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RESUMO 

 

Devido a pouca quantidade de estudos com foco no ensino médio, esta dissertação pretende 

investigar como os gastos dos governos estaduais impactam a qualidade educacional do ensino 

médio (medida através das notas de matemática da Prova Brasil), por meio de uma análise de 

dados em painel com dados extraídos da FINBRA e do SAEB para os anos de 2011 e 2013. 

Deste modo, a principal contribuição deste estudo compreende a incorporação de variáveis 

controle que possam influenciar o desempenho do aluno, como: a educação média dos maiores 

de vinte e cinco anos e o percentual de professores com ensino superior por aluno. Além disso, 

consideraram-se outras variáveis relevantes para verificar à performance dos estudantes – a 

saber, o número de estabelecimentos escolares, a quantidade de alunos matriculados nas redes 

públicas estaduais do ensino médio, o número médio de alunos por turma, o número de 

bibliotecas pelo total de escolas (percentual de escolas com biblioteca). Em resposta as despesas 

em educação do ano de 2013, que cresceram bastante, incluiu-se uma dummy para este ano e 

uma variável de interação entre essa binária e os gastos. Observou-se que a qualidade do 

professor foi a variável mais relevante para determinar o desempenho do aluno. Verificou-se 

também que educação média dos maiores de 25 anos influencia positivamente à qualidade dos 

alunos – essa evidência pode demonstrar a existência de um spillover de conhecimento. Além 

disso, os resultados deste exercício analítico mostram uma relação fraca entre gastos do governo 

e o desempenho dos alunos em testes padronizados.  Dessa forma, as notas apresentaram 

decréscimo de 0,006% quando os gastos por aluno aumentam 1,000%. Isso demonstra a 

existência de uma relação negativa entre o aumento do gasto público em educação no período 

e as notas de matemática da ANEB. Ou seja, o aumento dos gastos dos estados brasileiros em 

educação provoca uma ligeira redução no desempenho do aluno, o que pode representar uma 

ineficiência na aplicação dos gastos. 

 

Palavras-chave: Qualidade da Educação. Gasto em Educação. Ensino Médio. Estados 

Brasileiros. 
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ABSTRACT 

 

Due to the small number of studies focusing on high school, this dissertation aims to investigate 

how government expenditures affects the high school educational quality (measured by math 

notes from Prova Brasil), through a panel data analysis using FINBRA and SAEB database, to 

the years of 2011 and 2013. Thus, this study main contribution comprises the usage of control 

variables that may influence the high school student performance, such as the average education 

of those over twenty-five and the percentage of teachers with higher education per student. 

Besides that, we considered some other relevant variables to evaluate the students’ performance 

– namely, the number of school establishments, the number of students enrolled in the public 

middle schools, average number of students per class, number of libraries per school and 

number of schools. In response to expenditure on education in 2013, which grew exaggeratedly, 

a dummy for this year and a variable of interaction between this binary and expenditures were 

included. We observed that the teacher quality is the main variable to determine the students’ 

performance. We also saw that the average education of those over 25 years old positively 

influences the quality of students – this evidence may display a knowledge spillover. Moreover, 

the results of this analytical exercise show a weak relationship between government spending 

and student performance on standardized tests. The logarithm of expenditure per student did 

not present a statistically significant coefficient. However, when analyzing the impact denoted 

by the interaction between the dummy and the variable spent in 2013, it is estimated that the 

parameter is significant and negative. Hence, the grades presents a decreasing of 0.006% when 

the expenditures per student increases by 1.000%. This demonstrates the existence of a negative 

relationship between public education spending and ANEB math grades. I.e., the increase in 

education spending by Brazilian states causes a slight reduction in student performance, which 

demonstrates inefficiency in the application of expenditures. 

 

Keywords: Education Quality. Government Expenditures on Education. High school. Brazilian 

states. 

 

 

  

 



6 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 -  Média da ANEB na disciplina de matemática em 2011 e 2013, por 

região............................................................................................................. 20 
   

Gráfico 2 - Média das despesas do Governo Estadual com educação no ensino médio, 

entre 2011 e 2013, por região......................................................................... 21 

 

  

 



7 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 -  Estatísticas Descritivas.................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 -  Média das Notas, Despesa com Ensino Médio e Número de Matrículas na 

rede pública estadual........................................................................................ 22 
   

Tabela 2 - Resultados do Modelo Econométrico.............................................................. 24 

 

 

  

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................... 10 
   

2 REVISÃO DE LITERATURA............................................................................... 12 
   

2.1 Capital humano e desempenho econômico............................................................ 12 
   

2.2 Qualidade educacional............................................................................................ 13 
   

2.3 Gastos públicos no ensino médio e a qualidade educacional................................ 16 
   

3 METODOLOGIA................................................................................................... 18 
   

3.1 Modelo e método econométrico.............................................................................. 18 
   

3.2 Descrição dos dados................................................................................................. 20 
   

3.3 Método de estimação............................................................................................... 24 
   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 27 
   

 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 29 

 

 

 

 



10 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma variável de grande impacto no desempenho da economia de um 

país. Diversos estudos, como em Haveman e Wolfe (1984) e Lochner (2004), têm mostrado 

que uma maior taxa de escolaridade gera externalidades positivas individuais e para o coletivo, 

como por exemplo, uma correlação positiva com maiores níveis de saúde dos indivíduos, 

eficiência nos gastos da família, redução na probabilidade de o indivíduo cometer um crime e 

aumento nos salários individuais. Em razão dessa capacidade de gerar externalidade positiva, a 

educação passou a ter grande importância para os agentes políticos.  

