
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA 
 

 

 

 

ANDERSON MARTINS CAVALCANTE 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 
2018 

 



ANDERSON MARTINS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso 

de Pós-Graduação em Economia – 

CAEN da Universidade Federal do 

Ceará como Requisito Parcial do 

Curso de Mestrado em Economia do 

Setor Público. 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Vera 

Corrêa 

 

 

 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 
2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDERSON MARTINS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso 

de Pós-Graduação em Economia – 

CAEN da Universidade Federal do 

Ceará como Requisito Parcial do 

Curso de Mestrado em Economia do 

Setor Público. 

 

Aprovada em: 26/04/2018 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________ 
Prof. Dr. Márcio Vera Corrêa 

Orientador 
 
 

_______________________________________________________ 
Prof. Dr. Maurício Benegas 

Membro 
 
 

_______________________________________________________ 
Prof. Dr. Silvando Carmo de Oliveira 

Membro 
 



AGRADECIMENTOS 

 
A Deus pelo dom da vida.  
Aos meus pais, Alberto e Socorro, meu infinito agradecimento pelo apoio 

e amor incondicional.  
À razão da minha vida, Maria Isis, que, ainda tão pequena, não imagina o 

quanto vale a pena qualquer esforço.  
À minha esposa, Morgana, que sempre acreditou no melhor de mim, meu 

muito obrigado. Das apostilas em branco, na adolescência, à minha contínua 
evolução pessoal e profissional, sempre foi torcedora ativa das minhas vitórias. 
Em seus olhos, vejo e agradeço a esperança em mim depositada. 

Aos meus sogros, Martinho e Rosamélia, espelhos de carinho e 
cumplicidade, meu fraterno agradecimento pelo apoio e conselhos dedicados a 
mim desde sempre. 

Aos tios de coração, Tuta (in memoriam) e Osmar (in memoriam), eternas 
saudades de quem sempre acreditou que a educação é o caminho mais certo 
para um mundo melhor. Como professora e conselheiro, cada um tem um 
espaço especial em minhas memórias. 

Ao meu orientador, Dr. Márcio Veras Corrêa, pela paciência e condução 
nos passos desta dissertação, muito obrigado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar como os recursos investidos em educação 

pelos municípios do Estado do Ceará relacionam-se com a qualidade da 

educação prestada, medida em termos de desempenho no IDEB, taxas de 

promoção, retenção, evasão e distorção idade-série. Para tanto, foi utilizado um 

modelo de dados em painel balanceado com os 184 municípios cearenses entre 

2007 e 2013. Os resultados sugerem que o gasto com educação no ensino 

básico relaciona-se positivamente com a qualidade educacional, tanto por um 

aumento de desempenho como por uma maior regularidade do fluxo escolar. 

 

Palavras-chaves: Gasto com Educação, Qualidade da Educação, Dados em 

Painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aimed to analyze how the resources invested in education by the 

municipalities of the State of Ceará are related to the quality of education 

provided, measured in terms of performance in IDEB, Promotion, Retention, 

Evasion and Age-Series Distortion rates. For this, a balanced panel data model 

was used with the 184 municipalities of Ceará between 2007 and 2013. The 

results suggest that spending on education in basic education is positively related 

to the educational quality, both by an increase in performance and by the greater 

regularity of school flow. 

 

Keywords: Education expenditure, Education quality, Panel data.
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1. INTRODUÇÃO 

A educação, do ponto de vista da responsabilidade do Estado, encontra-

se em um lugar central no sistema de bem-estar social e absorve uma quantia 

significativa do orçamento público. Tais recursos, na medida em que fornecem 

as principais condições materiais para viabilizar a implementação e a formulação 

de políticas educacionais, podem ser um limite ao atendimento da demanda por 

serviços públicos de educação1. 

No momento em que o país passa por uma tentativa de recuperar o 

equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, existe um apelo à melhoria da educação, 

torna-se de suma importância o conhecimento de como se dá o financiamento e 

a execução da oferta de serviços educacionais pelo setor público.  

No Brasil, a oferta pública de educação é de responsabilidade da União, 

dos estados e dos municípios, que, juntos, possuem a competência de manter e 

expandir três sistemas de ensino. Assim, o sistema legal vigente estabelece um 

modelo de financiamento que corresponde a essa estrutura. 

Nesse sistema de financiamento do setor educacional, a União aplica 

recursos na execução de programas próprios e transfere fundos aos estados e 

municípios. Os estados, por sua vez, somam suas receitas com os recursos 

recebidos da União que devem ser usados para a manutenção e expansão dos 

seus sistemas de ensino. Por fim, os municípios, que recebem recursos da União 

e dos estados, também investem nos sistemas de ensino de sua competência. 

A legislação brasileira é bem especifica quanto ao financiamento e à 

fonte de recursos para suprir os serviços educacionais. No entanto, por 

dificuldades metodológicas e pouca informação, não existe um modo de legislar 

sobre a eficiência do setor educacional. Assim, essa dissertação busca mensurar 

a eficiência desses gastos públicos na oferta desses serviços.  

Os governos, sejam a nível federal, estadual ou municipal, têm criados 

indicadores de rendimento no ensino básico. Por meio desses indicadores e de 

uma metodologia adequada, é possível analisar o impacto dos investimentos 

                                                      
1 Nessa dissertação, não levaremos em conta o financiamento do setor educacional pelas 
famílias e pelo setor privado. 
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públicos em educação no rendimento médio dos alunos da rede de educação 

pública.  

Dessa forma, esse trabalho utilizou o indicador IDEB, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, que reúne, em um só indicador, o fluxo 

escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar obtidos na Prova Brasil para os municípios e 

varia de 0 a 10. O IDEB objetiva reportar os resultados das avaliações em larga 

escala de forma mais clara e permite traçar metas de qualidade para os 

sistemas. Também foram utilizadas outras variáveis para representar o 

rendimento dos alunos, como: Taxa de Evasão, Taxa de Distorção Idade-Série, 

Taxa de Repetência e Taxa de Promoção.  

A metodologia empregada para mensurar a eficiência dos investimentos 

públicos em educação foi um modelo econométrico, baseado em dados de corte 

transversal ao longo do tempo. Assim, foi escolhido, por meio de testes 

estatísticos, o melhor modelo entre um modelo de efeitos fixos, efeitos aleatórios 

e um pooled. 

