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RESUM0

Este trabalho avalia os impactos da educação no desenvolvimento econômico do estado 
Ceará no período compreendido entre anos de 2000 e 2011. Utiliza como base teórica a 
Teoria do Capital  Humano que estabelece que a qualificação da força de trabalho é 
fundamental para a promoção do desenvolvimento de um País, região ou estado. Para 
atingir ao objetivo de aferir a relação causa efeito da educação sobre a formação do PIB 
do Ceará e dos seus 184 municípios, o trabalho utiliza dados do Censo Demográfico de 
2010 e das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD) entre os anos de 
2000  e  2011.  Os  procedimentos  metodológicos  adotados  para  tentar  medir  estes 
impactos estão divididos em duas etapas. Na primeira, usam-se as séries de PIB dos 
municípios  cearenses  em  valores  nominais  coletados  das  PNAD  daquele  lapso  de 
tempo. Os valores nominais são corrigidos utilizando-se o Índice Geral de Preços da 
Fundação Getúlio Vargas como deflator. Os PIB foram corrigidos para valores de 2013. 
Como  variáveis  explicativas  nesta  etapa  das  análises  utilizam-se:  percentagem  da 
população  maior  de  15  anos  que  se  declarou  analfabeta;  e  a  escolaridade  média 
observada no estado. Na segunda etapa da análise, hierarquizam-se em ordem crescente 
do PIB de 2010 todos os 184 municípios cearenses. Como esta análise foi feita em corte 
seccional,  não  há  necessidade  de  proceder-se  a  correção  dos  valores  nominais  dos 
municípios. Uma vez hierarquizados pelos respectivos PIB agregados, os municípios 
cearenses foram agrupados em quatro quartis. Nos primeiro 25% estavam aqueles com 
menores PIB. Assim por diante, de tal sorte que no último quartil constaram os 25% de 
maiores  PIB agregados.  Neste  caso as  variáveis  explicativas  foram: percentagem da 
população maior de 25 anos que não havia cursado o nível elementar e a percentagem 
da  população  do  município  que  tinha  cursado  o  nível  médio  completo,  superior 
incompleto e superior completo. Em seguida procede-se análises de regressão para os 
184  municípios,  com  um  todo  e,  posteriormente,  dentro  dos  quartis.  A  hipótese 
subjacente a esta segunda forma de análise é que nos quartis de maiores PIB os níveis 
de escolaridade devem impactar de forma diferente do que o fazem naqueles municípios 
de  menores  PIB.  Os  resultados  mostraram  que  a  escolaridade  média  impacta 
positivamente o PIB dos municípios e a taxa de analfabetismo o faz de forma negativa, 
como esperado.  Nos municípios os resultados também mostram que níveis maiores de 
escolaridade impactam o PIB e que isto ocorre de forma diferenciada nos diferentes 
quartis. Desta forma as hipóteses subjacentes desta pesquisa se confirmam e se tornam 
num subsidio importante  para a  Teoria  do Capital  Humano e para  a  formulação de 
politicas públicas para o Ceará.

Palavras-chaves: Educação, PIB; Teoria do Capital Humano; Taxa de analfabetismo; 
escolaridade media; desenvolvimento econômico.



ABSTRACT

This paper evaluates the impact of education on economic development over the Ceará 
State of Ceará in the period from 2000 to 2011. It uses, as theoretical basis, the Human 
Capital  Theory.  The assumptions of this theory inform  that the qualification of the 
workforce is the key to promoting  development of a country, region or state. To achieve 
the goal of measuring the cause-effect relationship of education on the formation of 
Ceará's GDP and its 184 municipalities, this work uses data from the 2010 Census and 
from Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD) between the years 2000 
and 2011. The methodological procedures adopted to try to measure these impacts are 
divided  into  two  stages.  In  the  first  one,  the  GDP  series  of  the  Ceará  State 
municipalities, in nominal values collected from PNAD from that period of time, are 
used. The nominal values are corrected using the General Price Index of the Fundação 
Getúlio Vargas as deflator.  The GDP were corrected to 2013 values. As explanatory 
variables at this stage it was used: percentage of population over 15 years self-declared 
illiterate; and average (years) schooling observed in the State. In the second stage of 
analysis,  hierarchical  positions  in  increasing  order  of  2010  GDP  of  all  184 
municipalities of Ceará are taken. As this analysis was cross-sectional, that was no need 
for the correction of the nominal value of the municipalities. Once prioritized by their 
aggregate GDP, the municipalities of Ceará were grouped into four quartiles. In the first 
25% were  selected those with lower GDP. So on, in such a way that the last quartile 
consisted  of  the  25% municipalities  with larger  aggregate  GDP.  In  this  case  the 
explanatory variables were: percentage of population over 25 who had not attended the 
elementary level, and the percentage of the population who had completed high school, 
attended college or completed college education. Then, regression analysis are made for 
the 184 municipalities as a whole, and then into quartiles. The hypothesis behind this 
second form of analysis is that education levels should impact differently on the higher 
quartiles of GDP than it does on those of smaller GDP. The results showed that the 
average education impacts positively over GDP of the municipalities and the illiteracy 
rate impacts negatively, as expected. In municipalities the results also show that higher 
levels of education  also impact positively the GDP and that this occurs differently in 
different quartiles. Therefore the underlying assumptions of this research are confirmed 
and become an important subsidy to the Theory of Human Capital and the formulation 
of public policies for Ceara State.

 

Key Words: Education, GDP; Theory of Human Capital; Illiteracy rate; Average 
schooling; economic development.
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1. INTRODUÇÃO

Temos dispendido somas imensas com os pobres, tendo toda a razão para 
crer que assim tendemos a agravar constantemente sua miséria. Mas na sua 
educação […], que é talvez o único modo ao nosso alcance de melhorar a 
sua  condição,  e  de  torná-los  homens  mais  felizes  e  cidadãos  mais 
pacíficos,  temos  sido  miseravelmente  deficientes  […].  Na  tentativa  de 
melhorar  a  condição das  classes  trabalhadoras  da sociedade nosso alvo 
deveria ser elevar esse padrão o mais alto possível, cultivando espirito de 
independência, orgulho sóbrio, e gosto pela limpeza e conforto. O efeito de 
um bom governo em estimular hábitos de prudência e respeitabilidade nas 
classes mais baixas da sociedade já foi enfatizado; mas certamente esse 
efeito  sempre  será  incompleto  na  ausência  de  um  bom  sistema  de 
educação; e, de fato, pode-se dizer que nenhum governo pode aproximar-
se  da  perfeição  enquanto  deixar  de  prover  a  instrução  do  povo.  Os 
benefícios  derivados  da  educação  estão   entre  aqueles  que  podem  ser 
aproveitados sem restrições impostas pelo tamanho da população; e, como 
está ao alcance dos governos conferir esses benefícios, é indubiltalvemente 
seu dever faze-lo. (Malthus, 1973: 212 e 215)

A  educação  possui  papel  essencial  no  desenvolvimento  econômico. 

Através de uma educação de qualidade é possível  identificar um maior  acesso ao 

mercado de trabalho, aumento da renda, diminuição das desigualdades sociais, maior 

inclusão social, desenvolvimentos de tecnologias, que proporcionarão o incremento 

da riqueza com maior participação dos sujeitos sociais.

Falar de educação não se trata apenas de aspectos humanitários em busca 

do bem estar social, é também um caminho para o acumulo de capital humano dado 

através da sua capacidade produtiva, possibilitando o surgimento e o engajamento no 

processo produtivo de profissionais mais capacitados e melhor remunerados. 

Sen  (1999),  define  desenvolvimento  como  a  expansão  das  liberdades 

instrumentais, que são os processos que permitem a liberdade de ações e tomada de 

decisões como oportunidades reais, de acordo com  as suas circunstâncias pessoais e 

sociais.

 Dessa forma, a criação de oportunidades sociais por meio de incentivos 

na educação pública pode afetar diretamente o desenvolvimento econômico de uma 

determinada região. Sen (1999)  cita como exemplo o caso do Japão que foi pioneiro 

na  intensificação  do  crescimento  econômico  por  meio  da  oportunidade  social, 

reduzindo as taxas de analfabetismo antes mesmo da chegada da industrialização. 

