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RESUMO 

 

O desempenho escolar dos alunos da educação básica no Brasil é muito abaixo do desejado, 
quando comparado com outros países. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo estudar 
a relação entre qualidade na educação e crescimento econômico nos estados brasileiros, entre 
os anos de 2005 e 2016. O estudo é baseado em teorias econômicas que estudam a importância 
da educação, como a Teoria do Capital Humano e a Teoria da Sinalização, assim como da 
revisão de aplicações empíricas que abordam o tema. Posteriormente é realizado um estudo 
com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dos anos de 2005, 
2006 e 2007. Para verificar a relação com o crescimento econômico, utiliza-se como base dados 
de todos os estados brasileiros, com duas defasagens de 5 e 8 anos entre o resultado da medida 
qualitativa de educação, e o PIB per capita. A partir do método de Mínimos Quadrados 
Ordinários, foi possível notar que em média o aumento de 1% na média das notas, gera em um 
aumento de cerca de 1,877% a 2,37% no PIB per capita. 
 
 
Palavras-chave: crescimento econômico. Brasil. qualidade na educação. capital humano. 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The performance of students in basic education in Brazil is much lower than desired, when 
compared to other countries. Therefore, this study has the propouse to study the relationship 
between quality in education and economic growth in the Brazilian states between 2005 and 
2016. The study is based on economic theories that study the importance of education, such as 
Capital Theory And the Signaling Theory, as well as the review of empirical applications that 
approach the theme. Subsequently, a study is carried out based on the results of the Basic 
Education Development Index for the years 2005, 2006 and 2007. To verify the relationship 
with economic growth, based on data from all Brazilian states, with two lags of 5 and 8 years 
between the result of the qualitative measure of education, and GDP per capita. From the 
Ordinary Least Squares method, it was possible to note that, on average, the 1% increase in 
average notes generates an increase of about 1.877% to 2.37% in GDP per capita. 
 
Keywords: economic growth. Brazil. quality in education. human capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até a década de 1980, o principal objetivo foi aumento do acesso à educação no Brasil. 

Após este período, iniciou-se uma preocupação em relação a qualidade, principalmente na rede 

pública, instituindo-se políticas públicas para proporcionar ensino básico de qualidade para os 

alunos (ARAGÃO et al., 2013). Segundo o INEP (2015) o Brasil praticamente dobrou o 

percentual destinado a educação básica ente 2000 e 2012, o que foi refletido em uma melhora 

do desempenho dos alunos brasileiro. 

Porém, quando comparado a outros países o Brasil ocupa o penúltimo lugar no ranking 

de desempenho escolar internacional obtidos a partir do resultado do PISA (Programme for 

International Student Assessment). O baixo desempenho escolar dos alunos se reflete na falta 

de habilidades necessárias para a inserção das pessoas nas atividades de trabalho (OCDE, 

2019). 

Nas ciências econômicas, a partir da década de 60, com a publicação de Schultz (1961), 

que surgiu a Teoria Capital Humano, e iniciou-se uma preocupação com o investimento no 

mesmo (BLAUG, 1985). Nesse contexto o presente trabalho busca estudar a seguinte questão: 

o desempenho educacional dos alunos tem influência no crescimento econômico dos estados 

brasileiros entre os anos de 2005 e 2016? 

 A análise aborda todos os estados brasileiros, no período compreendido entre 2005 e 

2016, considerando as defasagens entre o ano de aplicação dos testes do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o ingresso dos estudantes no mercado de 

trabalho. O estudo parte da hipótese de que existe relação positiva entre qualidade na educação 

e crescimento econômico, conforme afirma Santos (2015). Para realizar a regressão, o método 

utilizado é o de Mínimos Quadrados Ordinários para verificar se a relação é validada quando 

aplicada a realidade brasileira. Para realizar o estudo, o trabalho será dividido em quatro etapas, 

divididas entre os capítulos 2 e 5. 

O capítulo dois é dividido em duas etapas, e tem como objetivo realizar um estudo sobre 

a importância da educação para o crescimento econômico. Na primeira parte são apresentadas 

diferentes perspectivas teóricas sobre a relação entre educação e crescimento econômico, para 
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que seja possível verificar se as variáveis são relacionadas. Na segunda subseção, é feita a 

revisão de algumas aplicações empíricas das teorias estudadas abordando o tema. 

Após a revisão bibliográfica, no capítulo 3 são expostas as descrições das variáveis, do 

modelo e a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho empírico. A partir dos trabalhos 

previamente mencionados, que é feita uma adaptação do estudo realizado por Santos (2015), 

no qual investigou a influência da qualidade na educação básica no crescimento econômico de 

35 países. 

No capítulo quatro são apresentados e interpretados os resultados do estudo realizado, 

e tem como objetivo identificar se existe relação entre a qualidade na educação e crescimento 

econômico. Também realiza a comparação com as aplicações empíricas e teorias estudadas.  

O último capítulo levanta considerações finais sobre tema estudado no trabalho, assim 

como sugestões para trabalhos futuros. 
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2 EDUCAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

O presente capítulo tem como objetivo realizar um estudo sobre a importância da 

educação no crescimento econômico. Na primeira subseção, é feita a análise da evolução de 

diferentes teorias econômicas que abordam o tema. Posteriormente, na segunda subseção, é 

realizada uma revisão bibliográfica de aplicações empíricas que abordaram o tema proposto no 

atual estudo. 

 

2.1  ECONOMIA E EDUCAÇÃO 

 

Os conceitos abordados na Teoria do Capital Humano, já haviam sido estudados por 

Adam Smith em sua publicação em 1776, “A Riqueza das Nações”, assim como por Alfred 

Marshall, em seu estudo “Os princípios econômicos do mais valioso investimento dos capitais, 

os seres humanos” (CABRAL; SILVA; SILVA, 2016). 

Segundo Smith (1974), trabalhos que exigem maior grau de conhecimento tendem a 

gerar maior renda para o indivíduo que o realiza, como uma compensação. Para que a pessoa 

adquira o conhecimento necessário para produzir, ela tem que despender tempo praticando. 

[...] a grande disparidade entre os diversos talentos que parecem distinguir os 
homens das diversas profissões quando chegam a maturidade é normalmente 
muito menos uma causa do que um efeito da divisão do trabalho. Mais do que 
a natureza, parecem ser os hábitos e a educação que explicam a diferença 
existente entre os caracteres mais díspares, por exemplo entre um filósofo e 
um carregador. (SMITH, 1974, p. 21). 

Marshall (1996), afirmava que, apesar de os ensinamentos obtidos em sala de aula não 

serem utilizados nos processos braçais de produção, tinham sua importância, pois aumentavam 

a capacidade intelectual das crianças, aumentando futuramente a cultura, e possibilitando a 

inspiração para que essas pessoas descubram suas habilidades “Todas as despesas [...] para dar 

às massas uma oportunidade de se instruírem melhor, ficariam perfeitamente compensadas se 

fizessem surgir um novo Newton, um Darwin [...]” (MARSHALL, 1996, p.271). 

