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RESUMO 

 

O presente trabalho investiga a relação entre gastos públicos municipais em educação e o 

desempenho escolar médio da rede municipal de ensino goiana. Tal análise é realizada 

avaliando o quanto os gastos públicos municipais em educação fundamental por aluno 

influenciam as notas médias dos municípios na Prova Brasil em Língua Portuguesa e em 

Matemática. São utilizados os dados da Prova a 4º série/5º ano da rede pública municipal 

goiana, dentre os 25% dos municípios com pior resultado e os 25% dos municípios com 

melhor resultado, por meio do uso dos métodos de Regressões Quantílicas para os anos 2007, 

2009, 2011 e 2013. Os resultados encontrados para o modelo de Regressão Quantílica 

estimado apontam que o gasto por aluno tem impacto positivo e significativo nas notas 

médias municipais em todos os quantis tanto para as notas em Língua Portuguesa, quanto para 

Matemática da rede municipal de ensino fundamental goiana. Além disso, é observado que, 

nos municípios que apresentam melhores médias (quantil 0,50 e 0,75), a influência positiva 

do gasto por aluno tende a ser maior. Ressalta-se ainda que, o grupo com as 25% melhores 

notas apresenta a maior quantidade de municípios com Gastos por alunos acima da média 

estadual e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Taxa de Alfabetização e 

PIB per capita acima dos índices apresentados para o Estado em ambos os anos e disciplinas. 

 

Palavras-chave: Desempenho Escolar. Gastos Públicos Municipais. Regressão Quantílica.  

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the relationship between municipal spending on education and average 

educational performance of municipal schools students in Goiás. The analize evaluate how the 

municipal public spending on primary education per student influences the average scores of 

municipalities in Prova Brazil in Portuguese and Mathematics. This study use 4th series / 5th 

year of Goiás municipal public schools datas, among 25% of municipalities with the worst 

result and 25% of municipalities with best results, using methods of quantile regressions for 

2007, 2009 2011 and 2013. The model of quantile regression estimated’s results indicates that 

the expenditure per student has a positive and significant impact on municipal average scores 

in all quantiles for both grades, in Portuguese and Mathematics, for municipal schools in 

Goiás. Moreover, it’s observed that municipalities that have better average (quantile 0.50 and 

0.75), positive influence of spending per student tends to be higher. It is noteworthy that the 

group with 25% better grades has the highest number of municipalities with expenses for 

students above the state average and Municipal Human Development Index (HDI), literacy 

rate and GDP per capita above rates presented to state in both disciplines. 

 

Keywords: Educational Performance. Municipal Public Expenditure. Quantile regression. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação, além de um direito social garantido pela Constituição e um dever do 

Estado e da família, institui um importante instrumento para o desenvolvimento econômico. 

Melhores níveis de educação podem refletir em aumentos no produto, na renda individual e na 

redução da desigualdade na distribuição de renda. Sendo a educação um dos principais pilares 

para o desenvolvimento econômico e social, o investimento em políticas públicas neste setor 

pode ser considerado como medida prioritária para o desenvolvimento do país. 

Por outro lado, um dos grandes desafios do Estado é garantir a aplicação dos recursos 

públicos, que são escassos, da forma mais eficiente possível, visando sempre à economicidade 

e a eficácia dos gastos, buscando atender às necessidades cada vez mais complexas da 

população. Cabe ainda ao Estado fazer o uso de tais recursos de forma responsável, com foco 

em resultados e de modo transparente. Dessa forma, é importante verificar, além do equilíbrio 

das contas públicas, se as taxas e os impostos pagos pela população refletem realmente em 

melhoria no padrão de vida da sociedade. De acordo com Silva et al. (2012), é necessário 

avaliar a alocação, a distribuição e a aplicação dos recursos públicos para desenvolver 

políticas que permitam a ampliação dos serviços ofertados pelo Estado à sociedade. É 

indispensável ainda a avaliação da gestão social da administração pública, possibilitando o 

acesso às informações pela população.  