O desenvolvimento humano  foi responsável pelo progresso econômico 

japonês,  mostrando  que  para  vencer  o  atraso  econômico,  é  necessário  investir  na 

qualificação e  no bem-estar  das  pessoas.  Feijó  (2007) corrobora  para  esta  análise 

quando afirma que:  “Os países  pobres  devem poupar  e  investir  mais,  controlar  a 

explosão demográfica e  cuidar  de seu povo a fim de que os talentos  econômicos 
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individuais  aflorem-se.  São importantes  os  cuidados com a saúde da  população e 

inversões  maciças  em educação e  formação técnica.  Devem seguir  o  exemplo  de 

países  ricos  que  tradicionalmente  investem  muito  em  capital,  em  educação,  no 

desenvolvimento de novas tecnologias e no aprendizado do uso delas.” ( Feijó, 2007: 

3)

 Barros ( 1997)  diz que o nível educacional da população adulta de um 

pais é resultado de décadas de investimento em educação, da mesma forma que o 

estoque de capital físico das economias é o resultado de décadas de investimento em 

maquinas, equipamentos e infraestrutura.

Kindleberger  (1976)  ao  falar  de  desenvolvimento  econômico,  enaltece 

ainda mais o poder e a necessidade da educação numa nação. 

Passado um estágio mínimo de  desenvolvimento, a principal exigência é a 
existência  de  contramestres,  técnicos,  supervisores,  mecânicos  de 
manutenção  e  produção  e  engenheiros.  A capacidade  de  utilizar  uma 
tecnologia moderna,  nos Estados Unidos, não reside num pequeno grupo 
de formados por escolas de engenharia e de administração de empresas, 
mas está difundida por toda a cultura.[...]  Nos países subdesenvolvidos, 
portanto,  não  basta  cultivar  um  grupo  de  empresários  e  executivos.  É 
necessário elevar as condições da força de trabalho existente para criar um 
corpo de, digamos, oficiais, sargentos e cabos, para preencher os espaços 
existentes entre os generais e os soldados da organização.

A necessidade de uma educação de qualidade é dada em todos os setores 

da economia, ficando claro que espaços não podem existir entre os níveis de estudo. 

Através  da  educação básica,  da  iniciação a  leitura  de  qualidade  e  de  políticas  de 

desenvolvimento para redução do analfabetismo, países como a Coréia do Sul, que 

fazem parte do bloco de países de desenvolvimento tardio, enriqueceram-se e fazem 

parte da OCDE.

Não se trata apenas de um acumulo de capital momentâneo gerado por 

políticas de crescimento, pois como Kindleberger (1976) explicita “ O crescimento 

sem desenvolvimento não conduz a nada, como acontece no caso de mais e mais aço 

União Soviética e de mais e mais café no Brasil.” Um investimento massificado em 

capital humano gera resultados consistentes como será mostrado ao longo do trabalho.
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1.1. Objetivo geral

A pesquisa tem como objetivo geral avaliar os impactos da educação 

no desenvolvimento econômico do estado do Ceará entre 2000 e 2011.

1.2. Objetivos específicos

Especificamente o trabalho objetiva:

A –  avaliar  comparativamente  a  evolução  anual  do  PIB per  capita  do 

Ceará com a taxa de analfabetismo e escolaridade média  entre os anos de 2000 e 

2011;

B – testar a hipótese de que a elevação do percentual da população com 

níveis mais elevados de escolaridade impactam positivamente o PIB dos municípios 

cearenses;

C – testar a hipótese de que  a redução da percentagem da população dos 

municípios cearenses com baixo nível de escolarização impacta positivamente o PIB 

agregado desses municípios.

D – os níveis de escolaridade impactam de forma diferenciada os PIB dos 

municípios.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Um crescente  número  de  cidades  e  regiões  por  todo  o  mundo estão  a 
colocar a aprendizagem, o conhecimento, a educação, a investigação e a 
inovação no centro de suas estrategias de desenvolvimento, juntando em 
torno de um mesmo objetivo; políticos, setor privado e sociedade. (OCDE, 
1998:7)

A educação traz retornos constantes para o desenvolvimento econômico 

de  uma  determinada  sociedade.  É  evidente  o  maior  o  numero  de  nações  que 

detectaram esta relação em anos anteriores, investiram em educação e experimentam 

crescimento econômico e desenvolvimento das suas sociedades tendo como principal 

argumento  os  investimentos  em  capacitação  da  sua  força  de  trabalho  e 

disponibilização de capital físico de qualidade para que essa gente desenvolvesse e 

expandisse a sua capacidade.

Os benefícios gerados pelos investimentos em capital humano são lentos, 

mas  duradouros,  de  longo  prazo,  sustentáveis,  portanto.  Quando  se  fala  em 

investimento abre-se o leque para cuidados em educação desde o período infantil, 

garantindo que as crianças sejam alfabetizadas, assim como formação técnica para 

profissionais  e  geração  de  pesquisas  que  proponham  inovação  e  formação  de 

cientistas.  Becker  (2009) comparava as  habilidades  geradas  no homem através  da 

educação como uma máquina  ao processo de industrialização. Sendo dessa forma, o 

investimento  em  capital  humano  uma  forma  mecânica  e  necessária  para  o 

desenvolvimento econômico.

Corroborando com o pensamento de Becker, Soares ( 2007) cita:

Inspirada  na  teoria  do  capital  humano,  a  educação  no  neoliberalismo 
passou a ser vista como um investimento: atribui-se ao sistema educacional 
a  tarefa  de  preparar  recursos  humanos  para  atender  às  demandas  dos 
projetos  no campo econômico.  A educação  passou a ser  pensada como 
forma de apropriação de capital, enquanto melhoria da qualificação de mão 
– de – obra, intensamente vinculada ao desenvolvimento que se faz com 
base na tecnologia, na criação e implementação dessa tecnologia e na sua 
relação  com  a  produtividade.  Neste  enfoque  o  ser  humano  que  esteja 
engajado  no  processo  produtivo  das  fábricas  é  visto  como  força  de 
trabalho, necessária  aos  vários níveis e tipos de qualificação técnica.  A 
ideologia  economicista  e  tecnocrata  coloca  prioridade  na  concepção  de 
educação vinculada ao desenvolvimento econômico, onde o investimento 
no homem deve ser visto como fator de produtividade econômica.

Becker  (2009),  deixa claro mais uma vez o quanto o investimento em 

educação  gera  eficiência  na  produção  e  aumento  de  renda,  sabendo  que  os 

rendimentos tendem a aumentar com a idade, que existe uma relação positiva com o 

nível de qualificação do indivíduo, assim como as taxas de desempregos tendem a ser 

inversamente  proporcionais  ao  nível  de  qualificação.  A educação  é  essencial  não 
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apenas para o crescimento pessoal em busca do sucesso profissional, mas é também 

um diferencial na busca de vantagens econômicas urbanas, regionais ou  nacionais. 

Dessa forma as sociedades e economias se voltam mais  para busca do 

conhecimento e para agregação de recursos humanos de melhor e maior qualificação. 

A educação é fator vital para o desenvolvimento econômico. Assim para vencer o 

atraso econômico é necessário investir na qualificação e no melhor desempenho do 

fator humano.

A teoria  do capital  humano estabelece que pessoas  que estudam mais, 

possuem maiores habilidades e  maior produtividade e, por esta razão, tendem a ter 

rendimentos maiores. Os benefícios decorrentes dos investimentos em capital humano 

vão além da natureza econômica, que são rendimentos mais elevados, maior inserção 

no mercado, mas também benefícios sociais como melhora no nível de saúde, baixas 

taxas de criminalidade, desenvolver ações que se reflitam nas taxas de natalidade e 

mortalidade, reduzindo-as drasticamente nas áreas subdesenvolvidas.

