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RESUMO 

 

Esta pesquisa avalia os impactos da educação sobre a produtividade do trabalho e o 

desenvolvimento econômico no Nordeste Brasileiro. Utiliza como base a Teoria do Capital 

Humano, a qual estabelece que a qualificação da força de trabalho é essencial para impulsionar 

o desenvolvimento de um país, estado ou região. Com o intuito de aferir a relação de causa e 

efeito da educação sobre a produtividade do trabalho dos estados e dos 1783 municípios do 

Nordeste, o trabalho utiliza dados do Censo Demográfico de 2010. Os procedimentos 

metodológicos adotados estão divididos em cinco etapas. Na primeira parte, o estudo buscou 

hierarquizar em ordem decrescente todos os municípios do Nordeste Brasileiro em termos da 

produtividade do trabalho, entendida como a relação entre o PIB agregado do município e a 

população maior de 25 anos. Nessa etapa, foram identificados os municípios com maior e 

menor produtividade. Uma vez hierarquizados pelas respectivas produtividades do trabalho, os 

municípios do Nordeste foram agrupados em cinco quintis (20%), dos quais foram 

selecionados os quintis de maior e menor produtividade. Na segunda etapa em diante utilizam-

se as seguintes variáveis explicativas para analisar a relação entre o nível de instrução e 

produtividade: percentagem da população maior de 25 anos que não concluiu o nível elementar 

(ANALF) e a percentagem da população do município que tinha cursado o nível médio 

completo, superior incompleto e superior completo (MEDSUP). Em seguida procedem-se as 

análises de regressão para os 1783 municípios do Nordeste, e posteriormente nos dois quintis 

selecionados. Na quarta etapa, foram realizados os mesmos procedimentos nos municípios 

localizados no semiárido e fora dele e em seguida nos nove estados dessa região. A hipótese 

associada à variável ANALF é que uma variação nesse fator gera um impacto negativo na 

produtividade do trabalho. Em contrapartida, a variável MEDSUP induzirá um impacto 

positivo na mesma. Os resultados da pesquisa comprovaram as hipóteses feitas inicialmente.  

Assim, os mesmos tornam-se uma contribuição importante para a Teoria do Capital Humano e 

para a formulação de políticas públicas para o Nordeste Brasileiro. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação. Produtividade do Trabalho. Teoria do Capital Humano. 

Desenvolvimento Econômico. Nordeste Brasileiro. 

 

 



ABSTRACT 

 

This research evaluates the impact of education on labor productivity and economic 

development in Northeast Brazil. Uses based on the Theory of Human Capital, which states 

that the qualification of the workforce is essential to foster the development of a country or 

region. In order to assess the cause and effect of education on labor productivity of states and 

1783 municipalities in the Northeast, the paper uses Census data 2010. The methodological 

procedures are divided into five stages. In the first part, the study sought to rank in descending 

order all municipalities in the Brazilian Northeast in terms of labor productivity, defined as the 

ratio of the aggregate GDP of the municipality and the largest population of 25 years. At this 

stage, the municipalities with higher and lower productivity were identified. Once prioritized 

by the respective labor productivity, the cities of the Northeast were grouped into five quintiles 

(20%), of which the highest and lowest quintiles of productivity were selected. In the second 

stage onwards are used the following explanatory variables for analyzing the relationship 

between level of education and productivity: percentage of the population over 25 who did not 

finish elementary level (ANALF) and the percentage of the local population who had attended 

the full mid-level, complete and incomplete higher (MEDSUP). Then proceed to the regression 

analysis for 1783 cities in the Northeast, and later in two selected quintiles. In the fourth stage, 

the same procedures in the municipalities located in the semi-arid and out and then in the nine 

states of the region were carried out. The hypothesis associated with ANALF variable is a 

variation on this factor has a negative impact on labor productivity. In contrast, the variable 

MEDSUP induce a positive impact on it. He survey results confirmed the assumptions made 

initially. Thus, they become an important contribution to the Theory of Human Capital and the 

formulation of public policies for the Brazilian Northeast. 

 

 

 

 

Keywords: Education. Labor Productivity. Theory of Human Capital. Economic Development. 

Brazilian Northeast. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Investir na educação é essencial para impulsionar a produtividade do trabalho, 

aumentar a renda, reduzir as desigualdades entre os indivíduos, e permite maior mobilidade 

social. Logo, como destaca Rossi (1986), valorizar a educação em todos os níveis mostra-se 

como uma solução para quase todos os problemas individuais e sociais. ―Todos os países que 

cuidaram bem dos aspectos educacionais das suas populações experimentaram avanços 

substanciais nos seus padrões de desenvolvimento‖. (LEMOS, 2012, p. 44). 

Dessa forma, esse fator cumpre um papel crucial para o desenvolvimento 

econômico de qualquer país ou região. Sen (2010) cita que os países do Leste Asiático 

(Coréia do Sul, Japão e Taiwan) investiram em seus sistemas educacionais para alavancar o 

seu desenvolvimento econômico. Isso mostra que o desenvolvimento desses países foi 

impulsionado pelo desenvolvimento de seus recursos humanos.  

Além disso, a educação cumpre papel fundamental na acumulação de capital 

humano. De acordo com a teoria desenvolvida por Theodore Schultz e Gary Becker, investir 

no ―fator humano‖, principalmente através da educação, impacta positivamente na 

produtividade do trabalho, e consequentemente, alavanca o crescimento econômico dos 

países. Ademais, conforme essa teoria indivíduos com elevado nível de instrução tornam-se 

mais produtivos e alcançam maiores rendimentos. (SCHULTZ, 1971; BECKER, 2014).  

A educação, por conseguinte, além do acréscimo em apresentar altos valores 

culturais, é efetivamente tambéminvestimento nas pessoas, á medida que aperfeiçoa 

as suas capacitações e, portanto aumenta os futuros rendimentos a serem auferidos 

pelos indivíduos. (SCHULTZ, 1971, p.60). 

Vários autores evidenciaram a correlação entre a educação e distribuição de renda. 

O estudo de Langoni (1973) constatou que uma mão-de-obra mais qualificada pode impactar 

positivamente tanto na taxa de crescimentocomo reduzir as desigualdades de renda de um 

país. 

No caso do Brasil, sua realidade educacional é complexa, pois o país apresenta 

grandes divergências educacionais, e conseqüentemente, desigualdades de renda, isso 

acontece devido à base histórica ou à falta de políticas educacionais que incentive uma 

educação mais igualitária e de qualidade. 

Em relação às regiões Norte e Nordeste, estas continuam apresentando 

desempenhos negativos em seus indicadores sociais, principalmente em relação à educação, 

dentre as cincos macrorregiões brasileiras, e essa assimetria também ocorre entre os estados e 

mesmo dentro destes. No que concerne à região Nordeste, 59% dessa população com idade 
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acima de 25 anos não tem instrução e o fundamental completo. (IBGE, 2010). E, de acordo 

com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2013), a taxa de 

analfabetismo dessa região continua a mais alta do país concentrando 53,5% do total de 

analfabetos. 

Esse baixo nível de escolaridade irá refletir na produtividade do trabalho e nos 

salários desses indivíduos. De acordo com Frigotto (1984, p. 41), ―a educação passa, então, a 

constituir-se num dos fatores fundamentais para explicar economicamente as diferenças de 

capacidade de trabalho e, consequentemente, as diferenças de produtividade e renda‖. 