Além dessa introdução, essa dissertação é composta por mais três 

seções. Na segunda seção, encontra-se a revisão de literatura, em que é 

abordada a legislação brasileira sobre a educação básica e trabalhos anteriores 

sobre o tema. Na terceira seção, tem-se a explicação da metodologia utilizada. 

Na quarta, encontra-se a discussão e análise dos resultados e, por fim, na seção 

cinco, estão as considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Referencial Teórico 

Para Ribeiro (2010), a educação é o fator principal para a formação 

social e cultural da humanidade, dado que, quando o ser humano vive em 

sociedade, ele produz e reproduz valores no meio em que está inserido.  

Em um relatório para o Instituto de Desenvolvimento Econômico do 

Banco Mundial em 2003, o presidente do Banco Mundial, James Wolfenson 

afirma que a capacidade das nações e das pessoas de aprender, adaptar as 

lições ao seu próprio contexto rapidamente e traduzir o aprendizado em ações 

são componentes críticos para um desenvolvimento bem-sucedido, em uma 

economia global, que depende cada vez mais de conhecimento da informação. 

Ele continua o relatório destacando que esses pontos assumem 

relevante importância em um mundo caracterizado pelo rápido crescimento do 

comércio e do investimento, assim como uma taxa vertiginosa de mudança 

tecnológica, maior integração econômica entre as nações, novos materiais 

resultados de conhecimentos e globalização de indústrias. A aprendizagem 

sempre esteve no cerne da mudança econômica das nações.  

Essas mudanças possibilitam o que chamamos de processos de 

transformação econômica e possuem quatro fases distintas. No período inicial 

de gestação, que começa na economia anterior, sugere-se a necessidade de 

investimento em educação e pesquisas que criem novos conhecimentos. 

Implica, também, na capacidade de adotar conceitos e estratégias de 

desenvolvimento de outros lugares e adaptar na aplicação em um contexto 

diferente. Na fase seguinte, há um crescimento rápido, durante o qual os 

impulsionadores da mudança modificam-se de incubação para aplicação. Por 

conseguinte, a fase de maturidade, marcada pelo crescimento estável, e, por fim, 

o envelhecimento, em que o crescimento começa a declinar (WORLD BANK, 

2003). 

Isto posto, a cada onda de mudança, as economias movem-se, por meio 

dessas quatro fases, cada vez mais rapidamente e em curtos períodos de tempo. 

Enquanto algumas partes do mundo passaram de uma economia agrária para 
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uma economia globalizada ao longo de dois séculos, outras enfrentaram esse 

desafio dentro de somente uma geração. Logo, a necessidade de aprender, 

compreender e tomar decisões adaptativas é cada vez mais necessária. 

Assim, a questão da educação é de suma importância para o 

crescimento de uma nação e deve ser prioridade na agenda social de políticas 

públicas. No cenário internacional, um país que vem se destacando nos 

investimentos em educação é a China. 

Para um país com as dimensões da China, gerir a educação pública 

sempre foi um desafio colossal. Juntas, Beijingm Jiangsu, Guangdong e 

Shangai, essas quatro economias sozinhas têm mais de 233 milhões de 

pessoas, mais do que o Brasil, três vezes a população da Alemanha e 

aproximadamente quatro vezes a população da França (OCDE, 2016). 

Conforme o estudo da OCDE sobre a educação na China, essa nação 

possuía 260 milhões de jovens, mais de 15 milhões de professores e cerca de 

540 mil escolas, sendo o maior sistema de educação no mundo. Lá, há pouco 

envolvimento da iniciativa privada no setor escolar.  

Nas duas últimas décadas, foram realizadas reformas massivas no 

sistema educacional da China e, nesse período, o país experimentou 

crescimento rápido e abrangente.  

Com relação aos valores empregados pela administração pública 

nacional, verificou-se, conforme o gráfico 1, um crescimento médio de 19% nos 

últimos dez anos (de 2005 a 2014) devido aos diversos recursos direcionados, 

obrigados por leis, para a educação. 
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Gráfico 1. Fundos totais e do Governo para educação na China.

 
Fonte: National Bureau of Statistics of China (2016). 

Gráfico 2. Fração dos gastos em educação por fonte de fundos – 2014.  

 
Fonte: National Bureau of Statistics of China (2016). 

Fato é que a China tem como prioridade nacional a educação e presta 

muita atenção aos fundos aplicados para esse fim, uma vez que as fontes de 

fundos são diversas, vide Gráfico 2. Tributos, taxas, fundos de empresas, 

doações, fundos de investimento de escolas privadas e fundo próprio são alguns 

dos canais criados para alavancar recursos, na proporção adequada, bem como 

a estabilidade são importantes para o sistema e há consciência nacional disso. 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bi
lh

õe
s 

de
 Y

ua
n

Educational Funds Government Appropriation  for Education

80,53%

0,40%

0,24% 16,54%

2,28%

Government Appropriation
for Education

Funds invested by private
schoolfounders

Donations and fund-raising

Institucional income

Others funds



18  

Departamentos de administração educacional, em todos os níveis, são 

necessários para fortalecer a supervisão de escolas e organizações por meio da 

avaliação financeira, auditoria interna e inspeções especiais. Depois da  

inspeção, os resultados devem ser utilizados efetivamente. Toda administração 

deve esperar que os departamentos liguem os resultados para avaliações de 

desempenho e alocações de recursos. Dessa forma, o governo espera fazer uso 

real do sistema de inspeção, criando um sistema padronizado de gestão. 

Após essa explanação, em linhas gerais, sobre o papel da educação 

para o desenvolvimento econômico e de como a educação foi tratada nos últimos 

anos na China, um país emergente, que vem investindo massivamente nessa 

área, é o momento de falar sobre a educação pública brasileira. Ressalta-se, por 

oportuno, que o sistema educacional no país retromencionado não é o objeto da 

presente dissertação, sendo sua referência utilizada apenas para fins didáticos. 

2.2.  A Educação Pública no Brasil 

No Brasil, a Constituição de 1988 determinou as responsabilidades do 

Estado para com a educação. Com o passar dos anos, foram aprovadas 

emendas à constituição para melhor atender a algumas questões não 

especificadas no texto original. Assim, a relação entre nível de ensino e idade do 

indivíduo, no sistema educacional brasileiro, materializa-se, na forma da lei, 

como explicado a seguir.  