Marshall (1975) identifica que o verdadeiro gargalo das economias menos 

desenvolvidas é a falta de capital humano, maior ate mesmo que os limitadores de 

capital físico ou financeiro. A falta de qualificação dos indivíduos leva a uma falta de 

competitividade na economia mundial.  Marshall (1975),  assim como Becker (2009), 

afirma  que  nada  adianta  a  existência  de  maquinas  potentes  sem  mão  de  obra 

qualificadas para operá-las, conforme se depreende da passagem a seguir:

Nas camadas mais baixas da população o mal é grande. Pois os parcos 
meios e educação dos pais, e a sua relativa incapacidade de antever com 
um  mínimo  de  realismo  o  futuro,  impedem-nos  de  investir  capital  na 
educação e treinamento de seus filhos, com a mesma liberalidade e audácia 
com que o capital é aplicado no aprimoramento da maquinaria de qualquer 
fabrica bem administrada[...]. Por fim, eles [ os filhos de pais pobres] vão 
para o tumulo carregando consigo aptidões e habilidades que jamais foram 
despertadas. Aptidões que se tivessem podido dar frutos, teriam adicionado 
a riqueza  material do pais.

Marshall  (1979)   também  defende  a  educação  básica  da  massa  da 

população como caminho para o desenvolvimento quando afirma que:

Não  existe  extravagância  mais  prejudicial  ao  crescimento  da  riqueza 
nacional  do  que  aquela  negligencia  esbanjadora  que  permite  que  uma 
criança bem dotada, que nasça de pais destituídos, consuma sua vida em 
trabalhos manuais de baixo nível. Nenhuma mudança favoreceria tanto um 
crescimento mais rápido  da riqueza material  quanto uma melhoria das 
escolas,  especialmente  aquelas  de  grau  médio,  desde  que  possa  ser 
combinada com um amplo sistema de bolsa de estudo, permitindo assim ao 
filho  inteligente  de  um trabalhador  simples  que  suba  gradualmente,  de 
escola em escola, ate conseguir obter a melhor educação teórica e prática 
que nossa época possa oferecer.
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O  exemplo  japonês  é  usado  para   complementar  a  citação  acima. 

Partindo da premissa: em busca da força nacional, o conhecimento deve ser buscado 

em todo o mundo, os japoneses buscaram e absorveram tudo que era possível de 

conhecimento  avançado  em todas  as  áreas,  adaptando   esse  conhecimento  à  sua 

realidade e se tornando capazes de produzir novas artes, assim como aprimorar as já 

existentes. 

Para  que  esse  conhecimento  fosse  adquirido,  o  governo  japonês 

patrocinou a ida de vários estudantes japoneses para varias escolas ao redor do mundo 

em busca  de  conhecimento  em diversas  áreas  com  o  objetivo  de  tê-los  ao  final 

repassando o conhecimento adquirido para a nação japonesa.

No governo Meiji  foi estabelecido o Código Educacional de 1872 que 

tinha como objetivo produzir  mentes japonesas para que pudessem de forma mais 

acelerada  ampliar  e  desenvolver  negócios  internos,  aprender  a  controlar  as  suas 

propriedades  e  prosperar  em todas  as  artes.  O código estabelecia  que a  educação 

básica era obrigatória, forçando assim todas as crianças a frequentarem a escola.

Outro exemplo a ser citado é o desenvolvimento coreano, que teve como 

ponto focal a educação e o desenvolvimento do capital humano. A Coréia do Sul se 

sobressai  quando é  analisado o  número de  alunos  matriculados  em idade  escolar, 

assim como o percentual de engenheiros per capita. A Coreia iniciou o seu processo 

de  modernização  sem  possuir  capital  humano  qualificado.  Logo,  o  governo 

identificou que seriam necessários investimentos em educação e uma das medidas 

tomadas foi a isenção concedida aos alunos universitários de participarem da guerra 

da Coréia.

O maior destaque do desenvolvimento educacional na Coréia  do Sul foi 

dado  pela  sua  expansão  conforme  a  necessidade  exigida  em  cada  etapa  do 

desenvolvimento econômico do país. O investimento em capital humano foi realizado 

de forma intensa pelas empresas. Muitas delas possuem escolas próprias. Uma medida 

também  tomada  pelo  governo  foi  instituir  que  empresas  com  mais  de  150 

funcionários  deveriam  possuir  centros  de  treinamentos.  Dessa  forma,  houve  um 

aumento constante da qualificação profissional e um aumento direto no número de 

profissionais  matriculados  em  cursos  técnicos  A Coreia  do  Sul  passou  a  possuir 

engenheiros e cientistas na mesma proporção que países como França e Inglaterra .

Assim como o Japão, a Coréia do Sul também enviou os seus estudantes 

para o exterior para que pudessem adquirir  novas técnicas  e adaptá-las ao mundo 

coreano. Uma forte característica coreana é a dedicação ao trabalho e à educação de 
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forma árdua. Para ingressar nas melhores universidades, os professores e familiares 

orientam os  alunos  para  um modelo  de  autodisciplina  e  esforço  concentrado  nos 

estudos com doze horas ininterruptas de estudos e varias atividades extras. Dedicação 

conhecida pelo  pali,pali,  que significa depressa-depressa e uma vontade enorme de 

superação e de serem os melhores. 

Avançando  na  discussão  acerca  da  importância  da  educação  no 

desenvolvimento, Frigotto (1993) conclui que a educação não é apenas uma fonte de 

conhecimento para os mercados, mas que articula e desarticula interesses. Através da 

educação,  é  possível  quebrar  as  barreiras  entre  as  classes  e  favorecer  o 

desenvolvimento. Schultz (1971) afirma que “ao investirem em si mesmas, as pessoas 

podem ampliar o raio de escolha posto à disposição. Esta é uma das maneiras que os 

homens livres podem aumentar o seu bem estar”.

A  educação  é  o  caminho  para  promover  modificação  social.  É 

fundamental  para  criar  e  aumentar  capital  humano  que,  por  sua  vez,  gera 

desenvolvimento e distribuição social de renda. Frigotto (1993) corrobora com esta 

ideia quando afirma que “o investimento no fator humano passa a significar um dos 

determinantes básicos para o aumento da produtividade e elemento de superação do 

atraso  econômico.  Do  ponto  de  vista  macroeconômico,  constitui-se  no  fator 

explicativo  das  diferenças  individuais  de  produtividade  e  de  renda  e, 

consequentemente, de mobilidade social.”

Dessa forma, verifica-se através dos exemplos citados que os impactos de 

uma política de  desenvolvimento  voltada para o investimento em capital humano 

com foco em educação gera resultados não só para os que se educam, mas também 

para os que estão ao seu redor. Logo, o nível educacional de um pais é o resultado de 

décadas de investimento em educação.

2.1. Desenvolvimento Educacional Brasileiro

A passagem a seguir  proporciona um entendimento da forma como foi 

sempre encarado o sistema educacional brasileiro:

A educação escolar brasileira é herdeira direta do sistema
 discriminatório da sociedade escravagista sob dominação imperial. 
Mesmo  tendo  deixado  de  existir,  o  escravagismo  deixou  marcas 
persistentes na escola atual, apesar do avanço do capitalismo no Brasil e de 
alguns períodos de maior abertura do sistema político.
 (Cunha, 2001: 31)

Na década de 1930, a educação  brasileira era apenas acessível aos filhos 

de fazendeiros que iam para capital sem maiores pretensões. Quando um indivíduo 
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alcançava a graduação, ele passava apenas a ter um status diante daquela classe e 

diferentemente de países como Japão e Coreia do Sul. A educação no Brasil tinha 

como objetivo  atender  aos  interesses  próprios  assim como aos  valores  políticos  e 

econômicos da classe dominante.

Não existia interesse por parte da elite em difundir o conhecimento e a 

economia agrícola exportadora não favorecia a demanda em qualificação da mão de 

obra.  Romanelli  (2008)  afirma  a  falta  de  interesse  pela  educação:  “Não  havia 

demanda social por educação, pois a economia não fazia exigências em termos de 

recursos  humanos.  A  herança  cultural  havia  sido  criada  a  partir  de  modelos 

importados da Europa. A estratificação social havia destinado a escola apenas parte da 

aristocracia  ociosa.  A função  da  escola  era  fornecer  os  elementos  para  preencher 

quadros na administração pública e  formar a  “inteligência do regime”.  Logo, fica 

claro que a educação era para poucos e que atendia aos seus próprios interesses.