Diante disso, o trabalho tem relevância acadêmica e social, o intuito é analisar os 

impactos que a educação proporciona na produtividade do trabalho, avaliando a relação de 

causa-efeito entre essas duas variáveis tendo como base os municípios do Nordeste Brasileiro. 

Ademais, o mesmo confirmará que investimentos na educação são fundamentais para 

impulsionar o crescimento econômico e proporcionar melhorias nas condições de vida da 

população que se encontra nessa região. 

Portanto, o presente estudo apresentará a seguinte estrutura: a primeira seção se 

reserva por esta introdução, a segunda seção apresenta aspectos teóricos sobre crescimento e 

desenvolvimento econômico, produtividade, capital humano e desenvolvimento educacional 

no Brasil e no Nordeste. Em seguida, apresentam-se a fonte de dados e a estratégia 

econométrica utilizada. A seção quatro mostra os resultados da pesquisa e as interpretações, e 

finalmente a última seção aborda as considerações finais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os diferentes impactos que a educação proporciona na produtividade do 

trabalho e no desenvolvimento econômico no Nordeste Brasileiro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar os municípios do Nordeste com as maiores e menores 

produtividades do trabalho relacionando os resultados com os níveis de escolaridade. 

 

b) Avaliar a relação de causa-efeito existente entre educação e a produtividade do 

trabalho no Nordeste brasileiro. 

 

c)  Fazer a avaliação da relação causa-efeito entre educação e produtividade do 

trabalho nos municípios do Nordeste situados no quintil superior e no quintil inferior, de 

acordo com as respectivas produtividades do trabalho. 

 

d) Analisar a relação de causa-efeito entre educação e produtividade do trabalho 

nos municípios do Nordeste Brasileiro localizados no semiárido e fora dele. 

 

e) Determinar como o nível de escolaridade afeta a produtividade do trabalho nos 

Estados do Nordeste Brasileiro. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

 

Por muito tempo, o conceito de desenvolvimento econômico estava atrelado ao 

conceito de crescimento econômico, ou seja, eram considerados sinônimos. Contudo, as 

teorias econômicas e a realidade mostraram que ambos apresentam conceitos distintos. 

O crescimento ocorre quando há uma evolução do produto agregado de uma 

economia, o qual é aferido através de indicadores de quantidades, como por exemplo, PIB e 

Renda agregada, assim, mensurando apenas quantitativamente se uma nação conseguiu gerar 

riqueza em um determinado período. ―Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir 

além da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras 

variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento econômico, 

precisamos enxergar muito além dele.‖ (SEN, 2010, p.28). 

Diante disso, o conceito de desenvolvimento econômico é mais complexo e 

incorpora aspectos mais qualitativos, no qual é medido por indicadores que mensurem a 

qualidade de vida da população. 

Fica claro assim que os indicadores de quantum, isoladamente, não são capazes de 

aferirem os níveis de bem-estar e de qualidade de vida e, portanto, de 

desenvolvimento, haja vista que alguns, ou todos eles, podem estar associados a 

desigualdades sociais significativas. (LEMOS, 2012, p. 41). 
 

Logo, ―o desenvolvimento econômico não pode ser confundido com o 

crescimento, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia como um 

todo e o conjunto da população.‖ (SOUZA, 2005, p. 5). Então, quando a população não se 

apropria da riqueza gerada pelo país, ou seja, quando não há melhorias em seu nível de bem-

estar, uma nação apenas apresenta crescimento econômico. 

Segundo Lemos (2012) é fundamental que a população se apodere da riqueza 

gerada pela economia e, além disso, essa apropriação deve ser acompanhada por melhorias 

em seus padrões de vida, os quais são medidos por indicadores de desenvolvimento tais 

como: maior longevidade, elevado nível educacional; baixas taxas de mortalidade infantil, 

elevado acesso à água potável e saneamento, segurança alimentar, liberdades políticas, 

igualdades de oportunidades para todos. 

Entretanto, ―todos estes indicadores deveriam ser ancorados em um elevado 

padrão de renda monetária pessoal, familiar e domiciliar, que permita aos indivíduos terem 

acesso aos bens e serviços de que necessitam ou desejam‖. (LEMOS, 2012, p. 42). Assim, o 

crescimento é uma condição necessária, mas não suficiente para que haja o desenvolvimento 
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econômico. Porém, é necessário o crescimento e a distribuição equitativa do produto agregado 

para que haja mudanças qualitativas nas condições socioeconômicas dos indivíduos. 

Esse novo conceito de desenvolvimento priorizando o bem-estar da população 

começou a ser difundido pela Organização das Nações Unidas (ONU) através do Relatório de 

Desenvolvimento Humano divulgado em 1994, o qual apontava as premissas do conceito de 

Desenvolvimento Humano. De acordo HDR (1994) apud Lemos (2012) apenas o nível de 

renda não é um fator relevante para propiciar o desenvolvimento e uma vida digna para as 

pessoas, estas precisam ter sabedoria em como despender esses rendimentos, e assim adquirir 

bens e serviços que proporcione uma vida longa, saudável, com acesso a educação.  

Junto com o conceito de Desenvolvimento Humano foi criado o instrumento que 

afere esse desenvolvimento, que é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o qual é 

calculado pela média geométrica de três indicadores: 

 Esperança de vida ao nascer, que mede a idade em que, em média, as pessoas 

morrem em um determinado local, a qual utiliza à longevidade como estimativa dessa média. 

Se a média é elevada, o indivíduo teria tido condições adequadas de saúde, saneamento e 

alimentação. Dessa forma induzindo a uma vida mais longa e saudável. (LEMOS, 2012).  

 Estoque de educação, que seria o estoque de educação acumulado por uma 

sociedade, é mensurado por outros dois indicadores: percentual da população maior de 15 

anos alfabetizadas (que entra com um peso 2/3) e taxa de matrícula nos três níveis de ensino 

(que entra com um peso1/3). 

 Renda ―per capita‖ que é avaliada pela paridade do poder de compra. 

Contudo, Lemos (2012) considera que o estoque de educação é o principal pilar 

do desenvolvimento. Alguns países alavancaram seu desenvolvimento econômico adotando 

como principal estratégia políticas voltadas para promover uma ―educação para todos‖. 

O Japão foi o pioneiro a investir massivamente na educação básica. Logo, em 

meados do século XIX, apresentava altas taxas de alfabetização, antes mesmo de a 

industrialização chegar ao país. Durante a era Meiji (1868-1912) foi promulgado o Código 

Fundamental da Educação (1872), o qual estabelecia a obrigatoriedade do ensino básico a 

todos. A Coréia do Sul também seguiu essa estratégia, proporcionando uma educação de 

qualidade para sua população e valorizando a ciência e tecnologia no país, e assim alcançando 

um desenvolvimento invejável. Dessa forma, comprovando que investir nas pessoas é 

essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico de qualquer país ou região. 

Ao contrário desses países, o Brasil não tem investido suficientemente no bem-
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estar de sua população, seus indicadores socioeconômicos ainda apresentam resultados 

insatisfatórios, principalmente em relação à educação, tornando-se assim um empecilho para o 

seu desenvolvimento econômico. Atualmente, o Brasil ainda apresenta grandes disparidades 

na distribuição de renda. (BANCO MUNDIAL, 2014). Estas desigualdades têm 

conseqüências negativas para toda a nação. 