O texto original da constituição, em seu artigo 208, determinava como 

obrigatoriedade e gratuidade apenas o Ensino Fundamental, sem especificação 

de idade. No entanto, a Emenda Constitucional 53 de 2009 determinou como 

dever do Estado a garantia da Educação Básica dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos, bem como assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Dentro dessa faixa 

etária, estão três níveis de ensino: infantil, fundamental e médio. Esses níveis de 

ensino são especificados para cada idade da seguinte maneira: 

A educação infantil será oferecida em: creches [...] para crianças de 

até três anos de idade e pré-escolas para crianças de quatro e cinco 
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anos de idade (Artigo 30, incisos I e II da Lei 9.394/1996, com redação 

dada pela Lei nº 12.796/2013).  

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade [...] 

(Artigo 32 da Lei 9.394/1996, com redação dada pela Lei nº 

11.274/2006).  

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos [...] (Artigo 35 da Lei 9.394/1996). 

A lei 9.394 de 1996 ficou conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Conforme essa lei, a Educação Básica, no Brasil, 

corresponde à educação Pré-Escolar, ao Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio. Essa lei define como principal atributo da educação básica o 

estabelecimento de mecanismos para assegurar o desenvolvimento dos 

educandos, assim como proporcionar uma formação indispensável para o 

exercício da cidadania, tornando-os aptos para o mercado de trabalho e para 

continuarem os estudos. 

Dessa maneira, a legislação brasileira buscou a universalização do 

ensino básico, com um investimento crescente, como pode ser observado na 

tabela a seguir, o que ainda não tinha ocorrido em constituições anteriores. 

Entretanto, conquanto tenha havido uma evolução nesse ponto, dados os 

recursos escassos, esse processo de universalização nem sempre é 

acompanhado de eficiência. Assim, a prestação de um serviço de educação 

básica de qualidade ainda é um desafio do Estado brasileiro.  
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Tabela 1. Percentual do PIB investido em educação por nível de ensino. 
 

Na Tabela 1, tem-se a proporção do PIB investida em educação pelo 

governo federal. Como observado nessa tabela, os recursos destinados para a 

educação, em proporção do PIB, são, em sua maioria, destinados ao ensino 

básico. No caso do Ceará, o estado passou por grandes transformações e tem 

se destacado no cenário nacional na eficácia dos gastos em educação. 

 

 

 

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB  
(%) 

Todos os 
Níveis de 
Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino 
Médio 

 Educação 
Superior  

De 1ª a 4ª  
Séries ou 

Anos 
Iniciais 

De 5ª a 8ª  
Séries ou 

Anos Finais 

                

2000 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,7 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,7 3,8 0,3 1,6 1,3 0,5 1,0 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,8 

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9 

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9 

2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,8 

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0 

2012 5,9 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0 

2013 6,0 4,9 0,6 1,6 1,5 1,1 1,1 

2014 6,0 4,9 0,7 1,6 1,5 1,1 1,2 

                
Fonte: Inep/MEC – Tabela elaborada pela Deed/Inep.  
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2.3. A Educação Pública no Estado do Ceará, um Breve Histórico 

Com o programa Todos pela Educação de Qualidade para Todos, em 

1995, Tasso Jereissati, governador do estado à época, iniciou seu segundo 

mandato. No período compreendido entre 1995 e 2002, como em outras 

unidades da federação, o estado do Ceará deu passos importantes na direção 

da universalização do Ensino Fundamental e na expansão do Ensino Médio. O 

projeto em epígrafe imprimiu forte ênfase na participação e mobilização da 

sociedade pela educação. Registra-se que algumas peculiaridades foram 

determinantes no processo desenvolvido na educação cearense nesses oito 

anos, entre elas, duas merecem destaque: o processo de seleção técnica e 

eleição de diretores e o acelerado processo de municipalização do Ensino 

Fundamental (VIEIRA, 2007). 

Ainda conforme Vieira (2007), o processo de seleção e eleição de 

diretores pela própria comunidade escolar foi introduzido na rede estadual de 

ensino ainda em 1995, tendo se mantido desde então. Essa inovação 

representou alternativa positiva ao critério anterior de indicação política para a 

nomeação de cargos de direção nas escolas. Com isso, a eleição de diretores 

passou a ser mais participativa e, de maneira geral, com pessoas que 

conseguiram fazer gestões mais bem desenvolvidas em suas respectivas áreas. 

Entretanto, é importante destacar que algumas dificuldades apareceram 

durante o processo de implantação do sistema escolar descentralizado. Como 

exemplo, a autonomia escolar foi direcionada a extremos com oferta 

indiscriminada de disciplinas criadas ao bel-prazer por gestores nem sempre 

dotados de noções mais elementares sobre seus currículos. Dessa forma, na 

falta de um sistema de acompanhamento e controle de custos, foi difícil 

padronizar a manutenção e melhoria da rede física, pois cada escola se tornou 

uma pequena ilha, cujos poderes dos diretores floresceram nem sempre na 

direção certa do sucesso escolar (VIEIRA, 2007). 

Isso posto, havia a expectativa de que o desempenho escolar estivesse 

entre os melhores resultados do país no Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), no entanto, nos anos subsequentes, os resultados de 

aprendizagem vieram a piorar. 
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Noutro giro, nos anos de 2003 a 2006, com o programa Escola Melhor, 

Vida Melhor, o Governo do Estado do Ceará, visando um planejamento 

responsável que buscasse passar longe das diversas promessas não cumpridas 

anteriormente, definiu princípios orientadores e programas prioritários, os quais 

vieram a constituir o fio condutor de todo o trabalho realizado nos quatros anos 

de gestão da Educação Básica do governador Lúcio Alcântara. 

Um plano de educação simples e viável revelou-se uma estratégia 

adequada e importante na definição das políticas adotadas nesse período. O 

plano foi reproduzido em larga escala, divulgado em diversos fóruns e distribuído 

em toda a rede estadual, vindo a ser amplamente conhecido e discutido em todo 

o estado. 

Sendo a escola um espaço próprio à difusão do saber, todo o esforço 

nela realizado deve convergir para a aprendizagem daqueles para quem foi 

criada, sejam crianças, desde a mais tenra idade, sejam jovens e adultos. Por 

mais óbvia que tal afirmação pareça, era necessária a insistência. Tantos eram 

os problemas da prática, que a gestão corria o risco de desviar-se dessa 

finalidade aparentemente tão simples, de perder-se no emaranhado dos fios do 

novelo do cotidiano e isso, bem se sabe, não pode nem deve ocorrer (VIEIRA, 

2007).  

Para Vieira (2007), o sucesso de uma gestão escolar, em última 

instância, só se concretiza mediante o sucesso de todos os alunos. Daí porque 

era preciso manter como norte a gestão para uma comunidade de aprendizes. 