Na era Vargas, o governo se voltou para o mercado interno buscando a 

substituição de produtos importados pelos produtos de fabricação nacional. Com o 

foco voltado para industrialização nacional, houve a necessidade de uma mão de obra 

mais  qualificada  e  uma  maior  conscientização  da  necessidade  de  pulverizar  o 

conhecimento.

Essa  conscientização  gerou,  em  1932,  o  manifesto  dos  pioneiros  da 

educação  nova  que  se  fundamentava  no   movimento  Escola  Nova  que   foi  uma 

corrente de pensamento pedagógico que surgiu na Inglaterra entre o final do século 

XIX e o início do século XX e  que tinha como objetivo construir uma escola que 

atendesse  as  necessidades  da  sociedade  capitalista  e  as  transformações  técnicas 

promovidas pela Revolução Industrial. 

O manifesto defendia o fundamento de uma escola única, pública, laica, 

obrigatória  e  gratuito.  Teve  como  maior  vitoria  a  inclusão  de  um  capitulo  na 

Constituição Federal de 1934 sobre educação e que através deste fez o Estado se 

tornar o responsável direto pela educação da população.

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( lei 4024/61)  foi 

promulgada e dizia :

O direito à educação é assegurado:
I - pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa  

particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma de lei em  
vigor;

II - pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis  
para que a família e, na

falta desta, os demais membros da sociedade se desobriguem dos  
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encargos da educação,
quando provada a insuficiência de  meios,  de modo que  sejam  

asseguradas iguais
oportunidades a todos.

Entretanto, a lei 4024/61 não ofereceu soluções efetivas para o aumento 

de taxas de matricula, assim como para redução nas taxas de analfabetismo.

Anos  mais  tarde,   no  inicio  dos  anos  70  o  Estado  ainda  ditatorial 

promoveu uma reforma na politica educacional que priorizava a educação básica e o 

ensino  técnico  que  abrangeria  a  massa  popular.  Conforme  cita  ,  as  principais 

mudanças foram:

• Aceleração da expansão das matriculas em decorrência da urbanização, 

que se tornou numa preocupação estratégica.

• Ampliação da política de subsídios públicos para escolas privadas com 

o objetivo de atender a população de baixa renda que não consegue vagas nas escolas 

públicas, através da ampliação do programa de bolsas de estudo, salário-educação e 

isenção de  impostos.

• Mudança  na  estrutura  curricular:  retirada  das  disciplinas  sociologia, 

filosofia  e  psicologia do núcleo obrigatório e  introdução de organização social  e 

política brasileira  e educação moral e cívica.

• Fim dos exames adicionais e unificação de primário e ginásio no 1o 

grau, que não  ofereceria mais formação profissional, mas sim geral.

• Criação de escolas técnicas, com vista à formação para o mercado de 

trabalho. Os  ramos profissionais do ginásio desapareceram e foram unificados no 2o 

grau,  que  absorveu a formação profissional.  Pela nova regra,  todos os estudantes 

deveriam  fazer   um  curso  técnico  profissionalizante,  mais  de  200  habilitações 

profissionais  foram   regulamentadas  pelo  Conselho  Federal  de  Educação,  com o 

objetivo de resolver o  problema da qualificação da mão de obra.

• Criação do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 

cuja finalidade  era reunir recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de 

projetos de  ensino e pesquisa, políticas de racionamento e controle do crescimento de 

matrículas. 

• Criação  do  sistema  nacional  de  mão-de-obra  (lei  6297/1975),  cuja 
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finalidade era  fornecer subsídios para as empresas que oferecessem treinamento para 

os  trabalhadores adquirirem ofícios, em seus próprios escritórios e oficinas.

• Implementação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), 

programa criado  pelo regime militar com o objetivo da alfabetização de jovens e 

adultos, existiu desde  1971 e foi extinto em 1985.

No governo  Sarney,  existiu  uma  proposta  de  reformulação  da  política 

educacional no Brasil que mais uma vez não chegou a lugar algum. A proposta foi 

chamada de Programa de Educação para Todos e tinha como objetivo assegurar o 

acesso de todos à escola, universalizar o antigo primeiro grau e ampliar o também 

antigo segundo grau. Criou-se no mesmo governo o dia “D” da educação, que era um 

dia destinado a discussão para desenhar a escola ideal com base na escola que já 

existia.  Outro  programa também lançado foi  o  EDUCAR que substituiu  o  antigo 

MOBRAL.

A partir de 1988, com a nova Constituição, a política educacional sofre 

mudança mais uma vez.  A partir  daquele momento ficou estabelecido que vinte e 

cinco  por  cento  (25%)  da  receita  federal  fosse  destinada  integralmente  para  a 

educação e que o governo federal seria responsável pelo ensino superior, os governos 

estaduais  pelo  até  então  ensino  médio  e  os  governos  municipais  pelo  ensino  de 

educação básica.

No  governo  Collor  foi  criado  o  programa  Minha  Gente  que  dizia  ter 

como objetivo criar cinco mil centros integrados de atendimento a criança (CIAC), 

que  seriam  colégios  que  as  crianças  estudariam  em  tempo  integral.  O  programa 

fracassou  como quase todos os programas do governo Collor.

No governo de Itamar Franco, não houve qualquer política especifica que 

objetivasse o desenvolvimento educacional  do país.   Com a chegada de Fernando 

Henrique Cardoso à Presidência da República em 1995 foi criado e aprovado pelo 

Congresso Nacional o projeto de lei  Nº 9394/1996 que se tornou na nova Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e o Conselho Nacional de Educação passou 

a ser um órgão deliberativo e  de supervisão.  O governo Fernando Henrique foi o 

primeiro, depois da devolução do poder aos civis no Brasil, que passou a identificar a 

educação como caminho para o desenvolvimento.

E  um  dos  caminhos  usados  pelo  governo  Fernando  Henrique  para 

conseguir  tal  feito  foi  a  criação do Fundo de Manutenção e  Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental (FUNDEF) e Valorização do Magistério. O Fundo tinha como 
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objetivo atender aos municípios que não possuíam recursos, estimulando a expansão 

do fluxo de recursos para financiamento escolar.

Em  2007,  já  no  governo  Lula,  o  FUNDEF  foi  substituído  pelo 

FUNDEB  (Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e 

Valorização do Magistério) que passou a atender a todos níveis de educação.

No governo Lula foi criado programas como o REUNI que visava a 

expansão das universidades federais, o PROUNI que tinha como objetivo facilitar o 

acesso dos  alunos de  escolas  públicas   às  universidades  privadas  e  ampliação do 

FIES. Não houve nenhum programa especifico destinado a educação fundamental.

2.2. Desenvolvimento Educacional Cearense

O estado cearense  passou por  um programa de  reforma educacional  a 

partir de 1995 movido por uma necessidade de mudança  que era expressada através 

do  contexto  econômico  e  político  da  época.  O  principal  desafio  da  reforma 

educacional era resgatar a credibilidade do sistema educacional. No governo Tasso o 

slogan era “ Todos pela Educação de Qualidade para todos”, que fazia da escola o 

ponto focal da gestão.  

