nos últimos anos ainda não o foram. A lógica é semelhante à 

proposta pela curva logística. 

Para os Arranjos Padrão 2 e 3, sugere-se que avanços mais sua-

ves sejam permitidos nesses locais em um primeiro momento, da-

das as dificuldades existentes. Também se espera que ao longo do 

período haja investimentos nesses locais em prol da equidade. ›
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FiGura 3: Projeção das Metas de uM arranjo de serGiPe – 
converGência eM 2020
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Uma discussão importante é se todos os Arranjos municipais 

possuem condições de atingir um patamar de 50% de atendimen-

to escolar para crianças de 0 a 3 anos em 2020 ou no final da data 

de vigência do PNE. A discussão em relação a metas “finais” seme-

lhantes não aparece nas notas técnicas de diversos documentos 

que trazem o conceito de metas para indicadores educacionais. 

Como o objetivo de 50% de crianças de 0 a 3 anos é nacional, as 

metas de alguns municípios poderiam ser menos ambiciosas, de 

modo a compensar municípios que obtivessem taxas inferiores a 

50%. Anteriormente, foram apresentadas duas projeções: na Figu-

ra 3, todos os municípios devem obter em 2020 uma taxa de 50% 

de atendimento de crianças de 0 a 3 anos; na Figura 4, apenas o 

Arranjo precisa atingir 50% em 2020, sendo que em 2030 todos os 

municípios devem atingir o patamar de 70%. 

FiGura 4: Projeção das Metas de uM arranjo de serGiPe –  
converGência eM 2030
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sobre os dados

Para cada idade foi calculado o número de matriculados na Edu-

cação Básica, o número de residentes e o percentual estimado de 

alunos atendidos. Com esses percentuais, é possível saber qual é 

a situação dos municípios e dos Arranjos em relação à primeira 

meta do PNE.

O número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas é obtido por 

meio do Censo da Educação Básica, enquanto o número de resi-

dentes é obtido pelo Censo Demográfico ou por projeções popu-

lacionais intercensitárias. No cruzamento desses dados deve-se 

atentar para o fato de que a data de referência do Censo da Educa-

ção Básica é diferente da data de referência do Censo Demográfico 

e das projeções intercensitárias. Enquanto a data-base para o Cen-

so da Educação Básica em 2010 foi o dia 26 de maio, para o Censo 

Demográfico foi 31 de julho. Não compatibilizar as datas de refe-

rência fará com que as taxas de atendimento fiquem distorcidas.

considerações Finais e PróxiMos Passos

Em um País que necessita urgentemente reduzir a desigualda-

de, não se apresenta como política equitativa propor metas finais 

mais modestas para os locais que tiverem menos recursos. Porém, 

a discussão precisa se pautar em recursos, pois estes são um meio 

fundamental para a obtenção das metas. Por isso recomenda-se 

que, caso um município tenha um nível de investimento muito 

inferior ao de outros, isso seja usado como um deflator.

Em relação à meta discutida neste texto, outro fator que deve 

ser considerado é a demanda por vagas em creche (etapa de ensino 

destinada a crianças de 0 a 3 anos). O atendimento a crianças dessa 

idade não é obrigatório, no entanto, existe uma meta nacional para 

o atendimento de 50% das crianças desse segmento até 2020 (PNE), 

e isso deve ser pensado nas políticas feitas pelos municípios. 

O custo por aluno na Educação Infantil é muito superior ao 

das outras etapas da Educação Básica, já que o número adequado 

de alunos por turma para essa etapa é menor do que o adequado 

para outras etapas da Educação Básica. Logo, além dos fatores que 

foram considerados, é necessário atentar para a criação de metas 
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que sejam factíveis, além do fato de que o montante de recursos 

disponíveis no Arranjo é um ponto importantíssimo da discussão.

Outro aspecto fundamental é a estrutura física existente no 

Arranjo e as particularidades que podem não estar refletidas no 

indicador. O desafio de aumentar a taxa de atendimento difere de 

acordo com a circunstância, ou seja, é um se não tivermos vagas 

disponíveis e poucos terrenos em locais onde há grande demanda 

por vagas em creche, e outro se nos estabelecimentos de ensino 

disponíveis houver estrutura para aumentar a oferta de vagas. A 

discussão sobre o que é investimento fixo e o que seriam despe-

sas operacionais é algo que pouco se considera, embora seja mui-

to importante.

Como estamos considerando a criação de planos municipais, 

espera-se que gere um efeito positivo de mudanças nos municí-

pios. No entanto, é necessário um período de adaptação para que 

isso aconteça, e caso o processo ocorra de forma mais lenta ou 

mais rápida do que o esperado, não se deve eliminar a possibilida-

de de revisão das metas.

Este texto elencou algumas ideias de como pensar metas se 

atendo mais ao contexto de informações qualitativas, de modo 

que a proposição seja mais clara para os agentes que deverão bus-

car o cumprimento delas. Espera-se que novas contribuições se-

jam apresentadas à discussão, auxiliando para que o conceito de 

metas possa efetivamente se transformar em um mecanismo de 

auxílio aos gestores, não apenas uma métrica para cobrança.
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