Para Solow (1956) o crescimento econômico era estruturado pela relação de três 

coeficientes, sendo eles os recursos naturais, o capital e o trabalho, chamados de fatores de 

produção.  
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A função produção do modelo de Solow possui retornos constantes de escala, seja, 

duplicando todos os elementos de produção, o produto será também duplicado. A equação é 

representada por  

 = , ,                                               (1) 

 

Em que Y (produto) é em função do K (estoque de capital) e L (mão-de-obra). A quantidade de 

produto por trabalhador (y) é representado pela divisão de Y por L e de capital por trabalhador 

de K por L (MANKIW, 1998). 

Quando analisado o produto por trabalhador, no modelo de crescimento, ao aplicar mais 

capital o produto por trabalhador crescerá, como mostra a equação (2). 

 =  ��,                                                         (2) 

 

Porém, o crescimento terá retornos decrescentes de escala, ou seja, conforme adicionadas 

unidades de capital, y crescerá em menor proporção. Tanto as variáveis produto e produto por 

trabalhador, estoque de capital e estoque de capital por trabalhador, são endógenas ao modelo 

(JONES E VOLLARTH; 2015). 

Ao introduzir a tecnologia (A) no modelo de Solow, como apresentado na equação (3), 

pode-se observar o efeito gerado no produto com o aumento da eficiência na produção, ou seja, 

o aumento da capacidade de produção dos trabalhadores. Porém a variável A não é determinada 

dentro do modelo de Solow, é exógena (MANKIW, 1998). 

 = , =  �  � −�                          (3) 

 

Desde o momento em que o progresso tecnológico é considerado no modelo de 

crescimento econômico, não é mais possível considerar o capital como sendo homogêneo, pois 

em períodos distintos as capacitações dos indivíduos e técnicas existentes também são distintas 

(SHAPIRO; 1994). 
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Com a introdução da variável tecnologia é possibilitado que o crescimento do produto 

por trabalhador ocorra de maneira sustentável no longo prazo, caso contrário a economia 

entraria no estado estacionário (EE) (JONES E VOLLARTH; 2015). 

A partir das publicações dos estudos de Mincer (1958), Schultz (1961) e Becker (1962), 

o fator capital humano passou a ser considerado como fundamental para o crescimento 

econômico, pois os autores afirmavam que os fatores de produção não explicavam 

adequadamente o crescimento econômico e a expansão da produção em algumas economias. 

O capital humano é composto pelo nível educacional, habilidades adquiridas pela 

experiência laboral, condições de saúde adequadas e conhecimento econômico (BECKER, 

1962). Segundo Mincer (1958), o indivíduo tem que tomar a decisão, de forma racional, entre 

despender tempo para aperfeiçoar seu conhecimento ou permanecer trabalhando sem aumentar 

seu nível educacional. 

Para Schultz (1971) a conglomeração de capital humano é um elemento fundamental, 

que justifica o crescimento econômico no longo prazo. A adição do capital humano é crescente, 

em oposto ao capital físico, que é decrescente, desse modo, o capital humano faz com que o 

capital total seja constante. 

O capital humano gera impacto sobre a proporção do crescimento da renda em relação 

à unidade de trabalho, pois quando aplicado à pesquisa e desenvolvimento tem como 

consequência tanto a criação de novas tecnologias, a partir das já existentes, quanto ao emprego 

de tecnologias utilizadas em outras localidades. Assim como, com o aumento das qualificações 

dos indivíduos, a renda do trabalho é afetada por meio da inovação de processos de fabricação 

(NAKABASHI; FIGUEIREDO, 2008). 

Os impactos gerados pela educação no crescimento econômico ocorrem, pois, pessoas 

melhor qualificadas, ganham maiores rendas individuais, proporcionando uma maior renda no 

agregado. Esses ganhos no crescimento econômico justificam o investimento na educação, 

porém deve-se atentar em não apenas proporcionar o acúmulo de anos de estudo, mas também 

a qualidade da educação, pois caso contrário, os benefícios do aumento da escolaridade podem 

não ser alcançados da mesma maneira que uma educação de qualidade (VIANA; LIMA, 2010). 
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Jones e Volarth (2015) destacaram, que com a publicação de Mankiw, Romer e Weil 

(1992), foi introduzido o capital humano (H) na expressão do produto, conforme apresentado 

na equação (4). A partir desse momento, o capital humano é visto como uma variável da mesma 

natureza do capital físico e a mão-de-obra, e deve ocorrer investimentos em ambas variáveis 

(SOUZA, 1997). 

 =  � � −�                                           (4) 

 

Para explicar por que alguns países são mais bem-sucedidos que outros, Jones (2000) 

observou que nações que investem em estímulos educacionais, combinado com tecnologia 

avançada e baixas taxas de natalidade, apresentam crescimento maior de seus PIBs per capitas. 

Becker (1994) deu como exemplo Estados Unidos da América e Japão, que alocaram renda 

para educação e capacitação, pois segundo ele, um agente que aprimora seu conhecimento se 

torna mais produtivo, aumentando os rendimentos da entidade em que trabalha. 

A função de cumulação de capital humano, segundo Jones e Volarth (2015), é dada pela 

equação (5),  

 =  �  ,                                                     (5) 

 

na qual apresenta que o indivíduo dedica uma parcela de seu tempo para adquirir conhecimentos 

e habilidades (u), a uma constante (�), que indica o impacto gerado do tempo despendido, 

que  geram a proporção de mão-de-obra qualificada no momento. A partir de aplicações 

empíricas, Jones e Volarth (2015) chegaram à conclusão que a constante � indica que, em 

média, um ano a mais de estudo proporciona cerca de 10% de incremento na renda do 

trabalhador. 

 Para Spence (1973), o nível de educação do indivíduo mostra ao mercado de trabalho 

o quão habilidoso ele é, sendo usado como medida de notificação para a seleção realizada pelos 

empregadores. Os contratantes usam essas informações como indicadores para a formação de 

expectativas acerca do desempenho dos indivíduos, para decidir quais candidatos são aptos a 

gerarem suficiente nível de produtividade a determinado custo (salário). Esta é a Teoria da 
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Sinalização. Mais tarde também foi citada por Waltenberg (2006), que considera que a busca 

pela educação é apenas um meio de exibir ao mercado os indivíduos mais capacitados. 

A partir do grau de ensino obtido, é possível ser realizada uma filtragem que indica 

quem é mais apto para realizar determinado trabalho. Também serve como indicativo de 

remuneração para o empregador (ARROW, 1973). 

Existe, porém, um problema de seleção adversa nessa tentativa de um indivíduo 

apresentar suas qualificações para outro. Isso ocorre quando, nessa tentativa de sinalização, 

apenas o candidato conhece seus atributos desde o princípio, diferentemente do empregador, 

que não tem a informação (RASMUSEN, 1993). 

A sinalização é uma maneira de resolver o problema da seleção adversa, pois sinaliza a 

cada parte da negociação quais são as características do que está envolvido na transação, como 

a qualidade do serviço ou produto (CARRERA-FERNANDEZ, 2009). 

Trabalhadores menos produtivos geram uma produtividade marginal inferior às geradas 

por trabalhadores mais produtivos, e partindo da hipótese de que o mercado de trabalho é 

competitivo, o trabalhador recebe um salário igual a sua produtividade marginal. Os indivíduos, 

com o objetivo de alcançar um maior salário, escolhem o nível ótimo de educação, despendendo 

mais recursos na obtenção de qualificações, que sinaliza ao mercado qual o seu nível de 

produtividade (CARRERA-FERNANDEZ, 2009). 

