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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho é identificar quais fatores explicam a adesão dos 

municípios mato-grossenses ao Programa Caminho da Escola, no período de 2008 a 2010. 

Neste trabalho, propomos explorar a difusão das políticas sociais no Brasil, um país 

recentemente redemocratizado e também uma federação altamente descentralizada. O 

trabalho também inova ao analisar o papel dos fatores internos e externos na difusão política 

usando uma análise de unidade não convencional, ou seja, os governos locais. É interessante 

notar que a Constituição Brasileira de 1988 reconhece os municípios como jurisdições 

autônomas, dando-lhes consideráveis atribuições no que tange às políticas públicas. No 

sentido de avançar na explicação dos determinantes tanto internos e externos da difusão 

política no Brasil, empregamos uma análise de cross section nos três anos em questão, 

utilizando os dados sobre umas das políticas sociais do país, o Programa Caminho da Escola. 

A partir desse referencial teórico a pesquisa buscou responder as seguintes hipóteses: (1) 

quando o prefeito e o presidente são do mesmo partido, maior a possibilidade de adesão ao 

programa; (2) quanto maior o numero de alunos matriculados na zona rural maior a 

possibilidade de adesão; (3) prefeito de segundo mandato tende a não aderir ao programa; e 

(4) quanto maior o PIB per capita, maior a possibilidade de adesão. Metodologicamente a 

pesquisa baseou-se em análises estatísticas, principalmente a análise de regressão logística 

múltipla, ou seja, foi testada a relação da variável dependente “aderiu” com as variáveis 

independentes “partido presidente”, “renovação política”, “log matricula rural” e “PIB per 

capita deflacionado”. Os resultados obtidos sugerem que há uma explicação para a difusão da 

política, sendo que o numero de matriculas efetivadas na zona rural e o PIB per capita 

apresentaram resultados significantes. As demais variáveis apresentaram significância abaixo 

do nível aceitável, ou seja, seriam necessários estudos mais aprofundados para afirmar tal 

influência na difusão do programa. 

 

Palavras-chave: Ciência Política. Políticas Públicas. Programa Caminho da Escola. 

Autonomia subnacional. Difusão de política.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to identify which factors explain the accession of 

Mato Grosso municipalities the Way to School Program in the State of Mato Grosso, from 

2008 to 2010. In this work, we propose to explore the diffusion of social policies in Brazil, a 

country recently redemocratized and also a highly decentralized federation. The work also 

breaks new ground by examining the role of internal and external factors in policy diffusion 

using an unconventional analysis unit, or local governments. Interestingly, the 1988 Brazilian 

Constitution recognizes municipalities as autonomous jurisdictions, giving them considerable 

powers in relation to public policies. In order to advance in the explanation of both internal 

and external determinants of policy diffusion in Brazil, employ a cross section analysis of the 

three years in question, using the data on one of the country's social policies, the Way to 

School Program. From this research theoretical framework sought to answer the following 

cases: (1) where the mayor and the president are the same party, the greater the possibility of 

joining the program; (2) the higher the number of registrations made in most rural areas the 

likelihood of accession; (3) Mayor second term tends not to join the program; and (4) the 

higher the GDP per capita the likelihood of adherence reduces. Methodologically research 

was based on statistical analysis, especially the analysis of multiple logistic regression, that is, 

we tested the relationship of the dependent variable "joined" with the independent variables 

"party chairman", "political renewal", "rural registration log" and "GDP per capita deflated." 

The results suggest that there is an explanation for the spread of the policy, and the number of 

registrations effected in the countryside and the GDP per capita show significant results. The 

remaining variables were significant below the acceptable level, ie, it would take further study 

to affirm that influence the program broadcasting. 

 

Keywords: Political Science. Public policy. Way to School Program. Autonomy sub. policy 

diffusion. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país federativo caracterizado pela existência de múltiplos centros de 

poder, gerado por um sistema complexo de dependências políticas e financeiras entre as 

esferas governamentais, não governamentais e multilaterais, pela existência de vários 

caminhos para a oferta de políticas públicas e por grandes disparidades inter e intra-regionais. 

Os governos locais se transformaram em importantes provedores de serviços sociais 

e em experimentadores de políticas participativas. Nessa perspectiva o Governo Brasileiro 

vem propondo uma política nacional de apoio ao desenvolvimento social dos territórios 

rurais, o qual foi resultado de um processo de acúmulos e de reivindicações de organizações 

da sociedade, que avaliaram como necessária a articulação entre as políticas nacionais e as 

iniciativas locais (SOUZA, 2002). Como exemplos dessas políticas surgiram diversos 

programas, dos quais se destacam: Programa Brasil Alfabetizado, Programa Brasil 

Profissionalizado, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Caminho da Escola 

e Programa Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.  

Neste estudo será analisado o Programa Caminho da Escola, criado em 2007 com o 

objetivo de garantir acesso seguro, por meio de transporte público diário, aos estudantes das 

zonas rurais, a fim de garantir a permanência na escola dos estudantes da Educação Básica 

das redes estaduais e municipais.  

Esse programa tem especial ênfase no estado de Mato Grosso, principalmente por 

seu território abranger uma vasta região rural, com características de baixo desenvolvimento, 

que apresenta altos índices de analfabetismo e amplos processos de exclusão social, de 

migração e de desqualificação. 

Nos censos demográficos realizados pelo IBGE em 2000 e posteriormente em 2010, 

o total da população rural no estado de Mato Grosso passou de 381.636 em 2000 para 391.249 

em 2010, ou seja, a população rural cresceu na década analisada, mostrando um crescimento 

de 9.611 pessoas na zona rural, o que consequentemente aumentou a preocupação do acesso 

dos estudantes das zonas rurais às escolas.  

O Programa Caminho da Escola, instituído pelo Decreto n.º 6.769, de 2009, consiste 

no apoio da União, por intermédio do Ministério da Educação, aos sistemas públicos de 

educação básica dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a aquisição de veículos para 

transporte dos estudantes da zona rural (FNDE, 2016). A operacionalização do programa pelo 

Governo Federal ocorre por meio do FNDE em parceria com o Inmetro, através da oferta por 
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meio de pregão eletrônico, para registro de preços, de veículos padronizados para o transporte 

escolar.  

Segundo a Resolução FNDE/CD nº 3 de 28 de março de 2007, que regulamenta a 

execução do Programa e detalha a competência de cada ente federativo, primeiramente o 

FNDE disponibilizou em seu sítio na internet a relação dos municípios, estados e Distrito 

Federal com o quantitativo de veículos que cada um pode pleitear baseado na quantidade de 

alunos transportados em zona rural, assim por meio do Termo de Adesão, cada ente pode 

manifestar interesse na aquisição do veículo, detalhando o tipo de recurso a ser pleiteado 

(FREITAS, 2009).  

A descentralização de políticas públicas surgiu como uma ideia para levar a 

eficiência ao serviço público, baseada na concepção de que cada bem público deve ser 

provido pelo nível de governo que esteja mais próximo à área geográfica que se beneficiará 

desse bem. Dessa forma, esse ente público seria capaz de gerar inovações e modernização 

gerencial, permitindo maior controle popular, acrescida de transparência na prestação de 

serviços, fortaleceria a democracia e aumentaria os níveis de accountability (COLLY, 2010). 

Com a Constituição Federal de 1988 as políticas de educação foram descentralizadas, 

o que levou os governos subnacionais a ganharem maior autonomia para a execução de suas 

políticas e consequentemente a busca de maior eficiência. Essa autonomia desencadeia a uma 

discussão sobre como ocorre a difusão de políticas públicas pelos entes subnacionais. Essa 

difusão pode ocorrer tanto por fatores internos, como as características econômicas, políticas 

e sociais das unidades adotantes, como pode ser por mecanismos de coerção, o qual seria o 

caso da difusão vertical quando o governo federal condiciona a transferência de recursos a 

municípios que se adequarem as políticas promovidas pelo governo federal. Ainda a pressão 

pode ser normativa, esta ocorre quanto o governo passa a ser cobrado por políticas de inclusão 

social devido o reconhecimento do direitos sociais como obrigação do estado (COÊLHO; 

TURGEON, 2012). 

Diante do exposto, este trabalho busca testar a hipótese de que quanto maior o 

numero de matrículas efetuadas na zona rural maior a probabilidade da adesão do município 

ao Programa Caminho da Escola. 

O objetivo principal desse trabalho será identificar quais fatores explicam a adesão 

dos municípios mato-grossenses ao Programa Caminho da Escola.  

Para a análise da difusão do Programa Caminho da Escola, sob a ótica do 

federalismo, este estudo busca identificar através da variável dependente "aderiu" (aferida 

através dos recursos federais recebidos para o programa) a probabilidade de ocorrência da 
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difusão entre os municípios de Mato Grosso. Já a principal variável independente dessa 

análise será o número de alunos matriculados na zona rural, que poderá explicar a adesão ou 

não à política, pois essa variável pode mensurar a redução da evasão escolar e o nível de 

acesso à instituição de ensino. 

Esta pesquisa contribui para a discussão acadêmica ao analisar conceitos e apontar os 

fatores internos e externos que explicam a difusão do programa específico. A análise desse 

programa também é pioneira no estado de Mato Grosso, dessa forma espera-se que contribua 

na formulação de políticas em nível estadual.  

Já no âmbito político, sobretudo para a gestão do programa, a pesquisa contribui 

como ferramenta de tomada de decisões dos governos locais, visto que possibilita uma boa 

oportunidade de desenvolver uma avaliação na política de descentralização do estado, 

principalmente, no seu aparelho de proteção social. 

As peculiaridades da estrutura federativa brasileira e seus reflexos no serviço público 

de educação também serão avaliados sob o ponto de vista da coordenação do sistema, onde 

serão tratados temas como política educacional. A diversidade dos resultados em educação e a 

extensão da difusão serão analisadas em um estudo de caso de 141 municípios do Estado do 

Mato Grosso. 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa, este trabalho foi organizado em 4 (quatro) 

capítulos, nos quais foram discutidos os conceitos teóricos e efetivada a análise quantitativa. 

O primeiro capítulo aborda os marcos legais e a contextualização do problema da 

evasão escolar; as questões sobre a dificuldade de acesso à escola; o programa Caminho da 

Escola, objeto deste trabalho, discutindo o desenho institucional das políticas públicas de 

educação e a problematização do trabalho.  

O segundo capítulo apresenta a discussão sobre o ciclo de políticas públicas, dando 

ênfase à fase de formulação da política, o estágio foco desta pesquisa. Nesse capitulo o foco 

da discussão foi a teoria da difusão de políticas públicas e seus modelos. Foi também 

discutida as variáveis independentes.  

O terceiro capítulo apresenta os métodos utilizados neste trabalho, discutindo cada 

variável, suas fontes e como elas foram tratadas na pesquisa.  

E por fim, o quarto e último capítulo aborda especificamente o estudo de caso 

proposto, com a aplicação da metodologia apresentada no capítulo anterior e a apresentação 

dos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 1  

CONTEXTUALIZAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E FEDERALISMO 

 

Para entender o contexto em que o Programa Caminho da Escola, objeto de estudo 

dessa pesquisa, surgiu e desenvolveu-se é necessário um retrospecto de algumas ações 

educacionais importantes ocorridas no país a partir da década de 90, momento em que a 

educação, de fato, entrou em foco como urgente e necessária. 

Também de grande importância para analisar o Programa estudado é o sistema 

federalista brasileiro, tendo em vista que o mesmo tem influencia direta no modelo de 

descentralização e no modelo de execução das políticas públicas no país. 

Dessa forma, neste capítulo faremos uma breve contextualização das principais ações 

educacionais brasileiras que, de alguma forma, contribuíram para a formatação do Programa 

Caminho da Escola tal como se apresenta no momento e como o sistema federalista 

influenciou nessa formatação. 

A universalização do acesso à educação no Brasil tem se desenvolvido com ênfase a 

partir da década de 90, amparada principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB, publicada em 1996 em um contexto marcado por mudanças significativas no país nas 

áreas econômica, social e política, impulsionadas em grande medida pela intensa globalização 

nacional em curso. 

Esse novo cenário globalizado foi um grande motivador para a formação educacional 

básica do trabalhador, gerando demandas imediatas pela educação de jovens e adultos no país, 

para atender principalmente ao mercado de trabalho.  

Essas mudanças, dentre outros fatores, levaram o governo brasileiro, durante a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos1, a assumir o compromisso de ampliar a 

educação básica para abranger no mínimo 94% da população em idade escolar, além de 

oferecer oportunidade de educação básica para 3,7 milhões de analfabetos (ENS; RIBAS, 

2012). 

Em consonância com o compromisso assumido na Conferência em 1990, a LDB 

garantiu a educação básica a todos os cidadãos brasileiros, subdividida em três níveis: 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (LDB, 1996).  
                                                           
1
 Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, Tailândia, em 1990, cujo 

objetivo foi estabelecer compromissos mundiais para garantir a todo cidadão o acesso aos conhecimentos básicos 
necessários a uma vida digna. Participaram das discussões a UNESCO e a UNICEF, com o apoio do Banco 
Mundial e de várias outras organizações intergovernamentais, regionais e organizações não-governamentais - 
ONGs). 
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Porém pesquisas estatísticas mais recentes, realizadas no período de 2005 a 2014, 

sobre o ensino básico mostram que a universalização do acesso ainda esta longe de ser 

efetivado. Em termos de ensino fundamental, ainda hoje essa tão pretendida universalização 

não consegue atingir plenamente os alunos entre 7 e 14 anos, destinados a escolarização 

obrigatória (DIAS, 2007).  

Essas informações podem ser verificadas analisando dados do Censo Escolar 2006, 

no qual se observa que o número de matrículas caiu 0,9% em relação ao ano anterior de 2005. 

Ou seja, houve um decréscimo de quase 530 mil alunos matriculados nos vários níveis e 

modalidades na educação básica. Na educação infantil o crescimento negativo se deu em 

torno de 2,6%; no ensino fundamental e médio este percentual foi de 0,8 e 1,4%, 

respectivamente menores que o número de matrículas ocorridas no ano de 2005 (DIAS, 

2007). 

 

Gráfico 1 - Brasil - Matrícula na Educação de Jovens e Adultos por localização 

 

    Fonte: MEC/INEP/DEED. 

 

Considerando que o foco dessa pesquisa é analisar um programa especificamente 

voltado para a alfabetização de alunos residentes nas zonas rurais no país, verificamos que em 

pesquisa posterior realizada pelo Ministério da Educação - MEC no período de 2000 a 2012, 

considerando as localidades rural e urbana, os dados apontam que as oportunidades de 

atendimento à população residente na zona rural aumentaram, evoluindo de 6,2% da oferta 

total para 12,1% entre 2000 e 2012, passando de 209.659 para 471.074 alunos matriculados, 

conforme dados do Gráfico 1. 
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Tabela 1 - Taxa de analfabetismo com idade de 15 anos ou mais, com indicação do coeficiente de variação 
segundo as grandes regiões 

 

Grandes Regiões e Situação do domicílio 2007 2014 

 Média CV (%) Média CV (%) 

Brasil 10,1 1,4 8,3 1,2 

Norte 11,3 5,2 9,0 2,9 

Nordeste 19,9 2,1 16,6 1,8 

Sudeste 5,8 2,2 4,6 2,4 

Sul 5,5 3,5 4,4 4,2 

Centro-Oeste 8,1 3,8 6,5 3,7 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Elaborado pela Autora. 