Nessa perspectiva, a preocupação central do Plano de Educação Básica Escola 

Melhor, Vida Melhor orientou-se para a garantia da qualidade da escola com foco 

na aprendizagem do aluno. 

A universalização do Ensino Fundamental representou importantes 

conquistas para amplos segmentos sociais antes excluídos do acesso escolar.  

Por sua vez, o interesse pela avaliação de sistemas educacionais em 

nosso país é relativamente recente. Foi somente a partir da década passada que 

passou a haver uma orientação para se instituir uma política nacional de 

avaliação, explicitada pela criação de um Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame 
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Nacional de Curso (ENC), conhecido como Provão. Tais instrumentos têm 

oferecido elementos para dimensionar os problemas relativos ao desempenho 

de estudantes brasileiros, mostrando que há muito a ser feito para que o Brasil 

possa alinhar-se aos países que têm obtido êxito na promoção do sucesso 

escolar de seus alunos (VIEIRA, 2007). 

Em sintonia com as políticas educacionais desenvolvidas pela União, 

surgiram também, no mesmo período, experiências de avaliações sistêmicas do 

desempenho escolar em diversas unidades da federação. O Ceará foi um dos 

primeiros estados da federação a criar um sistema estadual, em 1992, com uma 

experiência piloto de Avaliação do Rendimento Escolar dos Alunos de 4ª e 8ª 

séries (avaliação das quartas e oitavas), com uma amostra de 156 escolas da 

rede estadual e 14.600 alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental da 

cidade de Fortaleza. 

Passando por várias denominações e modificações ao longo de sua 

implementação, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 

Ceará (SPAECE) foi criado com a finalidade de subsidiar a formulação de 

políticas educacionais voltadas para a melhoria da aprendizagem com base na 

aferição do desempenho escolar de alunos. De uma amostra inicial restrita a 

apenas um município, o SPAECE foi gradativamente ampliado. Primeiro, 

estendendo-se aos quatorze municípios sedes das antigas Delegacias 

Regionais de Educação (DERE), hoje Coordenadorias Regionais de 

Desenvolvimento da Educação (CREDE), em número de 21. Em 2003, passou 

a atingir todas as cidades do Ceará, com uma amostra de 28.557 alunos de 8ª 

série do Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio. 

Essa avaliação, com tal abrangência, representou uma importante 

conquista para o Ceará. Registra-se que, em nenhum momento anterior da 

política educacional, houve a possibilidade de obter um panorama tão fidedigno 

do desempenho de estudantes nos conteúdos e séries avaliadas. 

Com o sistema implementado a partir de então, a rede pública cearense 

passou a contar com diferentes tipos de relatórios (Relatório Geral, Relatórios 

Regionais, Relatórios Pedagógicos e Boletins Escolares), que foram publicados 

e divulgados amplamente em todo o estado. Tal inovação possibilitou o trabalho 
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de instrumentos que auxiliavam as escolas a enxergarem seus próprios 

desempenhos, identificando fraquezas e potencialidades, o que representou 

importante instrumento de melhoria. 

Assim, uma análise macro e comparativa começou a ser realizada e 

questionamentos inevitáveis começaram a surgir. Por que algumas escolas 

estavam obtendo maior êxito na promoção do sucesso escolar que outras? O 

que isso tinha a ver com a gestão? 

Em se tratando de gestão, a busca deliberada por melhoria nos 

resultados fez com que um dos programas inicialmente previstos fosse, 

inevitavelmente, aperfeiçoado, qual seja: o aperfeiçoamento do processo de 

avaliação institucional e de análise dos resultados educacionais. 

Como consequência desse programa, foram criados dois importantes 

instrumentos de monitoramento das políticas: Gestão por Resultados (GPR) e o 

Sistema de Inclusão Social (SIS). 

A gestão por resultados é uma preocupação recente no campo da 

política educacional. Por tempo considerável, esta orientou-se para uma cultura 

de processos, remetendo para o presente desafio de construir uma cultura de 

resultados. É claro que promover a participação é componente indispensável do 

fazer pedagógico e, por isso, o Ceará tem perseguido os caminhos de uma 

gestão democrática, sendo, como já se viu, um dos poucos estados brasileiros 

a contar com uma experiência acumulada de mais de dez anos de escolha de 

dirigentes pela comunidade escolar. A democracia é um sistema de governo que 

busca a universalização dos direitos a todos, e a escola é lugar por excelência 

da promoção da educação de qualidade como um direito humano inalienável. 

Portanto, o sucesso escolar é que justifica a gestão democrática e não o 

contrário. É preciso buscar a qualidade e essa, de uma maneira ou de outra, 

expressa-se nos resultados obtidos pela escola. 

Os dirigentes que assumiram as escolas a partir de 2004 puderam contar 

com um poderoso instrumento de planejamento e gestão de resultados a seu 

alcance: a Gestão Integrada da Escola (GIDE). Cada escola passou, assim, a 

assumir maior responsabilidade na promoção do êxito de seus alunos. Não foi 

por acaso que a GIDE elegeu como metas pedagógicas o aumento da 
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aprovação, a redução do abandono, a melhoria dos indicadores do SPAECE e o 

aumento da aprovação em exames vestibulares e/ou concursos públicos. Além 

dessa ferramenta de gestão, as escolas públicas da rede estadual começaram 

a dispor do Sistema de Acompanhamento do Desempenho e da Rotina Escolar 

(SADRE), que possibilitava a interação on-line de todas as escolas com a 

CREDE e a SEDUC. 

A difusão dos resultados do SPAECE e a incorporação de indicadores 

de movimento escolar (taxas de aprovação e abandono, sobretudo) foram 

passos importantes para se construir uma cultura de avaliação. 

Contudo, é fato que o sucesso escolar depende da própria escola, dos 

seus professores e alunos, conjunto que, sinergicamente, deve funcionar em 

perfeita harmonia ou o mais próximo possível disso. Ensinar e aprender de forma 

contínua. Não se descobriu, ainda, uma fórmula que possa prescindir de esforço, 

dedicação e vontade. Por isso, encher o ambiente escolar de aprendizagem é 

tarefa da qual todos os sujeitos ativos do processo devem participar (alunos, 

professores, diretores, coordenadores, pais). Ao optar por trabalhar dessa forma, 

a gestão contribui para que a escola deixe de ser uma ilha e constitua, na 

comunidade, o que precisa e deve ser (PAIVA, 2016). 