Antenor  Naspolini ( 2001) cita no documento chamado de “A Reforma da 

Educação  Básica  do  Ceará”  os  resultados  alcançados  com  o  Plano  Decenal  de 

Educação para Todos para a gestão educacional do estado:

• Universalização do acesso de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos ao 

ensino fundamental (98%);

• Promoção do acesso de 92% da população de 15 a 17 anos à escola, 

sendo  que 27% no ensino médio no ano de 2000;

• Redução do índice de abandono escolar no ensino fundamental de 13,2% 

em 1995 para 10,5% em 1999;

• Implantação do maior programa de regularização do fluxo escolar de 

educação básica no Brasil com a metodologia do Telecurso 2000 (Projeto Tempo de 

Avançar) atingindo 100.604 no ensino fundamental e 39.983 no  ensino médio no ano 

2000;

•  Expansão  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  cuja  matrícula  cresceu 

232,69%  entre 1996 e 2000;

• Promoção da inclusão social  de crianças com necessidades especiais, 
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através  da implantação do atendimento integrado em escolas públicas e regularização 

das escolas indígenas;

•  Municipalização de  82,9% do ensino  fundamental  de 1ª  a  4ª  série  e 

53,5%  de 5ª a 8ª série (ano 2001);

• Estadualização de 99% da matrícula pública no ensino médio (2001); 

• Democratização da escola pública, com a implantação dos Conselhos 

Escolares em todas escolas estaduais e com realização de eleição de diretores  em 

toda a rede estadual de ensino nos anos de 1995 e 1998;

•  Implantação  e  consolidação  de  três  sistemas  de  Gestão  Escolar:  o 

Sistema  Permanente de Avaliação Educacional do Ceará (SPAECE, 1992), Sistema 

Integrado de  Gestão  Educacional  (SIGE,  1997)  e  o  Sistema de  Acompanhamento 

Pedagógico (SAP, 1996);

• Negociação e aprovação do empréstimo de U$ 90 milhões, específico 

para   o  setor  educacional,  com  o  Banco  Mundial  (Projeto  de  Qualificação  da  • 

Descentralização da gestão,  planejamento  e  acompanhamento  educacional   com a 

criação dos 21 Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação;

• Escolarização da merenda em toda a rede estadual.

•  Desenvolvimento  de  parcerias,  como  a  que  foi  estabelecida  com  o 

Unicef  (Censo Educacional Comunitário), com o Pacto de Cooperação (Fórum  da 

Educação) e com o Poder Judiciário (Movimento Justiça na Educação);

• Concurso Único de Professores organizado pela SEDUC com a parceria 

de 153 municípios. Pela primeira vez, estado e municípios se unem a fim de  fazer um 

concurso para professores de acordo com os mesmos critérios,  com a finalidade de 

implantar um padrão comum na escolha e contratação  de pessoal para o magistério 

das redes estadual e municipais.

• Participação na III e IV Bienal Internacional do Livro de Fortaleza (1998 

e   2000),  com  aquisição  de  acervo  para  as  escolas  da  rede  estadual  realizada 

diretamente pelo Núcleo Gestor da Escola;

No  Governo  Lúcio  Alcântara,  foi  criado  o  programa  Alfabetização  é 

Cidadania  que  buscava  a  alfabetização  de  jovens  e  adultos.  Implantou  o  projeto 

modelo da escola em tempo integral para o ensino médio no Colégio Justiniano de 

Serpa, assim como o sistema permanente de avaliação da educação básica no Ceará 

( SPAECE ). 

O SPAECE é aplicado nos anos que não ocorre a Prova Brasil, e objetiva 
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avaliar de forma continua o sistema de ensino cearense. Com a aplicação do SPAECE 

no  âmbito  estadual  e  da  prova  Brasil  no  âmbito  nacional,  os  alunos  das  escolas 

publicas cearenses são avaliados todos os anos de forma continua, objetivando dessa 

forma a pratica da leitura e de exercícios matemáticos. 

O sistema premia alunos e escolas que obtêm destaque nos resultados e 

pegando o gancho da premiação o governo Cid Gomes buscou  incentivar  alunos, 

professores,  escolas  e  os  municípios  do  estado  na  busca  de  educação  com mais 

qualidade. Ainda sobre o SPAECE, Vieira ( 2007)  ressalta que em nenhum momento 

anterior a politica educacional teve a possibilidade de obter um retrato tão fiel do 

desempenho dos estudantes.

Vieira  (2012) ainda afirma que  outro mecanismo importante  utilizado 

pelo  governo  Cid  Gomes  foi  a  aprovação   de  instrumento  legal  que  vincula  a 

transferência dos recursos do FPE que é o Fundo de  Participação dos Estados aos 

municípios com o melhor desempenho em educação.

De  acordo  com  os  dados   divulgados  no  ultimo  censo  demográfico 

(  2010  )  apresentados  pelo  IBGE,  o  estado  possui  81,  2%  da  sua  população 

alfabetizada. Vale ressaltar que para o IBGE uma pessoa é alfabetizada quando com 5 

anos ou mais de idade, ela é capaz de ler e escrever textos simples.
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3. FONTES DOS DADOS E METODOLOGIA

Nesta Seção será discutido o tipo de pesquisa que se realizou,  as fontes 

das informações 

utilizadas  na  pesquisa,  bem  como  os  procedimentos  metodológicos 

utilizados para atingir aos objetivos.

3. 1. Tipo de Pesquisa. 

Silva e Menezes ( 2005) define pesquisa como uma atividade voltada para 

a solução de problemas através do emprego de processos científicos. Um dos aspectos 

mais importantes na coleta dos dados se dá na escolha do tipo de  pesquisa.

O tipo de pesquisa a categoriza  na sua forma metodológica de estratégias 

investigativas.  Existem  varias  formas  de  classificar  uma  pesquisa  ,  desde  a  sua 

natureza, passando pela abordagem, propósito e dos procedimentos efetivados para 

alcançar os dados.

De acordo com a sua natureza, a pesquisa pode ser dividida em básica ou 

aplicada. Sendo uma pesquisa básica aquela que objetiva gerar conhecimento novos e 

uteis para o avanço da ciência sem aplicação pratica prevista. A pesquisa aplicada 

objetiva  gerar  conhecimento  para  aplicação  pratica,  direcionada  a  solução  de 

problemas específicos.

No âmbito da abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa que é 

descritiva e os seus dados tendem a ser analisados indutivamente. Quantitativa que 

lida com fatos, que traduz em números opiniões e informações. Factual que prevê a 

mensuração  de variáveis pre-determinadas, verificando e explicando sua existência 

ou influência sobre outras variáveis.

De  acordo  com  o  seu  propósito,  a  pesquisa  pode  ser  exploratória, 

descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória objetiva a maior familiaridade com 

o  problema,  tornando-o  explicito.  É  dada  através  de  levantamento  bibliográfico, 

entrevistas  e  analises  de  exemplos.  A  pesquisa  descritiva   visa  descrever  as 

características de determinada população ou fenômeno e envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. A pesquisa explicativa busca identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos.

Em procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser bibliográfica, que ocorre 

através do manuseio de obras literárias, de Campo, que envolve estudos de satisfação, 

interesses,  de  opinião  de  pessoas  ou  grupos  de  pessoas  sobre  aspectos  de  sua 
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realidade.  A pesquisa  de  campo  tem  como  objetivo  imediato  analisar,  catalogar, 

classificar, explicar e interpretar os fenômenos observados e dados levantados. 

A pesquisa também pode ser experimental que manipula variáveis sob um 

controle  adequado  com a  finalidade  de  observar,  analisar  e  interpretar  reações  e 

alterações ocorridas no  objeto de pesquisa, utilizando-se de técnicas especificas e 

equipamentos adequados.

Outro exemplo  é o estudo de caso que se trata de um estudo de algum 

caso em  particular, de pessoa ou instituição para analisar as circunstâncias especificas 

que  o  envolvem.  Por  fim,  a  pesquisa  ação é  o  tipo  de pesquisa  que  envolve  um 

engajamento social em alguma causa popular em questão.

O  trabalho  apresentado  teve  sua  constituição  através  de  pesquisa 

bibliográfica, tendo sido levantado diversos materiais já publicados como livros de 

autores  conhecidos  na  área  de  Capital  Humano  e  Desenvolvimento  econômico, 

artigos  e  materiais  disponibilizados na internet  e pesquisa quantitativa que se deu 

através dos dados encontrados e disponibilizados pelo IBGE que foram utilizados no 

modelo  para  traduzir  em números  a  opinião  sobre  a  importância  da  educação no 

desenvolvimento econômico.

3.2 Fontes dos Dados

Os dados secundários utilizados nessa pesquisa foram extraídos do Censo 

Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) nos anos de 2001 a 2013, 

excluindo  o  ano  de  2010  que  o  IBGE  não  publica  este  relatório,  mas  o  Censo 

Demográfico.