 
 Analisando também a situação socioeconômica do Brasil para melhor contextualizar 

seu cenário político, verificamos que o país apresentou no período de 2007 a 2014 uma 

redução na taxa de analfabetismo, conforme mostram os dados no gráfico 2 abaixo, 

levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 Observando especificamente a situação da região Centro-Oeste, objeto de estudo desta 

pesquisa, verificamos que houve um decréscimo de 1,6% na média da taxa de analfabetismo 

na região no período de 2007 a 2014, enquanto na média geral do país houve uma redução de 

1,8% do analfabetismo.  

 

Gráfico 2 - Brasil - Taxa de alfabetização da população com idade de 15 anos ou mais, por localização 

 

         Fonte: IBGE - Pnad 2004-2012. Elaborado pelo MEC/Inep/Deed. 
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Esses indicadores apontam um dos maiores desafios brasileiros no que se refere à 

redução do analfabetismo, qual seja, a diminuição da desigualdade de acesso às oportunidades 

educacionais à população residente em zona rural. Esse desafio reforça a necessidade de 

investimento na qualificação da ação alfabetizadora e na ampliação dos mecanismos de 

garantia do acesso a Educação Básica, com vistas à integração dos diferentes atores sociais e 

agentes públicos em nível nacional (MEC, 2014). 

Os dados sobre analfabetismo confirmam também que a Educação Básica é o pilar 

fundamental para promover a leitura, o acesso à informação, a cultura e a aprendizagem 

continuada.  

A tabela abaixo mostra dados do censo demográfico das grandes regiões do Estado 

de Mato Grosso, objeto desse estudo e a evolução da população rural e urbana no período de 

2000 a 2010. 

 

Tabela 2 - População Urbana e Rural por Território 

  2000 2010 

Território de Mato 

Grosso 

Área (em 

Km²) 

População 

Total 

(hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

(hab.) 

População 

Total 

(hab.) 

População 

Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

(hab.) 

Noroeste 108.013,03 87.222 56.397 30.825 122.311 77.432 44.879 

Baixo Araguaia 102.742,53 94.545 47.620 46.925 125.271 71.798 53.473 

Baixada Cuiabana 80.330,31 852.212 779.074 73.138 975.752 898.607 77.145 

Grande Cárceres 96.649,00 266.837 176.499 90.338 286.194 212.938 73.256 

Portal da Amazônia 108.796,82 233.577 145.695 87.882 258.265 173.174 85.091 

Portal da Araguaia 35.050,37 95.808 77.970 17.838 99.935 82.521 17.414 

Alto Paraguai 62.787,59 198.084 163.394 34.690 249.303 209.479 39.824 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

 

É interessante observar que houve aumento da população rural nesses 10 anos nas 

regiões Noroeste, Baixo Araguaia, Baixada Cuiabana e Alto Paraguai. Esse crescimento da 
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população rural mostra a necessidade de políticas públicas educacionais que melhorem as 

condições dessa população mediante o acesso à educação. 

Nas demais regiões, Grande Cárceres, Portal da Amazônia e Portal da Araguaia, houve 

uma redução da população rural no período analisado, o que pode estar relacionado a um 

crescimento dos setores secundário e terciário da economia nos principais municípios dessas 

regiões.   

A tabela 3 abaixo mostra a composição do Território do Estado de Mato Grosso com 

seus respectivos municípios.  

 

Tabela 3 - Composição do Território de Mato Grosso 

Território de Mato 

Grosso 
Municípios de Mato Grosso por Região 

Noroeste Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena e Rondolândia. 

Baixo Araguaia 

Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, 

Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão 

Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, 

São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica. 

Baixada Cuiabana 

Acorizal, Barão de Melgaço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, 

Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto 

da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. 

Grande Cárceres 

Araputanga, Cáceres, Comodoro, Conquista D'Oeste, Curvelândia, 

Figueirópolis D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D'Oeste, 

Mirassol D'Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva 

do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Vale de 

São Domingos e Vila Bela de Santíssima Trindade. 

Portal da Amazônia 

Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, 

Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova 

Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de 

Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Portal da Araguaia 
Araguaiana, Barra do Garças, General Carneiro, Nova Xavantina, Novo São 

Joaquim, Portal do Araguaia e Torixoréu. 

Alto Paraguai 

Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo dos Parecis, 

Denise, Diamantino, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova 

Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, São José do Rio Claro e Tangará da 

Serra. 

    Fonte: MDA. Elaborado própria. 
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Para analisar o aspecto econômico nos municípios mato-grossenses verifica-se que 

entre as variáveis de grande importância para os agentes políticos e econômicos está o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O PIB subsidia decisões de consumo, 

investimento, aplicações financeiras e, principalmente a condução da política monetária. 

Embora a adequada condução da política monetária requeira um grande conjunto de 

informações sobre o estado da economia, as mensurações de atividades econômicas por meio 

do PIB estão entre as variáveis que mais se destacam, ou seja, o PIB é a principal informação 

sobre o nível de atividade econômica (CUSINATO; MINELLA; PÔRTO JUNIOR, 2010).  

Em 2010 o Brasil investiu 10,4% a mais que a média dos países da OCDE2 do 

percentual do PIB em instituições de educação primária, secundária e não terciária3, como 

mostra o Gráfico 3. 

Uma análise do período no referido gráfico mostra que se no ano 2000 o 

investimento do País em educação básica correspondia a 66,7% da média da OCDE; em 2005 

esse percentual cresceu para 84,2% e em 2010 chega a 90,7%, revelando que a prioridade da 

política educacional na valorização da educação básica tem se consubstanciado por meio de 

mecanismos de financiamentos seguros e crescentes (MEC, 2014).  

 

Gráfico 3 - Despesas de Educação Básica como percentual do PIB 

 

     Fonte: MEC/Relatório Educação para todos no Brasil 2000-2015 e 2014. 

                                                           
2  A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização 
internacional de 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre 
mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas 
comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. 
3  A nomenclatura educação primária, secundária e não terciária utilizada pela OCDE corresponde no 

Brasil a ensino fundamental, ensino médio e educação profissional.  
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O gráfico 4 abaixo mostra que o PIB brasileiro sofreu um crescimento constante no 

período de 2009 a 2015. Esse crescimento é uma variável frequentemente monitorada por 

agentes econômicos e políticos, ou seja, os formuladores de políticas e os responsáveis pela 

condução da política monetária. 

 

Gráfico 4 - PIB per capita - Brasil 2009/2015 

 

Portanto a universalização da educação básica no Brasil ainda depende de um forte 

investimento em termos de políticas públicas educacionais, no sentido de garantir a igualdade 

de acesso a todas as crianças e jovens. O Estado, sob a ótica do direito público subjetivo, deve 

garantir não apenas o direito a educação, mas deve prover os meios necessários para garantir 

esse direito, mediante a oferta de vagas (DIAS, 2007). 

A Constituição de 1988, em seu artigo 208, amplia ao Estado o dever com a 

educação de jovens e adultos, determinando a garantia de “ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não tivessem acesso na 

idade própria” (BRASIL, 1988). Além disso, o direito a educação foi reafirmado e 

regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, 1990), porém, ainda há uma grande distância entre o direito 

a educação e a sua efetivação. 
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O acesso à educação básica carrega marcas históricas de exclusão da maioria da 

população brasileira aos direitos básicos, conforme pode ser observado nas pesquisas 

educacionais.  

 

Tabela 4 - Taxa de Evasão e Repetência no Ensino Fundamental 

ANO 2005 2006 

Taxa de Evasão 15,3% 7,5% 

Taxa de Repetência 11,5% 13% 

Fonte: INEP. Elaboração própria. 

 

A tabela acima mostra dados do Censo Escolar de 2006 e mostra uma taxa de evasão 

de 7,5% e repetência de 13% no ensino fundamental nesse ano, já em 2005 a taxa de evasão 

foi de 15,3% enquanto a taxa de reprovação foi de 11,5%, o que demonstra a fragilidade das 

políticas educacionais em termos de permanência. 

Conforme aponta Azevedo (2016) o problema da evasão e da repetência no país tem 

sido um dos maiores desafios enfrentados pelas redes do ensino público, pois suas causas e 

consequências estão ligadas a fatores sociais, culturais, políticos e econômicos, como também 

a fatores didáticos e metodológicos internos na educação, como metodologias ultrapassadas e 

baixa remuneração e incentivo aos professores. 

Já de acordo com Oliveira apud Campos (2003) os motivos para o abandono escolar 

estão ligados à desigualdade social existente no país e a precariedade econômica das famílias, 

o que leva os jovens cada vez mais cedo ao mercado de trabalho a fim de auxiliar nas 

despesas familiares. 

Digiácomo apud Silva (2016) aponta que a evasão escolar é um problema crônico em 

todo o Brasil, sendo muitas vezes tolerada por escolas e sistemas de ensino, os quais chegam a 

admitirem matrículas superiores ao quantitativo adequado, pois já contam com as desistências 

ao longo do ano letivo. 

Os estudos apontam duas diferentes abordagens teóricas ao analisarem a evasão 

escolar: a primeira explica a situação com base a fatores externos à escola, enquanto a 

segunda se pauta nos fatores internos a instituição escolar. Os fatores externos são o trabalho, 

as desigualdades sociais, a relação familiar, condições de acesso à escola e transporte 

adequado. Já os internos estão associados à própria escola, como a linguagem utilizada, a 

metodologia de ensino e a capacitação dos professores (SILVA, 2016).  
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A educação rural no Brasil apresenta algumas peculiaridades em comparação a 

educação na cidade, o que explica os baixos índices que as pesquisas acima mostram, quanto 

a permanência e acesso a escola e alfabetização efetiva,  o que sugere que as abordagens 

educacionais para a educação no campo devem ser diferenciadas e específicas para atender as 

necessidades locais. 

No cenário da educação no campo, em especial nas escolas das zonas rurais somente 

oferecer as vagas demandadas pela comunidade não é medida suficiente para que os alunos 

tenham acesso à escola, existe a necessidade de oferecer aos alunos o transporte escolar para a 

locomoção entre as residências rurais e a escola. Entretanto a falta de infraestrutura e 

manutenção das estradas impossibilita o tráfego diário de veículos, gerando um empecilho 

para que os alunos cheguem ao seu destino. 

Segundo Houaiss (2005) acessibilidade é a facilidade de acesso. Infelizmente chegar 

até a escola rural é um desafio para os estudantes e corpo docente devido às dificuldades com 

a distância, falta de transporte e estradas inadequadas, dentre outros fatores.  

Furtado aponta que:  

A qualidade do ensino ministrado no meio rural pode ser analisada do ponto de vista 
da precariedade da oferta: instalações, materiais didáticos e principalmente a 
formação precária e o acompanhamento quase inexistente dos professores em 
exercício; bem como se considerando o capital sócio cultural em jogo, consequência 
do isolamento e desamparo histórico a que tem sido submetida à população do meio 
rural, o que é claramente visível pelo alto índice de analfabetismo (FURTADO, 
2016, p. 15). 

 

Confirmando esse apontamento o Ministério da Educação mostra através das 

pesquisas que 50% dos estudantes de área urbana que frequentam a escola estão com atraso 

escolar, já na área rural esse contingente passa para 72% dos alunos. Quanto ao atendimento 

escolar, na área rural existe oferta para o atendimento de apenas 24,9% das crianças de 4 a 6 

anos e de 4,5% dos jovens de 15 a 17 anos (MEC, 2004). 

Nesse contexto o estabelecimento de políticas, programas e ações visando superar os 

problemas com a educação deve levar em conta as diferentes dimensões e a necessidade de 

maior articulação no campo das políticas educacionais, priorizando estratégias de ações 

efetivas na política e na gestão da educação básica (DOURADO, 2005). 

Dado esse cenário, o Ministério da Educação (MEC) dispõe atualmente de uma 

elevada gama de programas de financiamento à educação, nos quais volumosos recursos são 

investidos em educação. Os programas de caráter emergencial e gerencial se destacam, porém 

as ações promovidas pela União estão longe de atenderem as demandas educacionais locais 

(SILVA, 2010). 
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Dentre os programas disponíveis destacaremos alguns para que possamos analisar a 

oferta de financiamento à educação pública.  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, criado em 1968 pela 

Lei n.º 5.537 (BRASIL/FNDE, 2010), vinculada ao Ministério da Educação, é uma fundação 

de caráter autárquico, ou seja, pode ser caracterizada como pessoa jurídica de direito público, 

integrante da administração indireta, criada e extinta por lei específica, com capacidade de 

auto-administração, instituída com finalidade determinada para exercer atividades típicas de 

Estado e sujeita a controle pelo ente estatal.  

O objetivo do FNDE é efetivar as políticas de financiamento da educação do MEC e 

para isso mantém diversos programas, dos quais apresentamos sucintamente cinco deles a fim 

de refletirmos sobre as ações do Estado frente às demandas orçamentárias da educação 

nacional, estadual e municipal. 

O PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar foi criado em 1955 sob o 

pressuposto de garantir a alimentação de estudantes matriculados, embora em caráter 

suplementar, o que indica que a União transfere recursos, mas conta com a participação de 

cada ente federado no cumprimento ao direito alimentar. O orçamento geral do programa para 

2010 foi da ordem de três bilhões de reais, com vistas a atender 47 milhões de estudantes 

(SILVA, 2010).  

O Acompanhamento do programa conta também com a participação da sociedade na 

sua fiscalização: 

O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 
Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério 
Público. (BRASIL/FNDE, 2010). 

 
Cabe, portanto, aos membros dos Conselhos de Alimentação Escolar - CAEs a 

fiscalização direta do cumprimento das metas das transferências que o PNAE realiza, bem 

como a qualidade dos alimentos e sua correta manipulação. Dessa forma a gestão local passa 

a ser co-responsável do poder público para efetivação de suas políticas. 

O PNBE - Programa Nacional de Biblioteca Escolar, implantado a partir de 1997, 

propõe oferecer obras de literatura, pesquisa e referência para complemento da formação e 

informação de todos os que têm acesso à escola pública. Segundo informações constantes no 

site do FNDE “As ações do PNBE são executadas de forma centralizada, com o apoio 

logístico das escolas públicas, prefeituras e secretarias estaduais e municipais de 
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Educação”
4
, ou seja, os municípios realizam ações correspondentes ao programa para que as 

obras adquiridas cheguem às escolas públicas. 

O PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO foi criado em 2007, vinculado ao 

PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação 2007), com o objetivo de integrar o 

conhecimento do ensino médio à prática: “O programa Brasil Profissionalizado visa 

fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa 

recursos do governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas” 

(BRASIL/PDE, 2007). Portanto o programa visa o fortalecimento da educação profissional 

em parceria com os Estados, sendo essa uma das metas do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE).  

Conforme exposto pelo programa a integração do ensino à prática tem como objetivo 

a melhoria das condições de disputa por vagas no mercado de trabalho, por jovens que 

buscam no ensino técnico uma forma de abreviar a distância entre a escola e o mundo do 

trabalho.  

O Plano de Ações Articuladas – PAR foi criado a partir do “Compromisso Todos pela 

Educação”, oriundo da Conferência Mundial de Educação para Todos, no qual o Governo 

Federal elaborou o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, que vinculou o envio de 

verbas à adesão ao PAR como forma de induzir estados, municípios e o Distrito Federal à 

política de financiamento geral da educação no Brasil, levando os 26 estados,  todos os 5.563 

municípios e o Distrito Federal a aderirem ao Compromisso.  

O FNDE define o PAR como: 

(...) o planejamento multidimensional da política de educação que os municípios, os 
estados e o DF devem fazer para um período de quatro anos — 2008 a 2011. O PAR 
é coordenado pela secretaria municipal/estadual de educação, mas deve ser 
elaborado com a participação de gestores, de professores e da comunidade local 
(BRASIL/FNDE, 2010). 

 

A adesão em nível nacional de todos os estados, municípios e o Distrito Federal ao 

PAR mostra que a orquestração da política de financiamento nos moldes do programa, induz a 

formulação de políticas estaduais e municipais de compromisso de cada ente federado para 

garantir recursos para a educação pública e para o atendimento de direitos sociais amplos 

(SILVA, 2010). 

Afora os programas apontados e com o objetivo de atender os estudantes da zona 

rural o governo federal, através do MEC, criou programas para atender as especificidades 

dessas localidades e mantém atualmente dois programas voltados para o transporte escolar na 

                                                           
4
  http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao 
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zona rural: o Programa Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar (Pnate).  

O Programa Caminho da Escola foi criado em 2007, porém foi a partir de 2009 que o 

mesmo ganhou abrangência, atingindo a educação infantil e o ensino médio de escolas da 

zona rural, a fim de garantir a frequência dos alunos às aulas e sua permanência na escola, 

reduzindo assim os índices de evasão (SILVA, 2010). 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate foi criado em 2004 

com o objetivo de garantir acesso e permanência dos estudantes na escola e atender toda a 

educação básica a partir da inclusão da Educação Infantil em 2009. Esse programa não 

demanda o estabelecimento de convênio para o recebimento de verbas e os recursos podem 

ser utilizados nas despesas de manutenção de veículos, bem como pagamento de impostos e 

taxas, e serviços contratados de terceiros que atendam ao transporte escolar. 

Sobre o Pnate o documento instituidor do mesmo aponta: 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído pela 
Lei nº 10.880, de 9 de junho de2004, com o objetivo de garantir o acesso e a 
permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental 
público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 
municípios. Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na 
Lei no 11.947, de 16 de junho do mesmo ano – o programa foi ampliado para toda a 
educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do 
ensino médio residentes em áreas rurais (BRASIL/FNDE, 2010). 

 

A fim de reduzir a evasão escolar e o índice de analfabetismo da zona rural o 

Programa Caminho da Escola busca uma solução aos problemas enfrentados no tráfego do 

transporte escolar na zona rural, que apresentam condições severas de operação, tais como: 

vias sem asfaltamento, pontes precárias e longas distâncias.  

Em um primeiro momento o Ministério da Educação (MEC) executou dois 

programas voltados ao transporte dos estudantes: o Programa Nacional de Transporte Escolar 

(PNTE) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate).  

O PNTE foi criado por meio da Portaria Ministerial nº 955, de 21 de junho de 1994, 

com o objetivo de contribuir financeiramente com os municípios e organizações não-

governamentais (ONGs) para a aquisição de veículos automotores zero-quilômetro, 

destinados ao transporte diário dos alunos da rede pública de ensino fundamental, residentes 

na área rural e das escolas de ensino fundamental que atendiam alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Entretanto em 2003 o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP realizou um levantamento, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes 



28 

 

 

Municipais de Educação (Undime), que coletou dados em 218 municípios, em dezenove 

unidades da federação sobre o custo/aluno no transporte escolar e as reais condições do 

sistema no país.  

Esse levantamento forneceu subsídios para o desenvolvimento de ações e o 

planejamento de políticas públicas, sendo que os resultados mostraram efeitos negativos dos 

programas PNTE e Pnate: quanto aos recursos transferidos aos 218 municípios pesquisados 

para a manutenção do transporte escolar no mês de novembro de 2003, comparado ao custo 

efetivo, ficou revelado que na abrangência Brasil, Região Geográfica, Unidades da Federação 

e Municípios, ressalvadas raras exceções, todas as regiões apresentaram déficit naquele mês 

no montante de R$ 965.690,85; quanto às informações originárias das próprias escolas, os 

dados apontaram para uma estimativa de 23.294 alunos que estariam naquele exercício fora 

das salas de aula por falta de transporte escolar (FREITAS, 2009). 

Concomitantemente, o FNDE, por meio do Ceftru – Centro de Formação de 

Recursos Humanos em Transportes da Universidade de Brasília (UnB), coletou outros dados 

estatísticos e informações sobre as reais necessidades do transporte escolar rural em uma 

pesquisa com cerca de 4.500 municípios.  

Os resultados dessa pesquisa mostraram-se alarmantes ao apresentar cerca de 8,4 

milhões de estudantes da educação básica pública que vivem em áreas rurais e são 

transportados, em sua grande maioria, por veículos totalmente inadequados, ou seja, ônibus 

muito velhos e em péssimas condições de conservação, vans totalmente sem segurança, 

caminhões e até mesmo tratores, como foi mostrado pela imprensa brasileira, sem mencionar 

as crianças das regiões ribeirinhas, que passam muitas vezes até seis horas dentro de uma 

pequena embarcação sem as mínimas condições de segurança e conforto (FREITAS, 2009). 

A inexistência de transporte escolar suficiente para atender a demanda justificou e 

exigiu medidas que possibilitassem um maior equilíbrio entre a demanda de transporte escolar 

e os meios necessários para atendê-la. Esses meios deveriam combater algumas dificuldades 

reais na situação do transporte escolar detectadas pela pesquisa, tais como: as dificuldades das 

prefeituras para efetuar a aquisição, não só pelas questões relativas a licitações, mas 

especialmente pelos parcos recursos disponíveis; o precário estado de conservação dos poucos 

veículos existentes; a utilização de veículos inadequados ao transporte de alunos; os retraídos 

resultados das ações do MEC, uma vez que os recursos disponibilizados pelo FNDE para a 

aquisição de veículos e para a manutenção do sistema mostraram-se insuficientes para 

satisfazer as necessidades da maioria dos municípios do país. 
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Assim, foi nesse cenário que o Programa Caminho da Escola foi criado em 2007, a 

fim de renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar, destinada ao transporte 

diário de alunos da educação básica dos sistemas estadual e municipal da zona rural, a fim de 

reduzir a evasão escolar, qualificar os alunos e reduzir o analfabetismo. 

Como foram apresentados, os programas, bem como outras ações educacionais 

nacionais, são elaborados e planejados mediante a cooperação e a descentralização de ações e 

recursos entre os entes federados, tendo em vista que o sistema federalista brasileiro direciona 

para esse modelo de política e gestão, portanto, é importante conhecer os meandros do 

sistema político federalista e como os recursos chegam ao seu destino final: o cidadão. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 – CF/1988 em seu artigo 21 lista 25 áreas 

de competência da União, que incluem as políticas de comunicação, infraestrutura, de 

desenvolvimento urbano, de energia e de transporte, além de elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 

Assim a União está autorizada a legislar sobre todas as políticas estratégicas, mesmo que 

essas sejam implementadas pelos governos subnacionais. Além disso, o artigo 22 lista 29 

áreas de competência exclusiva da União, que incluem políticas a serem executadas por 

Estados e Municípios, tais como: todas as áreas do direito, água, energia, telecomunicações, 

seguridade social, emprego, transporte, diretrizes da educação (ARRETCHE, 2012).  

Já o artigo 24 da Constituição define as áreas em que as competências são 

concorrentes, ou seja, aquelas sobre os quais a União, os estados e os municípios podem 

legislar. 

Portanto considerando o sistema federalista brasileiro e a divisão de competências 

dos entes federados, a Constituição Federal atribui a União autoridade para legislar sobre as 

regras segundo as quais estados e municípios arrecadariam seus próprios tributos, bem como 

as regras segundo as quais os governos subnacionais executariam parte importante das 

políticas descentralizadas. 

Ou seja, o estado federativo brasileiro dotou a União de autoridade normativa e 

capacidade de gasto que lhe permitem afetar decisivamente a agenda dos governos 

subnacionais, a despeito da descentralização política, fiscal e de competências adotada a partir 

da Constituição de 1988.  

A autonomia decisória dos governos subnacionais pode ser fortemente restringida, 

mesmo em estados federativos, por diferentes mecanismos institucionais, tais como 

obrigações constitucionais e a legislação nacional.  
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Mesmo que os governos locais sejam eleitos diretamente, suas decisões sobre 

políticas públicas podem ser fortemente afetadas pela regulação dos níveis superiores do 

governo. Tais mecanismos institucionais implicam limitações à autonomia dos governos 

locais para tomar decisões sobre suas próprias atividades, ainda que não afetem a autonomia 

política, ou seja, não afetem a preservação dos mandatos de seus governantes. 

Assim a descentralização fiscal e de competências não equivale à descentralização da 

autoridade decisória sobre a execução fiscal ou a provisão de políticas. Atribuições de 

execução de políticas públicas podem ser totalmente descentralizadas ao mesmo tempo em 

que os governos subnacionais podem estar sujeitos a uma série de regulamentações nacionais 

que limitam sua autonomia sobre a forma de gasto e de implementação das políticas sob sua 

competência. 

Arretche (2012) aponta que a despeito da descentralização das receitas fiscais, a 

autonomia decisória dos governos locais é fortemente limitada por regras nacionais que 

regulam as finanças subnacionais, já que com o intuito de realizar o ajuste fiscal o governo 

federal reverteu decisões da CF/1988, por meio de duas medidas combinadas: a flexibilização 

das alíquotas que vinculam receitas da União a destinos específicos de gastos e a retenção de 

parte das transferências constitucionais a estados e municípios. Esta última reverte uma das 

mais reconhecidas medidas descentralizadoras da CF/1988, pois reduz o montante de receitas 

tributárias que a União é obrigada a transferir para estados e municípios.  

Essas medidas afetaram as receitas de todas as unidades federativas, mas seu maior 

impacto foi sobre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como sobre os municípios 

pequenos, especificamente mais dependentes das transferências constitucionais (ARRETCHE, 

2012). 

A CF/1988 prevê competências privativas da União em políticas a serem executadas 

por estados e municípios. Essa previsão não limita a União em sua autoridade para legislar 

sobre as ações de estados e municípios e autoriza a exclusividade para a União legislar sobre 

políticas que estavam, nesse mesmo contexto, sendo transferidas para estados e municípios.  

 Ou seja, com o atual modelo de Estado federativo, que confere autoridade a 

União para regular o modo como estados e municípios devem executar suas próprias 

competências sobre impostos, políticas e gastos, ocorre uma ruptura em relação à autonomia 

subnacional sobre os gastos.  

Considerando esse modelo federalista faz-se necessária uma atenção especial aos 

entes municipais, ente federado que apresenta mais fragilidade, pois tem maior dependência 
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financeira em relação aos estados e à União, porém, é o lócus governamental mais próximo da 

população.  

No que tange a educação os municípios são os responsáveis pela oferta dos primeiros 

anos da Educação Básica, conforme determina a LDB. Diante disso essa pesquisa levou em 

consideração a grande diversidade e desigualdade entre os municípios do Estado de Mato 

Grosso, o que complexifica a gestão e o planejamento das políticas públicas. 

A atuação da União em complementar com recursos federais os fundos da educação 

básica está prevista constitucionalmente em sua função supletiva e redistributiva, junto aos 

estados e municípios, como forma de “equalizar as oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira” (CF, 1988, art. 

211). 

Tendo em vista a dimensão da problemática ao abordar a relação entre entes 

federados na garantia de um direito do cidadão, especificamente a educação nessa pesquisa, 

no desenvolvimento do estudo do Programa Caminho da Escola serão apresentados os fatores 

explicativos para a sua difusão pelos governos locais.  

Por fim, faz-se necessário problematizar a atual dinâmica das relações federativas, 

suas implicações na política municipal e nos interesses e demandas em disputa pelo poder e 

controle da educação básica. Consequentemente essa discussão contribui para o debate atual 

sobre as possibilidades e limitações da atual forma de colaboração proporcionada pela atuação 

do governo federal junto aos municípios na gestão da educação no país.  

No Brasil o marco institucional para o modelo federativo brasileiro e o sistema 

educacional atual foi a Constituição Federal de 1988, que definiu tanto as bases do pacto 

federativo brasileiro, quanto às diretrizes para as políticas sociais no país.  

Em comparação ao regime de governo autoritário anterior, caracterizado pela 

centralização do poder, a Constituição Federal de 1988 foi pontuada pela descentralização 

com o objetivo de redemocratizar o país. Assim, verifica-se a tentativa de transferir decisões 

para arenas subnacionais de governo, pois as mesmas seriam estruturas mais palpáveis as 

demandas e à fiscalização da sociedade civil (FRANZESE; ABRUCIO, 2009). 

Foi principalmente em relação ao nível municipal de governo que se fez perceber a 

forte diretriz de descentralização da nova Constituição.  

A partir de 1988, o Brasil se tornou um caso peculiar de federação com três esferas 

de governo, sendo os municípios considerados entes federativos ao lado dos estados e da 

União, com autonomia política, administrativa e financeira. Além disso, a Constituição foi 

responsável pela consolidação da tendência de descentralização de recursos, principalmente 
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via aumento de transferências federais por meio dos fundos de participação (VARSANO, 

1998). 

Esse novo panorama desencadeou um processo de criação de municípios, que do 

ponto de vista do plano fiscal, gerou uma perda de recursos por parte dos municípios que 

reduziram sua população para a criação de um novo município. Diante desse impasse, para 

muitos municípios a alternativa foi investir no aumento da arrecadação própria e no fomento a 

atividades econômicas que elevassem o repasse estadual do ICMS.  

Assim, nessa busca pela atração de novas atividades econômicas, vários municípios 

adotaram uma política de concessão de benefícios fiscais a grandes empresas (MELO, 1996). 