 

2.2 REVISÃO DE APLICAÇÕES EMPÍRICAS 

 

Gama (2014) estudou o efeito da qualidade do ensino entre 1995 e 2005 para os estados 

brasileiros, tanto no crescimento econômico, quando na acumulação de capital humano. O 

estudo foi baseado na equação de retornos salariais de Mincer, com a inclusão do capital 

humano, e o modelo estendido de Solow por Mankiw, Romer e Weil com inclusão do capital 

humano. A partir da análise de dados em painel, o autor utilizou como variável dependente o 

PIB por trabalhador, fornecido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Inep), e como 

variáveis explicativas o resultado da avaliação da Saeb, para medir a qualidade da educação, 

anos de estudo de pessoas de 25 anos de idade ou mais, População Economicamente Ativa 
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(PEA) e consumo de energia elétrica industrial por trabalhador, como medida de capital físico. 

Foram estimados dois modelos, o primeiro com uma formulação log-log, em foi utilizado o 

logaritmo natural das variáveis, e o segundo com formulação log-lin (logaritmo aplicado apenas 

no produto e capital físico). 

A fim de identificar possíveis falhas no modelo, Gama (2014), utilizou testes 

econométricos de multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação, também Reset, 

para a possível ocultação de dados. A partir do primeiro modelo, a conclusão obtida por Gama 

(2014), foi que, o aumento da qualidade e na quantidade de anos de estudo dos brasileiros geram 

um impacto positivo na renda per capita, porém a variação é pequena, sendo que 1% de 

incremento na média de escolaridade dos indivíduos gera de 0,31% a 2,1% de aumento na renda 

por trabalhador. Também que o aumento de 1% no capital físico gera em média um aumento 

de 0,063% a 0,090% de aumento na renda do trabalhador. Já a variável qualidade na educação, 

apesar de apresentar resultados positivos na renda, o impacto gerado foi menor que das outras 

variáveis, gerando cerca de 0,4% a 0,9% de aumento na renda por trabalhador com 1% de 

aumento na média das notas. Cabe ressaltar que modelo log-log apresentou dificuldades, 

contendo omissão de variáveis importantes o estimador foi identificado como viesado e 

inconsistente. 

Quando observados os resultados no segundo modelo (log-lin), um fato chama a 

atenção, que as notas da 4° não tiveram significância estatística, porém da 8° obtiveram. No 

modelo, em média um ano a mais de estudo acarreta em cerca de 10,5% a 48% a mais de renda 

por trabalhador, e um ponto a mais na prova SAEB cerca de 0,2% a 0,6% na renda (GAMA, 

2014). 

Como o capital físico é uma medida endógena ao modelo, Gama (2014) optou por 

realizar estimações sem o mesmo, com base nos dois modelos estimados anteriormente. No 

primeiro modelo, ao desconsiderar o capital físico, as medidas de qualidade na educação 

apresentaram uma maior influência no crescimento econômico em comparação ao modelo com 

o capital físico. O resultado do modelo log-log foi que, em média, aumentos de 1% nas notas 

de português e matemática geram aumentos de 0,4 e 1,8, e de 0,6 e 1,5 na renda por trabalhador, 

respectivamente. O mesmo foi observado no modelo log-lin, em que a qualidade na educação 

gera um impacto de cerca de 0,3% a 0,7% na renda, com acréscimo de 1% na medida qualitativa 

de educação. 
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O montante de investimento em educação é positivamente proporcional ao aumento do 

PIB, segundo Tarda e Rodrigues (2015). Os autores chegaram a essa conclusão após realizar 

um estudo, a partir da análise por Mínimos Quadrados Ordinários para a Região Administrativa 

de Campinas, no ano de 2007. Foram realizadas duas análises de corte transversal, utilizando o 

PIB como variável explicada, e as explicativas foram gastos com educação, saúde, saneamento 

básico e urbanismo (como gastos do governo), energia (como capital físico) e número de 

empregos formais. Foram realizadas duas estimações, nas quais no primeiro modelo, os valores 

utilizados foram agregados e a estimação log-log. No segundo modelo, os valores utilizados 

foram per capita, com estimação log-linear. Com o resultado do primeiro modelo, verifica-se 

que as variáveis emprego, gastos com educação e energia tem impacto positivo sobre o PIB, já 

os demais não possuem significância estatística. Já no segundo modelo, as conclusões foram 

que gastos maiores com urbanismo não tem relação com o PIB per capita, e o que mais se 

destacou como positivamente relacionado com o aumento da renda per capita foi o gasto com 

educação. 

Luz (2015) realizou um estudo sobre qualidade na educação e crescimento econômico, 

para o período de 2005 a 2011, com finalidade de investigar se a alocação ótima de 

investimentos em educação depende da proximidade com a fronteira tecnológica, sendo que 

quanto mais próxima a ela, maior deve ser o gasto com ensino superior, caso contrário, a 

alocação de recursos deve dar prioridade ao ensino básico. 

Luz (2015) utilizou como variável dependente a taxa de crescimento do PIB per capita 

a preços constantes, como explicativas o investimento em educação nos níveis fundamental, 

médio e superior (dados do Tesouro Nacional), ambos os dados foram deflacionados a partir 

do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Também como variável explicativa a 

qualidade na educação, mensurada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) nos níveis básicos e nível superior pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE). Para o nível fundamental, o autor adicionou um ano de defasagem, partindo da 

premissa que os jovens brasileiros entram no mercado de trabalho a partir dos 15 anos de idade, 

por esse motivo, não houve defasagem nos outros níveis. A medida de fronteira tecnológica foi 

elaborada utilizando um estado como base, sendo o que continha maior PIB per capita por 

indivíduo com 10 anos ou mais, a partir desse resultado foi possível obter no ranking da 

distância de cada estado da mesma. 
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Luz (2015) observou que, quanto mais perto da fronteira tecnológica estava o estado, 

menor era sua taxa de crescimento real, e o contrário apresentou maior taxa de crescimento real. 

No primeiro modelo estimado, não foi incluída a qualidade na educação, já no segundo modelo, 

a variável foi adicionada. Com base nas estimações, autor chegou à conclusão que quanto mais 

próximo da fronteira tecnológica, maior deve ser o investimento em níveis mais altos em 

educação, já quanto mais distante da mesma, maiores devem ser o gastos em níveis mais 

básicos. Quando confrontados os modelos, o resultado foi que os estados com maior distância 

entre a fronteira tecnológica apresentam menores rendas por habitante, porém quando essa 

distância com a fronteira tecnológica é baixa, é possível observar uma correlação positiva com 

a qualidade na educação, tanto básica como superior, e que a quanto maior a qualidade da 

educação, maior o PIB per capita. Outro fator observado é que quanto maior a distância entre a 

fronteira tecnológica, maior impacto do investimento no ensino médio. 

Santos (2015) realizou uma pesquisa para de descobrir a relação entre qualidade na 

educação e crescimento econômico, medido pela taxa de crescimento anual do PIB per capita 

real, entre os anos de 2010 e 2014, usando como medida de qualidade na educação os resultados 

do teste de PISA (Programme for International Student Assessment), aplicado com alunos de 

15 anos, em 35 países nos primeiros ciclos de suas aplicações.  