Barros, Henrique e Mendonça (2000, p. 123) afirmam, 

Em primeiro lugar, o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres. 

Em segundo lugar, acreditamos que os elevados níveis de pobreza que afligem a 

sociedade encontram seu principal determinante na estrutura da desigualdade 

brasileira-uma perversa desigualdade na distribuição da renda e das oportunidades 

de inclusão econômica e social. 

 

Essas disparidades na distribuição de renda são explicadas, de modo significativo, 

por meio do nível de escolaridade da população e, essas diferenças são mais evidentes entre as 

regiões, principalmente entre a região Sul e Sudeste com a região Norte e Nordeste. Além 

disso, essa assimetria também ocorre entre os estados e mesmo dentro destes.  

Lemos (2009, p. 636) corrobora com esse pensamento afirmando, 

A relação entre PIB per capita e escolaridade média aponta as maiores respostas de 

PIB per capita nos estados e regiões e estados de maiores PIB médios e de maiores 

escolaridades. Ou seja, cria-se uma relação circular em que menos escolaridade 

causa menos riqueza e que, nos locais de menor escolaridade, a resposta do 

crescimento da renda é mais lenta. 

 

Diante disso, investir no nível educacional e, assim, acumular capital humano, 

torna-se um catalisador para promover o crescimento e desenvolvimento econômico de um 

país, estado ou município. 

 

3.2 Produtividade e Capital Humano  

 

De acordo com a teoria econômica, a produtividade é aferida através do conceito 

de Produtividade Total de Fatores (PTF). Assim, o produto agregado (PIB) de uma economia 

é gerado pela junção de dois fatores que incrementam essa produtividade: capital físico e 

capital humano. O primeiro é constituído por máquinas e equipamentos que são utilizados no 

processo produtivo. O segundo é formado pela capacidade produtiva da força de trabalho. O 

estoque desse fator aumenta a partir de investimentos nos indivíduos que podem ser através 

de treinamento, melhores condições de saúde, nutrição e, principalmente, por meio da 

educação. Investir no capital humano é fundamental para elevar a produtividade do trabalho. 

Este elemento apresenta o seguinte conceito: 

O conceito de Produtividade do Trabalho é definido como a produção realizada em 

uma empresa, setor ou país dividida pela quantidade de trabalho que foi utilizada no 
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processo produtivo, medida de forma mais apropriada, pelo número de horas 

trabalhadas, e não simplesmente pelo número de pessoas empregadas. No caso de 

um país, a renda per capita é o indicador mais empregado para representar a 

produtividade, o que constitui uma simplificação em relação a esse conceito.              

(FONSECA, 2006, p. 16). 

 

Assim, se um país apresenta uma evolução no seu PIB, isso significa que esta 

nação utilizou de forma eficiente esse dois fatores e obteve uma maior produtividade.  

Kuznets (1955, p.39 apud KINDLEBERGER, 1976, p. 109), destaca a 

importância da tecnologia e capital humano: 

O principal capital com que conta um país industrialmente desenvolvido não é seu 

equipamento físico e sim o conjunto de conhecimentos oriundos de descobertas 

feitas pelas ciências empíricas e testadas, assim como a capacidade e treino de sua 
população para utilizar esses conhecimentos eficientemente. 

 

Dessa forma o crescimento econômico depende de acréscimos na produtividade, a 

qual é impulsionada pelo progresso tecnológico e pela educação. Porém, o primeiro depende 

do nível de qualificação dos trabalhadores para a geração da tecnologia. 

Rossi (1986, p. 51), corrobora com esse pensamento afirmando: 

A educação tem ainda efeito importante no próprio desenvolvimento do outro 

elemento do aumento da produtividade do trabalho: a geração da tecnologia. É no 

próprio seio do processo educativo que, através do desenvolvimento cientifico, se 

criam as condições necessárias ao aperfeiçoamento das técnicas, processos e 

instrumentos de produção. 

 

Conforme a Teoria do Capital humano que surgiu na década de 60, com os 

estudos realizados por Schultz e Becker, indivíduos que acumulam capital humano, 

principalmente, através da educação, são mais produtivos e, conseqüentemente, obtém 

maiores rendimentos. Logo, a partir dessa teoria a educação ganhou relevância como um dos 

fatores determinantes para promover a produtividade e o crescimento econômico de um país.  

Schultz (1971, p. 53) caracteriza capital humano da seguinte maneira, 

A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem. É 

humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é uma fonte 

de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os 

homens sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no 

sentido de que possa ser vendido. Pode, sem dúvida, ser adquirido, não como um 

elemento de ativo, que se adquire no mercado, mas por intermédio de um 

investimento no próprio individuo. Segue-se que nenhuma pessoa pode separar-se a 

si mesma do capital humano que possui.  
 

Diante disso, o capital humano corresponde aos investimentos realizados em 

educação, treinamento, hábitos de vida saudável, nos quais resultariam no aumento das 

habilidades e capacidades dos indivíduos e assim afetando positivamente a sua produtividade 

e renda. (SCHULTZ, 1971; BECKER, 2014). 
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Mariano e Arraes (2011) afirmam que, além do nível educacional, a variável 

saúde vem ganhando relevância como um dos fatores que determinam o rendimento das 

pessoas, haja vista que ―ter boa saúde determina um estoque de capital humano mais elevado 

gerando, portanto, maior produtividade.‖ (MARIANO; ARRAES, 2011, p. 181). 

Becker (2014) afirma que o rápido crescimento de alguns países do Leste Asiático 

(Japão, Coréia do Sul, entre outros) foi impulsionado pelo investimento no capital humano. 

The outstanding economic records of Japan, Taiwan, and other Asian economies in 

recent decades dramatically illustrate the importance of human capital to growth. 

Lacking natural resources—they import almost all their energy, for example—and 
facing discrimination against their exports by the West, these so-called Asian tigers 

grew rapidly by relying on a well-trained, educated, hardworking, and conscientious 

labor force that makes excellent use of modern technologies. China, for example, is 

progressing rapidly by mainly relying on its abundant, hardworking, and ambitious 

population.(BECKER, 2014). 

 

Japãoe Coréia do Sul investem massivamente no capital humano e no 

desenvolvimento cientifico. Dessa forma, permitindo lhes maior progresso em tecnologias, 

competitividade e desenvolvimento econômico. Assim, investir na educação tem se tornado 

ao longo dos anos o elemento-chave para alavancar o crescimento econômico de muitos 

países, principalmente, dos atrasados economicamente. 

Do ponto de vista macroeconômico, o investimento no ―fator humano‖ passa a 

significar um dos determinantes básicos para aumento da produtividade e elemento 

de superação do atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se 

no fator explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

consequentemente, de mobilidade social. (FRIGOTTO, 1984, p. 41). 

 

Diante disso, o atraso econômico de muitos países deve-se em grande parte à 

escassez de mão-de-obra qualificada. Por isso nas ultimas décadas vários países, 

principalmente os menos desenvolvidos, tem aumentado seus investimentos na educação, 

visto que adições nesta variável resultam a longo prazo em aumentos na renda nacional e 

proporcionam mudanças qualitativas no nível de bem-estar da população. Rossi (1986) afirma 

que países que possuem uma educação escolar mais desenvolvida e igualitária apresentam 

maior progresso econômico e social. 