Registra-se que o uso de indicadores não é capaz, ainda, de traduzir 

perfeitamente a qualidade escolar em termos satisfatórios e, talvez, a 

complexidade da educação não permita a conclusão desse objetivo, entretanto, 

a possibilidade de iniciar a análise dos resultados disponíveis e, com eles, 

trabalhar iniciou uma cultura de avaliação, caminho indispensável e sem retorno 

na construção de uma educação responsável e transparente. 

Nessa esteira, com resultados demonstrados de maneira bianual, o 

IDEB demonstrou, no resultado mais recente, em 2015, que o Ceará virou pauta 

entre educadores, gestores, e pesquisadores da área da educação devido ao 

avanço expressivo da rede pública nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

dentro do referido índice para aferir a qualidade do ensino no Brasil (PAIVA, 

2016). 
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2.4. Literatura Empírica  
  

A eficiência dos gastos com educação no Brasil e sua mensuração por 

métodos econométricos têm sido tema de vários estudos no Brasil. O trabalho 

de Zoghbi (2009) buscou analisar e avaliar o desempenho e a eficiência relativa 

dos estados do Brasil no que se refere aos gastos em educação a nível 

fundamental e médio. Para tanto, procurou-se construir indicadores de 

desempenho para estabelecer comparações entre os estados, no que se refere 

à eficiência na oferta de serviços educacionais pelos estados. 

Os resultados da pesquisa de Zoghbi (2009) mostraram que os entes 

federados que apresentam maior eficiência não necessariamente são os que 

apresentaram o melhor desempenho. Além disso, também foram poucos os 

estados com um índice de eficiência máximo, o que indica que poucos estão na 

fronteira de possibilidade. Isso sinaliza que, para a maioria dos estados, não é 

possível melhorar o desempenho utilizando o mesmo nível ou um menor nível 

de insumos. 

Na busca por obter os resultados do impacto dos recursos educacionais 

no desempenho escolar dos estudantes de 4a a 8a séries, dos municípios 

baianos, Meyer (2007) utilizou um modelo de regressão múltipla. Foram 

analisadas as escolas de 274 municípios baianos em que o Governo do Estado 

aplicou testes de rendimento de português e matemática. Entretanto, para esse 

modelo, o gasto público se mostrou ineficaz na área de educação. 

França e Gonçalves (2010) pautam sua pesquisa na tentativa de 

mensurar as diferenças de desempenho entre alunos da rede pública e privada. 

Com informações do SAEB de 2003, utilizou-se a metodologia do propensity 

score matching (PSM) para evitar problemas de seleção. 

Os resultados do modelo mostram uma grande diferença de desempenho 

entre alunos da escola pública e privada. Porém, essa diferença não foi atribuída 

ao gasto por aluno, mas sim a questões de renda familiar e regionais, além de 

aspectos de raça e gênero. 

O estudo de Oliveira (2016) analisa a relação entre gastos públicos 

municipais em educação e o rendimento médio dos alunos das escolas 

municipais de Goiás. Essa análise foi elaborada para avaliar o quanto os gastos 
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dos governos municipais em educação fundamental por aluno influenciam a nota 

média dos alunos em matemática e português. Os dados são das provas dos 

alunos da 4a série (5o ano) da rede de municípios de Goiás.  

Utilizando uma regressão quantílica, Oliveira (2016) selecionou os 25% 

dos municípios com pior resultado e os 25% com melhor resultado. Os anos 

escolhidos foram 2007, 2009, 2011 e 2013. Os resultados demonstram que os 

gastos em educação por aluno impactam positivamente nas notas médias, tanto 

em português quanto em matemática, em todos os quantis. Também se mostrou 

que, nos municípios com melhores médias, o gasto em educação por aluno 

tende a ter um maior impacto no rendimento do aluno. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Base de Dados 

Os dados que serviram de base para esse estudo foram obtidos 

juntamente à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, cujos valores se referem 

às despesas, por função, Educação Infantil e Fundamental, dos 184 municípios 

cearenses. Os valores estão expressos em termos per capita e foram atualizados 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA, contemplando a 

totalidade dos recursos envolvidos, como investimentos e folhas de pagamento. 

Também foram utilizadas variáveis referentes ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, assim como indicadores de fluxo 

escolar, como: Taxa de Evasão, Taxa de Distorção Idade-Série, Taxa de 

Repetência e Taxa de Promoção. Essas informações foram disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

O IDEB reúne, em um só indicador, o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar, obtidos na Prova Brasil para os municípios, variando de 0 a 10. O IDEB 

objetiva reportar os resultados das avaliações em larga escala de forma mais 

clara, permitindo traçar metas de qualidade para os sistemas. 

Para retratar o contexto socioeconômico de cada município, foi utilizado 

o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. Calculado pela Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, o índice é feito com base em 

estatísticas públicas oficiais, abrangendo as categorias saúde, renda e 

educação. Sua metodologia possibilita determinar se a melhora relativa ocorrida 

em determinado município decorre da adoção de políticas específicas ou se o 

resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais municípios. O índice 

varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade 

em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 

0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento da localidade. 

Os dados estão organizados num painel para os 184 municípios 

cearenses, sendo que os diferentes indicadores se encontram com 
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periodicidades distintas, a saber: IDEB (2007, 2009, 2011, 2013); Taxa de 

Promoção, Taxa de Repetência, Evasão (2008 a 2013) e Distorção Idade-Série 

(2007 a 2013). As variáveis utilizadas encontram-se resumidas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Descrição das variáveis utilizadas no modelo. 

Variável Descrição 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

Evasão Taxa de Evasão no Ensino Fundamental 

Distorção Idade-Série 
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino 
Fundamental 

Repetência Taxa de Repetência no Ensino Fundamental 

Promoção Taxa de Promoção no Ensino Fundamental 

Gasto Educação 
Gasto do Município com Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

IFDM Educação 
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - 
Educação 

IFDM Saúde Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - Saúde 

IFDM Renda 
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – 
Renda e Emprego 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.2 Estratégia Empírica 

Para tentar identificar a relação entre gasto com educação e qualidade 

do serviço prestado, em conformidade com o padrão e a estrutura dos dados, 

será utilizado um modelo de dados painel que considera a existência de efeitos 

não observados. 

Wooldridge (2010) aponta três possíveis abordagens para lidar com 

esse tipo de dados: modelos pooled, de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios. O 

primeiro caso se aplica quando se acredita que os coeficientes são os mesmos 

ao longo do tempo e entre as unidades cross-section, de modo que é possível 

reunir todos em uma única estimativa que pode ser realizada por Mínimos 

Quadrados Ordinários. Contudo, a presença de autocorrelação dos termos de 

erro pode tornar as estimativas por esse método ineficientes. 