Os dados utilizados constam do PIB agregado e per capita dos municípios 

cearenses tal como definidos naquele documento oficial do IBGE. Além do PIB, serão 

utilizados na pesquisa as informações referentes aos percentuais das populações de 

cada  um  dos  184  municípios  cearenses,  maiores  de  25  anos,  que  se  declararam 

analfabetas ou não terem concluído ao menos o nível elementar de ensino. Grupo que 

na pesquisa será identificado como vulnerável em educação (VULEDU). A hipótese 

associada à inclusão deste indicador como variável independente é que, quanto maior 

o  seu  valor,  menor  será  o  valor  do  PIB agregado  do  município.   Além disso,  a 

pesquisa levanta as informações das populações maiores de 25 anos dos municípios 

que  se  declararam ter  concluído  o  nível  médio,  o  superior  incompleto  e  o  nível 

superior  completo.  A hipótese  associada  à  inclusão  desta  variável  que  agrega  a 
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população daquela faixa etária que atende ao menos um dos requisitos, é que afetará 

positivamente o tamanho do PIB dos municípios cearenses. Este grupo é identificado 

na pesquisa como SUPEDU.

Os 184 municípios cearenses foram subdivididos em quatro subgrupos, 

cada um contendo 46 municípios. O critério de segregação desses municípios será o 

tamanho dos respectivos PIB agregados. Assim, no grupo superior estarão os 25% de 

municípios com maiores PIB agregados. No segundo grupo estarão os 25% seguintes, 

no último subgrupo estão os municípios com os menores PIB agregado do Ceará em 

2010. 

Dessa forma,  pretende-se verificar em que grupos os impactos daqueles 

indicadores se manifestam de forma mais incisiva. 

O trabalho será processado em três  etapas:

Na primeira etapa da pesquisa, busca-se série temporal  anual do PIB per 

capita do Ceará no período compreendido entre os anos de 2000 e 2011, do percentual 

da  população maior  de quinze  anos que  se declarou analfabeta  e  da  escolaridade 

média  da  população  do  estado  naquele  período.  O  PIB  per  capita  foi  corrigido 

utilizando o deflator IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas para valores de 2013. A 

hipótese a ser testada é que quanto maior for a escolaridade média, maior deverá ser o 

PIB per capita do estado. Por outro lado, quanto maior for a taxa de analfabetismo da 

população maior de quinze anos naquele lapso de tempo, menor será o PIB per capita 

do estado. O modelo utilizado nesta etapa é definido de acordo com a equação (1) a 

seguir:

Ln (PIBPERC) = β0 + β1 LN(ESCOL) + β2ANALFA + €  (1)

Na equação (1) Ln(PIBPERC) é o logaritmo do PIB  per capita do Ceará 

no ano corrigido para valores de 2014; LN(ESCOL) é o logaritmo da escolaridade 

média em anos no Ceará; ANALFA é o percentual da população maior de 15 anos que 

se declarou analfabeta. β0 é o parâmetro log-linear a ser estimado; β1 é a elasticidade-

escolaridade do PIB per capita no Ceará. Afere o percentual de variação desta variável 

(PIB cearense em valores corrigidos) em resposta às variações em um por cento (1%) 

da  escolaridade  média.  Espera-se  sinal  positivo  para  este  estimador.  β2  mede  a 

sensibilidade do PIB per capita cearense a variações na taxa de analfabetismo. Espera-

se sinal negativo para este estimador. Da forma como as variáveis estão definidas, a 

dependente em logaritmo e a explicativa em percentagem, o coeficiente β2 medirá as 
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variações do logaritmo do PIB corrigido em resposta às variações de um por cento 

(1%) da taxa de analfabetismo. Para se c alcular o impacto sobre o PIB corrigido, 

basta calcular o ante logaritmo do valor estimado para β2.   A variável aleatória € é o 

termo de disturbância  aleatória que, por hipótese atende aos pressupostos do modelo 

linear geral de não ser auto regressivo e ter variância constante. Hipóteses que são 

mantidas para que os estimadores da equação (1) possam ser estimados pelo método 

dos mínimos quadrados ordinários.

Na  segunda  etapa  da  pesquisa  utilizam-se  dados  em  corte  seccional 

referente  ao  ano  de  2010.  Neste  caso  as  unidades  de  observações  são  os  184 

municípios cearenses. Com esta estratégia tenta-se atender ao segundo objetivo que é 

aferir os impactos positivos que a população maior de vinte e cinco anos que tenha 

cursado  ao  menos  o  nível  médio  completo  (SUPEDU)  deverá  ter  sobre  o  PIB 

agregado do município,  bem como o impacto negativo esperado do percentual da 

população maior de vinte e cinco anos que não tenha concluído ao menos o nível 

elementar  (VULEDU) deve ter  sobre  o  PIB agregado do município.  A análise  se 

completa  incluindo-se  a  população  do  município  (POPULA)  como  variável 

explicativa do PIB. A hipótese é que quanto maior a força de trabalho maior de 25 

anos, maior deverá ser o PIB do município.

Nesta etapa a equação utilizada para testar as hipóteses é a (2):

LN PIB = α0 + α1 LN(POPULA) + α2VULEDU + α3SUPEDU + µ  (2)

Na equação (2) LNPIB é o logaritmo  do PIB do município cearense; 

LN(POPULA)  é  o  logaritmo   da  população  total  do  município;  VULEDU  é  o 

percentual da população cearense maior de vinte e cinco anos do município cearense 

que não  completou o nível elementar; SUPEDU é a população maior de 25 anos do 

município cearense que tem curso médio completo, e/ou curso superior completo ou 

não.   α0 é  o coeficiente  linear;   α1 é a  elasticidade população associada ao PIB. 

Espera-se que seja positiva indicando que para o crescimento de um por cento da 

população  o  PIB  cearense  cresça  da  magnitude  deste  estimador  aferido  em 

porcentagem. O estimador α2 deve ter sinal negative e mede a sensibilidade do PIB 

dos municípios cearenses a variações da população maior de vinte e cinco anos que 

não haja completado o nível elementar. O estimador α3 deve ser positive e mede a 

sensibilidade do PIB agregado dos municípios cearenses à variação da população de 

nível  mais elevado de escolaridade,  com pelo menos o nível  médio completo.   O 
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termo aleatório µ é a disturbância aleatória que, por hipótese, deve ter as mesmas 

propriedades que deve ter o termo € da equação (1).

Na terceira etapa da análise procede-se a hierarquia em ordem crescente 

dos  184  municípios  cearenses,  de  acordo  com  as  magnitudes  dos  referidos  PIB 

agregados. Os municípios serão divididos em quartis. No primeiro quartil ficarão os 

46 municípios com menores PIB; no segundo, ficarão os 46 seguintes e assim por 

diante. No último quartil ficarão os municípios de maiores PIB agregados do Ceará 

em  2010.   Em  seguida  procede-se  à  estimação  dos  coeficientes  que  aferem  a 

sensibilidade  em cada  quartil  das  variáveis  explicativas  do  modelo.  Nestes  casos 

aplica-se a mesma equação (2) em cada quartil.
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4 . RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados com a pesquisa, 

depois que foram testados os modelos apresentados na Seção 3.0. O método utilizado 

para a estimação dos parâmetros  foi o de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e as 

variáveis utilizadas já foram identificadas  na subseção 3.2. 

Conforme explicado na seção anterior, os resultados foram divididos em 

três partes. 

Na  primeira  ,  procedeu-se  a  análise  do  PIB per  capita  corrigido  para 

valores de 2013 do município cearense entre o período de 2000 a 2011 explicado 

através  da  evolução  da  taxa  de  analfabetismo  e  escolaridade  media,  os  dados 

coletados podem ser visualizados na tabela abaixo. As informações utilizadas nesta 

etapa da pesquisa estão apresentadas na Tabela 1. Antes de proceder à estimação dos 

modelos econométricos constroem-se dois gráficos. O  Gráfico 1 mostra aa relação 

entre o PIB corrigido e a escolaridade média. No Gráfico 2 se mostra a relação entre o 

PIB per capita corrigido do estado observado naquele período em relação à taxa de 

analfabetos. Os dados utilizados nesta etapa do estudo estão mostrados na Tabela 1. 