Assim, adotar políticas de desenvolvimento dando ênfase no aumento do capital 

humano priorizando uma educação de qualidade impulsiona o crescimento econômico e gera 

benefícios para toda a nação. 
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3.3 Desenvolvimento Educacional Brasileiro 

 

A história da educação brasileira é marcada por uma grande defasagem entre 

educação e desenvolvimento. Se comparado com os países mais desenvolvidos que 

incentivaram desde o século XIX o ensino público universal, o Brasil teve um atraso de mais 

de 100 anos tanto em relação à industrialização como em promover o seu sistema educacional 

(ROMANELLI, 1991). 

Na década de 1930, o país experimentou uma expansão no seu sistema escolar, 

porém esse crescimento não melhorou nem quantitativa e nem qualitativamente as 

oportunidades educacionais, visto que o ensino secundário e superior era limitado a um grupo 

restrito de pessoas que pertenciam à classe dominante a qual era formada naquela época por 

uma sociedade aristocrática.  

A forma como se instalou o regime republicano no Brasil e como se conduziram no 

poder as elites, em nada modificando a estrutura sócio-econômica, influiu para que, 

de um lado, não houvesse pressão de demanda social de educação e, de outro, não se 

ampliasse a oferta, nem se registrasse real interesse pela educação pública, universal 
e gratuita. (ROMANELLI, 1991, p. 60). 

 

Assim, apenas uma minoria da população tinha acesso a um ensino de qualidade 

no país. Então, percebe-se que naquela época a educação não era considerada como fator 

necessário. 

A partir do Governo Provisório a educação ganha contornos institucionais, com a 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Com a expansão da industrialização, que 

se apresentava nessa época, houve à necessidade de operários mais qualificados. Logo, houve 

abundantes investimentos no ensino profissionalizante e na alfabetização em massa.  

Com a Constituição Brasileira de 1934 a educação torna-se prioridade no país. 

Esta passa a ser um direito de todos e deve ser promovida pelos poderes públicos e pela 

família. De acordo com o artigo 149: 

 ―[...] a educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. ‖. 

 

Em 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(lei 4024/61), a qual procurou organizar o sistema escolar pelo menos em sua aparência 

formal, estabelecendo que as verbas federais fossem voltadas ao ensino primário, médio e 

superior, assim, esses recursos seriam destinados para manter e promover o desenvolvimento 

do sistema público de ensino. Porém, essa lei não conseguiu ampliar a escolaridade no país e 
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não tornou acessível à educação para todas as classes. 

Em 1971 foi elaborada a lei 5692/71, a qual fixou as diretrizes para o ensino de 1º 

e 2º grau e destacava essencialmente dois acordos fundamentais: ampliação da 

obrigatoriedade escolar e difusão do ensino profissionalizante. 

A Constituição Brasileira de 1988 promoveu grandes mudanças o campo da 

educação: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

(...)    

Art. 214. A Lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 

visando á articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e á 

integração das ações do Poder Público que conduzam á: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

 

Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso foi promulgada a LDB n. 

93494/96, a qual proporcionou mudanças estruturais na educação. As principais políticas 

desse período foram voltadas para execução de reformas estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases. Nesse governo foi criado um sistema de avaliação a partir do SAEB (Sistema de 

Avaliação do Ensino Básico), o qual se tornou uma ferramenta para a formulação de políticas 

publicas. Além disso, nesse período houve um crescimento do ensino médio e esse aumento 

impulsionou no país a elevação das matriculas no ensino superior. Outra medida importante 

no governo Fernando Henrique Cardoso foi à criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental), o qual foi um instrumento de grande eficácia para 

elevar as taxas de inserção no ensino fundamental. 

Ademais, no governo Lula esse fundo foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério), que 

utilizou os mesmos princípios do anterior, porém estendendo a todos os níveis de ensino. Em 

2007 também foi criado o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) o qual 

mesura a qualidade da educação brasileira. Ainda, nesse governo houve uma expansão do 

ensino universitário federal e a criação de programas como o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos) e FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) que tornaram mais 

acessível o ingresso dos alunos nas universidades privadas. 

Contudo, apesar do Governo tentar melhorar a qualidade da educação e o ingresso 

dos estudantes nas escolas e universidades, a educação brasileira continua entre as piores do 
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ranking mundial. De acordo com o Relatório de Capital Humano divulgado em 2013 pelo 

Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) quando se trata da educação, o Brasil 

aparece na 88º posição de um total de 122 países, ou seja, o país apresenta o 35º pior 

desempenho nessa área. (PRATES, 2013). Contudo, essa realidade educacional não aparece 

apenas se comparada mundialmente, mas as divergências revelam-se dentro do próprio país, 

principalmente quando se confronta os níveis de instrução da população entre as regiões 

brasileiras, isso será demonstrado na seção 4 do trabalho. 

Além disso, essa baixa escolaridade irá refletir na produtividade do trabalho. 

Como o presente estudo analisa a relação de causa e efeito entre essas duas variáveis tendo 

como base a Região Nordeste, e esta é a que mais sofre com a falta de políticas educacionais o 

mesmo provará nas próximas seções essa hipótese.  

 

3.4 Desenvolvimento Educacional no Nordeste 

 

Na década 80, a política educacional voltada para a região nordestina começou a 

ser desenvolvida a partir do Projeto Nordeste, que foi criado pelo governo federal juntamente 

com o Banco Mundial, visando melhorar a situação socioeconômica e educacional dessa 

região, haja vista que nessa época, a mesma apresentava grandes desigualdades sociais e ao 

mesmo tempo as disparidades entre as regiões mostrava-se acentuadas. 

No ano de 1979, o III PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) estava sendo 

elaborado, mas conjuntamente, a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste) planejava o Plano de Desenvolvimento do Nordeste (PDN) para o período de 

1980/1985, o qual objetivava inserir essa região no processo de desenvolvimento 

socioeconômico e aumentar os padrões de vida dessa população. 

Em relação à educação, o Projeto Nordeste considerava a educação como fator 

prioritário, desse modo, o sistema educacional da região precisava ser desenvolvido. 

Cabe ressaltar que no interior do Projeto Nordeste, a educação era colocada como 

uma prioridade. A caótica situação educacional no Nordeste, marcada pelas altas 

taxas de analfabetismo, evasão e repetência, pela baixa qualidade do ensino, bem 

como pelas precárias condições de trabalho oferecidas pela escola pública, 

precisava, segundo os formuladores do projeto, ser radicalmente alterada. (CABRAL 

NETO, 1997, p. 20). 

 

Esse projeto propôs Planos Setoriais de Educação e Programas Especiais, os quais 

pretendiam ―democratizar o sistema de ensino, na medida em que propunham criar 

mecanismos de participação da sociedade na gestão da política educacional e ampliar, para 

setores da população nordestina, tradicionalmente, excluídos da escola pública, as 
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oportunidades de acesso ao sistema de ensino, como também a permanência neste.‖ 

(CABRAL NETO, 1997, p. 109).   

Entretanto, apenas na década de 90 as políticas educacionais voltadas para essa 

região procuravam mais massivamente universalizar e promover melhorias na qualidade de 

ensino. Em 1994, os financiamentos do Banco Mundial foram fundamentais para promover a 

educação básica no Nordeste, isso ocorreu através do Projeto Nordeste para Educação Básica 

e o Fundo de Desenvolvimento da Escola (Fundescola). 