O modelo de Santos (2015)  foi baseado no método MQO (Mínimos quadrados 

ordinários) com dados cross-country, de corte transversal. Santos (2015) adotou uma 

defasagem na variável qualidade na educação, pois as pessoas que realizam o teste entram no 

mercado de trabalho em um período posterior a aplicação do mesmo, considerados pelo autor 

com 19 e 22 anos. Outras variáveis utilizadas no âmbito da educação foram a média de anos de 

estudo (separada em dois grupos de indivíduos: 15 à 19 anos e 20 à 29 anos), investimento em 

educação em proporção do PIB, e estabilidade na educação, que é uma variável dummy, que 

apresenta se houve mudanças no responsável pela educação em cada período da prova, 

considerando 1 caso não tenha mudado e 0 caso o tenha, e valores parciais (entre 0 e 1) para os 

países que trocaram parcialmente (para que haja estabilidade na variável, a mesma foi 

multiplicada pela qualidade na educação). Para a variável investimento em educação, foi 

realizada uma média das porcentagens dos investimentos em educação em todos os níveis em 

relação ao PIB de cada país, compondo os três anos anteriores a realização da prova, pois foi 

admitido pelo autor que os investimentos geram impacto com uma certa defasagem, de 3 a 1 

ano. 
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Também foram utilizados por Santos (2015) dados como output inicial, que é o PIB per 

capita do primeiro ano de cada subperíodo, a medida foi adotada para testar a hipótese de 

convergência das economias. As demais variáveis foram a abertura comercial, taxa de inflação 

(variação dos preços ao consumidor) e de crescimento da população ativa, que compreende uma 

faixa entre 15 e 65 anos de idade e dummy de grupo de rendimento (que é o rendimento bruto 

nacional, 1 para alto rendimento e 0 para baixo). As variáveis mencionadas foram extraídas do 

Banco Mundial. 

Como o estudo possui duas defasagens, como mencionadas no parágrafo acima, não foi 

possível abranger todos os períodos e resultados das provas até o momento do estudo. Por esse 

motivo o autor usou como subperíodo da taxa de crescimento do PIB pc o primeiro ano após 

fechar o ciclo dos três primeiros PISAs, 2014. Assim como, realizou uma estimação com a 

média dos resultados dos três primeiros ciclos, nos quais a defasagem foi 2010 e 2014 

(SANTOS, 2015). 

A partir dos resultados do modelo, foi possível observar que a variável output inicial 

obteve significância estatística em todas as regressões, apresentando impactos negativos sobre 

o produto. A medida qualidade na educação apresentou significância estatística na maioria das 

regressões (5 das 8 realizadas), com variações positivas, porém a medida de investimento em 

educação, apesar de ter gerado valores positivos, não apresentou valores estatisticamente 

significantes, excluindo a primeira equação. A variável grupo de rendimento também teve 

significância em 5 das 8 regressões, porém apresentou, em algumas, impactos negativos. Em 

relação às demais variáveis, em grande parte não apresentaram significância na maior parte das 

regressões, com apenas algumas exceções.  O autor chegou à conclusão que a melhora na 

qualidade da educação afeta positivamente o produto per capita do país, cerca de 8 vezes mais 

que os dados quantitativos, e sugere que é um fator que as autoridades públicas deveriam dar 

importância (SANTOS, 2015). 

Dias e Dias (2007) realizaram um estudo para investigar a relação do capital humano 

utilizando com o investimento em educação (porcentagem dos investimentos em ensino pelo 

PIB estadual), e políticas de distribuição de renda e crescimento econômico nos estados 

brasileiros. Foi analisado também nível de capital físico e tecnologia e tecnologia importada, 

número de alunos matriculados no primário e o índice de Gini. 
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Dias e Dias (2007) partiram da premissa que incrementos no investimento educacional 

levam a um aumento do capital humano, e consequentemente a um aumento da produtividade, 

que por fim, acarretam em aumentos nos índices de alocação de renda. A determinação era 

investigar se o investimento em educação funciona como redistribuição da tributação. Porém 

chegaram à conclusão que o investimento em educação, como mencionado anteriormente, 

geram perda de produtividade no curto prazo, assim como no crescimento econômico, porém 

no longo prazo, numa proporção em que o aumento em 1% do mesmo gera uma diminuição de 

cerca de 1,3% e 3,9% na produtividade. Porém o impacto do aumento do investimento na 

escolaridade dos trabalhadores se apresentou positiva dos empregados em relação aos 

empregadores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo o objetivo é apresentar as fundamentações metodológicas do estudo, o 

modelo e a descrição das variáveis utilizadas, para realizar o teste estatístico e verificar a 

importância da educação para o crescimento econômico. 

Para que isso seja possível, adotamos como base os pressupostos dos trabalhos 

apresentados na seção dois, que tem como objetivo destacar a importância da educação no 

crescimento econômico. 

As variáveis utilizadas na adaptação do modelo de Santos (2015) são, o PIB per capita 

real, qualidade na educação e investimento em educação em proporção do PIB. São utilizados 

os dados de todos os estados brasileiros, entre o período de 2005 a 2016. 

 

3.1 ADAPTAÇÃO DO MODELO 

 

Para verificar se há influência da qualidade na educação no crescimento econômico, o 

presente estudo realiza uma adaptação do modelo de Santos (2015), que realizou um estudo 

com base em 35 países que participaram da aplicação das primeiras versões do teste de PISA. 

O modelo utilizado foi o seguinte: 

 

� =  � +  � log ;� +  � log � +  �  log � ∗ � +  � + � + � log � � +  �  �� +  �   �� � + �  �� + �   � + ��   
 

         Na tabela 1, é possível observar as variáveis que compõem o modelo de Santos (2015): 
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Tabela 1: Descrição do modelo de Santos (2015) 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

Santos (2015) adotou uma defasagem entre aplicação do teste e o resultado do impacto 

gerado, pois o teste de PISA é aplicado com jovens de 15 anos de idade, e o autor considerou 

que os indivíduos ingressam no mercado de trabalho aos 19 ou 22 anos. Segundo INEP (2019), 

no Brasil, o resultado do IDEB aplicado para o 9° ano (8° série) deve ser utilizado para fins de 

comparação com o teste de PISA, pois a faixa etária é próxima, por esse motivo será utilizado 

o resultado aplicado para essa faixa. No presente estudo será utilizado o IDEB como medida de 

qualidade na educação. Em outros estudos como o de Luz (2015), também foi utilizado o IDEB 

como variável de qualidade na educação. 

No estudo de Santos (2015), o PIB per capita real foi utilizado em variação percentual 

anual. Porém, no presente trabalho optou-se por utilizar medida do PIB per capita real em 

valores absolutos como medida de crescimento econômico, por melhor se adequa ao estudo, 

pois os resultados apresentados são mais satisfatórios para realizar a comparação entre regiões 

brasileiras (CRUZ, 2014). 