Cada vez mais se observa a necessidade de realização de estudos sobre a avaliação da 

aplicação de recursos públicos e seu efetivo impacto no desenvolvimento social dos 

municípios. Segundo Costa e Castanhar (2003), a avaliação sistemática, contínua e eficaz dos 

programas públicos pode ser um instrumento importante para obter maior eficiência na 

aplicação dos recursos governamentais. Por meio da avaliação, é possível verificar onde estão 

os melhores resultados e proporcionar a melhor utilização e controle dos recursos públicos. 

Essa análise permite também fornecer informações capazes de subsidiar as ações do Estado 

com dados confiáveis para o desenho de políticas mais consistentes e para a gestão mais 

eficaz. Desse modo, avaliar a relação entre os gastos em educação e o desempenho dos 

estudantes é uma forma de verificar se a aplicação de recursos públicos está sendo eficaz, 

eficiente e efetiva, de maneira a se traduzir em mais qualidade na educação. 

Com relação ao tema Educação Pública, discussões acerca da qualidade da educação 

pública, das taxas de analfabetismo, do abandono escolar, da defasagem idade-série, dos 
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efeitos de um ensino de qualidade sobre o crescimento econômico, do acréscimo individual da 

renda à medida que se aumentam os anos de estudo, dentre outras questões socioeconômicas, 

vêm tomando espaço na literatura empírica dentro do espaço acadêmico. 

 Estudos apontam a relevância do investimento em educação de qualidade pela sua 

capacidade de impactar o crescimento e desenvolvimento econômico e social. O desempenho 

de alunos em testes padronizados, que medem as habilidades cognitivas dos estudantes, tem 

sido empregado na literatura como medida de qualidade na educação. Melhores notas 

significam, em geral, que o conteúdo está sendo repassado de forma mais eficaz e que os 

alunos estão obtendo um melhor aprendizado. Segundo Hanushek (2006), existem indícios 

crescentes da relação entre a qualidade do ensino medida por testes padronizados, os 

rendimentos individuais, o crescimento da produtividade e do produto. Ainda segundo esse 

autor, estudos indicam que o aumento de um desvio-padrão das notas de testes de matemática 

pode se traduzir em ganhos na renda individual anual até 12% maiores. 

 Com relação à redução da desigualdade na distribuição de renda, a educação apresenta 

um papel controverso. Alguns estudos, tais como de Chiswick (1971) e Fields (1980), 

assumem que uma expansão educacional pode provocar um aumento da dispersão de 

rendimentos, dependendo do nível e da dispersão inicial da educação e da relação entre capital 

humano e rendimentos. Para outros autores como Menezes-Filho e Oliveira (2014), a 

melhoria na educação pode explicar a redução da diferença entre a escolaridade dos mais 

pobres e mais ricos, a redução do índice de Gini e ainda, tal melhoria pode ser usada para 

explicar cerca de 26% do aumento da renda per capita. 

 Segundo Curi e Menezes-Filho (2007), além dos benefícios citados anteriormente, a 

educação diminui a propensão ao crime, melhora a saúde, reduz a probabilidade do 

desemprego e potencializa os efeitos da globalização. Um dos fatores que propiciam a 

existência de tais vantagens é que a educação ofertada também seja de qualidade, ou seja, que 

contribua efetivamente para o aumento do conhecimento das pessoas e a capacidade de 

contribuição destas para a sociedade. Menezes-Filho (2001), Hall e Jones (1998), Mankiw, 

Romer e Weil (1992) destacam a importância do investimento em capital humano, inclusive 

com educação de qualidade, para aumentos na taxa de crescimento e no nível de bem-estar da 

população. Este investimento em capital humano é responsável também por grande parte das 

diferenças de produtividade entre os países. 

Apesar do relevante papel da qualidade da educação, há uma tendência, segundo 

PREAL (2006), de que os países da América Latina foquem apenas na quantidade de vagas 
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ofertadas e no aumento bruto dos gastos públicos, com poucas políticas direcionadas ao 

aumento da qualidade do ensino. Dessa forma, os alunos latino-americanos tendem a 

apresentar resultados abaixo da média internacional nos testes padronizados, há desigualdade 

na qualidade do ensino ofertada entre diferentes regiões e classes sociais e as políticas de 

incentivo aos docentes apresentam resultados insatisfatórios. Segundo Silveira e Teixeira 

(2012), no Brasil, assim como nos demais países da América Latina, os resultados alcançados 

pelos alunos dos ciclos finais do ensino fundamental demonstram que o desempenho médio 

está muito abaixo dos considerados satisfatórios no padrão internacional. E, dado o aumento 

dos investimentos em educação básica nos últimos anos, não há justificativas para o baixo 

desempenho dos alunos da rede pública brasileira. 