Nas últimas décadas e, cada vez mais, as reivindicações por mais investimento em 

educação estão entre as principais exigências da população para com o governo. Assim, 

especialistas passaram a despender esforços para estudar, não só, maneiras de avaliar os níveis 

educacionais, mas também, os parâmetros que venham a ter impacto sobre a mesma. Em meio a 

esse cenário, existem divergências entre o impacto dos gastos do governo em educação sobre a 

qualidade no ensino. 

Embora os estados brasileiros tenham aumentado o nível de investimento público 

em educação, o Brasil ainda é um dos últimos colocados em rankings de desempenho escolar. 

Assim, é importante investigar se tais investimentos educacionais no ensino médio feitos pelos 

estados estão sendo eficazes e eficientes. Uma forma de avaliar essa eficiência é a análise do 

desempenho dos alunos em exames padronizados, como a Prova Brasil, e em rankings 

internacionais, como o PISA (Programme for International Student Assessment). Mesmo com 

um consenso sobre a importância da educação na atividade econômica dos países, cresce a 

necessidade de se discutir a respeito da correlação entre essas duas variáveis: Investimento em 

educação e Desempenho Escolar. 

Motivado pela importância e magnitude do tema e devido a escassez de estudos 

com foco no ensino médio, este estudo tenta contribuir, investigando o impacto no Brasil dos 

gastos realizados pelos Governos Estaduais e do Distrito Federal em educação do ensino médio 

sobre a qualidade do mesmo ensino. Como proxy para qualidade do ensino, usaremos as notas 

médias de matemática das redes estaduais para o ensino médio. Essa variável será confrontada 

com variáveis que capturam possíveis efeitos sobre a mesma, como: gastos em educação, 

educação média da população, qualidade dos professores (caracterizado pelo percentual de 

professores com ensino superior por aluno), a quantidade de alunos matriculados nas redes 

públicas estaduais de ensino médio, o percentual de docentes com ensino superior, o número 

médio de alunos por turma, o número de bibliotecas por escolas e número de escolas, que são 



11 

comumente utilizados como importantes condicionantes de qualidade educacional na rede 

pública (DVEREUX, 2011).  

A base de dados foi composta por dados retirados do FINBRA, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Será estimado um modelo 

econométrico com efeitos aleatórios com erros robustos das notas de matemática, dos alunos 

do ensino médio, para todos os estados e o Distrito Federal., durante os anos de 2011 e 2013.  

Nossos resultados indicam que os gastos em educação, em geral, não têm efeito 

sobre as notas para Prova Brasil, mas, quando consideramos apenas o final do período estudado 

tem-se um impacto negativo dos gastos sobre a educação. A variável que se mostrou mais 

relevante no modelo foi o número de docentes com ensino superior por aluno, com um impacto 

positivo, em que um aumento de 1% provoca um acréscimo de 0,08% na qualidade da educação 

do ensino médio, tudo mais constante. Por outro lado, as variáveis de quantidade média de 

alunos por turma e o número total de bibliotecas tiveram coeficientes que não mostraram 

impacto sobre a qualidade da educação. 

Tais resultados fornecem informações acerca de variáveis que têm impacto sobre a 

qualidade educacional brasileira. Estes achados podem instrumentar ações de otimização dos 

gastos do governo para com a educação. 

O restante do trabalho é dividido da seguinte forma: o próximo capítulo (Capítulo 

2) traz uma breve revisão da literatura sobre a relação entre educação e crescimento econômico, 

o desempenho dos alunos brasileiros perante exames padronizados e rankings internacionais e 

uma visão geral sobre o que alguns estudos têm apresentado sobre o impacto dos gastos em 

educação sobre o desempenho dos alunos. Em seguida, o capítulo 3, apresenta a metodologia 

utilizada, a descrição da base de dados e os resultados. Aqui, também, será feita uma análise 

das estatísticas descritivas, com as variáveis utilizadas no modelo proposto e apresentação da 

modelo estimado. E, por fim, o capítulo 4, as considerações finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção é dividida em três subseções: a primeira aborda a relação entre 

investimentos em educação e o desempenho econômico. A segunda abrange o cenário atual 

do Brasil em relação ao desempenho educacional. E, por fim, um resumo de alguns estudos 

que analisam o investimento e a qualidade dos estudos. 

 

2.1 Capital humano e desempenho econômico  

 

A teoria do capital humano teve como precursores: Theodore W. Schultz, 

considerado o pioneiro sobre capital humano, e Gary Becker que ampliou a abordagem. E, 

apesar de contribuições distintas, ambas se complementam.  

Em seu artigo, Schultz (1964) discorre sobre o fato de que, a abordagem clássica 

dos modelos de crescimento econômico, que incorporava os fatores de produção, era 

insuficiente para explicar o aumento da produtividade e do crescimento que ocorria em alguns 

países. Após Becker (1975), uma maior importância foi dada à educação. Becker implementa 

a ideia de que as despesas em educação deveriam ser tratadas como investimento em capital 

humano e não como gastos, demonstrando uma forte relação entre crescimento econômico e o 

nível de capital humano existente em determinadas regiões. 

O investimento em capital humano (via aumento do nível educacional da 

população), assim como o investimento em capital físico (por meio de investimento em 

máquinas, tecnologia e infraestrutura), é um fator fundamental para o crescimento econômico.  

O desinteresse com o processo educacional ao longo da história da sociedade 

brasileira trouxe, e ainda traz, problemas nas diversas esferas sociais. A grande questão é que 

no Brasil foi investido, por décadas, muito mais em capital físico do que em capital humano 

(BARROS, 1997). Era acreditado que o crescimento econômico viria necessariamente através 

de investimento em tecnologia e máquinas. Talvez por isso, hoje, o Brasil é um país com baixa 

renda per capita.   