Para a utilização da variável investimento em educação, são utilizados dados obtidos 

pelo Tesouro Nacional, que fornece a descrição da execução orçamentária dos estados 

brasileiros (LUZ, 2015). Porém, cabe aos dirigentes de gestão pública a função de prover ao 

público as informações sobre os orçamentos e planejamentos de gastos e receitas, assim como 

os valores executados, conforme a leis de responsabilidade fiscal (BRASIL, 2000). A medida 

é importante para os objetivos do trabalho pois, segundo Sobreira e Campos (2008), a qualidade 

na educação tem importante relação com o investimento despendido no setor educacional. 
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Nas adaptações realizadas, conforme apresenta o quadro 1, algumas variáveis foram 

desconsideradas do modelo de Santos (2015), por não se adequarem aos objetivos do presente 

estudo, pois ao contrário do que foi realizado no trabalho do autor, que comparou diferentes 

países, o presente estudo abordará os estados brasileiros, e os dados desconsiderados são os 

mesmos para toda a federação. Como é o caso da variável Grupo de Rendimento, que é obtida 

no Banco Mundial e engloba apenas países. Assim como o grau de abertura, estabilidade do 

sistema educacional e taxa de inflação. A medida de quantidade inicial de educação também 

não foi utilizada, pois o objetivo do presente trabalho é analisar a variável qualitativa de 

educação. 

Quadro 1: Adaptação do modelo de Santos (2015) ao presente estudo 

 

Fonte: elaboração do autor 
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Na estimativa a medida de crescimento econômico utilizada é o PIB per capita estadual 

em valores reais. Para obter os valores reais, é necessário deflacionar o PIB per capita. A 

medida utilizada é o IPCA, conforme indicado na obra de Paulani e Braga (2012) e conforme 

utilizado no estudo de Gama (2014). O ano base do índice de preços utilizado é 2005, pois é o 

ano inicial da presente análise. 

Para realizar as estimativas, Santos (2015) utilizou duas defasagens para os primeiros 

subperíodos para cada resultado da prova nas regressões, de t+4 ou t+7, pois considerou que os 

indivíduos entram no mercado de trabalho com 19 e 22 anos. O segundo subperíodo utilizado 

foi o ano de 2014, para captar a relação da qualidade na educação com crescimento econômico, 

utilizando os ciclos completos obtidos das provas do PISA. O ciclo completo compreende as 

duas defasagens de cada prova no crescimento econômico, que no trabalho de Santos (2015), 

foram as provas de 2000, 2003 e 2006. Ao final, foi realizada uma estimativa contendo a média 

dos resultados das provas, com os dois ciclos de defasagem abordados no trabalho, para 

verificar a influência no crescimento econômico em t+4. 

Na presente adaptação é utilizada a defasagem de t+5 e t+8, pois ao contrário da 

avaliação do PISA, que é realizada com indivíduos com 15 anos de idade, o IDEB dos anos 

finais do ensino fundamenta, compreende o resultado de alunos que em geral possuem 14 anos 

de idade. Os resultados do IDEB que contém as duas defasagens completas, abordadas no 

presente trabalho são 2005 e 2007, por isso, assim como no trabalho de Santos (2015), será 

verificada a influência da média das notas na defasagem t+5, no ciclo completo das provas. O 

segundo subperíodo das estimativas será o ano de 2016, por ser o ano posterior a segunda 

defasagem do ciclo completo, conforme utilizado por Santos (2015). 

Na medida de investimento em educação também são realizadas defasagens, pois 

segundo Santos (2015), o investimento leva de 1 a 3 anos para gerar impacto no desempenho 

escolar. Por isso, para cada ano de aplicação das provas, é realizada a média da proporção de 

investimento em educação em relação ao PIB, dos três anos antecedentes. Sendo assim, para a 

prova de 2005 são levados em conta os investimentos realizados entre 2002 e 2004, para a prova 

de 2007 entre os anos de 2004 e 2006 e para 2009 entre os anos de 2006 e 2008. 

Para a verificar da influência da educação no crescimento econômico, o estudo utiliza o 

seguinte modelo estatístico, a partir da adaptação de Santos (2015): 
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log ��� =  � +  � log � +  � log � + ��                                                       (6) 

 

onde: 

��                  Medida de crescimento econômico 

                  Medida de qualidade na Educação 

                   Medida de investimento em educação �                     Erro aleatório 

A utilização do modelo do log-log, é justificada por proporcionar a medição da 

elasticidade das variáveis, ou seja, qual a mudança percentual na variável dependente, em 

relação a mudanças na porcentagem de cada uma das variáveis dependentes. A terminologia 

log no modelo, é referente ao logaritmo natural da variável (GUJARATI, 2006). 

São estimadas seis equações com base no modelo descrito na equação 6. Cada uma das 

equações compreende as duas defasagens referentes a cada prova (t+5 e t+8), com exceção da 

prova realizada no ano de 2009, na qual o segundo subperíodo não é compreendido no presente 

estudo. 

Quadro 2: Defasagens do modelo 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

   

São realizadas regressões múltiplas, baseadas no método de Mínimos Quadrado 

Ordinários (MQO), pois segundo Santos (2015), esse método é mais eficiente, pois utilizar 

dados em painel aumenta a tendência de o modelo ser enviesado. 
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Com a regressão é possível verificar a influência de diversas variáveis no modelo, como 

mostra a equação abaixo (7) 

 =  � + � +  � + �                           (7) 

 

na qual, o  representa a variável dependente, �  o ponto de partida da reta no eixo vertical, já � e �  mensuram a influência de mudanças de  e  em , respectivamente. A variável u 

representa o erro aleatório, como já mencionado anteriormente (WOOLDRIDGE, 2007).          

Com o modelo estimado, é necessário realizar alguns testes para verificar a adequação 

do modelo. O coeficiente de determinação múltiplo ( ), indica em média, quanto das variações 

na variável dependente, são explicadas pelas variáveis independentes. O valor do  se situa 

entre 0 e 1, no qual quanto mais próximo de 1, maior o poder de explicação do modelo. Por 

exemplo, se o valor do  for 1, significa que 100% das variações na variável dependente é 

explicada pelas variações das variáveis independentes (GUJARATI, 2006). 

Com a estatística t, verifica-se se cada um dos parâmetros possui significância 

estatística. Parte-se da hipótese nula ( ), que indica que cada parâmetro (�) é igual a zero, ou 

seja, que a variável independente não têm influência sobre a dependente. A hipótese alternativa 

( ), é que � é diferente de zero. O valor de t é obtido através da divisão entre o parâmetro e o 

erro padrão do mesmo, para rejeitar a hipótese nula, o |t| valor deve ser maior que o valor crítico, 

quanto mais próximo de zero, maior a probabilidade de ser aceita . Porém há outra maneira 

de verificar a hipótese nula, utilizando o p-valor, que indica a qual nível de significância se 

rejeita a hipótese nula, quanto mais baixo o p-valor, mais forte é a rejeição de  do parâmetro 

(WOOLDRIDGE, 2007). 

Para testar se o modelo tem significância estatística, usa-se o a estatística F, que parte 

da hipótese nula ( ) de que todos ao parâmetros do modelo são iguais a zero, que significa 

que o modelo não tem significância estatística. Em contrapartida, a hipótese alternativa ( ) é 

de que pelo menos um dos parâmetros é diferente de zero. Para validar (ou rejeitar) as hipóteses 

citadas, é necessário comparar o valor da estatística F com o valor crítico, caso seja maior, 

rejeita-se ( ), e o modelo tem significância estatística. Assim como na estatística t, é possível 

calcular o p-valor, para observar com qual nível de significância é rejeitado a hipótese nula. 