Existe certo consenso na literatura sobre os efeitos das características associadas à 

família (background familiar) e aquelas relacionadas ao próprio aluno sobre o desempenho 

escolar. Autores como Coleman et al. (1966), Barros e Lam (1993), Lee e Barro (2001), 

Barros et al. (2001), Albernaz, Ferreira e Franco (2002), Rios-Neto, César e Riani (2002), 

Soares (2004), Pires (2014), encontram relação positiva e significativa entre estes fatores. Já 

quanto ao efeito da estrutura escolar, seja com relação ao nível de escolaridade, experiência e 

engajamento do professor, à gestão escolar e das disciplinas, aos recursos financeiros, aos 

investimentos realizados na área, à infraestrutura didática e escolar, ao projeto pedagógico, ou 

outras questões que envolvem a escola e as políticas educacionais, não há consenso sobre seu 

impacto.  

 Tendo em vista a importância da educação para o crescimento e desenvolvimento 

econômico e social, do uso eficiente dos recursos públicos e também como forma de 

contribuir para os estudos na área que não encontram consenso sobre a importância da 

estrutura escolar, a pesquisa pretende responder à seguinte questão: Qual é a relação entre 

gastos públicos municipais em educação e o desempenho escolar médio da rede municipal de 

ensino goiana? O presente trabalho parte da hipótese de que aumentos em gastos municipais 

aumentam a qualidade do ensino, medida por meio do desempenho escolar dos estudantes. 

Adicionalmente, trabalha-se com a hipótese de que os gastos não tem impacto homogêneo 

entre os municípios, sendo diferenciados segundo o nível prévio de desempenho educacional 

atingido. 

 Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é analisar o quanto os gastos públicos 

municipais em educação fundamental por aluno influenciam as notas médias dos municípios 

na Prova Brasil em Língua Portuguesa e em Matemática, para a 4º série/5º ano da rede 
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pública municipal goiana, dentre os 25% dos municípios com pior resultado e os 25% dos 

municípios com melhor resultado, por meio do uso dos métodos de Regressões Quantílicas 

para os anos 2007, 2009, 2011 e 2013. 

 Como objetivos específicos têm-se:  

• Caracterizar os municípios goianos segundo seu nível de desempenho acadêmico, 

medido pelos resultados da Prova Brasil; 

• Analisar o impacto do gasto público municipal em educação sobre os resultados 

acadêmicos; 

• Verificar se existe diferença no impacto dos gastos, dependendo do nível de 

desempenho acadêmico do município. 

 A escolha do escopo das disciplinas e do período deve-se ao fato de que a Prova 

Brasil, desenvolvida e aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), é uma avaliação censitária bianual que consiste em duas provas, uma 

de Língua Portuguesa e a outra de matemática, aplicadas aos alunos da 4ª série/5º ano e 8ª 

série/9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos 

matriculados nas séries/anos avaliados (INEP, 2014). 

 A escolha da série/ano é justificada pelo fato de que, se aluno passar esse ponto com 

nível satisfatório de alfabetização, o mesmo, provavelmente, irá obter bom rendimento 

acadêmico nas séries/anos seguintes. Já o uso de Regressões Quantílicas se justifica pela 

possibilidade de se observar impactos diferenciados em cada quantil, uma vez que a literatura, 

como será exposta nas seções seguintes, não exibe consenso sobre os reais efeitos dos gastos 

governamentais sobre o desempenho educacional. 

 Este trabalho se diferencia dos demais estudos no que se diz respeito ao método a ser 

utilizado e ao corte espacial. Quanto ao método utilizado, dos estudos analisados, apenas o 

trabalho de Menezes-Filho e Amaral (2009) utiliza um modelo de Regressões Quantílicas 

para relacionar gastos com educação e desempenho médio escolar no Brasil. O trabalho se 

distingue de tal pesquisa pois propõe analisar um único Estado brasileiro. Acredita-se ser mais 

prudente analisar um Estado isolado do que comparar Estados com perfis distintos. Com 

relação ao corte espacial pretendido, os trabalhos de Rosano-Peña et al. (2012a), Rosano-Peña 

et al. (2012b) e Borges (2012) também possuem os municípios goianos como região de 

interesse. Estes três trabalhos, além de apresentarem métodos diferentes do utilizado, 
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encontram resultados que indicam a existência de ineficiência (ou de pouca eficiência) dentre 

os municípios goianos. 