O ranking do Fórum Econômico Mundial1 (FEM) avaliou, em 2013, 130 países, 

construindo um indicador: Índice de Capital Humano. Este índice é formado por avaliações em 

educação, saúde/bem-estar, emprego/força de trabalho e ambiente de oportunidade. O objetivo 

                                                           
1 Em 1971, foi criado o Fórum Econômico Mundial (FEM). O FEM é uma organização internacional, sem fins 

lucrativos, localizada em Genebra (Suíça), e responsável pela organização de encontros anuais com a participação 

e colaboração das maiores e principais empresas do mundo. 
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desse ranking é avaliar o sucesso dos países em preparar a sua população para adquirir 

conhecimento, capacidade e demais atributos que sejam relevantes parar produzir crescimento 

econômico do país. Para o Fórum Mundial, o êxito econômico de um país passa, 

obrigatoriamente, pela qualificação do seu capital humano. Os índices de problemas sociais 

(pobreza, violência e desemprego) dos países que obtiveram as melhores posições são baixos. 

Logo, infere-se uma relação direta entre o aumento da qualidade do capital humano e o 

crescimento e desenvolvimento econômico dos países. Assim, um país não renda per capita 

elevada sem que haja uma maior atenção sobre a educação. 

Assim surgem, cada vez mais, estudos que estimam os retornos de investimentos 

sobre a educação, seja monetário, como um incremento na renda individual, seja em forma de 

externalidades positivas, como o aumento do bem-estar da sociedade. 

Segundo Barros e Mendonça (1997), a eliminação do atraso educacional explica a 

desigualdade de renda entre os trabalhadores. Além do crescimento econômico, muitos estudos 

concentram-se em analisar o impacto da educação sobre variáveis sociais como, por exemplo, 

saúde, desemprego e violência. Devereux e Fan (2011) analisam o impacto dos efeitos do 

avanço educacional na Inglaterra entre o período de 1970-1975. Os autores encontram uma 

relação positiva em que, em média, 1 ano a mais de escolaridade proporciona um acréscimo de 

8% no nível salarial. Em Haveman e Wolfe (1984), é encontrada uma relação positiva entre o 

alto nível educacional e níveis maiores em áreas como saúde da família, planejamento familiar, 

eficiência nos gastos da família e lazer.  Em um outro estudo, Lochner (2004) encontra uma 

forte correlação negativa entre a propensão de um indivíduo cometer um crime e o seu nível 

educacional.  

Muitos estudos, como em Barros (1997), Hanushek (2000), Hanushek (2006), 

Devereux (2011), mostram que a qualidade da educação tem importantes impactos num país, 

dada sua interação com processos sociais, políticos e econômicos. Por isso, e pelo 

reconhecimento da alocação de recursos, tornou-se imprescindível a análise de parâmetros que 

possam impactar sobre a qualidade de ensino. 

 

2.2 Qualidade educacional 

 

Como dito, as avaliações educacionais vêm ganhando espaço nas discussões 

acadêmicas, como um meio de análise do nível educacional dos alunos. Verifica-se uma 

necessidade de avaliar a qualidade dos alunos e o que tem impactado positivamente para isso. 
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No Brasil, as discussões sobre a qualidade dos escolares se consolidaram com a 

criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) na década de 1990, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que 

tem como objetivo principal, subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para 

a área educacional, através do desenvolvimento de pesquisas e avaliações periódicas sobre 

o sistema educacional brasileiro. Suas atividades mais conhecidas são: A realização do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), e a organização das avaliações periódicas do ensinos básico brasileiro, 

como o SAEB. 

O SAEB é formado por um conjunto de avaliações que tem como objetivo analisar 

a qualidade do ensino através de avaliações do desempenho dos alunos, identificando os 

problemas e as diferenças regionais do ensino, produzir informações sobre os fatores do 

contexto socioeconômico, cultural e escolar que influenciam o desempenho dos alunos. A sua 

principal função é avaliar a educação brasileira, colaborando para o desenvolvimento de 

políticas públicas que visam melhorar o sistema educacional do país.  

Diferentemente das avaliações comuns, cujas notas refletem o número de questões 

que o aluno acerta, as médias do SAEB não vão de zero a dez. As médias são apresentadas em 

uma escala de proficiência, que varia entre 0 e 500, capaz de descrever as competências e as 

habilidades que os estudantes demonstram ter desenvolvido em Língua Portuguesa e 

Matemática. Os testes do SAEB são voltados para avaliar o ensino, e não os alunos. 

Suas 3 avaliações que visam servir de subsídio para diagnóstico e formulação de 

políticas públicas sobre a educação básica no Brasil, segundo o INEP, são: 

➢ Prova Brasil –  é uma avaliação censitária que ocorre a cada dois anos. É 

composta por alunos do 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino 

Fundamental das escolas públicas. Seu objetivo principal é quantificar a 

qualidade do ensino nas escolas das redes públicas, produzindo informações 

sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura) e em 

Matemática. 

➢ Avaliação Nacional da Educação (ANEB) – utiliza os mesmos mecanismos da 

Prova Brasil e também é aplicado bienalmente. Diferencia-se por abranger as 

escolas e alunos das redes públicas e privadas, e que não preenchem os pré-

requisitos para participar da Prova Brasil, e que pertencem: em áreas urbanas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_educacional_brasileiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_Nacional_do_Ensino_M%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_Nacional_do_Ensino_M%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_Nacional_de_Desempenho_de_Estudantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_Nacional_de_Desempenho_de_Estudantes
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rurais 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio regular.   

➢ Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – é uma avaliação externa que visa 

mensurar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e 

Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas. Além dessas avaliações, há também o Indicador de Nível 

Socioeconômico e o Indicador de Formação Docente da escola. 

Em 2015, o INEP realizou mais uma edição do SAEB. A amostra teve um total de 

57.744 escolas (públicas e privadas), que correspondeu a um total de 3.986.190 alunos do 5º ou 

9º anos do Ensino Fundamental ou na 3ª série do Ensino Médio. 