Por sua vez, os estados em situação de crise financeira, usufruíram sua autonomia 

tributária conferida na Constituição, e também iniciaram a corrida para atrair novas empresas 

através de incentivos fiscais, gerando um conflito fiscal entre os entes federativos 

(ABRUCIO; COSTA, 1999). 

Esse conflito entre os entes federados não se resumiu somente a questão do ajuste 

fiscal do Estado, mas também no rol de competências constitucionais comuns que beneficiou 

a indefinição de responsabilidades entre os entes federativos, enquanto as diretrizes 

constitucionais de descentralização e universalização de políticas sociais fortaleceram os 

municípios (FRANZESE; ABRUCIO, 2009). Assim, os municípios passaram a promover 

políticas nas mais variadas áreas, como meio ambiente, saúde, educação, alimentação, 

habitação e urbanização, dentre outras.  

Diante dessa fragmentação de políticas sociais e grande autonomia dos entes 

subnacionais a União passou a buscar formas de se fortalecer por meio da coordenação, ou 

seja, seu esforço foi promover a universalização por meio da ação subnacional. 

Desse modo, ao induzir a universalização de políticas sociais por meio da 

descentralização, o governo federal brasileiro não promoveu apenas a execução de um 

programa nacional por meio dos municípios, mas lhes transferiu a operacionalização e gestão 

das políticas públicas, promovendo assim seu fortalecimento, visto que os municípios 

passariam a realizar investimentos e assumiriam efetivamente a responsabilidade sobre as 

redes de prestação de serviço (FRANZESE; ABRUCIO, 2009). 

O argumento geral para essa universalização foi que o governo central é mais 

eficiente na arrecadação de certos tributos de base móvel, já que permitir que cada membro do 

Estado estabeleça e recolha livremente seus tributos traria efeitos negativos, como impostos 

ineficientes e guerra fiscal entre as unidades (OATES apud SILVA, 2015). 
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A partir desse raciocínio, a descentralização teve como justificativa o ganho da 

eficiência advinda da maior proximidade entre os gestores públicos e os cidadãos, que se 

traduziria em termos de conhecimento das preferências e das necessidades locais (OATES 

apud SILVA, 2015). 

Sobre a proximidade do ente federado com os cidadãos Oates apud Silva (2015, p. 

349 ) apontam que “A expectativa é que estados e governos locais, estando mais próximos do 

povo, sejam mais responsivos às preferências do seu eleitorado e sejam mais capazes de 

encontrar novas e melhores formas de prover os serviços públicos”. 

Quanto ao objetivo da descentralização Silva (2015) afirma que:  

(...) anualmente, a união transfere para as unidades subnacionais em média 10% da 
sua receita (STN, 2011). Os receptores de tais transferências - estados e municípios - 
são responsáveis pela implementação de parte significativa das políticas sociais, 
principalmente educação e saúde. Tais transferências assumem um papel de 
equalização das desigualdades regionais e da busca de um padrão mínimo de 
qualidade dos serviços públicos em todas as unidades da Federação, 
independentemente de sua capacidade de arrecadação (SILVA, 2015, p. 352). 

 

Diante do exposto nesse levantamento teórico, esta pesquisa busca contribuir na 

gestão política do estado de Mato Grosso, cujo território é composto por uma vasta região 

rural, bastante carente de desenvolvimento, visto que apresentam os mais altos índices de 

analfabetismo.  

Esses índices justificam a escolha do estado de Mato Grosso, especificamente a ação 

do Programa Caminho da Escola, objeto de estudo deste trabalho, que busca responder a 

seguinte questão: quais os determinantes para adesão ao Programa Caminho da Escola nos 

municípios do estado de Mato Grosso? 

A partir dessa contextualização e problemática este trabalho tem como foco: verificar 

a formulação da política pública Programa Caminho da Escola, mediante a análise dos fatores 

internos e externos sob a ótica da política descentralizada e assim demonstrar os 

determinantes para a difusão dessa política pública.  
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICA PÚBLICA, FORMULAÇÃO E DIFUSÃO 

 

O tema “difusão” no contexto de um país federativo como é o caso do Brasil exige 

do pesquisador um esforço para entender seus meandros, considerando que, temos de um lado 

a autonomia de cada um dos membros da federação (estados e municípios), do outro uma 

relação de competências e atribuições para cada nível federativo e por fim o sistema de 

política pública, cujas diretrizes geralmente são definidas pela União, porém sua execução é 

realizada por meio de convênios ou cooperação técnica entre a União e os entes federados.  

Assim, para compreender a “difusão” nesse contexto federativo precisamos entender 

as forças políticas pelas quais cada município, como ator político subnacional, supera a 

autonomia, como sinônimo equivocado de autossuficiência e procura implementar suas 

políticas públicas.  

Por conseguinte abordaremos neste capítulo a política pública, ou seja, como surgem 

as políticas públicas e as suas fases de elaboração; como ocorre a formulação das políticas 

públicas e por último como é o processo de difusão dessas políticas. 

Quanto ao tema políticas públicas, vários cientistas debruçaram-se em analisar seu 

processo de criação e suas fases, enumerando-as e analisando-as separadamente, dessa forma 

é importante estabelecer um breve levantamento dos principais teóricos dessa temática. 

Para Kingdon (2003) as políticas públicas envolvem um conjunto de processos: (1) o 

estabelecimento de uma agenda política; (2) a especificação de alternativas a partir das quais 

as escolhas vão sendo realizadas; (3) a escolha dominante entre o conjunto de alternativas 

disponíveis e (4) a implementação da decisão. 

Em seu modelo multiple streams
5 o autor se preocupa especialmente com os dois 

primeiros processos, chamados estágios pré-decisórios: a formação da agenda (agenda 

setting) e a especificação de alternativas (policy formulation). 

Na década de 1990 Howlett e Ramesh (2013) condensaram as fases do processo da 

política pública em cinco etapas, apresentando o que denominaram "Improved model": (1) 

formação da agenda; (2) formulação da política; (3) tomada de decisão; (4) implementação e 

(5) avaliação. 

                                                           
5
  It views the policy process as composed of three streams of actors and processes: a problem stream 

consisting of data about various problems and the proponents of various problem definitions; a policy stream 
involving the proponents of solutions to policy problems; and a politics stream consisting of elections and 
elected officials 
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Kingdon percebeu que os problemas se apresentavam de forma distinta e ganhavam 

diferentemente a atenção do governo, assim denominou “Agenda” a lista de assuntos e 

problemas sobre os quais o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção num 

determinado momento.  

Tal processo da Formação da Agenda envolve a emergência, o reconhecimento e a 

definição das questões que serão tratadas e, como consequência, quais serão deixadas de lado.  

Rua (2013) elenca vários elementos que contribuem para determinado problema se 

inserir na Agenda Governamental, dentre os quais cita: a existência de indicadores que 

mostram dados sobre a condição de determinada situação problemática; vontade política; 

mobilização popular; percepção de custos; feedback das ações governamentais; etc.  

Seguindo a perspectiva do ciclo da política, o passo seguinte à entrada do problema 

na Agenda Governamental é a formulação da política, ou seja, o momento em que uma 

situação  vista como problema, que por sua vez é inserido na Agenda Governamental e então 

são definidas as linhas de ação que serão adotadas para solucioná-los.  

Este processo geralmente ocasiona embates políticos, devido a diversos grupos de 

interesses envolvidos. Esse estágio é o momento em que são definidos quais os objetivos da 

política, quais serão os programas desenvolvidos e as metas almejadas, o que significa a 

rejeição de várias propostas de ação.  

Portanto, além de se preocupar com o posicionamento dos grupos sociais, é preciso 

acolher o corpo técnico da administração pública, inclusive no que se refere aos recursos 

materiais, técnicos, econômicos, pessoais, dentre outros. De forma geral, a conversão de 

estatísticas em informações relevantes para o problema, a análise das preferências dos atores e 

a ação baseada no conhecimento adquirido são passos para um bom processo de elaboração 

de políticas públicas. Além disso, é importante a análise dos riscos de cada alternativa, 

aplicando uma forma de compará-las e de medir qual é mais eficaz e eficiente para atender ao 

objetivo e aos interesses sociais (RUA, 2013). 

Para os analistas políticos somente após a fase de formulação haveria condições para 

a tomada de decisão, que abarca o processo de escolha das alternativas de ação/intervenção 

em resposta aos problemas definidos na Agenda, por exemplo é onde se define os recursos e o 

prazo temporal de ação da política. As escolhas feitas são expressas em leis, decretos, normas, 

resoluções, dentre outros atos da administração pública.  Além disso, é importante definir qual 

procedimento deve ser seguido antes de se decidir algo, tais como: quem participará do 

processo e se este será aberto ou fechado.  
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Neste estágio se destaca dois modelos, o modelo racional e o modelo incremental. O 

primeiro modelo baseia-se no pensamento de que a racionalidade é imprescindível para a 

tomada de decisão. Considera as informações perfeitas, as trata com objetividade e lógica e 

não considera as relações de poder. Estabelece um objetivo para solucionar o problema e 

depois se explora e define todas as estratégias alternativas para alcançar o objetivo, 

estimando-se todas as consequências significantes de cada alternativas estratégicas e 

probabilidades dessas consequências, e por fim,  escolhendo a estratégia mais cabível para 

resolver o problema ou que resolve com menor custo (SIMON, 1965). 

Como critica ao modelo racional, surge o modelo incremental, o qual visualiza o 

processo decisório sob uma perspectiva política, uma relação de poder, com suas limitações e 

fragmentações. Adotam pequenas mudanças em busca de um resultado satisfatório e aceitam a 

possibilidade de revisão contínua das ações tomadas, sem mudanças drásticas. Considera que 

o meio onde o tomador de decisão está inserido é um ambiente onde nem sempre as variáveis 

são conhecidas ou controláveis, e nem sempre consegue visualizar as consequências 

possíveis, devido as limitações de tempo, as pressões de ambiente e julgamento de valores. 

Portanto, considera que uma decisão conduz a outra que depende de uma decisão passada ou 

outras concorrentes, que influencia decisões futuras. Assim o tomador de decisão não pode 

ignorar os valores e interesses envolvidos, que toda decisão tem efeitos subjacentes sobre as 

outras decisões (COÊLHO; TURGEON, 2012).  

Lindblom (1959) propõe um modelo com base naquilo que os gestores de fato fazem 

e não no que eles deveriam fazer, segundo o autor a mudança de políticas não se da de forma 

"fundamental", mas de forma "incremental" ou na margem. Ou seja, uma decisão de políticas 

públicas sempre se da num contexto já permeado por políticas em implementação de forma 

que as mudanças se estabelecem com base no status quo. 

Algumas críticas foram formuladas ao modelo incremental de Lindblom (1959), a 

primeira é que o modelo não explica as mudanças fundamentais, isto é, as políticas nem 

sempre são de mudanças marginais, sendo observadas em alguns momentos as mudanças 

fundamentais, visto que as mudanças marginais são adequações de mudanças fundamentais. A 

segundo critica na verdade teria o impacto normativo de gerar conservadorismo nos gestores 

públicos.  

A partir desses dois modelos principais surgiram mais dois modelos com abordagem 

mais realista, a "sondagem mista" e "equilíbrio pontuado".  O modelo da Sondagem Mista  é 

uma combinação dos dois modelos anteriores. Dispõe uma racionalidade bidimensional e 

prevê dois níveis de decisão: fundamentais, estratégicas e racionais em relação às decisões a 
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seguir, e a incremental, que consiste em uma comparação das opções selecionadas de forma 

racional. Consiste que os tomadores de decisão busquem em uma ampla revisão do campo de 

decisão, sem se dedicar à análise detalhada de cada alternativa, que ocorre no modelo 

racional. Portanto, consiste em uma busca superficial de alternativas (Scanning), seguida pela 

investigação detalhada da alternativa mais promissora (ETZIONI,1967). 

O modelo do equilíbrio pontuado busca explicar no mesmo modelo tanto as 

mudanças incrementais como as mudanças estruturais ou fundamentais, ou seja busca os 

resultados das decisões. Segundo Baumgartner & Jones (2010), as políticas públicas tem uma 

tendência a inércia quando estão acomodadas ou controladas pelos subsistemas de políticas. 

Porém quando as condições mudam drasticamente, por exemplo a mudança de governo de 

partido de esquerda para partido de direita ou mudança de imagem da política dentro do 

subsistema, podemos observar mudanças estruturais. Este modelo também é responsável por 

conectar mais diretamente a política a agenda de políticas públicas. 

Apesar de suas diferenças de pressupostos e de previsões acerca do comportamento 

dos gestores públicos, um aspecto importante tanto os modelos acima citados são que todos 

abordam o momento da decisão de políticas públicas como um fato interno, orientado para os 

problemas locais, no qual cada unidade decidem isoladamente. Na classificação de Berry & 

Berry (1999) são modelos focados em determinantes internos, que levam em considerações 

variáveis como a intensidade do problema que a política busca resolver naquela determinada 

localidade e características locais, como a capacidade de implementação local, os recursos, a 

ideologia do partido político governante, e também variáveis contextuais como 

desenvolvimento econômico, população e desenvolvimento humano.   

Em continuidade ao ciclo da política segue-se a fase de implementação, definida 

como o momento onde o planejamento e a escolha são transformados em atos. O corpo 

administrativo é o responsável pela execução das políticas e nesse momento ocorre a ação 

direta, ou seja, a aplicação, o controle e o monitoramento das medidas definidas. Destacam-se 

dois modelos de implementação das políticas públicas: o modelo top-down e o modelo 

bottom-up (SABATIER, 1986). 

O modelo top-down é marcado pela sua centralização, já que define apenas um 

pequeno número de funcionários para participar das decisões e opiniões na forma de 

implementação. Esse modelo reflete uma concepção hierárquica, sendo as decisões tomadas 

pela administração pública são acatadas e cumpridas pelos demais envolvidos sem 

questionamento. Com esses pressupostos os autores da corrente top-down desenvolveram 
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processos de implementação para diminuir possíveis desvios dos objetivos fixados na 

implementação.  

Van Meter e Van Horn (1975) acreditam que a participação dos implementadores na 

fase de formulação aumenta a clareza da política e diminui as resistências, já que para eles a 

quantidade de mudança envolvida influencia os graus de consenso ou conflito em torno de 

metas e objetivos (VIANA, 1996). 

Já o modelo bottom-up, de baixo para cima, é caracterizado pela descentralização, ou 

seja, supõe a participação dos beneficiários ou do usuário final das políticas em questão. 

Representa uma perspectiva participativa das políticas públicas, o que é possível pelo contato 

direto do cidadão com o aparato da administração pública (RUA, 2013). 

Lipsky (1980) afirma que os agentes implementadores reformulam a política na sua 

implementação. A partir disso ele analisa o papel dos burocratas que interagem diretamente 

com os cidadãos, o que ele denomina de street-level bureaucracy, como: professores, médicos 

e policiais.  