Quanto mais próximo de zero, mais fortemente rejeita-se ( ) (WOOLDRIDGE, 2007). 
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         Também são realizados testes, para verificar a natureza de multicolinearidade, que mostra 

as relações lineares entre as variáveis. Quando a colinearidade é perfeita (alto grau de 

colinearidade), os erros padrões são ilimitados, não se tornando possível realizar a estimação. 

Já quando o grau de multicolinearidade é baixo, existem erros aleatórios, porém em quantidade 

aceitável. É necessário observar também, se o problema não está no tamanho da amostra. Para 

verificar o grau de multicolinearidade o teste utilizado é o FIV (Fator de Influência da 

Variância), sendo que quanto mais próximo de 1 menor é o grau de multicolinearidade. Para 

obter o valor do FIV, utiliza-se a equação � =  1/ 1 −  �  , onde �   representa o 

coeficiente de correlação entre  e  (GUJARATI;  PORTER, 2011). 

Para que os coeficientes não sejam tendenciosos, é necessário verificar se são 

homocedásticos, sendo as variâncias dos erros iguais nos diferentes períodos, para todas as 

variáveis explanatórias. Para testar de há heterocedasticidade no modelo, é utilizado o teste de 

White, que consiste em realizar uma nova estimação, “é feita uma regressão dos quadrados dos 

resíduos da regressão original contra as variáveis ou regressores X originais, seus valores 

elevados ao quadrado e os produtos cruzados dos regressores. (GUJARATI, 2006, p.333). A 

partir do valor do  multiplicado com o número de observações, é obtido o qui-quadrado, se 

o mesmo for maior que o valor crítico, rejeita-se a hipótese de homocedasticidade, ou seja, o 

modelo tem o problema de heterocedasticidade (GUJARATI;  PORTER, 2011).  

Para obter o grau de correlação entre as variáveis, é necessário utilizar o coeficiente de 

correlação de Pearson, que classifica as variáveis entre 1 e -1. O grau de correlação pode ser 

fraco, moderado ou forte, sendo que quanto mais perto de 1, mais forte é a correlação positiva, 

e mais perto de -1, mais forte é a correlação negativa (BARBETTA, 2008). 

A partir do estudo teórico sobre a importância da qualidade na educação no crescimento 

econômico, espera-se que os sinais dos resultados atingidos com a aplicação empírica do 

presente trabalho sejam os mencionados no quadro 3. 
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Quadro 3: Sinal esperado da aplicação empírica segundo teorias econômicas 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com base na revisão das aplicações empíricas sobre educação e crescimento econômico 

realizado no capítulo 2, se espera que as variáveis compreendidas no modelo se comportem 

como descrito no quadro 4. 
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Quadro 4: Expectativa do comportamento das variáveis segundo revisão empírica 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.2  DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO E QUALIDADE 

NA EDUCAÇÃO 

 

Nesta subseção são apresentadas as descrições do como as variáveis utilizadas no estudo 

empírico são calculadas e contabilizadas, assim como as fontes de obtenção das medidas de 

qualidade na educação crescimento econômico.  
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3.2.1 Produto Interno Bruto 

O Produto Interno Bruto (PIB) é composto pela soma dos valores adicionados de todos 

as seções produtivas dentro de um país, tanto de bens como serviços, ou seja, não leva em conta 

as importações. Os impostos também são acrescidos no cálculo do PIB, pois são agregados no 

valor final do consumidor, e subtraídos os subsídios (IBGE, 2015). 

O PIB pode ser calculado através de 3 óticas, segundo Paulani e Braga (2007). São as 

listadas abaixo: 

  Ótica da Despesa: Calcula o produto através do somatório do montante dos bens e 

serviços realizados, porém sem agregar os que foram utilizados na fabricação de bens 

finais como insumos. 

 Ótica do Produto: ao contrário da Ótica da Despesa, neste caso o somatório para chegar 

ao cálculo do produto é realizado pela totalidade de todos os valores adicionados em 

cada fase no processo produtivo, até chegar ao bem (ou serviço) final. 

 Ótica da Renda: são somadas todas as rendas pagas em cada etapa produtiva, ou seja, 

todos os salários e lucros recebidos no intervalo de tempo. 

Para comparar o produto entre períodos distintos, segundo Paulani e Braga (2012), é 

necessário deflacionar o produto, como na equação (9),  =  ������−1   ,                                                     (9) 

na qual o produto real ( ), é igual ao produto nominal ( ), no período t, dividido pela fração 

entre o nível de preços no período t ( ) e o nível de preços no período t-1 ( − ). Sendo que 

no Brasil os índices utilizados para o deflacionamento são o IPCA, INPC (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor), ambos fornecidos pelo IBGE, IGP-M (Índice Geral de Preços) pela 

FGV-RJ e o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas da USP (Universidade de São Paulo). 

         É possível observar, a partir da figura 1, que existem desigualdades em relação ao PIB 

per capita dos diferentes estados brasileiros. As disparidades regionais podem ter diferentes 

causas, uma delas é o capital humano, pois segundo Viana e Lima (2010), regiões com maiores 

níveis educacionais são mais propensas a crescer economicamente. 
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Gráfico 1: Média do PIB per capita entre os anos de 2010 e 2016 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

         Observa-se que os estados com maiores PIB per capita são o Distrito Federal e o estado 

de São Paulo, porém a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é significativa, cerca de 

65%, como pode ser observado na figura1. Em contrapartida os estados com menor PIB per 

capita são o Piauí e o Maranhão, com resultados próximos. 

 

3.2.2Medidas de Desempenho Escolar 

 

Esta subseção aborda como são obtidos os resultados de desempenho escolar a partir 

das avaliações realizadas a nível nacional, pois com as avaliações é possível obter dados sobre 

procedimento de ensino e aprendizagem, noções sobre os membros da classe escolar, é um 

documento para reconhecimento do desempenho e para formulação de políticas públicas e 

melhoramento do ensino (CUNHA, 2005). 
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A Avaliação Nacional de Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional de 

Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil) ocorrem a cada dois anos em todo o Brasil. 

Participam da prova alunos da educação básica de escolas públicas e/ou privadas que estão nos 

5° e 9° anos, na Anresc (Prova Brasil) e o mesmo adicionado 3° ano do ensino médio na Aneb 

(INEP, 2018). 

A Prova Brasil avalia todas as escolas públicas, com mais de 20 alunos por classe de 

todos municípios do Brasil. Já a Aneb utiliza uma amostra de escolas públicas e privadas de 

todo o Brasil.  As provas têm como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em Língua 

Portuguesa e Matemática através de perguntas de múltipla escolha, onde apenas uma opção é 

correta (INEP, 2018). 

Essas avaliações possibilitam a compreensão das aptidões dos alunos em relação à 

Língua Portuguesa e a Matemática, de acordo com as escalas definidas, para posteriormente, a 

escola atender os alunos com desempenho inferior aos estabelecidos como base pela instituição 

(ARAGÃO et al., 2013).  Pois o acesso de indivíduos de baixa renda ao ensino básico não 

significa que será de qualidade. Quando essa inserção não é refletida em uma melhora da 

qualidade de vida, a instituição escolar não cumpre com as expectativas do aluno (BOURDIEU; 

CHAMPAGNE, 2001).  