Os resultados da avaliação (Prova Brasil – 2015) mostraram que houve uma 

pequena evolução nas médias da disciplina de matemática do ensino fundamental, porém, as 

médias do ensino médio caíram, quando comparadas aos anos anteriores (2011 e 2013).  Na 

proficiência de Língua Portuguesa, houve uma melhora, em relação ao ano de 2013, em todos 

os níveis de escolaridade avaliados. Porém, vale ressaltar que mesmo com essa evolução nas 

médias, há uma massiva parte dos alunos com médias baixas. 

Também existem avaliações a níveis internacionais. Um dos mais importantes 

exames de avaliações educacionais é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). 

O PISA ocorre a cada três anos. É elaborado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e tem como objetivo a avaliação da qualidade e 

eficiência das escolas, a nível mundial.  

Em sua versão (2015), o PISA avaliou, aproximadamente, 540 mil estudantes de 15 

anos de idade de 72 países. Entre os 72 países, o Brasil continuou abaixo da média da OCDE: 

63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática.  

Muitos países têm situações econômicas mais favoráveis que o Brasil e podem 

investir mais por aluno. Entretanto, países com níveis econômicos e investimentos menores que 

o Brasil, obtiveram melhores resultados nos testes, como foi o caso da Colômbia, do México e 

do Uruguai.  

Num período de dez anos, 2004 a 2014, o Governo Federal aumentou em 130% o 

gasto real em educação. Mesmo assim, foi verificada uma defasagem do investimento brasileiro 

em educação por aluno, quando comparado aos demais países. O gasto acumulado do Brasil 

por aluno foi o equivalente a 42% da média de investimento feito por estudante em países da 

OCDE. Em comparação ao estudo anterior (2012), houve um aumento de 10% nessa proporção. 

Em 2016, o gasto em educação correspondeu a 5,2% do PIB. No mesmo ano, um relatório da 
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OCDE mostra que o nosso gasto anual por aluno é de US$ 4.318,00 por estudante (do ensino 

fundamental até o superior), enquanto a média da OCDE é de US$ 9.317,00.  

Apesar desse maior volume de recursos, há ainda fortes questionamentos sobre a 

qualidade dos gastos em educação, dado que o Brasil continua mantendo-se entre os últimos 

colocados no ranking de competência nas 3 disciplinas avaliadas. Em contrapartida a um baixo 

desempenho dos alunos, houve um acréscimo do número de alunos no ensino fundamental, 

passando de 56%, em 2012, para 71% em 2015. Algo positivo, caso seja levado em 

consideração que houve um significativo aumento no ingresso de alunos e a média não teve 

tanta variação, se comparado a 2012. 

 

2.3 Gastos públicos no ensino médio e a qualidade educacional  

 

A relação positiva entre os gastos públicos em educação e a qualidade educacional, 

passou a ser confrontada na medida em que novas evidências empíricas sobre essa correlação 

surgiam. 

Gonçalves e França (2010) encontraram uma relação positiva entre os recursos 

destinados à municípios nordestinos e a melhoria do desempenho escolar no ensino 

fundamental em escolas de rede pública. Em uma outra análise, de mais de 4.000 municípios, 

feita por Monteiro (2015), foi verificado uma correlação positiva entre o aumento dos gastos 

em educação e a redução do atraso escolar e da taxa de analfabetismo entre os jovens, assim 

como um aumento na expectativa de anos de escolaridade. Aqui, os dados sobre desempenho 

escolar foram complementados por variáveis que medissem a cobertura de ensino, como: a taxa 

de frequência liquida no fundamental, o percentual de crianças de 6 a 14 anos que não 

frequentam a escola, a taxa de analfabetismo entre a população de 11 a 14 anos, o percentual 

de crianças de 6 a 14 anos com dois anos ou mais de atraso escolar e a expectativa de anos de 

estudo da população. 

Em contrapartida, Amaral e Menezes Filho (2008), investigaram a existência do 

impacto no desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental brasileiro e o aumento de 

gastos públicos em educação. Em um estudo que reuniu dados sobre notas das escolas de 3.196 

municípios para a quarta série e 1.773 municípios para a oitava série, eles concluíram que não 

há relação significativa entre os gastos públicos educacionais e desempenho escolar.  

Kroth e Gonçalves (2012) analisaram a influência dos gastos sociais (assistência 

social, saúde e cultura) dos municípios brasileiros, em conjunto com os gastos em educação, 

sobre o desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental, por sua vez medido através dos 
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testes de proficiência (Prova Brasil) nos anos de 2007, 2009 e 2011. O resultado do estudo, com 

uma amostra de 4.655 municípios uma metodologia de variáveis instrumentais (GMM) em 

dados em painel, demonstrou que os gastos contribuem de forma positiva e auxiliam na 

determinação da qualidade da educação, porém, esse impacto mostrou-se pequeno devido ao 

baixo investimento frente à demanda da educação no Brasil e a má aplicação dos recursos. 

Ainda nesse estudo, foi encontrado um elevado coeficiente do indicador socioeconômico (PIB 

per capita), demonstrando que essa variável afeta no acúmulo de capital humano e, 

consequentemente, na qualidade da educação. 

Ampliando o debate acerca do ensino público médio, em Mariano (2016), analisou-

se o efeito das Escolas Estaduais de Ensino Profissionalizante (EEEP) sobre o nível educacional 

dos alunos. Foram comparados os alunos do ensino profissionalizante com os de escolas de 

ensino regular. Para tal, foi utilizada uma base de dados formada pela junção dos dados do 

SPAECE 2011, 2012, Censo Escolar 2011 e ENEM 2014, onde foi analisado o aluno do 9º ano 

do ensino fundamental e acompanhado durante o ensino médio, medindo a sua trajetória nas 

escolas através do seu desempenho no exame do ENEM. Através de um pareamento pelo 

método de Kernel, mostrou-se um efeito médio positivo e significante do tratamento em todas 

as áreas de conhecimento e na média geral do ENEM, onde a disciplina de Redação teve efeito 

de 16,8% a mais na nota para um aluno da EEEP.  