O Projeto Nordeste para Educação Básica, executado de 1994 a 1998 nos nove 

estados da região, visava melhorar a qualidade dos primeiros anos do ensino fundamental, 

tanto nas escolas estaduais como municipais propondo uma aliança entre Estado e 

Municípios. Além disso, tinha como proposta mudar o padrão de gestão da educação pública. 

(CRUZ, 2003).  

O Fundescola era previsto para ser executado entre os anos de 1998 a 2003, suas 

propostas davam continuidade as atividades desenvolvidas pelo Projeto Nordeste, e voltava-se 

para o ensino fundamental das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo Cruz (2003, 

p. 71) ―o Fundescola coloca a escola como centro de suas ações‖. 

Nos últimos anos, houve uma evolução muito lenta dos indicadores educacionais 

referentes à região nordestina. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, 59% 

da população nordestina com idade de 25 anos ou mais ainda não apresentam instrução e nem 

o fundamental completo. Esses são dados alarmantes, pois prejudica o crescimento econômico 

da região. Dados mais recentes mostram que a taxa de analfabetismo vem diminuindo na 

Região Nordeste de 17,4% em 2012 para 16,9% em 2013, contudo, essa região ainda exibe a 

taxa mais elevada do país, reunindo 53,5% do total de analfabetos. (PNAD, 2013). Isso indica 

a falta de políticas educacionais direcionadas para a região. Logo, tornando-se uma das causas 

que impedem o desenvolvimento econômico da mesma. 

―[...] não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. Quase um terço 

da nação vive no Nordeste. É nessa região que se concentram muitas das áreas mais pobres e 

das populações mais carentes do país.‖ (UNGER, 2009, p. 6). Diante disso, Unger (2009) 

propôs um esboço de um projeto nacional apontando algumas diretrizes para o 

desenvolvimento da Região Nordestina. 

 A primeira diretriz seria dar meios e oportunidades ao empreendedorismo 

emergente, tanto na política industrial como na política agrícola. A segunda diretriz propõe 

capacitar os nordestinos, fornecendo um choque de ciência e tecnologia na região, dando 

condições e oportunidades à inventividade tecnológica popular. A terceira diretriz seria 
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unificar o Nordeste fisicamente permitindo o acesso rodoviário pleno a todos os municípios, 

essa medida impulsionaria os potenciais de desenvolvimento sustentável e favoreceria as 

condições de vida da maior parte da população nordestina. (UNGER, 2009). 

Como a escolaridade da população nordestina é a pior do país, Unger (2009) 

apresenta algumas propostas para melhorar essa situação. A primeira seria renovar e integrar 

em um eixo comum o ensino geral com o ensino técnico. A segunda propõe um ensino médio 

de qualidade para todos, incorporado à educação profissional técnica de nível médio, dessa 

forma desenvolvendo condições para a garantia do direito à educação e ao trabalho 

qualificado. Essas iniciativas são crucias para o desenvolvimento da região. 

―Não há desenvolvimento sem um grande projeto de educação. Vale para o Brasil. 

Vale mais ainda para Nordeste‖. (UNGER, 2009, p. 41). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Fonte dos Dados 

A tipologia de pesquisa classifica quais são os procedimentos utilizados nos 

processo de elaboração de um trabalho científico. Estes podem ser categorizados de acordo 

com a natureza, quanto aos objetivos e procedimentos. (RAUPP; BEUREN, 2014). 

Esse estudo teve como forma de abordagem um aspecto quantitativo, o qual foi 

aplicado dados numéricos, buscando resultados precisos e utilizando técnicas estatísticas. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos, à parte 

conceitual e teórica do estudo foi baseada em pesquisas bibliográficas voltadas a área de 

Crescimento Econômico, Desenvolvimento econômico, Capital Humano e História da 

Educação do Brasil e Nordeste, para isso foram utilizados como referências: livros, artigos, 

dissertações, monografias e endereços eletrônicos. A parte quantitativa foi obtida através de 

dados secundários disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 

retirados do Censo Demográfico de 2010. Todas essas informações foram relevantes para 

evidenciar a relação entre educação, produtividade e desenvolvimento econômico.  

Essa pesquisa se limitou a região Nordeste do Brasil, tendo como amplitude os 

nove estados da região, e seus respectivos municípios. As variáveis estudadas foram PIB 

agregado e os dados referentes aos percentuais das populações, de cada um dos 1794 

municípios nordestinos, maiores de 25 anos que afirmaram não ter instrução ou não terem 

concluído o nível fundamental. Além disso, serão coletados os dados referentes aos 

percentuais das populações maiores de 25 anos desses municípios que declararam ter 

concluído o nível médio, o superior incompleto e o superior completo. Entretanto, devido à 

falta de dados referentes às escolaridades da população de 11 municípios do Piauí, a base de 

dados utilizada foi formada por 1783 municípios. 

A hipótese associada a esses indicadores é que o grau de escolaridade irá afetar a 

produtividade do trabalho desses municípios. Assim, o menor o nível de escolaridade induzirá 

um efeito negativo na mesma. Do mesmo modo, o percentual da população que apresenta um 

maior nível educacional, afetará positivamente essa produtividade. 

 

4.2 Métodos de Análise 

O trabalho foi processado emcinco etapas: 

Primeiramente, o estudo buscou hierarquizar em ordem decrescente todos os 

municípios do Nordeste Brasileiroem termos da produtividade do trabalho, entendida como a 
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relação entre o PIB agregado do município e a população maior de 25 anos, utilizando a 

seguinte equação: 

 

   (1) 

 

Onde: 

: a produtividade do trabalho no í-ésimo município do Nordeste;  

 : PIB agregado do i-ésimo município;  

: população do município maior ou igual a 25 anos 

Na segunda etapa, foi avaliada a relação de causa-efeito entre produtividade do 

trabalho e escolaridadedos 1783 municípios do Nordeste Brasileiro, através da equação: 

 

 

 
 
 

Onde: 

 = produtividade do trabalho do í-ésimo município do Nordeste Brasileiro aferido pela 

relação entre o PIB do município e o percentual da população maior de 25 anos que não 

concluiu o nível elementar do í-ésimo município do Nordeste Brasileiro ( ) e 

( ) o percentual da população maior de 25anos que concluiu o nível médio e/ou 

superior do í-ésimo município do Nordeste Brasileiro. 

 Grupo que na pesquisa foi identificado como vulnerável em educação 

; A hipótese associada à inclusão deste indicador como variável independente é que, 

uma variação nesse fator induzirá uma variação de sentido contrário na produtividade do 

trabalho, ou seja, quanto maior o valor de ANALF menor será o valor da variável dependente 

( . O modelo utilizado nessa etapa foi definido de acordo com a equação (2) a seguir: 

 

Sendo  a produtividade do trabalho do í-ésimo município do Nordeste 

Brasileiro;  a percentagem da população maior de 25 anos que se declarou analfabeta 

e não concluiu o nível elementar do í-ésimo município do Nordeste Brasileiro. O parâmetro 

 
;      (2) 
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linear  e o angular  serão estimados através do método dos mínimos quadrados 

ordinários assumindo-se a hipótese de que os termos de erros aleatórios ― ‖ têm as 

características do modelo linear clássico. O coeficiente angular medirá a sensibilidade da 

produtividade do trabalho às variações da escolaridade da população no grupo ANALF. A 

hipótese é que assumirá valor negativo. 