A avaliação é feita a partir de uma divisão dos questionários, de língua portuguesa e 

matemática, em 3 níveis de dificuldade. Sendo calculado o desempenho do aluno pelo grau de 

dificuldade das questões acertadas. Os testes são baseados na Teoria de Resposta ao Item (TRI), 

que aloca o indivíduo em um dos níveis, com base nas suas respostas. Com esse método é 

possível realizar comparações entre os alunos de diferentes níveis (INEP, 2018). 

A prova apresenta alguns problemas de mensuração, que segundo, Franco (2001), 

ocorrem na identificação do nível de aprendizado dos alunos, pois o espaço de tempo entre cada 

prova é longo, e não acompanha o estudante durante todo o ano como no caso do desempenho 

na escola. Outro problema é o da identificação dos fatores que levam ao mau (ou bom) 

desempenho do aluno, pois em grande parte, a identificação dos mesmos ocorre a partir dos 

dados provenientes da escola. 

Segundo o INEP (2019), no ano de 2003 foram compatibilizados os níveis entre as 

provas de nível nacional e internacional, para que se tornasse possível verificar a posição do 

desempenho dos estudantes frente aos de outros países, como o contrário também. Porém 

existem certas divergências segundo o relatório, como a escolha dos participantes, que no caso 
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da SAEB, são alunos dos anos finais de cada nível de educação básica, já o teste de PISA é 

realizado com estudantes de 15 anos de idade, independentemente do nível de escolaridade em 

que o mesmo se encontra. Para nível de comparação, são usados os resultados obtidos a partir 

da aplicação da avaliação da SAEB com estudantes da 8° série do ensino fundamental (9° ano). 

Outra inconformidade nos testes, é que o internacional e as avaliações nacionais (Prova 

Brasil e Aneb) não possuem a mesma escala de proficiência. Para resolver essa 

incompatibilidade, é observada a média ou mediana do teste de PISA e a distribuição dos alunos 

internacionais a partir desta nota. Posteriormente, a mesma distribuição é observada a partir da 

nota da SAEB, se tornando possível verificar a comparação do desempenho dos alunos 

brasileiros, frente aos estrangeiros (INEP, 2019). 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), é calculado a partir da 

combinação entre a taxa de aprovação dos alunos e a média das notas obtidas através da SAEB, 

ou seja, o valor obtido na prova é multiplicado pela taxa média de aprovação. Portanto, o 

resultado dependerá tanto do desempenho da avaliação da SAEB, quanto no obtido na escola, 

representado pela taxa de aprovação, sendo assim, quanto maior a porcentagem de aprovação 

da unidade escolar, mais próximo será o resultado do IDEB da SAEB (DEED; DAEB, [ca 

2017]). 

O problema da educação brasileira não é mais o número de alunos que ingressam na 

escola, mas sim o desempenho alcançado e a taxa de abandono escolar. A sua importância é 

dada pelo diagnóstico da situação escolar, para que possam ser formuladas políticas públicas 

para que ocorra o melhoramento do ensino (IDEB, 2019). 

No gráfico 2 são apresentadas as médias dos resultados do IDEB por estado brasileiro, 

compondo os anos analisados no presente estudo (2005, 2007 e 2009). Observa-se que existem 

desigualdades em relação as notas nos diferentes estados.  
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Gráfico 2: Média IDEB de 2005, 2007 e 2009 por estado brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponibilizados pelo INEP 

As notas mais altas, conforme apresenta o gráfico 2, são dos estados de Santa Catarina 

e São Paulo e mais baixas dos estados de Alagoas e Bahia. Segundo Medeiros e Oliveira (2014), 

parte dessas desigualdades é explicada pelas características sociais da região e a maneira que 

elas influenciam na qualidade da educação. Para que essas desigualdades sejam amenizadas é 

necessário que ocorram mudanças tanto da atuação escolar, como por exemplo carga horária, 

como diminuição das disparidades sociais. 
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4 RESULTADOS DO MODELO 

 

         No presente capítulo são apresentados os principais resultados da aplicação empírica, com 

o objetivo de compreender se a hipótese indagada, de que existe influência da qualidade na 

educação no crescimento econômico, é confirmada, pelas aplicações do modelo sugerido no 

capítulo 3. 

         Para validar a adequação do modelo, foram aplicados os testes de , teste F, teste White 

de heterocedasticidade, teste FIV de multicolinearidade e coeficiente de correlação de Pearson, 

conforme apresentados no capítulo 3. 

Com as estimações das equações apresentadas no capítulo anterior, foi possível observar 

que as variáveis se ajustam satisfatoriamente ao modelo. Ao analisar o , notou-se que, em 

todas as equações o valor do   apresenta valores maiores que 0,5, como pode ser observado 

no quadro 5. Isso representa que o poder explicativo das estimativas foi entre 59,36% e 74,05%. 

Tabela 2: resultados dos testes do modelo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

         O teste F sinalizou que o modelo é estatisticamente significativo a 0,1% em todas as 

estimativas. A hipótese nula, em que os parâmetros são iguais a zero é rejeitada, ou seja, pelo 

menos um � é diferente de zero. Ao observar que pelo menos um dos parâmetros é diferente de 

zero, nota-se evidencias de que possivelmente existe alguma influência do capital humano e/ou 

do investimento em educação no crescimento econômico. 

         O modelo não apresentou problemas de multicolinearidade alta pois os valores obtidos 

pelo teste FIV, foram entre 1,04 e 1,06, muito próximos de um.  Para verificar se há 

heterocedasticidade, foi realizado o teste de White. Nas equações em que o problema foi 
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detectado, foi utilizado o comando “vce (robust)”, e corrigido o problema. Os resultados dos 

testes de FIV e White podem ser observados nos anexos B e C, e as correções no anexo E . 

         Quando aplicado o teste do coeficiente de correlação de Pearson, foi observado que as 

variáveis explicativas têm baixa correlação entre elas e com sinal negativo, ficando entre -

0,1967 e -0,2312, o que indica que mudanças em uma das variáveis não devem gerar mudanças 

na outra. Já as variáveis explicativas com a dependente apresentam resultados com sinais 

opostos, porém ambas com correlação de moderada a forte, indicando uma relação entre essas 

variáveis, porém com o resultado do Coeficiente de Pearson é possível apenas inferir o grau 

em que as variáveis se relacionam, não causalidade. A variável qualidade na educação possui 

correlação positiva entre 0,6234 e 0,7370. Já a variável investimento em educação possui 

correlação negativa que vai de -0,6249 a -0,5141. Os resultados dos testes do coeficiente de 

correlação de Pearson podem ser observados no anexo D. 

         Observando as estimações, pode-se inferir que em todas as equações os coeficientes 

tiveram significância estatística a 0,1%. Em todas as estimativas, a variável qualidade na 

educação apresentou resultados positivos na relação com o crescimento econômico. Já a 

variável investimento em educação, apresentou valores negativos e estatisticamente 

significantes a 0,1%, como pode ser observado no quadro 6. 