O que a literatura tem mostrado é que ainda é contraditório a relação entre gastos 

em educação e o desempenho dos escolares. Murnane e Ganimian (2014) frisam que os recursos 

só conseguem ser transformados em melhores notas quando esses investimentos têm impacto 

dentro de sala de aula, através de métodos mais atrativos e inovadores de ensino e que, por sua 

vez, podem ter correlação com políticas de qualificação docente. Aqui se torna essencial um 

foco na valorização do magistério, tendo assim uma evolução na formação continuada e 

melhores condições de trabalho, salário e carreira. Assim como Belloni (2000), por meio de 

uma técnica matemática chamada de Analise Envoltória de Dados (DEA), verificou que 

alterações em projetos acadêmicos e na direção dos cursos, têm impactos positivos sobre o 

desempenho dos acadêmicos em universidades federais brasileiras.  
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3 METODOLOGIA  

 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada nas investigações propostas. Aqui, 

serão expostas as fontes utilizadas para montagem da base de dados, bem como o método e 

modelo econométrico utilizado na pesquisa. 

 

3.1 Modelo e método econométrico 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto dos gastos públicos em educação com 

a qualidade aferida pela performance em matemática, especificamente no ensino médio. Para 

tanto, utilizaram-se as notas da Avaliação Nacional da Educação Básica, denominada ANEB, 

como indicador de qualidade de ensino. 

A principal variável de interesse se refere aos gastos dos governos estaduais em 

educação por aluno, afinal a esfera de ensino estudada é competência, principalmente, das 

unidades federativas. Outras variáveis importantes para explicar a qualidade da educação foram 

inseridas como controle. Primeiramente, tem-se a educação média dos maiores de vinte e cinco 

anos de idade. O intuito é medir o nível de educação dos pais dos alunos e a influência dos 

efeitos da escolaridade dos pais sobre o desempenho escolar dos filhos e, também, da 

externalidade positiva que um alto nível de escolaridade gera sobre a população em geral. 

Outra variável do modelo é a qualificação dos professores, medida pelo percentual 

de docentes com ensino superior por aluno. Também foi acrescido a variável que capta o 

número de estabelecimentos de ensino por alunos. Essa variável também é vista como um 

importante condicionante da qualidade da educação ofertada na rede pública estadual. É 

importante ressaltar que esses estabelecimentos não são usados exclusivamente para o ensino 

médio, muitas vezes o ensino fundamental faz uso das mesmas instalações.  

Além disso, considerou-se o número médio de alunos por turma e o número de 

escolas com biblioteca, na rede estadual de ensino médio. Quanto a esta variável, espera-se um 

impacto positivo enquanto para aquela se presume que quanto mais lotada a sala de aula, menor 

o rendimento do aluno.  

Foram inseridas dummies regionais na estimação, mas a única estatisticamente 

significante, e mantida no modelo final, foi a da região Sul. Como será visto posteriormente, as 

despesas em educação aumentaram muito, e de forma generalizada, entre os períodos 

pesquisados. Portanto, incluiu-se mais uma dummy para o último ano analisado e uma variável 

de interação entre essa binária e os gastos.  
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Montou-se um painel não balanceado com os anos de 2011 e 2013 com as notas da 

ANEB para todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal. Tais notas serão formadas pela 

média das notas, em Matemática, das escolas que participaram da avaliação e denotarão a 

qualidade do ensino médio em cada unidade amostral. Como esses exames são bienais, e no 

ano de 2007 não foram realizados, optou-se por utilizar o período descrito. Destaca-se também 

que ambos os anos estudados estão dentro de um mesmo período de governo, e, portanto, 

sofrem impacto das mesmas políticas educacionais adotadas. Assim, o modelo pode ser 

especificado como um modelo de regressão linear, conforme a seguinte especificação:  

 

 
 

➢  = Logaritmo das notas médias das redes estaduais para o terceiro ano do ensino 

médio no ANEB.  

➢  = Logaritmo dos gastos estaduais em educação, deflacionados, no ensino médio 

por aluno matriculado. 

➢  = Educação média (em anos) dos maiores de vinte e cinco anos de idade. 

➢  = Percentual de docentes no ensino médio da rede estadual com ensino 

superior por aluno. 

➢ = Número de estabelecimentos com ensino médio, ligados a rede 

estadual dividido pelo número de alunos da respectiva rede de ensino. 

➢  = Média de alunos por turma. 

➢  = Razão entre o número total de bibliotecas e total de escolas com ensino médio 

na rede estadual de ensino. 

➢ = Dummy que assume valor igual a 1 se o Estado pertencer a região Sul do país. 

➢ = Dummy que assume valor igual a 1 se o ano for igual a 2013. 

➢  = Erros aleatórios não observáveis. 

• i = 1,..., 27. 

• t = 2011 e 2013. 

Como pode ser visto, o modelo acima é conhecido como semi-logarítmico que 

permite a obtenção das elasticidades. Estratégia similar foi utilizada por Amaral e Menezes 

Filho (2008). No caso das variáveis que não estão em logaritmos, os parâmetros estimados são 
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as semi-elasticidades, assim, uma forma de se obter a elasticidade é multiplicando tais 

coeficientes pela média das variáveis.  