Grupo que na pesquisa será identificado como MEDSUP (nível médio completo + 

superior incompleto + superior completo); A hipótese associada à inclusão desta variável foi 

para testar a hipótese de que quanto maior a escolaridade, maior será a produtividade do 

trabalho. O modelo utilizado nesta etapa é definido de acordo com a equação (3) a seguir: 

 

;     (3) 

 

Na equação acima  é o percentual da população maior de 25 anos do 

município que concluiu o ensino médio e/ou superior do í-ésimo município do Nordeste 

Brasileiro. Os coeficientes  e  serão estimados pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários, assumindo-se que o termo aleatório µ tem as características do modelo linear 

clássico. A magnitude do coeficiente α1 mostra a sensibilidade da produtividade do trabalho 

nos municípios do nordeste às variações no grupo MEDSUP. A hipótese é que assuma valor 

positivo. 

Portanto, procede-se à estimação dos coeficientes que aferem a sensibilidade nos 

1783 municípios da Região Nordestina das variáveis explicativas do modelo, aplicando 

asequações (2) e (3). 

Na terceira etapa, os 1783 municípios foram agrupados em quintis (20%) de 

acordo com sua respectiva produtividade do trabalho, e foi selecionado o quintil de menor e 

de maior produtividade, contendo ambos 357 municípios, para identificar os indicadores de 

educação, avaliados pelo percentual da população que não concluiu o nível elementar vis a vis 

a população que completou do nível médio e o superior acima. Nesta etapa foram aplicadas as 

equações (2) e (3) para evidenciar as disparidades entre essas variáveis nos dois quintis 

selecionados. 

Na quarta parte, os municípios do Nordeste foram separados em dois grupos: um 

grupo com 1091 municípios pertencentes ao semiárido nordestino e o segundo com 692 

municípios que estão fora do semiárido, nessa etapa as análises foram feitas através de 

regressão simples utilizando a variável binária do tipo dummy, e foram aplicadas nesse grupo 
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as seguintesequações: 

 

          (4) 

(5) 

 

Onde: 

 = produtividade do trabalho do í-ésimo município e do j-ésimo Estado do Nordeste 

Brasileiro; parâmetro linear foram estimados pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários;  e é a variável dummy que vale um (1) quando o 

município for do semiárido e zero (0) quando o município não for do semiárido;  

mostraram a sensibilidade da produtividade do trabalho nos municípios do nordeste em 

análise às variações da escolaridade da população no grupo ANALF e MEDSUP;  

constitui no termo de erro aleatório que tem as características do modelo linear clássico. 

Nessa etapa serão aplicadas as equações (4) e (5) para evidenciar a relação causa-

efeito entre essas variáveis nos dois grupos selecionados. 

Finalmente, na quinta etapa, com o objetivo de avaliar separadamente e de forma 

mais abrangente como o nível de escolaridade influencia a produtividade do trabalho na 

região foram aplicadas as equações (2) e (3) para cada Estado da Região Nordeste.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção estão apresentados os resultados alcançados com a pesquisa, depois 

que foram testados os modelos apresentados na Seção 3. A estratégia utilizada foi o modelo 

linear clássico estimando os parâmetros através dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e 

as variáveis utilizadas foram identificadas na seção 3. 

Contudo, antes de mostrar os resultados obtidos com as análises de regressão, 

primeiro apresenta-se o nível de instrução da população brasileira de 25 anos ou mais, e 

posteriormente da região Nordestina, segundo o Censo Demográfico 2010. 

Conforme o Gráfico 1, que expõe o percentual da população de 25 anos ou mais 

segundo os extremos dos níveis de instrução (sem o nível elementar e com o médio e/ou 

superior completo), percebe-se que assimetria é mais evidente em relação às Regiões Norte e 

Nordeste sendo essa última a que apresenta o pior desempenho entre as regiões, pois o 

percentual dessa população sem nível de instrução e fundamental incompleto é de 59%, além 

disso, a mesma apresenta o menor percentual da população que concluiu o nível médio e/ou 

superior. Em contrapartida a Regiões Sudeste é a que apresenta o melhor resultado apesar de 

não satisfatório. Logo, esses dados evidenciam que o desenvolvimento econômico do Brasil 

está muito longe de ser alcançado visto que o principal pilar que o sustenta ainda não é 

fornecido de forma igualitária para todos os brasileiros. 

 

Gráfico 1  Percentual da população brasileira com 25 anos ou mais de idade segundo os 

extremodos níveis de instrução por Regiões - 2010 

 

 

 

   Fonte: Elaboração própria a partir do Censo Demográfico de 2010. 
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Como mostra o Gráfico2, os estados do Maranhão, Alagoas, Paraíba e Piauí 

apresentam percentuais da população vulnerável em educação acima de 60%, e os mesmos 

exibem os menores percentuais da população acima de 25 anos ou mais que completaram o 

ensino médio e superior. Por outro lado, Rio Grande do Norte foi o que mais se destacou 

dentre os estados nos dois níveis de instrução de sua população, ou seja, apresentou o menor 

percentual, porém isso não é algo positivo visto que mais de 55% de sua população maior de 

25 anos não apresenta o nível elementar. Logo, esses dados mostraram que a região nordestina 

apresenta não só vulnerabilidades climáticas e econômicas, mas vulnerabilidade educacional. 

Essa vulnerabilidade acarreta em um impacto negativo na produtividade do trabalho desses 

estados, e consequentemente, no crescimento e desenvolvimento econômico dos mesmos, isso 

será analisado a seguir, com os resultados obtidos no presente estudo.  

 

Gráfico 2  Percentual da população com 25 anos ou mais de idade segundo os extremosdos 

níveis de instrução –Estados do Nordeste - 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Censo Demográfico de 2010. 

 

Conforme explicado na seção anterior, os resultados foram divididos em cinco 

partes. Na primeira foram calculadas as produtividades do trabalho dos 1783 municípios do 

Nordeste utilizando a equação (1). Posteriormente, os mesmos foram hierarquizados em 

ordem decrescente, para identificar os municípios com as maiores e menores produtividades 

do trabalho. A Tabela 1 expõe os 20 municípios com maiores produtividades do trabalho. 
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Nesse caso, o município de São Francisco do Conde na Bahia (BA) apresenta o maior 

desempenho de toda região Nordeste com uma produtividade de R$ 552435,0 por pessoa.  