Tabela  1:  PIB  Per  Capita  Corrente,  IGP-DI  com base  em 2013,  PIB  Per  Capita 
Corrigido

Para valores de 2013, Escolaridade Média e Taxa de Analfabetismo no Ceará

no Período de 2000 a 2011.
Ano PIB Per 

Capita
(R$ 

corrente)

IGP - DI Pib Per 
Capita

(R$ 
corrigido 

para 2013)

Escolaridade 
Média
(Anos)

Taxa de 
Analfabetismo

(%)

2000 2773,46 185,33 1496,50 4,5 26,5
2001 2833,20 204,53 1385,22 4,9 22,3
2002 3128,61 232,15 1347,67 5,2 20,4
2003 4145,07 284,90 1454,92 5,3 20,2
2004 4621,82 310,49 1488,56 5,5 19,2
2005 5055,43 330,48 1529,72 6,0 18,6
2006 5634,97 336,18 1676,18 6,3 17,3
2007 6149,03 353,27 1740,60 6,5 16,2
2008 7111,85 392,94 1809,91 6,6 16,9
2009 7686,62 403,99 1902,68 6,8 15,7
2010 9216,96 422,29 2182,61 6,8 18,8
2011 10314,29 458,28 2250,65 6,9 16,5

     Fontes dos dados Originais: IBGE, vários anos.
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As evidencias  apresentadas  na  Figura  1,  sugerem que  há  uma relação 

crescente e monotônica entre escolaridade o PIB corrigido no Ceará e a escolaridade 

média entre  2000 e  2011. Isto  é um indicador de que um ajustamento log-linear 

poderia representar bem esta relação. Este foi o modelo testado. Em relação à relação 

entre PIB corrigido e taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos no Ceará 

entre  2000  e  2011,  mostra  uma  relação  predominantemente  decrescente,  embora 

apareçam picos de descontinuidade na série. 

Figura  1:  Relação  entre  PIB  Per  Capita 

Corrigido  e   Escolaridade  média  no  Ceará 

entre 2000 e 2011

Figura 2:  Relação entre  o PIB per  capita  e a 

Taxa ade analfabetismo no Ceará entre 2000 e 

2011

Fonte: Dados da Tabela 1. Fonte: Dados da Tabela 1.

Por estas razões optou-se for fazer duas estimativas, até porque existem 

apenas doze observações. Na primeira procede-se a regressão do PIB corrigido na 

forma logaritmizada em relação à escolaridade média também na forma de logaritmo. 

Esta  estimativa  tem  a  vantagem  adicional  de  o  coeficiente  angular  medir  a 

elasticidade-escolaridade  média  do PIB per  capita  corrigido  do Ceará.  A variação 

proporcional do PIB corrigido em respostas a variações infinitesimais da escolaridade 

média. Em geral considera-se variação de um por cento.
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Tabela 2: Resultados Agregados para o Logaritmo do PIB Per Capita Corrigido  em 
Relação ao Logaritmo da Escolaridade Média no Estado no Período 2000-2011
VARIÁVEIS Coeficiente de 

Regressão
Estatística

t
Significância 

Estatística
R2

Corrigido
CONSTANTE 5,662 16,014 0,000 0,684
LNESCMED 0,991 4,981 0,001

Fontes: Valores estimados a Partir dos dados da Tabela 1.

Os resultados encontrados  nesta etapa e mostrado na Tabela 2, sugerem 

que o crescimento  do PIB per  capita  do Ceará  está  diretamente  associado com a 

evolução  da  escolaridade  média  como se  supôs  nesta  pesquisa.  O  Coeficiente  de 

elasticidade estimado mostra que quando a escolaridade acresce de um por cento, o 

PIB  per  capita  também  cresce  de  aproximadamente  um  por  cento  (0,991).   O 

Coeficiente de determinação ajustado foi de 68,4% e todas o regressor (elasticidade) 

assim como o coeficiente log-linear foram estatisticamente diferentes de zero. (Tabela 

2).

Tabela 3: Resultados Agregados para o PIB Per Capita Corrigido  em Relação ao 
Percentual de Analfabetos maiores de 15 Anos no Ceará entre 2000 e 2011.
VARIÁVEIS Coeficiente de 

Regressão
Estatística

t
Significância 

Estatística
R2

Corrigido
CONSTANTE 2754,852 5,623 0,000 0,259
TXANALFA -55,962 -2,202 0,052

Fontes: Valores estimados a Partir dos dados da Tabela 1.

Os resultados  mostrados na  Tabela  3  confirmam a  tendência  de  efeito 

negativo da taxa de analfabetismo sobre o PIB per capita corrigido. Com efeito os 

resultados encontrados sugerem que quando a taxa de analfabetismo decrescer de um 

por cento o PIB per capita do Ceará acrescerá de R$55,96 em valores de 2013. Um 

resultado significativo, tanto de um ponto de vista de magnitude, como de um ponto 

de vista estatístico,  haja vista que a probabilidade de erro é de apenas 5,2% . O grau 

de ajustamento, aferido pelo coeficiente de determinação (R2) foi baixo, de apenas 

0,259, contudo não sem afetar a tendência de relação negativa entre as duas variáveis 

estudadas confirmando a hipótese inicial desta pesquisa. (Tabela 3)

 O segundo teste tem como variável dependente  o PIB dos municípios, 

devidamente  logaritimizada  na  base  neperiana  e  como  variáveis  explicativas  as 

variáveis:  o  logaritmo  neperiano  da  população  do  município  (LNPOPU) 
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vulnerabilidade  em  educação  da  população  maior  de  25  anos  do  município 

(VULEDU) aferida pela percentagem da população naquela faixa etária que não tinha 

o  nível  elementar  completo,  e  percentagem da  População  maior  de  25  anos  que 

detinha nível médio e/ou superior completo (SUPEDU). As evidências encontradas 

estão  mostradas  na  Tabela  2.  Segundo  essas  evidências,  depreende-se  que  o 

ajustamento econométrico foi de elevada significância estatística tendo em vista que o 

coeficiente de determinação múltipla ajustado (R2) foi de 91,39%, e todas as variáveis 

explicativas colocadas no modelo tiveram significância estatística de pelo menos ao 

nível de 1,4% (Tabela 4).

Tabela 4: Resultados Agregados para os 184 municípios Cearenses
VARIÁVEIS Coeficiente de 

Regressão
Estatística

t
Significância 

Estatística
R2

CONSTANTE -2,011785 -3,03 0,003 0,9139

LNPOPU 1,375801 18,96 0,000

VULEDU -0,5538458 -2,48 0,014

SUPEDU 0,2182676 2,53 0,012

Fonte dos dados originais: IBGE. Censo Demográfico de 2010

Da  forma  que  o  modelo  econométrico  foi  desenhado,  as  leituras  dos 

regressores  associados  a  cada  variável  explicativa  se  constituem  nas  respectivas 

sensibilidade do PIB às variações proporcionais de cada uma dessas variáveis. Assim, 

os resultados mostram que para cada variação de um por cento (1%) na população do 

município, impactará o  logaritmo do PIB agregado  de 1,38, demonstrando o que era 

esperado  que  a  força  de  trabalho  representada  pelo  tamanho  da  população  tem 

impacto  importante  sobre  o  PIB  do  município.  A  vulnerabilidade  á  educação 

(VULEDU) impacta negativamente, como esperado, a variação do PIB. E o faz numa 

magnitude expressiva na ordem de 0,55 em seu logaritmo ou em R$1,73. Para uma 

queda (subida) de um por cento na população maior de 25 anos vulnerável à educação 

(sem ter completado o nível elementar) o PIB do município se eleva (regride) daquele 

valor, R$1,73 (Tabela 4). 

Dos resultados mostrados na Tabela 4 também depreende-se que quando a 

população maior de vinte e cinco  (25) anos se eleva de um por cento, o PIB agregado 

do município se elevará em logaritmo de 0,22 unidades, ou de R$1,25. Este resultado 

mostra os impactos esperados na elaboração desta pesquisa. Uma maior qualificação 

da  força  de  trabalho  terá  impacto  positivo  e  significativo,  de  um ponto  de  vista 
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estatístico sobre o PIB agregado do município cearense  (Tabela 4).