 

3.2 Descrição dos dados 

 

Os gastos públicos em educação foram retirados do banco de dados do “Finanças 

do Brasil” – FINBRA. Já a educação média dos maiores de vinte e cinco anos foi construída 

através dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A quantidade de 

alunos matriculados nas redes públicas estaduais de ensino médio, o percentual de docentes 

com ensino superior, o número de estabelecimentos e o número médio de alunos por turma e o 

número de bibliotecas por escolas foram retirados do site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, assim como as notas da Avaliação Nacional 

da Educação Básica, denominada ANEB, e que foram coletados no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB. Todos os dados monetários foram deflacionados pelo 

IGP-DI para o ano de 2013.  

O Gráfico 1 traz a média, por região, das notas na avaliação de Matemática no 

período estudado. Pode-se observar que houve uma pequena queda nas notas, em geral, no 

último ano, com destaque para a região Sul registrando uma queda de 3,4%. 

Por sua vez, o Gráfico 2 mostra a média das despesas estaduais com educação no 

ensino médio segundo as regiões do Brasil. Percebe-se um aumento expressivo nos gastos com 

educação para todos os Estados, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.  

 

Gráfico 1 – Média da ANEB na disciplina de matemática em 2011 e 2013, por região 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do INEP (2017) 



21 

Gráfico 2 – Média das despesas do Governo Estadual com educação no ensino médio, entre 

2011 e 2013, por região 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados da FINBRA (2017) 

 

Quanto as despesas, tem-se um crescimento vertiginoso, exceto para Rondônia, 

Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Em 2011, a média de tais gastos era de R$ 50,867,598.64 

passando para R$ 390,757,120.98 em 2013. O Estado de Roraima apresentou a maior taxa de 

crescimento, saltando de R$ 100,322.28 para R$ 126,715,124.73. Parte desse gasto pode estar 

ligada ao número de matriculas que cresceu 10% no Estado e não foi acompanhado por melhora 

significativa nas notas. O Rio Grande do Sul, teve uma queda de 90% nas despesas com 

educação a nível de ensino médio, acompanhada de um decrescimento de 3% na quantidade de 

matrículas enquanto suas notas ficaram praticamente inalteradas. 

Vendo esses quadros específicos e também o mais geral, por regiões, percebe-se 

que, embora o dispêndio em educação tenha aumentado muito, a qualidade do ensino médio 

(medida pelas notas médias na ANEB) pouco cresceu.  

Quanto ao motivo dessa dinâmica de crescimento generalizado dos gastos em 

educação, destaca-se o fato de que os gastos em educação alcançaram, em 2013, 6,6% do PIB 

do Brasil (INEP/MEC e OCDE).  

Dentre as políticas implementadas, vale destacar o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), executado pelo Governo Federal, com a 

finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, 

projetos e ações de assistência técnica e financeira, conforme regulamentação da Lei nº 12.513, 

de 26 de outubro de 2011. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
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O PRONATEC atende prioritariamente os alunos do ensino médio da rede pública 

através, principalmente, do fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de 

educação profissional e oferta de bolsas de estudo. Dessa forma, a União é autorizada a 

transferir recursos financeiros às instituições de educação profissional e tecnológica das redes 

públicas estaduais e municipais (BRASIL, 2011). 

Segundo o Ministério da Educação - MEC (2014), o referido programa possibilita 

a expansão física das redes públicas estaduais com a construção e ampliação de escolas de 

educação profissional em todo o País, além de gratuidade dos serviços nacionais de 

aprendizagem e financiamento para cursos técnicos.  

Ainda segundo o MEC, nos anos estudados o número total de matrículas no 

programa aumentou de 920.299 para 5.550.487. Logo, espera-se que essa nova fonte de receita 

estadual tenha possibilitado tamanho crescimento de despesas na etapa de ensino analisada. 

Um detalhamento das principais variáveis de interesse desse estudo está descrito na 

Tabela 1, onde estão dispostas as notas médias, despesas no ensino médio da rede pública e seu 

respectivo número de matrículas. Primeiramente, observa-se que as médias na ANEB pouco 

mudaram. As maiores variações são de Santa Catarina e Pernambuco, cerca de -6% e 6%, 

respectivamente. Variação semelhante ocorre com número de matrículas, destacando-se os 

Estados do Amazonas e do Piauí, ambas mudando cerca de 10%, mas em sentidos opostos. 

 

Tabela 1 – Média das Notas, Despesa com Ensino Médio e Número de Matrículas na rede 

pública estadual 

ESTADO 
NOTA DESPESA MATRICULAS 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

AC 256.68 254.80 R$ 99,899.80 R$ 1,412,176.38 36,040 38,631 

AL 237.96 237.76 R$ 2,373,529.26 R$ 154,749,048.57 110,111 105,018 

AM 245.65 241.19 R$ 953,261.78 R$ 509,335,284.67 155,902 171,279 

AP 242.50 245.02 R$ - R$ 168,036,542.48 34,449 33,151 

BA 251.75 238.38 R$ 24,148,204.94 R$ 123,658,668.39 535,307 508,003 

CE 245.92 251.84 R$ 37,601,117.38 R$ 174,934,714.05 360,833 348,259 

DF 269.00 264.45  R$ 724,784,002.66 79,576 77,293 

ES 272.29 267.16 R$ 4,333,559.95 R$ 476,716,012.20 111,916 111,191 

GO 266.59 266.41 R$ 531,215.55 R$ 171,694,422.05 220,525 213,010 

MA 243.38 237.16 R$ 25,277,492.11 R$ 221,682,749.31 272,996 273,256 

MG 276.67 270.10 R$ 918,760,149.24 R$ 1,390,701,722.34 745,763 708,500 

MS 277.67 271.11 R$ 1,095,468.34 R$ 11,017,886.89 86,054 85,754 

MT 248.40 255.01 R$ 1,491,871.95 R$ 1,024,884.79 137,412 143,524 

PA 241.01 241.19 R$ 3,744,666.42 R$ 892,026,443.29 317,201 317,176 

PB 251.89 245.45 R$ 1,267,892.71 R$ 218,393,401.82 114,153 110,829 

Continua 
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Conclusão 

Tabela1 – Média das Notas, Despesa com Ensino Médio e Número de Matrículas na rede 

pública estadual 

ESTADO 
NOTA DESPESA MATRICULAS 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