Para o autor, a maneira como esses burocratas entregam benefícios e sanções 

estruturam e delimitam a vida e as oportunidades dos cidadãos. Isso ocorre porque eles não 

entregam somente a política, mas formatam seus resultados por meio da interpretação das 

regras e da alocação de recursos escassos.  

A última fase do ciclo de políticas é a avaliação, caracterizada pelo processo de 

análise sistemática da execução da atividade e do programa, enfim resume-se em um exame 

objetivo dos efeitos da política pública sobre suas metas, em termos de objetivos que 

pretendem alcançar.  

Esse processo também pode ser realizado em todo momento do ciclo de políticas 

públicas, contribuindo para o sucesso da ação governamental e a maximização dos resultados 

obtidos com os recursos destinados.  

A avaliação permite que a administração obtenha informações úteis para futuras 

políticas públicas; preste contas de seus atos; justifique as ações e explique as decisões; 

corrija e previna falhas; analise os recursos escassos, para verificar se estes estão produzindo 

os resultados esperados e da forma mais eficiente possível; identifique as barreiras que 

impedem o sucesso de um programa; promova o diálogo entre os vários atores individuais e 

coletivos envolvidos; fomente a coordenação e a cooperação entre esses atores; etc. (RUA, 

2013). 

No modelo de Ripley (1995) a avaliação contempla a implementação, os resultados 

de curto prazo e os resultados de longo prazo, confrontando com o planejado. A avaliação 
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implica em uma etapa anterior que é a de monitoramento dos resultados e a escolha dos 

indicadores não está limitada ao monitoramento, mas também as etapas de formulação, 

diagnóstico, implementação e avaliação da política pública.  

Em cada fase desse modelo é realizada uma criteriosa seleção de indicadores, sendo 

que na fase de implementação visa indicadores de insumo, processo, resultado e impacto, já 

que ocorre o monitoramento da execução da política pública e na fase de avaliação os 

indicadores devem demonstrar mudanças nas condições que afetam o problema, ou seja, que 

são capazes de demonstrar alterações conforme as ações realizadas, portanto os indicadores 

devem ser sensíveis e específicos nessa fase (JANNUZZI, 2005). 

Rua (2007) aponta que a avaliação não tem por finalidade identificar intervenções 

“boas” ou “más”, “exitosas” ou “fracassadas”, mas representa um processo de aprendizado 

continuo e apoio para tomadas de decisões e amadurecimento da gestão. 

Com base nesses fundamentos teóricos podemos situar este trabalho, cujo objetivo é 

identificar as variáveis independentes que explicam a difusão do Programa Caminho da 

Escola no estado de Mato Grosso, como um estudo dos modelos de difusão, os quais surgem 

como alternativa para explicar a adoção de políticas públicas. Isto é por que algumas algumas 

políticas são adotadas por certos municípios e outros não. O ponto é entender a inovação 

como um fenômeno relativamente raro e que não pode ser totalmente explicado pelas teorias 

tradicionais. 

Estudos sobre difusão de políticas tem cada vez mais tomado a atenção de 

especialistas que se preocupam em explicar por quê e como ocorre a disseminação de novos 

desenhos institucionais entre países, estados ou municípios. Dois indicadores que ilustram 

esse quadro são: o expressivo aumento de artigos em periódicos internacionais das áreas 

ciência política e sociologia e sessões temáticas em congressos relevantes como American 

Political Science Association (APSA), Midwest Political Science Association (MPSA) e 

International Political Science Association (IPSA) (COÊLHO; TURGEON, 2012, p.5). 

 Estudos sobre difusão constituem um avanço teórico-conceitual para se analisar 

novos fenômenos que ocorrem nos Estados contemporâneos. A aplicação de modelos de 

difusão está restrita a um conjunto específico de unidades de análise, como as regras do 

federalismo ou sistemas de governo. Por exemplo, na prática não seria possível aplicar a 

teoria para se estudar municípios argentinos ou mexicanos pois a decisão de se adotar alguma 

nova política são dos governos provinciais ou estaduais.  

Originalmente, o termo “difusão” foi cedido das ciências naturais, mais 

especificamente na biologia, que mapeia o padrão da disseminação de moléculas que se 
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espalham de uma área para outras áreas, resultando em uma distribuição mais uniforme. Nas 

ciências sociais, a disseminação de modelos de políticas não necessariamente resulta numa 

uniformidade. Ao contrário, há significativa variação de caso para caso (COÊLHO; 

TURGEON, 2012).  

De acordo com Elkins e Simmons (2005), este é um ponto crítico no debate sobre o 

conceito de difusão. Os autores argumentam que na verdade é esperado que ocorra a não 

consonância ou a não harmonização, tamanha a complexidade do fenômeno e o conjunto de 

fatores que o envolve.  

Apoiando-se em definições clássicas de Rogers (1971) e Strang (1991), os autores 

defendem que difusão não é um resultado, mas um conjunto de mecanismos e processos 

associados com um provável resultado. 

Difusão pode ser definida como "the process by wich an innovation is communicated 

through certain channels over time among the members of a social system" (ROGERS, 1971, 

p.1). Nessa abordagem os governantes podem inovar, ou seja, implementar políticas 

inexistentes em nenhum outro contexto (BERRY & BERRY, 1999). Dessa forma, a análise 

passa para uma abordagem que leva em consideração somente o contexto local do governo 

em questão, mas também o ambiente social no qual esse governo está inserido e quais 

políticas são discutidas nesse ambiente. 

Dessa forma as análises sobre a difusão de políticas possuem quatro elementos 

principais: a inovação, os canais de comunicação, o tempo e o sistema social. O primeiro 

analisa as políticas como sendo uma informação que pode ser transmitida como forma reduzir 

a incerteza (ROGERS, 1971). A inovação refere a política ou norma em questão, o qual é 

identificada como "nova", cujas características permite a observação da difusão mais 

facilmente ou não, pode ser mais rápida ou mais lenta. 

Estas características da política como a complexidade da inovação podem também 

afetar a velocidade da transmissão, ou seja, os canais de comunicação que se refere ao 

mecanismo de transmissão de informação, não pode ser confundida com a inovação. Segundo 

Rogers (1971), a difusão de uma inovação envolve tanto um indivíduo que tem conhecimento 

da inovação como aquele individuo que não tem, sendo o canal de comunicação a conexão 

entre esses dois indivíduos. 

Os canais de comunicação são considerados um dos elementos mais importantes nas 

análises de difusão de políticas. Trabalhos pioneiros sobre a difusão de inovações enfatizam 

canais como a mídia ou contatos interpessoais (ROGERS, 1971).  
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Para Berry & Berry (1999) o mecanismo de transmissão é classificado em 

aprendizado, competição e pressão (coercitiva ou normativa). No caso do aprendizado, a base 

teórica é que uma política se difundi a medida que os municípios observam a atividade de 

outro município e identificam como sendo a melhor forma de resolver o problema. O 

mecanismo com base na competição é enfatizada na literatura americana sobre políticas 

estaduais, os quais tem autonomia sobre suas políticas, gerando uma competição entre os 

estados. O ultimo seria a pressão, segundo Berry & Berry (1999), pode ser coercitiva o qual 

seria o caso da difusão vertical quando o governo federal condiciona a transferência de 

recursos a municípios que se adequarem as políticas promovidas pelo governo federal. Ainda 

a pressão pode ser normativa, esta ocorre quanto o governo passa a ser cobrado por políticas 

de inclusão social devido o reconhecimento do direitos sociais como obrigação do estado. 

Seguindo o raciocínio, o tempo é essencial nas análises de difusão, pois grande parte 

da variação se da em torno da "taxa de adoção" ou distribuição temporal dos indivíduos 

envolvidos na inovação. O tempo pode ser observado em dias, meses ou até anos, sendo 

usado como base para classificar os tipos de indivíduos envolvidos na inovação. Esses 

indivíduos podem ser os inovadores, os adotantes iniciais, maioria inicial, maioria tardia e 

retardatários. 

Por último o sistema social é identificado como um conjunto de unidades inter-

relacionadas com um objetivo em comum, o sistema só pode ser definido de acordo com a 

política que se busca analisar. Pode englobar o total de países ou restringir a alguma região 

geográfica, ou um conjunto de países, ou até mesmo alguns municípios. 

Através desses canais de transmissão, três modelos principais de difusão foram 

formulados: o modelo de interação nacional, o modelo de difusão regional e o modelo de 

liderança (BERRY & BERRY, 1999). No modelo de interação nacional as políticas se 

difundem com base em redes de comunicação nacional, de forma que quanto maior a 

proporção de membros do sistema social que adotam uma política, maior a probabilidade de 

adoção por um determinado membro, independente de sua força ou proximidade geográfica.  

O modelo de difusão regional reformula o modelo de interação nacional de forma 

mais específico. Enfatiza a proximidade geográfica, de modo que quanto maior a proporção 

de municípios próximos que adotam uma política, maior a probabilidade do município adotar.  

Por último o modelo de liderança também especifica o modelo de interação nacional 

de forma a incluir as diferenças de influência entre as unidades do sistema. Esse modelo 

pressupõe de que algumas unidades influenciam mais a adoção de políticas mesmos que não 

sejam geograficamente próximas. As características dessas unidades que exercem liderança 



42 

 

 

podem ser o poder político ou econômico, e também uma posição proeminente no processo de 

decisão política. 

Berry & Berry (1999) ainda citam mais dois modelos adicionais, cujas características 

podem ser consideradas vertentes do modelo de liderança. São elas: o modelo de isomorfismo 

institucional e o modelo de difusão vertical. No isomorfismo institucional a difusão é mais 

facilmente observada entre os membros semelhantes uma vez que o aprendizado é visto como 

menos arriscado. Já a difusão vertical foca principalmente na relação hierárquica entre 

governos centrais e locais na difusão de políticas de cima para baixo. 

Voltando ao mecanismo de transmissão ou comunicação, associamos geralmente o 

modelo de interação nacional como mecanismos de transmissão da inovação. O modelo 

assume uma rede de comunicação entre os membros de um sistema social, através da qual a 

informação se difunde a partir do contato periódico entre os membros. Fóruns 

institucionalizados de contato, como associações de municípios ou conselhos gestores de 

políticas setoriais geram a possibilidade de um determinado membro do sistema aprender 

novas políticas, através da comunicação com outros membros (BERRY & BERRY, 1999).  

No modelo de difusão regional o aspecto geográfico é fundamental e pode ter por 

base tanto o mecanismo do aprendizado quanto o da competição. O primeiro modelo 

pressupõe que os membros são mais diretamente influenciados por outros membros 

geograficamente próximos. Não é esperado que a comunicação nacional seja a regra, ou seja, 

que membros geograficamente distantes tenham a mesma influência que membros vizinhos.  

Isto acontece principalmente porque membros próximos apresentam características 

semelhantes e por essa razão acreditam que o risco da inovação é menor quando um membro 

semelhante implementou a mesma. Contudo, da mesma forma que a proximidade geográfica 

pode ser fonte de inspiração para a adoção de novas políticas devido à capacidade de se 

espelhar no vizinho, essa proximidade pode gerar a competição uma vez que esses membros 

disputam investimentos e até eleitores que podem optar por um ou por outro (COÊLHO, 

2009). 

Dessa forma, um membro pode "ajustar" as suas políticas para evitar a concorrência 

do seu vizinho. Isso pode acontecer no sentido de estabelecer loterias, de forma a não perder 

receitas, ou até pode levar um município a não oferecer determinado serviço social para não 

atrair usuários dos municípios vizinhos.  

Por último os modelos de liderança balizam no pioneirismo de determinados 

membros e que podem exercer influência sobre os demais, mesmo não estando 

geograficamente próximos. Esses modelos geralmente se baseiam no mecanismo do 
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aprendizado, uma vez que alguns membros são reconhecidos como mais fortes ou mais 

capacitados para tomar decisões. 

Contudo, é possível observar também o mecanismo da pressão coercitiva ou coerção 

no uso desses modelos, principalmente na vertente que analisa a difusão vertical. Partindo dos 

governos nacionais para os governos locais, a difusão assume um aspecto hierárquico e o 

governo federal pode utilizar mecanismos como disponibilização de recursos financeiros para 

forçar a conformação (COÊLHO, 2009). 

Com base nessa discussão surge uma questão central, como tratar a difusão, como 

uma variável dependente ou como uma variável independente? Para a vertente teórica que 

afirma ser a difusão um resultado de ação coordenada, a difusão é independente de processos 

(POWELL E DIMAGGIO, 1991; KERR, 1983; DREZNER, 2001; HUNTINGTON, 1991). 

Para a vertente teórica que vê a difusão como um processo e um possível resultado, a difusão 

é dependente (BENNETT, 1991; DOLOWITZ E MARSH, 2000; IKENBERRY, 1990; ROSS 

E HOMER, 1976).  

Embora em graus diferenciados, o que vai aproximar as duas correntes é o 

reconhecimento da interdependência entre as unidades que concorrem as políticas. Assim, 

ondas de difusão coordenadas por agências ou partidos implicam um alto grau de 

conectividade entre países ou governos subnacionais. Em outro cenário, ondas de difusão não 

coordenadas implicam em um menor grau de interconexão entre governos. Mas o fato é que 

as duas situações alteram a decisão governamental de se adotar uma dada política (COÊLHO; 

TURGEON, 2012).  

Uma possibilidade de se aprofundar esse debate é compararmos as abordagens de 

determinantes internos em contra posição ao modelo de liderança. 

O modelo de determinantes internos pressupõe que a decisão de emular uma política 

está fortemente associada às características locais das jurisdições. Importam elementos como 

as condições sociais e econômicas da população, capacidade institucional e também o grau de 

competição política.  

Nessa perspectiva, governadores ou prefeitos analisam tais fatores e tomam a decisão 

de adotar ou não uma nova política. Uma das limitações dessa abordagem é que não fica 

exatamente claro se a motivação individual de adotar a política sofreu alguma influência de 

uma onda nacional ou regional de difusão. Governantes frequentemente tomam conhecimento 

de novas práticas na administração pública via as redes de políticas públicas ou ainda sofrem 

pressões partidárias.  
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Em síntese, embora o modelo não desconsidere tais eventos, preconiza que os 

atributos internos é que determinam ou não a emulação. Uma parte da explicação que sustenta 

essa posição é que os políticos tomadores de decisão sofrem uma série de constrangimentos 

quando escolhem adotar uma política, como por exemplo, os políticos vão arcar com custos 

concentrados caso o modelo implantado falhe. Mohr (1969) vai propor então que a 

probabilidade que governos inovem está diretamente relacionada à força dos obstáculos para a 

inovação.  