O procedimento metodológico seguinte do trabalho consistiu em dividir 

os 184 municípioscearenses em quatro quartís (46 municípios em cada um) de acordo 

com a  magnitude  dos  respectivos  PIB.  Em seguida,  procedeu-se   a  análise  feita 

anteriormente em cada um desses quartis. Fez-se a regressão do Logaritmo neperiano 

do PIB agregado dos municípios em cada quartil,  contra as variáveis explicativas: 

LNPOPU, VULEDU E SUPEDU. Os resultados encontrados nesta etapa da pesquisa 

estão mostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Resultados para os Municípios Cearenses divididos em Quartis

PRIMEIRO QUARTIL ( 46 MUNICÍPIOS CEARENSES DE MENOR PIB AGREGADO)
VARIÁVEIS Coeficiente de 

Regressão
Estatística

t
Significância 

Estatística
R2

CONSTANTE -2578,201 -0,96 0,343 0,7726

LNPOPU 1,474576 5,56 0,000

VULEDU - 0,6704315 -2,37 0,022

SUPEDU 0,3460194 2,48 0,017
SEGUNDO QUARTIL ( 46 MUNICÍPIOS DO SEGUNDO QUARTIL)

VARIÁVEIS Coeficiente de 
Regressão

Estatística
t

Significância 
Estatística

R2

CONSTANTE 6346,657 1,97 0,056 0,5842

LNPOPU 0,5083468 1,46 0,151

VULEDU -0,0424443 -0,35 0,728

SUPEDU 0,1354829 2,34 0,024
TERCEIRO QUARTIL ( 46 MUNICÍPIOS SGUINTES)

VARIÁVEIS Coeficiente de 
Regressão

Estatística
t

Significância 
Estatística

R2

CONSTANTE 3776,92 2,03 0,049 0,6017
LNPOPU 0,7772038 3,66 0,001
VULEDU -0,0797912 -1,06 0,295
SUPEDU 0,0081128 0,27 0,788
QUARTO QUARTIL  ( 46 MUNICÍPIOS DE MAIOR PIB AGREGADO DO CEA´RA)

VARIÁVEIS Coeficiente de 
Regressão

Estatística
t

Significância 
Estatística

R2

CONSTANTE 6509,145 3,31 0,002 0,8243
LNPOPU 0,3957241 1,62 0,112
VULEDU 0,0750572 0,83 0,413
SUPEDU 0,953976 2,79 0,008

Fonte dos dados originais: IBGE. Censo Demográfico de 2010.

As evidencias mostradas na Tabela 5 sinalizam que o melhor ajustamento, 

aferido pela magnitude do coeficiente de determinação múltipla foi aquele aplicado ao 

estrato com os 25% de municípios cearenses detentores dos maiores PIB agregados 
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em 2010.  Neste  caso,  o  ajustado  R2   foi  de 82,43%. Neste  quartil,  a  elasticidade 

associada ao tamanho da população foi de 0,39. O resultado mais significativo, tanto 

de  um  ponto  estatístico  (0,8  %  de  erro)  como  de  magnitude  foi  o  impacto  da 

população com formação média ou superior sobre o PIB do município, que foi da 

ordem de 0,95 sobre o logaritmo do PIB o que equivale a uma elevação de R$2,59 

para  cada  incremento  de  1%  na  população  maior  de  25  anos  pelo  menos  com 

escolaridade média. O impacto da população vulnerável à educação desses municípios 

sobre o PIB agregado não foi significativamente diferente de zero aos níveis usuais. 

Resultado  esperado  porque  neste  nível  de  PIB haverá  uma  maior  prevalência  da 

população com escolaridade mais elevada (Tabela 5).

O segundo melhor ajustamento nesta etapa da pesquisa se deu no estrato 

dos municípios com menores PIB agregados. O R2 ajustado foi de 77,26%  Neste caso 

observa-se o impacto da variação  do tamanho da população em 1% sobre a formação 

do  PIB da  ordem de  1,47%.   Chama  também atenção  o  coeficiente  associado  à 

variável VULEDU. Neste caso, quando esta variável oscila em 1% o impacto sobre o 

logaritmo do PIB agregado, além de negativo, como esperado, tem a magnitude de - 

0,67 ou R$1,95,  com significância estatísticas de 2,2%. (Tabela 5).

A variável  percentual  da  população  maior  de  vinte  e  cinco  anos  com 

escolaridade média completa e nível superior impacta a variação do logaritmo do PIB 

agregado  do  município  em  0,34%,  com  significância  estatística  de  1,7%.  Um 

resultado esperado,  confirmando mais  uma vez as  hipóteses  de  que a  educação é 

importante na formação do PIB agregado dos municípios cearenses, o que pode ser 

inferido para qualquer outro estado da Federação, como já havia demonstrado Lemos 

(2009). Conferir estas evidencias na Tabela 5.

Nos  quartis  intermediários  (segundo  e  terceiro)  os  ajustamentos 

estatísticos  foram  menos  significativos,  tomando  por  base  as  magnitudes  dos 

respectivos coeficientes de determinação ajustados (R2). Os sinais encontrados para os 

regressores estimados foram os esperados. Positivo para SUPEDU  e negativo para 

VULEDU.  Esta variável não teve coeficiente estatisticamente diferente de zero no 

segundo  quartil.  No  terceiro  quartil  foi  a  variável  SUPEDU  que  não  foi 

significativamente  diferente  de  zero,  embora  a  variável  VULEDU  fosse 

significativamente diferente de zero apenas ao nível de 2,95% (Tabela 5).

Os resultados encontrados na pesquisa corroboram com as expectativas 

feitas à priori, que ressaltam a importância da educação na formação do PIB agregado 

dos municípios cearenses.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  procurou  analisar  os  impactos  da  educação  no 

desenvolvimento econômico avaliado através do conceito de capital humano e das 

suas implicações para o estado do Ceará. A educação é componente importante deste 

conceito  e  contribui  direta  e  indiretamente  na  geração  de  capital  físico  que  gera 

riqueza. Isto ficou comprovado nesta pesquisa.

Ficou demonstrado pelas evidências da pesquisa que se realizou que a 

educação é fator definidor de crescimento econômico dos municípios cearenses, quer 

analisados em conjunto, quer analisados em quartis.

Ao analisar-se  o impacto da evolução da taxa de analfabetismo sobre o 

PIB  do  Ceará,  observa-se  que  é  negativo,  conforme  explica  a  teoria  do  capital 

humano. Por outro lado estimou-se uma elasticidade positiva para a resposta do PIB 

agregado do Ceará em relação à escolaridade média no período de 2000 a 2011. Dois 

resultados  promissores  da pesquisa porque sinalizam que educação é  fundamental 

para o crescimento da riqueza do estado e, mais do que isso, sugere a magnitude deste 

crescimento  à  medida  em  que  se  reduz  a  taxa  de  analfabetismo  e  se  eleva  a 

escolaridade média.

Os  resultados  encontrados  no  estudo,  fazendo  uma  análise  de  corte 

seccional tendo os 184 municípios cearenses como fontes de observação em 2010, 

permitem concluir  que a vulnerabilidade à  educação,  aferida pela  percentagem da 

população maior de 25 anos que não tem ao menos o nível elementar concluído é 

significativa e negativa. Maior esta vulnerabilidade, menor será o PIB agregado dos 

municípios cearenses. 

Por outro lado, quando de afere o impacto do percentual da população 

maior de 25 anos que cursou o nível nível médio, superior incompleto ou completo 

sobre  o  PIB  dos  municípios  cearenses,  constata-se  que  os  impactos  são 

estatisticamente  significativos  e  positivos,  conforme  preconiza  a  teoria  do  capital 

humano.

Quando os municípios cearenses são divididos em quartis, observa-se que 

os impactos destas duas variáveis são diferenciados e que nos municípios de PIB mais 

elevados tendem a ser maiores. Estes resultados são promissores para ajudarem na 

formulação  da  politica  de  desenvolvimento  do   estado  do  Ceará  que  passará 
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necessariamente pela elevação da escolaridade média,  por uma formação de gente 

com maior grau de treinamento e redução drástica, tanto da taxa de analfabetismo da 

população maior de quinze anos como da redução do percentual da população maior 

de vinte e cinco anos que não tem o nível elementar.
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