 

Tabela 1: Vinte Municípios do Nordeste com Maiores Produtividades do Trabalho em 2010 

Município Estado 
População Maior 

de 25 anos 

PIB Agregado 

(1000 R$) 

Produtividade 

do Trabalho 

(R$/trabalhador 

maior 25 anos) 

São Francisco do Conde BA 17827 9848259 552435,0 

Ipojuca PE 40314 9095145 225607,6 

Guamaré RN 6288 1197835 190495,4 

Canindé de São Francisco SE 10987 1326773 120758,4 

Camaçari BA 133480 13379554 100236,4 

Candeias BA 46992 4204817 89479,42 

Cairu BA 7898 690201 87389,34 

Rosário do Catete SE 4681 408004 87161,72 

Quixeré CE 10339 776829 75135,80 

Cabedelo PB 33213 2460910 74094,78 

Luís Eduardo Magalhães BA 29187 2101470 72000,21 

Laranjeiras SE 13467 960709 71338,01 

Tasso Fragoso MA 3416 231720 67833,72 

São Desidério BA 13367 854055 63892,80 

Dias d'Ávila BA 35314 2172583 61521,86 

Carmópolis SE 6566 400399 60980,66 

Simões Filho BA 63517 3690063 58095,68 

Pojuca BA 18420 1009945 54828,72 

Divina Pastora SE 2163 116836 54015,72 

Mucuri BA 18465 994884 53879,45 

Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

A Tabela 2 mostra os 20 municípios com pior desempenho em relação à 

produtividade do trabalho. Neste caso o município de Anguera na Bahia (BA) apresenta o pior 

resultado de toda região apresentando uma produtividade de apenas R$ 5041,48 por pessoa. 

Esse valor equivale a quase 1% da magnitude da produtividade do município que se encontra 

em 1º lugar na tabela 1, uma diferença muito grande entre esses dois municípios. 

Assim, diante desses resultados percebem-se as disparidades existentes entre os 

municípios do Nordeste Brasileiro em relação a essa variável. Além disso, os mesmos exibem 

que tanto entre os estados como dentro destes existem grandes assimetrias, pois no Estado da 

Bahia estão localizados os municípios com melhor e pior produtividade de toda Região 

Nordeste. 
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Tabela 2: Vinte Municípios do Nordeste com Menores Produtividades do Trabalho em 2010 

Município Estado 

População 

Maior de 25 

anos 

PIB Agregado 

(1000 R$) 

Produtividade 

do Trabalho 

(R$/trabalhador 

maior 25 anos) 

Presidente Jânio Quadros BA 7803 46598 5971,81 

Curralinhos PI 2101 12543 5970,01 

Belém do Piauí PI 1867 11133 5963,04 

Cajapió MA 4924 28899 5869,01 

Demerval Lobão PI 7286 42658 5854,79 

Mirinzal MA 6918 40443 5846,05 

São Francisco do Maranhão MA 6227 36107 5798,46 

Brasileira PI 4406 25487 5784,61 

Piripá BA 7452 42906 5757,65 

Massapê do Piauí PI 3454 19826 5740,01 

São João Batista MA 10013 57190 5711,57 

São Lourenço do Piauí PI 2607 14462 5547,37 

Catarina CE 10742 59394 5529,14 

Peri Mirim MA 7247 38907 5368,70 

Dom Inocêncio PI 5177 27597 5330,69 

Novo Triunfo BA 7890 41885 5308,62 

São Bento MA 20909 110252 5272,94 

São Vicente Ferrer MA 9823 50176 5108,01 

Caetanos BA 7702 38962 5058,69 

Anguera BA 5930 29896 5041,48 

Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

Na segunda etapa em diante, a pesquisa mostrará que aumentos no nível de 

escolaridade dessa população afetarão positivamente a formação da produtividade do trabalho 

desses municípios. Desse modo, primeiramente foram avaliados os 1783 municípios 

pertencentes à Região Nordeste através das formulas (2) e (3) para determinar a relação de 

causa-efeito entre as duas variáveis expostas na seção 3. 

Os resultados encontrados na segunda etapa e mostrados na Tabela 3 sugerem que 

o crescimento da produtividade do trabalho está diretamente associado ao nível de instrução 

da população como se supôs nesta pesquisa. O coeficiente de elasticidade da variável ANALF 

mostra que para cada 1% de variação no percentual da população de 25 anos ou mais 

vulnerável em educação induzirá uma variação em sentido contrário na produtividade do 

trabalho, ou seja, para uma queda de 1% em ANALF, a produtividade do trabalho se eleva em 

R$ 503,00 por pessoa. É um resultado significativo, tanto de um ponto de vista de magnitude, 

como da perspectiva estatística, haja vista que a probabilidade de erro é de 0,0%. O mesmo 
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resultado relevante verifica-se em relação à variável MEDSUP, pois o seu coeficiente angular 

foi positivo, ou seja, para uma variação positiva de 1% no percentual da população de 25 anos 

ou mais com nível médio completo, superior incompleto e superior completo provocará um 

acréscimo de aproximadamente R$ 609,00 por pessoa na produtividade do trabalho. Além 

disso, a significância estatística é expressiva apresentando também 0,0% de probabilidade de 

erro. 

 

Tabela 3: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho nos 1783 

municípios do Nordeste do Brasil em 2010 

Variáveis  R
2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF 0,066 - 0,503 0,000 48,530 0,000 

MEDSUP 0,057 0,609 0,000 1,191 0,264 

 
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

Na terceira etapa, foi realizada a segregação dos municípios do Nordeste em cinco 

quintis de acordo com as magnitudes de suas produtividades do trabalho. Como apresentado 

na seção 3, foi selecionado o quintil de maior e menor produtividade (357 municípios em cada 

quintil). Em seguida, procedeu-se a análise feita anteriormente em cada um dos quintis 

utilizando as equações (2) e (3) para identificar a relação de causa-efeito entre produtividade 

do trabalho e escolaridade. A Tabela 4 demonstra as disparidades envolvendo os mesmos, pois 

o nível de escolaridade afeta mais positivamente a produtividade do trabalho dos municípios 

que se encontram no quintil superior, apresentando resultados relevantes tanto em relação ao 

grupo ANALF como no grupo MEDSUP, os sinais encontrados para os regressores estimados 

foram os esperados. Quando o grupo ANALF regredi em 1% a produtividade do trabalho irá 

aumentar em R$ 470,00 por pessoa, outro resultado importante é a significância estatística de 

apenas 0,4% de erro. Em relação ao grupo MEDSUP o resultado novamente é positivo, dado 

que se o percentual dessa população aumentar em 1% a produtividade aumentará em R$ 

490,00 por pessoa. A significância estatística do modelo está dentro dos padrões de 

confiabilidade estatística: 1,5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 4: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho para os 

Municípios do Quintil Superior (20% com maiores produtividades) no Nordestino do Brasil 

em 2010 

Variáveis R
2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF 0,021 - 0,470 0,004 54,615 0,000 

MEDSUP 0,014 0,490 0,015 12,577 0,010 

 
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

Contudo, quintil inferior, apesar dos sinais encontrados para os coeficientes de 

regressão estimados se comportarem de acordo com o esperado, não foram estatisticamente 

diferentes de zero.  

 

Tabela 5: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho para os 

Municípios do Quintil Inferior (20% com menores produtividades) no Nordeste do Brasil em 

2010 

Variáveis R
2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF - 0,002 - 0,002 0,698 6,922 0,000 

MEDSUP - 0,001 0,004 0,492 6,753 0,000 

 
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

Na quarta etapa foram separados os municípios que fazem parte do semiárido 

nordestino (1091 municípios) e os que estão situados fora deste ecossistema (692 municípios). 

Assim, as análises foram feitas através de regressão simples utilizando a variável binária do 

tipo dummy e foram aplicadas as equações (4) e (5) descritas na Seção 3 para analisar 

novamente a relação de causa-efeito entre o nível de instrução e produtividade do trabalho. 