De outra forma, a abordagem por efeitos fixos admite a presença de 

heterogeneidade entre as unidades cross-section, mas assume-se que esta não 
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varia no tempo, de modo que é possível removê-la, retirando a média temporal 

da variável dependente. Uma desvantagem de utilizar esse modelo é que não é 

possível incluir na estimação qualquer característica constante no tempo. 

Finalmente, o modelo de efeitos aleatórios também admite a presença de efeitos 

individuais, mas de forma não determinística, manifestando-se através de 

mudanças na variância do termo de erro. 

De maneira geral, os três modelos podem ser escritos como: 

𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝑢                                                  [Pooled] 

𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝛼 + 𝜀                                  [Efeitos Fixos] 

𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝑣 + 𝜀                           [Efeitos Aleatórios] 

Em que 𝑌  representa a indicador educacional i no ano t, 𝛼  é o fator fixo 

não observado para cada município ao longo do tempo e 𝑣  o elemento 

idiossincrático aleatório com média zero. Por fim, 𝑋  é um vetor de 

características que serão utilizadas como preditores no modelo (WOODRIDGE, 

2003). 

Greene (1997) sugere a aplicação de três testes estatísticos para definir 

a abordagem mais adequada: (i) Griffiths, Hill e Judge (1993), que consiste em 

estimar o modelo com a especificação por efeitos fixos e testar, conjuntamente 

por meio de uma estatística F, se os parâmetros do intercepto são conjuntamente 

iguais a zero, de forma que a rejeição dessa hipótese atesta que o modelo de 

efeitos fixos é mais adequado que o modelo pooled; (ii) Breusch-Pagan (1979), 

baseado no multiplicador de Lagrange, tem como hipótese nula que o modelo 

pooled é mais adequado que o modelo de efeitos aleatórios, e (iii) Hausman 

(1978), que analisa a correlação entre os interceptos e as variáveis explicativas, 

tem como hipótese nula que o modelo de efeitos aleatórios é mais adequado que 

o modelo de efeitos fixos. 

Dessa forma, serão estimadas cinco equações referentes aos cinco 

indicadores utilizados. Optou-se por logaritmizar os gastos com educação, de 

modo que o coeficiente possa ser interpretado como uma semielasticidade. De 

maneira mais direta, as equações estimadas terão a seguinte especificação 

descrita na Equação 1. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝛽 + 𝛽 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂_𝐸𝐷𝑈𝐶 + 𝛽 𝐼𝐹𝐷𝑀_𝐸𝐷𝑈𝐶𝐴ÇÃ𝑂 +  𝛽 𝐼𝐹𝐷𝑀_𝑆𝐴Ú𝐷𝐸 +

𝛽 𝐼𝐹𝐷𝑀_𝑅𝐸𝑁𝐷𝐴 + 𝜀                                                                   [1] 

Em que a variável dependente remete a cada indicador: IDEB, Evasão, 

Distorção Idade-Série, Promoção e Repetência e os parâmetros 𝛽 indicam a 

relação da respectiva variável com o indicador analisado. O parâmetro de maior 

interesse é 𝛽 , que deve reportar o efeito dos gastos com educação por aluno 

sobre a qualidade da educação, na forma aqui mensurada. 



32  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Análise Descritiva 

Os histogramas dos gastos por aluno com a educação dos municípios 

cearenses nos anos de 2007 e 2013 encontram-se apresentados no Gráfico 3. 

De forma geral, observa-se uma acentuada elevação do gasto no período, cuja 

média oscilou de R$ 2.066,04, em valores atualizados, para R$ 4.254,62 seis 

anos depois. Contudo, a dispersão do gasto por aluno também aumentou, com 

o desvio padrão elevou-se de R$ 236,81 para R$ 476,63, e a amplitude foi de 

R$ 2.120,84, em 2007, para R$ 2.950,95 em 2013. 

A análise global das estatísticas descritivas, disponíveis na Tabela 1, 

revelam que o gasto médio na área foi de R$ 3.270,59 por aluno no período, com 

desvio padrão de R$ 883,23, indicando que a maioria dos municípios se 

encontram entre R$ 1.500 e R$ 5.000 de gasto per capita.  

Os valores extremos foram de R$ 1.115,76, no município de Jati, situado 

na Região do Cariri, no ano de 2007, e o maior valor, de R$ 6.289,15, foi 

observado no município de Mulungu, no Maciço de Baturité, no ano de 2012. 

 

Gráfico 3. Gastos com Educação por aluno dos municípios cearenses. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Ainda de acordo com as informações disponíveis na Tabela 1, constata-

se que, em média, o IDEB das escolas cearenses situou-se em torno de 4,34 
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pontos, com desvio padrão de 0,91 pontos. O município com pior desempenho 

foi Ipaumirim, no centro sul do estado, no ano de 2007, com IDEB de 2,3, 

enquanto o município de Sobral teve o melhor resultado com 7,8 pontos. Cabe 

destacar que o gasto médio por aluno, em Sobral, foi duas vezes maior do que 

em Ipaumirim. 

No que diz respeito ao fluxo escolar, percebe-se que as taxas de evasão 

foram relativamente baixas no estado, inferiores a 5%, contudo, houve um caso 

extremo em Fortaleza, que apresentou 15,1% de evasão em 2008. Da mesma 

forma, as taxas de promoção e repetência mostraram-se moderadas, com média 

de 83% e 10% respectivamente. Contudo, no caso da repetência, mais uma vez 

Ipaumirim figurou com o pior desempenho, com 30% de seus alunos nessa 

situação. 

Na contramão dos resultados anteriores, a Taxa de Distorção Idade-

Série, que traduz qual a proporção de alunos com idade superior àquela 

correspondente à série que frequenta, mostrou-se bastante elevada, em torno 

de 25%. Isso indica que cerca de um quarto dos alunos tiveram algum problema 

ao longo da vida escolar, seja pela entrada tardia na escola seja por reprovações 

e abandonos. 

A análise dos componentes do IFDM revela os contrastes entre as 

cidades cearenses, uma vez que algumas figuram com valores considerados 

elevados, enquanto outras amargam resultados bastante ruins. No fator saúde, 

Itaiçaba, situada no litoral leste do Ceará, recebeu nota máxima; em 

contraposição, Ibicuitinga, no Vale do Jaguaribe, aparece como o pior no quesito 

Emprego e Renda. 
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Tabela 1. Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas 

Variável Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Obs. 