Assim, os políticos necessariamente buscam dispor de um conjunto de recursos para 

ultrapassar os obstáculos, mas sempre com a preocupação de serem bem avaliados pela 

sociedade. Ademais como expõem Berry & Berry (1999) o problema da gravidade da situação 

é um importante determinante da motivação para inovar. Em um ambiente com demandas 

para maior oferta de assistência social, cobertura de saúde ou educação provavelmente 

decisões de governo por reformas serão tomadas (ALLARD, 2004; STREAM, 1999; 

MINTROM E VERGARI, 1998).  

Entretanto, outros fatores como i) capacidade de financiamento da política ii) posição 

ideológica de entidades representativas como sindicatos e iii) relações executivo-legislativo, 

informam que o quadro é muito mais complexo, o que indica um alto grau de tensão para a 

decisão de adotar uma política. Ou seja, vemos que o conjunto de variáveis independentes que 

influenciam sobre a variável dependente (adesão ou não à política) decisivamente expressam 

a relevância do modelo de determinantes internos (COÊLHO; TURGEON, 2012).  

Do ponto de vista da definição da variável dependente o modelo apresenta duas 

estratégias opostas. Uma visão classifica o ano em que a política foi adotada como a variável 

dependente (WALKER, 1969; GRAY, 1973). Outros trabalhos definiram a própria tomada de 

decisão em um período de tempo como a variável dependente (REGENS, 1980 E GLICK, 

1981). Contudo, as visões apresentam limitações. Por um lado, limitar em apenas um ano 

específico é problemático porque fenômenos de difusão se estendem por vários anos e a 

decisão de emular pode não ser capturada pela pesquisa dado o recorte temporal estabelecido.  

Por outro lado, definir um longo período para a pesquisa pode indicar um problema 

de viés de seleção, onde a adoção tardia de uma dada política não tem relação de 

interdependência com as adoções anteriores. Portanto, é fundamental notar que a aplicação do 

modelo apresenta a necessidade de ajuste para cada fenômeno investigado. Esses ajustes 

dizem respeito sobretudo ao quantitativo de adoções por unidades similares e também a um 

recorte temporal que reflita uma espécie de efeito contágio sem apresentar longas defasagens 

de tempo. 
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No outro ponto de vista, Berry & Berry (1999) apontam, em um conjunto de fatores 

externos a ser estudado nos modelos de difusão, o fator influência vertical, em que o governo 

nacional determinaria atividades aos governos subnacionais ou forneceria incentivos para que 

os estados adotem uma política. Coêlho (2012) aponta outra consideração importante da 

influência vertical, que se baseia na competição por recursos federais, em que prefeitos 

alinhados com o governo federal teriam maiores incentivos para adotar políticas nacionais, 

sem necessariamente estarem ligados com a existência de regras de adesão. 

Entretanto, este mecanismo de coerção está presente no modelo de liderança, o qual 

para Graham, Shipan e Volden (2013) os decisores políticos nacionais em sistemas federais e 

as organizações internacionais podem oferecer um papel vertical na difusão de políticas 

públicas, através de vários mecanismos. Tais atores centralizados podem facilitar a 

aprendizagem ou se envolver em socialização através do estabelecimento de informações. 

Eles podem desempenhar um papel coercitivo, com subvenção, auxílio, condições, leis de 

preferência, regimes de sanções, ou uso da força militar (CARVALHO, 2015). 

Assim sendo, os governos centrais têm papel particular no processo de difusão e essa 

particularidade deve ser considerada. Mintrom (1997), por exemplo, aponta os efeitos da 

maturação da política e a relação com governos nacionais, situação em que o tempo afetaria o 

processo de decisão. Conforme esse autor, os políticos poderiam ser afetados pelo tempo por 

variadas razões como o nível de interesse federal na política, o que faria ela ganhar 

proeminência em um momento mais do que em outros. As variáveis de tempo capturariam o 

efeito de maturação, que deve ser considerado, o que remete aos estudos de inovação que se 

utilizam da distribuição de unidades adotantes em uma curva S e de como ela pode variar 

(CARVALHO, 2015). 

Portanto, este trabalho estudará uma política pública cujo um dos objetivos é 

prevenir a ocorrência da evasão escolar dos estudantes residentes de zona rural. O estudo fará 

análise das experiências de difusão da política em cada município do estado de Mato Grosso 

desde o ano de 2008, no qual foi implementado o Programa Caminho da Escola, até o ano de 

2010. E principalmente, verificará os fatores internos e externos da política que explicaria a 

presença ou não dessa política nos municípios mato-grossenses, conforme a figura a seguir: 
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Figura 1 - Desenho da análise dos dados 

  

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para concluir a revisão de literatura deste estudo, é importante abordar que os 

municípios brasileiros enfrentam deveres de atender as necessidades da população, prestando 

serviços públicos, mediante o emprego de sua estrutura administrativa, de recursos humanos e 

financeiros. Nesse contexto, os entes precisam obter recursos e rendas, sejam de natureza 

coercitiva, tais como tributos, ou por meio de transferências intergovernamentais, ou seja, 

entre esferas do governo, que podem estar previstas na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais, em leis ou até mesmo serem realizadas voluntariamente (SCUR; 

PLATT NETO, 2011). 

O pressuposto é o de que a difusão da política depende do processo de formulação e 

implementação da política em nível local. Ou seja, para entender a decisão do gestor local em 

aderir ou não a política é preciso analisar os fatores que influenciam esse processo. 

A principal variável independente deste estudo é o número de matriculas efetuadas 

na área rural, o qual é utilizado como um indicador importante para dimensionar o tamanho 

do sistema educacional brasileiro (MEC/BRASIL, 2011). Além disso é através desse 

indicador que podemos inferir se o objetivo do Programa, a redução da evasão escolar no 

ensino básico das escolas rurais, está sendo atendido, ou seja, se quanto maior o numero de 

alunos matriculados na zona rural do município, maior o interesse dos gestores municipais em 

aderirem ao programa, visando o benefício a este público alvo do Programa Caminho da 

Escola. 

Isto posto, abordaremos a questão da reeleição, ou seja, se o prefeito é de primeiro 

mandato ou de segundo mandato, e como isto pode influenciar na difusão do programa, 

inclusive, se o partido do prefeito é o mesmo do presidente. Até que ponto essas variáveis 

podem influenciar na gestão de uma política social. 

FATORES INTERNOS 
Nº matriculas rurais 

PIB per capita 
Renovação política 

FATORES EXTERNOS 
Partido do Presidente 

ADESÃO 
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A identificação partidária pode ser considerada um fator que já estabelece a ligação 

entre uma característica interna (partido do prefeito) com uma característica externa (partido 

do presidente). Em um contexto federativo, os municípios não tem autonomia sobre as 

políticas que serão implementadas, mas detêm autonomia sobre quando serão implementadas, 

o partido político pode funcionar como um instrumento de coordenação e de pressão do 

governo federal sobre os governos locais. Sendo assim o "partido do presidente" pode 

considerar como um canal de difusão de políticas federais para os governos subnacionais.  

Assim, podemos considerar que a reeleição e os partidos do governo subnacional ser 

ou não o mesmo do partido do federal, pode influenciar diretamente na execução das políticas 

públicas descentralizadas. 

Por fim, este trabalho utilizará como variável um indicador de desenvolvimento 

econômico, o Produto Interno Bruto e um indicador social, o numero de matriculas efetivadas 

na zona rural.  

Conceitualmente o PIB refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais 

produzidos dentro do território econômico de um país, independentemente da nacionalidade 

dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços (SANDRONI, 1987). 

A hegemonia do PIB e da renda per capita como indicador de desenvolvimento 

ocorreu no período em que o crescimento econômico e desenvolvimento foram tidos como 

sinônimos, ou seja, a partir de 1950 quando o paradigma da modernização se constituiu como 

estratégia básica do desenvolvimento em muitos países, inclusive o Brasil (SIEDENBERG, 

2003). 

Desde então vários questionamentos foram levantados sobre a utilização do PIB 

como indicador de desenvolvimento, dentre eles, o fato do cálculo do PIB desconsidera as 

relações extra-mercado, isto é, a chamada economia de subsistência, no meio rural, e o setor 

informal no meio urbano, os quais envolvem muito mais pessoas do que o próprio setor 

formal da economia (SIEDENBERG, 2003). 

Segundo Siedenberg (2003): 

(...) o PIB não é um indicador supérfluo. Apesar das experiências do "crescimento 
sem desenvolvimento" terem demonstrado enfaticamente que o PIB não pode ser 
considerado como um sinônimo do desenvolvimento, as mesmas experiências 
demonstraram também que o PIB é um parâmetro potencial: o objetivo geral da 
melhoria da qualidade de vida de toda a humanidade passa, necessariamente, pelo 
crescimento (SIEDENBERG, 2003, p.52). 

 
Enfim apesar das críticas, o PIB não perdeu completamente sua importância como 

indicador de desenvolvimento. Entre todos os indicadores disponíveis que medem e 

quantificam o desenvolvimento, o PIB ainda detém o papel de indicador-chave, 
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fundamentalmente, porque representa o credo estratégico das agências e das políticas locais, 

regionais e nacionais de desenvolvimento (SIEDENBERG, 2003). 

 Nesse sentido o presente trabalho busca testar através da análise dos dados coletados 

dos municípios do Estado de Mato Grosso: 

1. Quanto maior o numero de alunos matriculados na zona rural maior a 

probabilidade do prefeito de aderir ao Programa.  

2. Quando o prefeito e o presidente são do mesmo partido, maior a probabilidade de 

adesão ao Programa. 

3. Prefeito de segundo mandato apresenta menor probabilidade de adesão ao 

Programa. 

4. Quanto maior o PIB per capita do município, maior a probabilidade de adesão ao 

Programa. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA 

 

O desenho de pesquisa proposto neste trabalho tem como base a difusão da política 

de educação, mas especificadamente Programa Caminho da Escola. O objeto de análise da 

difusão é identificar os fatores que explicam a adesão dos municípios mato-grossenses ao 

Programa Caminho da Escola.  

Quanto ao delineamento da pesquisa, trata-se de uma pesquisa explicativa e 

descritiva, buscando mapear a difusão da política pública no estado de Mato Grosso, analisar 

a influencia dos alunos matriculados da zona rural na difusão do programa Caminho da 

Escola,  e analisar o efeito da identificação partidária com o governo federal para a 

probabilidade de adesão ao programa. Com relação a dimensão temporal, a pesquisa será 

longitudinal, compreendendo dados dos municípios mato-grossense para o período entre o 

ano 2008 a 2010, utilizando-se de fontes de dados secundários. A abordagem para o estudo 

será quantitativa. 

A escolha do estado de Mato Grosso, justifica-se pela vasta região rural, o qual o 

Estado é composto por estas regiões carentes de desenvolvimento, os quais são exatamente 

aquelas que apresentam os mais altos índices de analfabetismo e que sofrem processos de 

exclusão social, de migração e de desqualificação. 

A escolha dos municípios como objeto de análise se deve ao fato de que receberam 

muita importância no contexto federativo após a Constituição de 1988. Além de serem 

elevados a condição de entes federativos dotados de autonomia, houve um processo intenso 

de descentralização de competências e recursos, no qual os municípios foram os principais 

beneficiados. 

 

3.1Análise de Regressão 
 

Para avaliar a existência de fatores que explicam a difusão do Programa Caminho da 

Escola, será utilizado a análise de Regressão logística múltipla. De acordo com Agresti e 

Finlay (2012), é um método que pode lidar com múltiplos previsores, e também, permite 

analisa uma variável binária como variável resposta. 

Ou seja, a regressão logística múltipla é uma técnica multivariada cuja finalidade 

principal é obter uma relação matemática entre uma das variáveis estudadas (variável 

dependente ou resposta) e o restante das variáveis que descrevem o sistema (variáveis 
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independentes ou explicativas), e reduzir um grande número de variáveis para poucas 

dimensões com o mínimo de perda de informação, permitindo a detecção dos principais 

padrões de similaridade, associação e correlação entre as variáveis. Sua principal aplicação, 

após encontrar a relação matemática, é produzir probabilidade para a variável dependente 

quando se têm as variáveis independentes (cálculo dos valores preditos). 

O foco deste trabalho está na adesão ou não do município (i) no tempo (t) ao 

Programa Caminho da Escola, sendo uma classificação quantitativa e binária com base na 

implementação do programa em nível local. 

Com a regressão é possível estimar o grau de associação entre logit [P(y=1)], 

variável dependente e Xi, conjunto de variáveis independentes (explicativas). O objetivo é 

resumir a correlação entre Xi e logit [P(y=1)] em termos de direção (positiva ou negativa) 

dessa associação. É possível utilizar as variáveis independentes para predizer a probabilidade 

de ocorrência da variável dependente. Em regressões multivariadas é possível identificar a 

contribuição de cada variável independente sobre a capacidade preditiva do modelo como um 

todo. (Krueger e Lewis-Beck apud Figueiredo Filho, D. et al, 2011). 

Tal modelo de regressão logística apresenta a seguinte equação:  

 

logit [P(y=1)] = α + β1X1 + ... + βkXk  

 

Sendo logit [P(y=1)]  a variável dependente, ou seja, a chance de ocorrência ou 

probabilidade de sucesso, o qual é explicada pela variável independente, aquilo que o 

pesquisador acredita que pode ajudar a explicar a ocorrência de logit [P(y=1)]. O sinal de β 

nos diz se a probabilidade está aumentando ou diminuindo à medida de X aumenta. Ao 

contrário do modelo de probabilidade linear, o coeficiente de regressão (β) não é uma 

inclinação para a mudança em P(y=1) à medida que muda X, visto que a curva para P(y=1) 

tem a forma de um S, a taxa na qual esta curva sobe ou desce muda de acordo com o valor de 

X (Agrest; Finlay, 2012) 

Os resíduos de um modelo de regressão são parte fundamental para que se avalie a 

capacidade do pesquisar em produzir um modelo, que represente de forma acurada a realidade 

estudada. Essa abordagem teórica permite afirmar que quanto menor os resíduos encontrados, 

melhor é o ajuste do nosso modelo à realidade a ser explicada (Figueiredo Filho, D. et al, 

2011). 

3.2Base de Dados 
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Para realização do trabalho foram utilizados os seguintes dados: 

• As informações sobre os números de matrículas da educação básica em zona rural 

foram obtidas sítio eletrônico do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira). 

• As informações sobre os partidos do prefeito e presidente foram obtidas no sítio 

eletrônico TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 

• As informações sobre o nome dos prefeitos dos municípios de Mato Grosso foram 

obtidas no sítio eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 

• O Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios mato-grossenses foi obtido no sítio 

eletrônico do Sistema Acesso a Informação do Governo Federal, na base de dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

• Adesão ao programa foi levantado através da informação de recursos investidos no 

programa, na base de dados do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). 

Este trabalho de princípio analisaria os dados desde a criação do Programa Caminho 

da Escola em 2007, porém o programa começou a executar em 2008, portanto as análises 

foram realizadas com as informações para o período entre 2008 a 2010, ano do último censo.   