Como mostra a Tabela 6 e 7, os resultados novamente foram os esperados e 

estatisticamente diferentes de zero, para os dois grupos.  A significância estatística do modelo 

para os coeficientes angulares nas duas variáveis analisadas exibem 0,0%, assim, 

evidenciando a importância dessa pesquisa. Entretanto, o nível de escolaridade impacta mais 

positivamente para o grupo que se encontra fora do semiárido nordestino. Nesse caso, como 

mostra a Tabela 7 se a variável ANALF variar negativamente em 1% a produtividade do 

trabalho de desse grupo irá aumentar em R$ 604,00 por pessoa, do mesmo modo, se a variável 

MEDSUP aumentar em 1% induzirá um acréscimo de R$ 729,00 por pessoa na produtividade 

do trabalho dos municípios que se encontra nesse grupo. Logo, os resultados comprovaram 
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que a educação é fundamental na formação da produtividade do trabalho dos municípios 

nordestinos, principalmente aqueles que se encontram no semiárido. 

 

Tabela 6: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho para os 

Municípios que pertencem ao Semiárido Nordestino em 2010 

Variáveis R
2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF 0,061 - 0,284 0,000 31,133 0,000 

MEDSUP 0,051 0,340 0,000 4,369 0,000 

 
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 

 

 

Tabela 7: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho para os 

Municípios que não pertencem ao Semiárido Nordestino em 2010 

 

Variáveis R
2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF 0,061 - 0,604 0,000 57,170 0,000 

MEDSUP 0,053 0,729 0,000 0,761 0,742 

 
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010 

 

Finalmente, na quinta etapa foram utilizadas as equações (2) e (3) para cada 

Estado da Região Nordeste com o intuito de avaliar separadamente como o nível de instrução 

impacta na produtividade do trabalho nesses estados. A Tabela 8 demonstra mais uma vez que 

os resultados foram adequados com as hipóteses feitas inicialmente. Dos nove estados, 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí) apresentaram significância estatística de 0,0% nos 

seus coeficientes angulares. Nos demais estados (Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco), a probabilidade de erro também foi satisfatória, pois apresentaram porcentagem 

abaixo de 10%. 

Contudo, apenas 2 estados (Bahia e Sergipe) apresentaram resultados mais 

expressivos em suas produtividades do trabalho quando ANALF variar negativamente e 

MEDSUP oscilar positivamente em 1%. Porém, o estado da Bahia apresentou o melhor 

desempenho dentre os estados em seus coeficientes angulares, sendo os valores dos mesmos, 

respectivamente, R$ 849,00 por pessoa e R$ 969,00 por pessoa. Outro resultado relevante é o 

Estado do Maranhão apresentar o pior desempenho de todos os Estados do Nordeste. Nesse 

caso, se ANALF e MEDSUP, respectivamente, diminuírem e aumentarem em 1%, isso 
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provocará apenas um acréscimo, nessa ordem, de R$ 131,00 por pessoa e R$ 151,00 por 

pessoa na produtividade do trabalho, dessa forma não impactando quase nada nessa variável.   

 

Tabela 8: Análises de regressão para explicação da Produtividade do Trabalho nos Estados do 

Nordeste Brasileiro em 2010 

ALAGOAS 
  Variáveis R

2
 Coeficiente 

Angular 

Significância 

Estatística 

Coeficiente 

Linear 

Significância 

Estatística 

ANALF 0,304 - 0,308 0,000 33,704 0,000 

MEDSUP 0,279 0,392 0,000 4,344 0,000 

      

BAHIA 
ANALF 0,074 - 0,849 0,000 75,300 0,000 

MEDSUP 0,057 0,969 0,000 - 4,044 0,268 

 

CEARÁ 
ANALF 0,194 - 0,473 0,000 43,564 0,000 

MEDSUP 0,176 0,583 0,000 - 0,469 0,792 

 

MARANHÃO 
ANALF 0,024 - 0,131 0,012 19,929 0,000 

MEDSUP 0,019 0,151 0,025 7,862 0,000 

      

PARAÍBA 

  ANALF     0,224 - 0,380 0,000 38,784 0,000 

 MEDSUP     0,223 0,480 0,000 2,399 0,015 

      

PERNAMBUCO 
  ANALF 0,040 - 0,355 0,004 38,243 0,000 

MEDSUP 0,035 0,449 0,006 4,468 0,161 

      

PIAUÍ 
 ANALF 0,148 - 0,227 0,000 25,956 0,000 

MEDSUP 0,153 0,313 0,000 4,033 0,000 

      

RIO GRANDE DO NORTE 

ANALF 0,029 - 0,402 0,016 41,313 0,001 

MEDSUP 0,013 0,361 0,075 5,956 0,144 

      

SERGIPE 

ANALF 0,096 - 0,652 0,004 64,707 0,000 

MEDSUP 0,085 0,798 0,006 3,607 0,535 

      
Fonte dos dados Originais: Censo Demográfico de 2010. 
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Portanto, os resultados das análises de regressão corresponderam às expectativas 

da pesquisa, comprovaram as hipóteses ditas ―a priori‖ e confirmaram que uma maior 

qualificação da força de trabalho terá impacto positivo e significativo, de um ponto de vista 

estatístico, sobre a produtividade do trabalho nos municípios do Nordeste Brasileiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar os diferentes impactos que a educação proporciona 

na produtividade do trabalho e no desenvolvimento econômico no Nordeste Brasileiro, 

mostrando o conceito e a importância da educação como fator determinante para formação do 

capital humano.  

O estudo mostrou a grande vulnerabilidade educacional existente na região 

Nordestina. Além disso, de acordo com o cálculo da produtividade do trabalho os municípios 

que apresentam melhor e a pior produtividade de toda a região encontram-se no Estado da 

Bahia, dessa forma, demonstrando as assimetrias envolvendo o mesmo estado. 

Ademais, foi comprovado por meio de análises estatísticas que o nível de 

instrução contribui para elevar a produtividade do trabalho da população de 25 anos ou mais 

que se encontra nos municípios do Nordeste do Brasil, isto foi observado tanto em conjunto, 

quanto em quintis como entre os estados e municípios do semiárido dessa região. 

Ao investigar a relação de causa e efeito entre o grupo vulnerável em educação 

(ANALF), a hipótese associada a essa variável foi comprovada na pesquisa, visto que uma 

variação nesse fator induziu uma oscilação contraria na produtividade do trabalho. Em 

contrapartida, estimou-se uma elasticidade positiva quando foi analisado o grupo MEDSUP 

(ensino médio completo + superior incompleto + superior completo). Logo, confirmando a 

teoria do capital humano: indivíduos que qualificam a sua força de trabalho, principalmente, 

através da educação, são mais produtivos.  

Portanto, esses resultados mostraram que a educação cumpre um papel 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico de qualquer país ou região. 

Contudo, como foi demonstrado ao longo da pesquisa, esse desenvolvimento está muito longe 

de ser alcançado pelo Brasil, e principalmente pelo Nordeste, visto que o principal pilar que o 

sustenta ainda não é fornecido de forma igualitária para todos os brasileiros. Dessa forma, 

políticas educacionais mais eficientes tornam-se necessárias para reverter essa situação, e 

assim maiores investimentos na educação, principalmente na região Nordestina, são 

essenciais para impulsionar o crescimento econômico e proporcionar melhorias nas condições 

de vida da população que se encontra nessa região. 
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