IDEB 

Overall 4,34 0,91 2,30 7,80 
N =     
733 

between  0,50 3,23 6,65 n =     184 

Within   0,76 2,11 6,74 T =       4 

Evasão 

Overall 4,58 1,67 1,20 15,10 
N =   
1104 

between  1,27 2,35 10,47 n =     184 

Within   1,09 -0,29 12,28 T =       6 

Distorção Idade-Série 

Overall 25,56 8,14 1,73 51,17 
N =   
1288 

between  7,08 4,11 42,25 n =     184 

Within   4,05 13,52 43,93 T =       7 

Tx. Repetência 

Overall 10,57 5,18 0,70 30 
N =   
1104 

between  3,82 0,98 20,68 n =     184 

Within   3,50 -1,91 24,14 T =       6 

Tx. Promoção 

Overall 83,56 6,21 62,20 96,40 
N =   
1104 

between  4,71 71 95,80 n =     184 

Within   4,07 68,63 97,56 T =       6 

Gasto com Educação 

Overall 3270,59 883,23 1115,76 6289,15 
N =   
1277 

between  271,55 2761,08 4339,50 n =     184 

Within   840,77 1011,48 5854,62 T =       7 

IFDM Educação 

Overall 0,67 0,07 0,39 0,93 
N =   
1288 

between  0,05 0,54 0,81 n =     184 

Within   0,06 0,52 0,84 T =       7 

IFDM Saúde 

Overall 0,70 0,11 0,28 1 
N =   
1288 

between  0,09 0,40 0,92 n =     184 

Within   0,06 0,47 0,91 T =       7 

IFDM Renda e 
Emprego  

Overall 0,42 0,11 0,13 0,88 
N =   
1288 

between  0,09 0,28 0,84 n =     184 

Within   0,06 0,21 0,58 T =       7 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Em uma primeira investigação em busca de evidências da relação entre 

gasto e qualidade da educação, traçou-se um diagrama de dispersão entre a 

despesa por aluno e o resultado do município no IDEB. Os resultados podem ser 

observados no Gráfico 4. As duas variáveis aparentam guardar uma relação 
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crescente, mas com maior dispersão entre os valores mais altos. Isso indica que 

existem municípios com o mesmo nível de gasto por aluno, com resultados 

bastante diferentes no IDEB. Para maiores conclusões, faz-se necessário 

prosseguir com a estratégia empírica apontada. 

Gráfico 4. Gasto com Educação vs. IDEB. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

4.2.  Resultados da Estimação  

Conforme descrito na seção de metodologia, o primeiro passo para 

definir a abordagem mais adequada para lidar com as idiossincrasias não 

observadas é proceder com o conjunto de testes, assim como sugerido por 

Greene (1997). Os resultados encontram-se disponíveis na Tabela 2. 

O primeiro teste, proposto por Griffiths, Hill e Judge (1993), aponta para 

a rejeição da hipótese nula de que o intercepto é o mesmo para todos os 

municípios, indicando que o modelo de efeitos fixos é mais adequado do que o 

modelo pooled para todos os indicadores. Da mesma forma, o teste de Breusch-

Pagan (1979), aponta que, em todos os casos, existe correlação serial no termo 
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de erro, e, portanto, o modelo com efeitos aleatórios seria mais indicado que o 

modelo de dados empilhados. 

Por fim, o teste de Hausman (1978), aponta que não existem diferenças 

sistemáticas entre os estimadores de efeitos fixos e aleatórios para os 

indicadores IDEB e Evasão, indicando que a utilização de efeitos aleatórios seria 

a mais recomendada, uma vez que este tende a produzir coeficientes mais 

eficientes assintoticamente. Já para os demais indicadores, o teste de Hausman 

rejeita a hipótese nula de igualdade, de modo que se deve optar pelo modelo de 

efeitos fixos. 

Tabela 2. Testes de Especificação 

Teste IDEB Evasão 
Distorção 

Idade-
Série 

Tx. 
Repetência 

Tx. 
Promoçã

o 

Griffiths, Hill e 
Judge (1993) 

3.89 7.11 17.63 10.06 10.72 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Breusch-Pagan 
(1979) 

182.48 627.83 1628.76 939.54 977.74 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Hausman 
(1978) 

6.67 6.75 49.49 14.20 17.66 

(0.15) (0.15) (0.00) (0.01) (0.00) 
Modelo mais 
adequado 

Efeitos 
Aleatórios 

Efeitos 
Aleatórios 

Efeitos 
Fixos 

Efeitos 
Fixos 

Efeitos 
Fixos 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: p-valor entre parênteses. 

Os resultados da estimação podem ser observados na Tabela 3. De 

forma geral, os modelos apresentam bom ajustamento, gozando de significância 

global dos parâmetros conforme aferida pela estatística de Wald. Os coeficientes 

de ajustamento também se apresentam em magnitude satisfatória, variando de 

0,25 para a Distorção Idade-Série a até 0,84 no caso do IDEB, isso indica que a 

variação das covariadas é capaz de explicar uma parte considerável da variação 

dos indicadores educacionais. 

A relação entre gasto educacional e IDEB mostrou-se positiva e 

estatisticamente significante, com 99% de confiança. Assim, uma elevação de 

1% no gasto por aluno tenderia a elevar em 0,75 pontos o indicador. Isso indica 

que o gasto com educação infantil e fundamental dos municípios cearenses 

traduziu-se em uma melhor performance dos alunos nas avaliações externas. 
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Tabela 3. Resultados da Estimação. 

  IDEB Evasão Distorção Idade-Série Tx. Repetência Tx. Promoção 

Gasto com Educação 
0.749* -0.502*** -3.850* -4.603* 5.173* 

(0.07) (0.28) (0.87) (0.67) (0.84) 

IFDM Educação 
7.742* -9.152* -12.380* -35.131* 41.428* 

(0.48) (1.17) (4.33) (2.64) (3.45) 

IFDM Saúde 
0.239 -0.606 -8.138* -3.573 4.058 

(0.19) (0.63) (2.67) (2.64) (2.95) 

IFDM Renda e Emprego  
-0.463*** -0.242 -0.720 2.554 -3.121*** 

(0.27) (0.45) (2.14) (1.56) (1.72) 

Constante 
-6.861* 15.419* 70.863* 73.385* 11.735** 

(0.42) (1.84) (4.91) (4.26) (5.14) 

R2 0.8364 0.2733 0.2516 0.6246 0.6277 

Observações 729 1093 1277 1093 1093 

Wald (chi2) 1767.10 249.88 59.35 189.82 184.30 

Prob>chi2 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: erro-padrão robusto entre parênteses. ***Sign. 10%, **Sign. 5% e *Sign. 1%.
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O gasto também se mostrou relevante para explicar o fluxo escolar, 

havendo evidências de que este foi significativamente favorecido em municípios 

com maior valor investido na área. O gasto por aluno está correlacionado 

positivamente com a taxa de promoção e negativamente com as taxas de 

repetência, evasão e distorção idade-série. 