Tabela 3: Resultados da regressão 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

É importante lembrar que a medida de investimento em educação foi obtida através da 

proporção de investimento em educação em relação ao PIB de cada estado. Quando 

interpretados os resultados, pode-se afirmar que a variável possui uma relação negativa com a 

variável dependente, com resultados entre -0,333% e -0,481% na proporção de investimento 

em educação em relação ao PIB. Observando a variável qualidade na educação, espera-se que 
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em média um aumento de 1%, é relacionado positivamente com aumento entre 1,872% e 

2,376% do PIB per capita. 

Segundo a revisão de literatura das obras de Smith (1974), Marshall (1996), Schultz 

(1961), Mincer (1958) e Becker (1962), era esperado sinal positivo da medida qualitativa de 

educação. Com as estimativas realizadas no presente estudo, é possível verificar que todas as 

estimativas o sinal positivo foi confirmado, indicando que há relação positiva da variável 

qualidade na educação no crescimento econômico. 

Sendo assim, observa-se a partir dos resultados que nos estados brasileiros, existem 

evidencias de que é válida a hipótese de que aumentos na medida qualitativa na educação se 

correlaciona positivamente com produto per capita, ou seja, há indícios de influência entre as 

variáveis. 

A medida de investimento em educação, apresentou resultados opostos aos 

mencionados na revisão da teoria. Pois segundo Souza (1997), desde o momento em que o 

capital humano foi incluído na equação do produto, deveriam existir investimentos na variável, 

da mesma maneira que ocorrem investimentos no capital físico. Já com os resultados obtido, 

existem indícios de que o investimento em educação influencia em aumentos no produto per 

capita, pelo contrário, indica que existe correlação negativa entre as duas variáveis. 

Contrapondo os presentes resultados, com as aplicações empíricas abordadas no 

capítulo três, a variável qualidade na educação apresentou resultados com sinal positivo, como 

no estudo de Santos (2015), porém com significância estatística em todas as estimativas, ao 

contrário dos resultados obtidos pelo autor. Já na variável investimento em educação, também 

os resultados ao aplicar a realidade brasileira apresentaram significância estatística em todas as 

estimativas, com sinal negativo. Ao contrário dos resultados obtidos a partir do estudo de Santos 

(2015), que apresentou significância estatística apenas na primeira equação, com sinal positivo. 

Quando comparados os resultados com aplicações empíricas para o Brasil, observou-se 

que a variável qualidade na educação, a partir da metodologia apresentada no presente trabalho, 

obteve resultados próximo aos resultados obtidos por Gama (2014), no qual em algumas das 

estimativas, a medida perdeu significância estatística. Os resultados obtidos também foram 

diferentes aos verificados por Luz (2015), que em cerca de 50% das estimativas a variável 

apresentou valores negativos. 
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Os resultados da variável investimento em educação, foram similares aos apresentados 

no trabalho de Luz (2015), porém no presente estudo em todos os casos o sinal foi negativo e 

estatisticamente significativo em todos os resultados. 

Com a análise dos resultados obtidos através da aplicação empírica, foi possível 

verificar que existem evidencias de que a hipótese de que a qualidade na educação se relaciona 

positivamente o crescimento econômico, é confirmada. Confirmando as hipóteses teóricas 

estudadas na revisão da literatura econômica sobre educação e crescimento econômico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         A importância da educação para o crescimento econômico, foi discutida por diversos 

autores, por distintos pontos de vista. Uma delas é a Teoria do Capital Humano, que enfatiza a 

importância da educação, pois sugere que o capital humano que justifica o constante 

crescimento econômico, pois combinado com o aumento da tecnologia, gera retornos crescentes 

de escala.  

         Partindo da hipótese de que a qualidade na educação se relaciona positivamente com 

crescimento econômico, o presente trabalho teve como objetivo principal investigar as 

evidencias empíricas. Para isso foram utilizados dados do IDEB, que mede a qualidade na 

educação a partir de uma combinação entre provas padronizadas e taxa de aprovação dos 

alunos. Os resultados analisados foram de alunos do último ano do ensino fundamental, para 

todos os estados brasileiros, nos anos de 2005, 2007 e 2009. 

         A partir dos resultados obtidos, chegou-se à inferência de que a qualidade na educação 

tem relação com crescimento econômico, apresentando sinal positivo em todas as estimativas, 

com resultados de até 2,38% no PIB per capita, acompanhado o aumento de 1% nas médias das 

notas.  

                  O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre a importância 

da medida qualitativa da educação no crescimento econômico, a partir da confirmação de sua 

relevância, foi possível notar que existem evidencias que possibilitam a validação das teorias 

econômicas, que abordam o tema qualidade na educação e crescimento econômico. Porém, em 

relação a variável investimento em educação, o resultado foi contrário as teorias econômicas 

estudadas, que indicam que o investimento em capital humano proporciona aumento do 

produto, gerando crescimento econômico. 

         Espera-se que os resultados apresentados nesse primeiro estudo proporcionem uma 

melhor compreensão sobre a importância do tema na Economia. Assim como instigue 

pesquisadores a indagar mais sobre a relevância do tema abordado, possibilitando novos 

estudos na área. 

         O presente estudo possuiu algumas limitações metodológicas, principalmente em relação 

a disponibilização de dados, que impossibilitou averiguar resultados mais recentes dos dados 

do IDEB. Também, em relação à endogeneidade das medidas utilizadas no modelo, que 
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dificultou a interpretação dos resultados obtidos, pela falta de informação para a inferência dos 

resultados e das relações entre as variáveis. 

         Sugere-se para os próximos trabalhos sobre o tema a análise de diferentes subperíodos de 

influência da qualidade na educação no crescimento econômico e a utilização de outras formas 

de medida de investimento em educação e em outros fatores que compõem o capital humano, 

para verificar se a influência negativa no crescimento econômico é confirmada. 
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ANEXO A – RESULTADOS DAS REGRESSÕES 

 

Quadro A1:  Regressão linear da equação 1 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro A2:  Regressão linear da equação 2 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro A3:  Regressão linear da equação 3 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro A4:  Regressão linear da equação 4 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro A5:  Regressão linear da equação 5 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro A6:  Regressão linear da equação 6 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO B – RESULTADOS DOS TESTES DE WHITE 

 

Figura B1:  Resultado do teste de White da equação 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura B2:  Resultado do teste de White da equação 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura B3:  Resultado do teste de White da equação 3 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura B4:  Resultado do teste de White da equação 4 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura B5:  Resultado do teste de White da equação 5 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura B6:  Resultado do teste de White da equação 6 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO C– RESULTADOS DOS TESTES FIV 

 

Quadro C1:  Resultado teste FIV da equação 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro C2:  Resultado teste FIV da equação 2 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro C3:  Resultado teste FIV da equação 3 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro C4:  Resultado teste FIV da equação 4 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro C5:  Resultado teste FIV da equação 5 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro C6:  Resultado teste FIV da equação 6 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO D– RESULTADOS DOS TESTES DE CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 

Quadro D1:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro D2:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro D3:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 3 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro D4:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 4 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro D5:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 5 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro D6:  Resultado teste de correlação de Pearson da equação 6 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO E– RESULTADOS DAS CORREÇÕES DE HETEROCEDASTICIDADE 

 

Quadro E1:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 1 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro E2:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 2 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro E3:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 3 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro E4:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 4 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Quadro E5:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 5 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Quadro E6:  Resultado da correção de heterocedasticidade da equação 6 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 