PE 244.59 259.21 R$ 32,207,848.06 R$ 544,953,717.96 349,757 330,804 

PI 240.34 245.68 R$ 1,743,214.98 R$ 432,283,391.59 137,866 124,731 

PR 272.42 262.13 R$ 3,221,256.19  413,839 407,578 

RJ 265.68 267.74 R$ 22,939,240.41 R$ 1,922,257,312.09 467,963 440,611 

RN 248.75 240.95 R$ 6,004,573.37 R$ 303,268,042.30 122,446 114,518 

RO 272.21 267.09 R$ 2,035,154.63 R$ 729,509.22 58,239 56,899 

RR 247.00 250.40 R$ 100,322.28 R$ 126,715,124.73 17,204 18,912 

RS 282.40 281.82 R$ 43,928,076.75 R$ 4,436,590.23 345,397 333,865 

SC 293.72 276.12 R$ 15,857,227.12 R$ 492,083,857.78 208,811 225,825 

SE 249.61 248.88 R$ 1,092,994.23 R$ 370,955,564.59 66,613 65,507 

SP 262.43 269.37 R$ 171,725,268.39 R$ 331,076,954.07 1,582,146 1,575,897 

TO 259.57 249.71 R$ 24,058.78  64,564 64,201 

Média 258.00 255.78 R$ 50,867,598.64 R$ 390,757,120.98 264,929 259,416 

Máximo 293.72 281.82 R$ 918,760,149.24 R$ 1,922,257,312.09 1,582,146 1,575,897 

Mínimo 237.96 237.16 R$ - R$ 729,509.22 17,204 18,912 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do INEP (2017) e FINBRA (2017)  

Nota: O Distrito Federal e os Estados de Tocantins e Paraná não dispunham de dados fiscais em pelo menos um 

ano do período pesquisado. O Amapá apresentou gasto zero em educação no ano de 2011. 

 

O Quadro 1 traz as estatísticas descritivas referentes as variáveis usadas na 

pesquisa. Observa-se que o desvio padrão das notas pode ser considerado pequeno, assim como 

a sua amplitude. Quanto aos gastos tem-se um cenário oposto com desvio padrão alto e os 

valores variando de -0,98 até 9,14. Nota-se também que existem dados faltantes para quatro 

unidades amostrais no que se refere as despesas com educação. As outras variáveis explicativas 

como docentes com Ensino superior e número de estabelecimentos por aluno, percebe-se certa 

homogeneização na amostra denotada pela pequena variância. Por fim, as demais variáveis 

mostram que no período as salas de aula não estavam superlotadas, afinal há em média trinta 

alunos por turma e que nem sempre existe uma biblioteca nas escolas (média de 0,74 bibliotecas 

por escola). 

 

Quadro 1 – Estatísticas Descritivas 

Variáveis Obs Média Desvio Padrão Min Max 

 54 5.547222 0.0539329 5.468735 5.682627 

 50 4.912818 2.594953 -0.9871572 9.146026 

 54 7.164815 1.055472 5.2 10 

 54 0.0522638 0.0119606 0.0293704 0.0769718 

Continua 
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Conclusão 

Quadro 1 – Estatísticas Descritivas 

Variáveis Obs Média Desvio Padrão Min Max 

 54 0.0032787 0.0017532 0.000635 0.010247 

 54 31.03704 3.658038 22.4 40.2 

 54 0.7486782 0.4106971 0.1281588 2.717172 

 54 0.1111111 0.3172206 0 1 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

3.3 Método de estimação 

 

A Tabela 2 traz os resultados da estimação descrita na seção anterior. O variável 

logaritmo dos gastos por aluno não apresentou um coeficiente estatisticamente significante. 

Logo, não se observou impacto das despesas em educação por aluno sobre a qualidade da 

mesma. Porém, destaca-se que para o último período tais gastos cresceram em média 668%, 

como se pode observar na seção anterior. Quando analisa seu impacto específico, denotado pela 

interação entre a dummy e a variável, tem-se que o parâmetro estimado é significante e negativo, 

tudo mais constante. Isso mostra que o crescimento exacerbado das despesas com educação não 

se desdobrou em melhorias da qualidade educacional. Por sua vez, o coeficiente da variável 

dummy para o ano de 2013 não foi significante.  

Quanto a média dos anos de estudo da população acima de vinte e cinco anos, tem-

se uma relação positiva e significante. Tal resultado está de acordo com o esperado e mostra o 

spillover de conhecimento. A variável ainda pode refletir também o impacto da educação dos 

pais sobre os filhos. De acordo com os resultados, 1% de anos a mais de educação média da 

população acima de vinte cinco anos implica em um crescimento de aproximadamente 0,16% 

na média das notas de Matemática, tudo mais constante. 