A melhoria do desempenho e do fluxo escolar podem derivar da maior 

capacidade de atendimento das redes, o que pode ser traduzido em melhores 

serviços prestados aos alunos. Entre estes, pode-se citar melhor infraestrutura 

física das escolas, como bibliotecas, laboratórios e salas de aula mais bem 

equipadas, melhor qualidade da alimentação e transporte escolar, assim como 

maior motivação dos profissionais envolvidos com o recebimento de bônus ou 

maiores salários. 

Os três vetores do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM, 

mostraram-se relevantes para explicar a qualidade da educação nos municípios. 

O fator Educação foi aquele cujo efeito foi o mais disseminado, indicando 

positivamente o IDEB e a Taxa de Promoção e negativamente a Evasão, 

Repetência e Distorção Idade-Série. Esse último indicador também parece estar 

negativamente correlacionado com o IFDM Saúde. 

Por fim, o IFDM Renda e Emprego, ao contrário do que seria inicialmente 

esperado, parece impactar negativamente (a 90% de confiança) tanto o IDEB, 

como a Taxa de Promoção. Esse resultado já é conhecido na literatura, que 

aponta que, quando o mercado de trabalho se encontra aquecido, eleva-se o 

custo de oportunidade de permanecer na escola, podendo haver um estímulo a 

desistência ou à conciliação de trabalho e estudos. 

Assim, depreende-se dos resultados que a disponibilidade de recursos 

afetou positivamente a qualidade da educação municipal no estado do Ceará. A 

relação mais forte identificada foi entre o gasto e o IDEB, apesar de terem sido 

observados coeficientes estatisticamente significantes para todas as variáveis 

de fluxo escolar. Espera-se ter contribuído para a literatura em função do 

enfoque dado ao estado do Ceará, que vem apresentando expressivos 

resultados no campo educacional nos últimos anos. 
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4.3 Teste de Causalidade 

Os resultados obtidos na estimação do modelo devem ser entendidos 

como correlações, não adquirindo necessariamente um sentido de causalidade. 

Dessa forma, abre-se a possibilidade de os gastos com educação serem 

dependentes dos resultados educacionais, uma vez que os municípios recebem 

mais recursos em função dos bons resultados alcançados. 

Para tentar contornar essa limitação e se aproximar da interpretação 

causal, procedeu-se com o teste de Causalidade de Granger. Tal procedimento 

consiste na estimativa de um modelo, o qual inclui as defasagens da variável 

explicativa que pode estar causando a variável dependente, no caso, gasto com 

educação, assim como testa, conjuntamente, os coeficientes das defasagens por 

meio de um teste de Wald. 

A intuição por trás desse método é que, se o gasto com educação causa 

os resultados encontrados para os indicadores educacionais, deve haver 

precedência temporal entre estes, ou seja, os valores passados do gasto devem 

ser relevantes para prever tais indicadores. Logo, em virtude da pequena 

dimensão temporal do painel utilizado, testou-se modelos com até três 

defasagens. Os resultados podem ser observados na Tabela 4. 

Tabela 4. Resultado do Teste de Causalidade entre Gasto com Educação e os 
Indicadores Educacionais considerados. 

Número de Lags 1 2 3 

IDEB 
475.87 275.35 59.45 

(0.000) (0.000) (0.000) 

Evasão 
293.50 95.74 47.16 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Distorção Idade-Série 
167.42 131.46 82.63 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Tx. Repetência 
614.48 207.42 67.29 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Tx. Promoção 
624.30 217.39 76.10 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: p-valor entre parênteses. 



40  

Os resultados ratificam a ideia de que o gasto com educação causa, no 

sentido de Granger, os indicadores considerados, uma vez que, em todos os 

casos, rejeita-se a hipótese nula de que as defasagens do gasto são 

insignificantes para explicá-los. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é de fundamental importância para o crescimento 

econômico de um país, sendo essa relação há muito conhecida. Apesar disso, 

persiste o desafio de educar adequadamente todos os cidadãos, especialmente 

nos países em desenvolvimento. Nesse contexto, a educação básica parece ser 

a forma mais efetiva de superar essa barreira, devendo concentrar maior atenção 

dos gestores públicos. 

Em vista disso, o Brasil tem intensificado o investimento em educação 

nas últimas décadas. Dessa forma, medir a efetividade desse gasto torna-se um 

problema central para legitimá-lo frente à sociedade. A relação entre gasto e 

qualidade educacional, apesar de intuitiva, não é consenso entre os 

pesquisadores, existindo evidências favoráveis e contrárias à sua efetividade. 

Assim, visando lançar luz sobre essa associação, o presente trabalho 

investigou se os investimentos em educação dos municípios cearenses 

refletiram-se em melhoria da qualidade da educação ofertada. Mais 

especificamente, analisou-se, para um painel dos municípios entre 2007 e 2013, 

a despesa, por aluno, na subfunção Educação Infantil e Ensino Fundamental, e 

seu impacto sobre o desempenho dos municípios no IDEB, na Taxa de Evasão, 

Taxa de Distorção Idade-Série, Taxa de Repetências e Taxa de Promoção. Para 

controlar o contexto socioeconômico dos municípios, utilizou-se o IFDM, nas 

dimensões Educação, Saúde e Emprego e Renda. 

Os resultados apontam que o gasto realizado está positivamente 

correlacionado com a performance do município nas avaliações externas, 

refletido pelo IDEB, assim como a Taxa de Promoção. Por outro lado, o gasto 

por aluno relaciona-se negativamente com a evasão, distorção e repetência. 

Dessa forma, infere-se que os recursos foram corretamente aplicados, tendo 

sido traduzidos em resultados, nos termos analisados. 

A melhora do desempenho e do fluxo escolar podem derivar da melhor 

infraestrutura física das escolas, melhores serviços como alimentação e 

transporte escolar, assim como maior motivação dos profissionais envolvidos 

com o recebimento de bônus ou maiores salários. 
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