 

3.3Tratamento dos dados e construção de variáveis 
 

Com o objetivo de dar maior consistência nos dados, foram feitos os seguintes 

tratamento nos dados: 

• O PIB per capita dos anos de 2008 e 2009 foram calculados da seguinte maneira: 

foram somados "Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária (Mil Reais)" + 

"Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria (Mil Reais)" + "Valor adicionado 

bruto a preços correntes dos serviços, inclusive administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social (Mil Reais)" + "Valor adicionado bruto a preços correntes da administração, 

saúde e educação públicas e seguridade social (Mil Reais)". Após a soma foi divido pela 

quantidade da população daquele ano e multiplicado por 1000. A informação do quantitativo 

da população do ano de 2008 e 2009 foram obtidos no sitio eletrônico do IBGE, o qual 

demonstrou apenas estimativa esses dados, visto que o censo foi realizado apenas em 2010. 
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Além disso, o valor do PIB foi deflacionado, para que possamos desconsiderar a inflação 

ocorrida no periodo, visto que isso pode desviar a realidade dos resultados. 

Para avaliar a difusão do programa Caminho da Escola, primeiramente foram 

construídos as seguintes variáveis: 

• A variável “Renovação política” representa se o prefeito é de segundo mandato ou 

não. Caso seja de primeiro mandato será "0", caso seja de segundo mandato será "1". 

• A variável "Partido do Presidente" representa se o prefeito é ou não do mesmo 

partido do Presidente. Caso seja do mesmo partido será representado por "1", caso não seja 

será representado por "0". 

• Log do número de matriculas rurais representa se quanto maior o numero de 

matriculas maior a probabilidade de adesão a política. O numero de matriculas rurais foi 

tratado com o logaritmo com intuito de normalizar sua distribuição. 

• PIB per capita deflacionado representa a riqueza do município, sendo que aqueles 

municípios maior riqueza tende a aderirem ao programa. 

Dessa forma, podemos sintetizar as variáveis em: 

 

Tabela 5 - Variáveis utilizadas na análise 

Variável Mensuração Fonte Sinal 

Variável dependente    

Aderiu 0 - Não aderiu 1 - Aderiu FNDE  

Variável Independente    

Numero de matriculas rurais Log do numero de matriculas de 

zona rural 

INEP + 

Renovação política Prefeito de primeiro mandato TSE - 

Partido Político do 

Presidente 

Mesmo partido do presidente TSE + 

Desenvolvimento Econômico PIB IBGE - 

Variável de controle    

Aderiu 2008 0 - Não aderiu 1 - Aderiu FNDE + 

Aderiu 2009 0 - Não aderiu 1 - Aderiu FNDE + 

       Fonte: Elaboração própria 

 

Os principais fatores explicativos levantados a partir da revisão de literatura são: 

número de matriculas rurais, renovação política, partido político do Presidente e 

desenvolvimento econômico. 
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A variável dependente é a adesão (1) ou não (0) ao programa Caminho da Escola 

pelos municípios (i) no ano (t).  

Assim, os dados serão analisados utilizando o software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences).  

Será utilizada a metodologia quantitativa, com base em regressão logística múltipla 

para análise dos dados do Programa Caminho da Escola. 

As análises foram feitas para o período de 2008 a 2010, visto a realização do ultimo 

censo em 2010. 

Neste estudo, todos os cálculos foram realizados utilizando-se da planilha eletrônica 

Microsoft Excel. E para a análise de regressão, foi admitido o teste de significância de 90%. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O propósito central desta pesquisa é determinar fatores que explicam a difusão de 

uma política pública em um país altamente descentralizado. Seguindo a tendência da literatura 

(BERRY & BERRY, 1990), o modelo explicativo dos determinantes da adoção ao Programa 

Caminho da Escola incorpora tanto as premissas da abordagem dos fatores internos quanto 

externos, os quais preconizam que a difusão é resultante de aspectos políticos econômicos e 

sociais dos municípios que em grande medida moldam os incentivos ou não relativos à 

tomada de decisão do gestor. 

O Estado de Mato Grosso possui 141 Municípios, com uma população total de 

3.035.122 habitantes de acordo com o Censo 2010 do IBGE. Abaixo segue uma comparação 

dos números dos censos de 2000 e 2010. A seguir serão apresentados alguns aspectos 

demográficos do Estado. 

 

Tabela 6 - Aspectos do Estado de Mato Grosso 

 2000 2010 Variação Variação em 
% 

População Total 2.505.245 3.035.122 529.877 21,15% 

População Urbana 1.988.183 2.482.801 494.618 24,88% 

População Rural 517.061 552.321 35.260 6,82% 

Quantidade de 
Municípios 

139 141 2 1,44% 

IDH 0,601 0,725 0,124 20,63% 

Fonte: IBGE/Elaboração própria 

 

O censo de 2000 não possui dados de dois municípios mato-grossenses, Ipiranga do 

Norte e Itanhagá, emancipado e constituído no ano de 2000 respectivamente. Ipiranga do 

Norte apresentou 5.123 habitantes em 2010 e Itanhagá 5.276, ambos localizam ao redor da 

região de Sinop (IBGE). 

A população do estado de Mato Grosso cresceu 21,15% em 10 anos (período entre os 

censos), sendo que a população urbana cresceu 24,88% e a rural 6,82%. Por sua vez o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) aumentou 20,63%. 
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Tendo em vista está análise macro da população de Mato Grosso, a tabela VI 

apresentará o número de matriculas no período de 2008 a 2010.  

 

Tabela 7 - Número de matrícula efetuadas na zona rural 

 2008 2009 2010 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 4875 3105 2582 

Média 438,99 383,04 71,65 

Desvio Padrão 600,501 484,46 278,39 

Soma 61897 54008 10103 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Podemos observar que no período houve uma redução de 83,68% das matriculas 

efetuadas na zona rural, sendo o município de Cáceres que apresentou o maior número de 

matriculas efetuadas nos três anos em análise, isto reflete a extensão territorial de cada 

município e sua densidade demográfica.  

Ainda que não sejam suficientes para a compreensão dos grandes desafios para a 

educação nacional, os indicadores de matrícula são importantes para dimensionar o tamanho 

do sistema educacional brasileiro (MEC/BRASIL, 2011). 

Esta pesquisa utiliza a implementação municipal do Programa Caminho da Escola, 

como variável a ser explicada ou dependente, atribuindo 0 para os casos de não adesão e 1 

para a adesão. Conforme a literatura de policy diffusion, do lado direito da equação o modelo 

incorpora um conjunto diversificado de variáveis que refletem os fatores internos e externos. 

Nos gráficos a seguir, demonstrará que a adesão ao programa Caminho da Escola não 

sofreu variação no ano de 2008 para 2009, apresentando apenas 43 municípios que aderiram 

ao programa, sendo que não necessariamente os mesmos municípios que aderiram no ano 

posterior. Já no ano de 2010 visualiza-se acréscimo de 5 municípios na adesão. Assim este 

trabalho busca explicar fatores que determinam esta implementação ou não. 

Gráfico 5 - Adesão ao programa em 2008 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 6 - Adesão ao programa em 2009 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 7 - Adesão ao programa em 2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na dinâmica política, o pressuposto é que fatores subjacentes ao funcionamento do 

sistema político, especialmente, no nível municipal influenciam na decisão do prefeito em 

implementar a política pública. A perspectiva é que aspectos partidários atuem como estimulo 

e controle democrático para que os políticos desempenhem suas atividades. 
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A variável "renovação política" busca testar a fundamentação teórica de que as 

eleições possuem função central de propiciar aos cidadãos um momento para realizarem a 

avaliação dos governantes (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 1999). O processo eleitoral é 

o principal mecanismo de accountability, utilizado pelos eleitores para punir os atuais 

ocupantes dos cargos, no ponto de vista do voto retrospectivo (FIORINA, 1981), como 

também escolher os melhores governantes, sob a visão do voto prospectivo (MARAVALL, 

1999).  

No Brasil a importância da renovação política nesse estudo, deve-se a influencia da 

reeleição na manipulação eleitoreira das políticas públicas, alterando os incentivos para 

adoção de estratégias oportunistas. Na literatura os benefícios decorrentes da manipulação 

eleitoreira são enfatizados pelos modelos de ciclos políticos oportunisticos, estes assumem 

que os políticos são motivados exclusivamente pela busca da própria eleição. Portanto, para 

aumentar a probabilidade de serem reeleitos, os políticos possuiriam fortes incentivos para 

manipular as políticas públicas com o intuito de sinalizar sua competência para o eleitorado 

(NAKAGUMA; BENDER, 2006). 

Isto posto, demonstraremos no gráfico 8 o comportamento da renovação política no 

periodo estudado. 

 

Gráfico 8 - Renovação Política no ano de 2008 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 9 - Renovação Política no ano de 2009 e 2010 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebe-se que a eleição de 2004 e 2008 manteve a proporção de municípios que 

reelegeram seus candidatos, dos 141 municípios em média 40,5 reelegeram seus prefeitos. 

Percebe-se uma variação de 1unidades, sendo que a adesão de 2008 para 2009 também não 

houve variação no numero de adesão. Sendo valido a inclusão de mais variáveis no estudo,  

que possa explicar essa difusão da política. 

Ainda no âmbito político, outro aspecto relevante é o alinhamento partidário entre 

chefes do Executivo de diferentes esferas de governo, ou seja, deseja-se testar se a 

convergência partidária entre esses atores políticos reflete em cooperação em torno da 

implementação do Programa Caminho da Escola (COX; MCCUBBINS, 1986). 

O alinhamento partidário é mensurado por meio de uma variável dummy, o qual 

considera 0 para prefeitos com partido distinto do Presidente da República e 1 para aqueles 

com o mesmo partido do Presidente. 

 

Gráfico 10 - Partido do Presidente 2008 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 11 - Partido do Presidente 2009 e 2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No período analisado apenas um presidente governou o país, no periodo de 2007 a 

2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. Sendo assim, do 

ano de 2008 para 2009 houve um aumento de 158,14%, ou seja, de 7 prefeitos com o mesmo 

partido do presidente,  na eleição municipal de 2008, elegeram 18 prefeitos com o mesmo 

partido do presidente.   

Os incentivos aos políticos inerentes ao processo eleitoral também são testados. 

Fundamentado nos pressupostos da teoria do ciclo político de negócios (NORDHAUS, 1975), 

almeja-se avaliar se a proximidade das eleições em nível municipal tende a impactar a 

disposição dos governantes em adotar o programa, fator já testado em estudos de difusão de 

políticas públicas (BERRY; BERRY, 1990). 

O nível de desenvolvimento socioeconômico do município também pode ser 

considerado um fator importante na explicação da difusão da política (BERRY & BERRY, 

1990; SUGIYAMA, 2007). Em outras palavras, quanto mais rico a municipalidade maior a 

propensão dos governos locais em adotarem o Programa. 

O Produto Interno Bruto é uma variável importante no ponto de vista econômico, 

visto que subsidia as decisões de políticas de investimento, consumo, aplicações, enfim 

conduz a política monetária, e consequentemente afeta a política pública. Enfim o PIB é a 

principal informação sobre nível de atividade econômica, ou seja, ferramenta importante para 

a tomada de decisão (CUSINATO; MINELLA; PÔRTO JUNIOR, 2010). 
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Tabela 8 - PIB per capita dos municípios de Mato Grosso (em R$) 

 2008 2009 2010 

Mínimo 7.166,42 8.058,67 5.128,95 

Máximo 109.562,57 100.824,43 62.908,80 

Média 18.249,87 19.411,63 14.896,86 

Desvio Padrão 16.545,58 15.175,82 9.706,04 

Soma 2.573.232,40 2.737.040,03 2.100.457,49 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme a Tabela 8, o PIB do estado de Mato Grosso cresceu 6,37% de 2008 para 

2009, e reduziu 23,26% de 2009 para 2010. No periodo analisado o município de Alto 

Paraguai apresentou o menor PIB per capita (R$5.128,95) em 2010 e o maior PIB per capita 

(R$109.562,57) foi a cidade de Campos de Júlio em 2008.  

Assim, finalizamos a análise individual das variáveis, partindo para a próxima seção 

a análise do resultados. Abordaremos o estudo de regressão logística múltipla. 

 

4.1 Análise de Regressão 
 

Primeiramente, a análise propõe identificar quais fatores explicam a adesão dos 

municípios mato-grossenses ao Programa Caminho da Escola, esta análise será realizada ao 

longo do tempo (t) em formato cross section. Isto consisti em uma observação de 141 (cento e 

quarenta e um) municípios (i) do estado de Mato Grosso durante 3 (três) anos (2008 a 2010). 

A variável dependente - "Aderiu" - foi mensurado através do recursos gastos no 

programa, sendo aqueles que apresentaram nenhum recurso gasto, atribuímos o valor de "0" e 

aqueles que gastaram algum recurso, o valor de "1". Segue o modelo que representa a 

regressão logística múltipla: 

ADERIU  i,t = ƒ ( Partido do Presidente i,t Log Matricula Rural i,t Renovação Política 

i,t PIB per capita deflacionado i,t) 

Para avaliar cada uma das variáveis identificadas acima, apresentamos o modelo a 

seguir: 
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Tabela 9 - Regressão logística para o período 

  Exponencial do Coeficiente (Erro Padrão) 

 2008 2009 2010 

Aderiu 2008 - 1,126 (0,453) 0,344 (1,330) 

Aderiu 2009 - - 1,228 (1,500) 

Renovação política 0,445 (0,569) 1,291(0,438) 3,166 (1,042) 

Partido do Presidente 3,157 (0,929) 1,656 (0,577) 1461695678,540 

(40192,96) 

Log Matricula Rural 1,602 (0,204)** 0,954 (0,162) 1,465 (0,652) 

PIB per capita deflacionado 1,000 (0,000)* 1,000(0,000) 1,000 (0,000) 

Constante 0,18 (1,333)*** 0,471 (1,005) 0,031 (3,750) 

N 141 141 141 

Porcentagem global 75,2 69,5 72,7 

Verossimilhança de log -2 126,607a 143,907a 25,529a 

R quadrado Cox & Snell ,116 ,011 ,175 

* sig >0,90 **sig>0,95 ***sig>0,99 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No periodo analisado a estatística de probabilidade de verossimilhança de log-2 

diminui do ano de 2008 para 2010, indicando uma piora no modelo, ou seja, quanto maior a 

medida de qualidade de ajuste melhor será o modelo. 

Já a porcentagem global do modelo podemos concluir que no modelo de 2008 há 

75,2% de acerto, sendo 69,5% em 2009 e 72,7% em 2010. 