 

Tabela 2 – Resultados do Modelo Econométrico 

Variáveis Coeficiente Valor p 

 0,003 0,348 

 0,232 0,000*** 

 1,650 0,002*** 

  -9,665 0,001*** 

 -0,001 0,445 

 -0,187 0,136 

 0,063 0,007*** 

 0,103 0,389 

 -0,006 0,084* 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 2 – Resultados do Modelo Econométrico 

Variáveis Coeficiente Valor p 

 5,393 0,000*** 

R2 - Ajustado 0,733 

Hausman 0,786 

Breush- Pagan 0,007*** 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: * p<0,1; ** p<0,05; *** p <0,01 
 

A variável que se mostrou com maior impacto foi o número de docentes com ensino 

superior por aluno. Quando se multiplica esse parâmetro pela média da variável (para se obter 

a elasticidade) tem-se que o aumento de 1% nessa razão provoca um acréscimo de 0,08% na 

qualidade da educação do ensino médio, tudo mais constante (note que a elasticidade é reduzida 

porque a média da variável em questão é bem pequena). Algo razoável de se pensar, dado que 

o nível educacional do professor pode estar ligado intimamente à prática docente. Sendo, estas, 

variáveis relevantes no processo de melhoria na qualidade do ensino e, por consequência, no 

desempenho dos alunos em testes de proficiência.  

Para o número de estabelecimentos com ensino médio de responsabilidade do 

governo estadual, também por aluno, os resultados apontam que quanto maior essa razão, 

menores as notas médias na ANEB, podendo indicar certa ineficiência. O aumento de 1% no 

número de estabelecimentos por aluno diminui as notas em, aproximadamente, 0,03%. Porém, 

vale ressaltar que essa variável não se refere exclusivamente as escolas de ensino médio, pois 

muitas delas também abrigam mais de um nível de ensino. 

Quanto às outras variáveis utilizadas como controle, quantidade média de alunos 

por turma e número total de bibliotecas por total de escolas, os coeficientes estimados não foram 

estaticamente diferentes de zero. Logo, tais fatores não impactam na qualidade da educação 

pública no ensino médio. Novamente, destaca-se que não é possível isolar o uso das bibliotecas 

por alunos exclusivos da esfera de ensino pesquisada, portanto não se pode aferir um impacto 

exato de tais estruturas. 

Finalmente, pertencer à região Sul do Brasil mostrou-se importante para explicar as 

notas na ANEB. Aplicando-se o exponencial e diminuindo de 1 o parâmetro encontrado, tem-

se que fazer parte da região aumentam a variável dependente em 0,05%. 

A fim de verificar a existência de um efeito não-linear, incluiu-se um termo 

quadrático para tais despesas, no entanto, devido a não significância do parâmetro estimado, 

esse termo foi retirado do modelo final. Por fim, foi estimado um modelo com efeitos aleatórios 
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com erros robustos. Tal procedimento justificou-se pelos testes de Hausman e Breusch-Pagan, 

e pela presença de heterocedasticidade.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou o impacto dos gastos públicos estaduais na qualidade da 

educação no ensino médio. Além disso, buscou-se identificar quais fatores mais afetaram a 

qualidade da mesma etapa educacional e verificar se existe um efeito não linear entre gastos e 

qualidade da educação. 

O objeto de estudo foram todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal nos anos 

de 2011 e 2013 As médias das notas da ANEB, em Matemática, das escolas que participaram 

da avaliação foram utilizadas como proxy para a qualidade do ensino médio em cada unidade 

amostral. 

Os resultados indicam que os gastos em educação, em geral, não têm efeito sobre a 

qualidade da mesma. Mas, ao considerar-se apenas o final do período estudado tem-se um 

impacto negativo dos gastos sobre a educação. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Amaral e Menezes Filho (2008) e Mota (2016). 

Chama a atenção o grande boom no nível de gastos estaduais com esse segmento 

de ensino, no período estudado, e que não foi acompanhado de uma melhoria na qualidade de 

ensino, afinal houve uma queda nas notas do exame padronizado em questão. Tal aumento nas 

despesas pode ter acontecido graças aos programas implementados pelo Governo Federal no 

período de 2013, com destaque ao PRONATEC, cujo objetivo era aumentar a oferta de cursos 

técnicos e profissionais, principalmente para alunos do ensino médio. Logo, não é nenhum 

absurdo ou completa ineficiência que a crescente nos gastos estaduais em educação não tenham 

se refletido em maiores notas em avaliações padronizadas como a ANEB. Uma possível 

interpretação, além de uma ineficiência na gestão de gastos, seria a de que grande parte desse 

aumento de gastos tenha sido voltada para infraestrutura de escolas já existentes e a criação de 

novas, fato que geraria, teoricamente, um retorno a longo prazo. 

Quanto às outras variáveis explicativas utilizadas, destaca-se o impacto do número 

de docentes com ensino superior por alunos. Em Biasi (2009), foi feito um estudo a partir dos 

dados do SAEB de 2003, indicou a necessidade de mais atenção para as políticas públicas 

voltadas para a valorização do professor, no que abrange a formação inicial, plano de carreira 

e melhores condições de trabalho. Nossos resultados mostraram que um aumento de 1% na 

variável docentes com ensino superior por aluno, provoca um acréscimo de 0,08% na qualidade 

da educação do ensino médio, tudo mais constante. Deve-se considerar que esse efeito só não 

é maior porque a média dessa variável é muito pequena. Outro destaque deve ser feito quanto 

à média dos anos de estudo da população acima de vinte e cinco anos, que também se mostrou 
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estatisticamente significante e positiva, revelando o efeito transbordamento da educação. Vale 

salientar também que apenas para a região Sul foi encontrado um efeito afetando os resultados. 

Como já dito, atualmente o Brasil é um dos países que têm o maior gasto público 

em educação. Porém, ainda é um dos últimos colocados em rankings de desempenho escolar. 

Assim, essa relação entre os recursos destinados à educação e a qualidade do ensino não é clara. 

O avanço educacional precisa de insumos como, qualidade dos professores, das salas de aula, 

livros, etc. Por sua vez, se esses insumos exigem recursos financeiros e, se um aumento no 

investimento em educação, não está sendo acompanhado por um aumento na qualidade dos 

alunos, faz-se necessário avaliar fatores acerca da administração desses recursos no sistema 

educacional que impedem que eles sejam convertidos em melhor qualidade da educação. 
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