Antes de tudo, é importante esclarecer a interpretação destes coeficientes estimados 

com respeito a função risco. Coeficientes positivos indicam que a partir de variações na 

variável independente a função risco aumenta, enquanto coeficientes negativos indicam, ao 

contrário, que variações na variável diminuem a função risco. Assim sendo, coeficientes 

positivos significam que o tempo até a adoção é reduzido e coeficientes negativos que o 

tempo até adoção é estendido (COÊLHO; TURGEON, 2012).  
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O modelo exploratório apresentado na  tabela 9, indica que as variáveis 

independentes log matricula rural e PIB per capita deflacionado possuem efeitos 

estatisticamente significativos sobre a adoção do Programa Caminho da Escola no ano de 

2008. Ambos apresentam sinal positivo, sendo que quanto maior o numero de matriculas 

rurais maior a probabilidade do prefeito aderir ao programa a um fator de 1,602. E quanto 

maior o PIB per capita maior a probabilidade de adesão a política a um fator de 1,000, isto é, 

o aumento do PIB é com efeito bem reduzido. 

Especificamente, temos que os municípios com prefeito de segundo mandato tende  a 

não aderir a política a um fator de 0,445, confirmando a teoria acima apresentado, sendo que 

os prefeitos agem de modo oportunista de modo a manipular seu eleitorado, porém a variável 

não apresentou significância no modelo.  

Ao contrário, a reação da variável partido do presidente é positiva, sendo que aqueles 

prefeitos do mesmo partido do presidente apresenta maior propensão em adotar o programa a 

um fator de 3,159. No sentido que a pressão para execução de políticas federais sejam 

executadas nos municípios, contudo está variável também não apresentou significância ao 

modelo.  

Já no ano de 2009, a renovação política, o partido do presidente e PIB per capita 

apresentaram sinais positivos, sendo que quando o prefeito estiver no segundo mandato e 

pertencer ao mesmo partido do presidente a difusão tende a ocorrer a um fator de 1,291 e 

1,656, respectivamente. E o quanto maior o PIB per capita maior a probabilidade de adesão 

em um fator de 1,000. Já o numero de matriculas rurais, diferentemente do ano de 2008, 

apresentou sinal negativo, ou seja, quanto menor o numero de matriculas maior a 

possibilidade de adesão ao programa a um fator de 0,954. Contudo, todas as variáveis do 

modelo de 2009 não apresentaram significância. Além disso, no ano de 2009, o modelo 

incluiu uma variável de controle, "aderiu 2008", isto é, se o fato da adesão no ano anterior 

pode influenciar na adesão do ano em questão. O estudo apresentou que esta variável pode 

influenciar positivamente a adesão ou não dos municípios no ano presente, a um fator de 

1,126, porém este dado é estatisticamente não significante.  

No ultimo modelo, o qual se refere-se ao ano de 2010, revela que as variáveis 

independentes apresentaram sinais positivos, porém não assumem significância. A inclusão 

das variáveis de controle "aderiu2008" e "aderiu 2009", leva em consideração que a adesão ao 

programa pode ocorrer em um ano ou em outro, ou simplesmente em todos, sendo 

discricionário do gestor municipal a adesão ou não naquele ano. Portanto a análise de do ano 

de 2010 foi considerada as variáveis de controle da adesão dos dois anos anteriores. Sendo 
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que as variáveis "aderiu 2008" e "aderiu 2009" apresentam sinal negativo (fator 0,344) e sinal 

positivo (1,228) respectivamente. Isto significa que a não adesão em 2008 e a adesão em 2009 

influenciam o prefeito a aderirem ao programa em 2010. Contudo, estas variáveis são 

estatisticamente não significantes. 

Conclui-se que esta análise indica que as variáveis independente aqui estudadas, 

influenciam na difusão do Programa Caminho da Escola apenas no ano inicial, ou seja, apenas 

para adesão do primeiro ano de implementação do programa. Portanto, dando o foco para o 

ano de 2008, a difusão dessa política pode ser explicada pelo PIB per capita deflacionado e 

Log da matricula rural, isto é, municípios que aderiram à um programa inovador em 2008 

levou em consideração estas duas variáveis. 

Como vimos no capitulo teórico, este estudo confirma a literatura americana de 

difusão de políticas sociais, o qual postulam que os fatores que influenciam a decisão de 

adotar novas políticas estão associados ao perfil da jurisdição, ou seja, depende do 

desenvolvimento econômico, social e político dos municípios (MINTROM, 1997; WALKER, 

1969; MINTROM; VERGARI, 1998).  

Assim para este estudo o perfil social dos municípios confirma que o número de 

matriculas efetuadas na zona rural foi de extrema significância (sig>0,95) para decisão da 

adoção de uma nova política, ratificando que esta variável de fato proporciona aos gestores 

municipais a informação do dimensionamento do sistema educacional brasileiro, fornecendo 

dados decisivos para sua decisão na difusão desta política.  

Além disso, esta análise confirma a teoria que o nível de desenvolvimento 

socioeconômico do município é um fator importante na explicação da difusão da política 

(BERRY & BERRY, 1990; SUGIYAMA, 2007). Em outras palavras, quanto mais riqueza o 

município possui, mais recurso disponível para os governos locais implementarem o 

Programa. Assim o  Produto Interno Bruto é uma variável importante no ponto de vista 

econômico, visto que subsidia as decisões de políticas de investimento, consumo, aplicações, 

enfim conduz a política monetária, e consequentemente afeta a política pública. Enfim o PIB 

é a principal informação sobre nível de atividade econômica, ou seja, ferramenta importante 

para a tomada de decisão (CUSINATO; MINELLA; PÔRTO JUNIOR, 2010). 

Esta análise confirma a teoria dos determinantes internos para a difusão da política, 

ratificando que os elementos como as condições sociais e econômicas da população importam 

para a decisão de emular uma política. Nessa perspectiva, os prefeitos do estado de Mato 

Grosso analisam os fatores PIB per capita e o número de matriculas efetuadas na zona rural e 

tomaram a decisão de adotar ou não à um novo programa (COÊLHO, 2012).  
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Sendo que este estudo comprova que são desconsiderado os fatores de influencia 

vertical, em que o governo nacional determina a adesão ou não aos governos subnacionais 

(BERRY & BERRY, 1999). A pesquisa mostrou que o fator externo, a identificação partidária 

com o governo federal, não influenciou nas decisões dos prefeitos mato-grossenses em 

nenhum ano estudado. Sendo inconclusivo a teoria do modelo de liderança que se baseia na 

competição por recursos federais, em que prefeitos alinhados com o governo federal teriam 

maiores incentivos para adotar políticas nacionais, sem necessariamente estarem ligados com 

a existência de regras de adesão (COÊLHO, 2012). 

Contudo o presente trabalho não tem o objetivo de apresentar resultados conclusivos, 

pois o mesmo busca apenas apresentar dados novos para a discussão, ou seja, uma análise 

meramente exploratória. 

Além disso, a presente análise mostra a importância da inclusão de mais variáveis 

explicativas, tendo em vista que há muitos outros fatores internos e externos que podem 

influenciar na difusão do Programa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No Brasil a Constituição Federal de 1988 representou um marco institucional, o qual 

definiu tanto as bases do pacto federativo brasileiro, quanto às diretrizes para as políticas 

sociais no país.  

Com a Constituição Federal de 1988 as políticas de educação foram descentralizadas, 

o que levou os governos subnacionais a ganharem maior autonomia para a execução de suas 

políticas e consequentemente a busca de maior eficiência.  

Essa autonomia desencadeia a uma discussão sobre como ocorre a difusão de 

políticas públicas pelos entes subnacionais. Essa difusão pode ocorrer tanto por fatores 

internos, como as características econômicas, políticas e sociais das unidades adotantes, como 

pode ser por mecanismos de coerção, o qual seria o caso da difusão vertical quando o governo 

federal condiciona a transferência de recursos a municípios que se adequarem as políticas 

promovidas pelo governo federal. Ainda a pressão pode ser normativa, esta ocorre quanto o 

governo passa a ser cobrado por políticas de inclusão social devido o reconhecimento do 

direitos sociais como obrigação do estado 

O tema “difusão” no contexto de um país federativo exige do pesquisador um esforço 

para entender seus meandros, considerando que, temos de um lado a autonomia de cada um 

dos membros da federação (estados e municípios), do outro uma relação de competências e 

atribuições para cada nível federativo e por fim o sistema de política pública, cujas diretrizes 

geralmente são definidas pela União, porém sua execução é realizada por meio de convênios 

ou cooperação técnica entre a União e os entes federados.  

Para compreendermos o processo de difusão é necessário fazer um feedback ao ciclo 

da políticas públicas, fase de formulação. 

Para os analistas políticos somente após a fase de formulação haveria condições para 

a tomada de decisão, que abarca o processo de escolha das alternativas de ação/intervenção 

em resposta aos problemas definidos na Agenda, por exemplo é onde se define os recursos e o 

prazo temporal de ação da política.  

As escolhas feitas são expressas em leis, decretos, normas, resoluções, dentre outros 

atos da administração pública.  Além disso, é importante definir qual procedimento deve ser 

seguido antes de se decidir algo, tais como: quem participará do processo e se este será aberto 

ou fechado.  

Neste estágio se destaca dois modelos, o modelo racional e o modelo incremental. O 

primeiro modelo baseia-se no pensamento de que a racionalidade é imprescindível para a 
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tomada de decisão. Considera as informações perfeitas, as trata com objetividade e lógica e 

não considera as relações de poder. Estabelece um objetivo para solucionar o problema e 

depois se explora e define todas as estratégias alternativas para alcançar o objetivo, 

estimando-se todas as consequências significantes de cada alternativas estratégicas e 

probabilidades dessas consequências, e por fim,  escolhendo a estratégia mais cabível para 

resolver o problema ou que resolve com menor custo. 

Como critica ao modelo racional, surge o modelo incremental, o qual visualiza o 

processo decisório sob uma perspectiva política, uma relação de poder, com suas limitações e 

fragmentações. Adotam pequenas mudanças em busca de um resultado satisfatório e aceitam a 

possibilidade de revisão contínua das ações tomadas, sem mudanças drásticas.  

Considera que o meio onde o tomador de decisão está inserido é um ambiente onde 

nem sempre as variáveis são conhecidas ou controláveis, e nem sempre consegue visualizar as 

consequências possíveis, devido as limitações de tempo, as pressões de ambiente e 

julgamento de valores. Portanto, considera que uma decisão conduz a outra que depende de 

uma decisão passada ou outras concorrentes, que influencia decisões futuras. Assim o 

tomador de decisão não pode ignorar os valores e interesses envolvidos, que toda decisão tem 

efeitos subjacentes sobre as outras decisões.  

Lindblom (1959) propõe um modelo com base naquilo que os gestores de fato fazem 

e não no que eles deveriam fazer, segundo o autor a mudança de políticas não se da de forma 

"fundamental", mas de forma "incremental" ou na margem. Ou seja, uma decisão de políticas 

públicas sempre se da num contexto já permeado por políticas em implementação de forma 

que as mudanças se estabelecem com base no status quo. 

Apesar de suas diferenças de pressupostos e de previsões acerca do comportamento 

dos gestores públicos, um aspecto importante tanto os modelos acima citados são que todos 

abordam o momento da decisão de políticas públicas como um fato interno, orientado para os 

problemas locais, no qual cada unidade decidem isoladamente.  

Na classificação de Berry & Berry (1999) são modelos focados em determinantes 

internos, que levam em considerações variáveis como a intensidade do problema que a 

política busca resolver naquela determinada localidade e características locais, como a 

capacidade de implementação local, os recursos, a ideologia do partido político governante, e 

também variáveis contextuais como desenvolvimento econômico, população e 

desenvolvimento humano.   

O modelo de determinantes internos pressupõe que a decisão de emular uma política 

está fortemente associada às características locais das jurisdições. Importam elementos como 
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as condições sociais e econômicas da população, capacidade institucional e também o grau de 

competição política.  

No outro ponto de vista, Berry & Berry (1999) apontam, em um conjunto de fatores 

externos a ser estudado nos modelos de difusão, o fator influência vertical, em que o governo 

nacional determinaria atividades aos governos subnacionais ou forneceria incentivos para que 

os estados adotem uma política. Coêlho (2012) aponta outra consideração importante da 

influência vertical, que se baseia na competição por recursos federais, em que prefeitos 

alinhados com o governo federal teriam maiores incentivos para adotar políticas nacionais, 

sem necessariamente estarem ligados com a existência de regras de adesão. 

Portanto, este trabalho estudou uma política pública cujo um dos objetivos é prevenir 

a ocorrência da evasão escolar dos estudantes residentes de zona rural. O estudo apresentou 

uma proposta de análise de difusão da política em cada município do estado de Mato Grosso 

desde o ano de 2008, no qual foi implementado o Programa Caminho da Escola, até o ano de 

2010. E principalmente, verificou os fatores internos e externos da política que explicaria a 

presença ou não dessa política nos municípios mato-grossenses. 

Utilizou-se de variáveis independentes, tais como: "log matricula rural", "PIB per 

capita deflacionado", "renovação política" e "partido do presidente". Com intuito de explicar a 

variável dependente: "aderiu", por está variável ser binária, se utilizou o método de regressão 

logística múltipla. 

Desta análise identificou três variáveis como determinantes internos (log matricula 

rural, PIB per capita deflacionado, renovação política e partido do presidente) e apenas um 

determinante externo (partido do presidente), sendo necessária a inclusão da variável de 

controle, "aderiu" dos anos anteriores ao ano em questão. Visto que a política poderia ser 

aderida em todos os anos ou em alguns, sendo discricionário do gestor municipal desta 

decisão. 

Considerando a teoria dos determinantes internos e o modelo de liderança, este 

trabalho demonstra que para o ano inicial do Programa Caminho da Escola no Estado de Mato 

Grosso que ocorreu em 2008, apresentou que seus gestores municipais foram influenciados 

pelos determinantes internos, sendo que a coerção ou influencia do governo federal nada 

significou para a decisão na difusão desta política. 

A dimensão da população de estudantes situados em zona rural e o tamanho da 

riqueza do municípios foram estatisticamente significativos para que o prefeito tomasse a 

decisão em adotar uma nova política, sendo que as mesmas variáveis não influenciaram nos 
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demais anos. Inclusive o modelo de liderança não foi um fator explicativo para a difusão desta 

política no periodo estudado. 

Sendo assim, confirma-se as hipóteses de que quanto maior o numero de estudantes 

matriculados em zona rural maior a probabilidade do prefeito aderir ao programa, como 

também, quanto maior o Produto Interno Bruto per capita do município maior a chance de 

adesão a política, sendo que as demais hipóteses não se pode descartar a hipótese nula. 

Então, conclui-se que o estudo colaborou para uma análise exploratória do Programa 

Caminho da Escola, um estudo pioneiro no estado de Mato Grosso, sendo de suma 

importância para um feedback no ciclo das políticas públicas e auxiliando na tomada de 

decisões dos gestores municipais, principalmente como uma ferramenta para os formuladores 

de políticas públicas do modelo incremental. 
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