A motivação no estudo da relação entre recursos gastos em educação e qualidade do 

ensino se dá não apenas pela relevância intrínseca de tais questões, já amplamente abordadas 

por outros autores, mas também pelo fato de a literatura ainda não possuir uma resposta 

precisa a esse problema. Como serão abordados na revisão da literatura, alguns autores 

concluem que os insumos escolares em geral, dentre eles o investimento financeiro e os gastos 

em educação, causam impacto positivo e estatisticamente significativo sobre o desempenho 

escolar. Já outros negam essa relação. 

 Quanto à estrutura deste trabalho, além desta parte introdutória, há a revisão da 

literatura, no qual serão abordados aspectos sobre os determinantes do desempenho escolar e 

uma revisão empírica sobre pesquisas realizadas relacionando educação e gastos públicos no 

Brasil. Posteriormente, é detalhada a metodologia, os dados, a análise descritiva e 

econométrica dos dados. Por fim, seguem as considerações finais e conclusões sobre o 

trabalho. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 Para embasar a discussão sobre a relação dos gastos públicos municipais em educação 

e o desempenho dos estudantes, este capítulo aborda os fatores que determinam o 

desempenho escolar, que segundo a literatura, podem ser agrupados em background familiar, 

estrutura escolar e a habilidade individual dos estudantes. Em seguida é feito um 

levantamento das pesquisas que já foram realizadas abordando a aplicação de recursos 

públicos e os resultados da Prova Brasil, das avaliações do Sistema de Avaliação do Ensino 

Básico (SAEB), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e/ou do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

1.1.Determinantes do desempenho escolar 

Quando se trata do desempenho escolar e os fatores que o influenciam, a literatura 

dominante destaca que os elementos que determinam o desempenho cognitivo são os 

relacionados ao próprio aluno, os associados à família e àqueles associados à estrutura 

escolar. A Figura 1 apresenta um esquema sintético desses componentes e a forma como eles 

se interagem, tomando por base o modelo conceitual apresentado por Soares (2004). 

 
Figura 1 - Fatores que determinam o desempenho dos estudantes 
Fonte: Adaptado de Soares (2004, p. 85) 

 

(ii) Família: 
• Renda familiar 

• Nível de escolaridade dos pais 

• Envolvimento dos pais no 
processo educacional  

• Estrutura familiar  

• Aspectos culturais  

(i) Aluno: 
• Raça 
• Sexo 
• Trajetória escolar 
• Motivação 
• Talentos 
• Saúde 
• Atitudes em relação à escola 
• Proficiência 

(iii) Estrutura escolar 

 Professores: 
• Nível de escolaridade 
• Experiência 
• Engajamento  

Escola: 
• Gestão escolar e das disciplinas 
• Recursos didáticos 
• Infraestrutura e escolar 
• Projeto pedagógico 
• Recursos financeiros / 

 Investimentos 
• Gastos por aluno 

Desempenho Escolar 
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Um dos primeiros estudos analisando os determinantes do desempenho escolar é o 

realizado por Coleman et al. (1966). Conforme o Coleman Report, como ficou conhecido o 

estudo, o impacto dos recursos escolares sobre o desempenho do aluno é bastante pequeno em 

relação ao efeito do background familiar. Para chegar a tal resultado, Coleman mede o efeito 

das escolas por meio da análise de um indicador de aprendizagem (desempenho em testes 

padronizados) e de uma função de produção de educação ou modelo de insumo-produto. O 

resultado e o modelo desenvolvido no estudo contribuem para o desenvolvimento de diversas 

pesquisas posteriores que buscaram ampliar o debate sobre o assunto. 

Utilizando uma função de produção de educação semelhante à desenvolvida por 

Coleman et al. (1966), Hanushek e Luque (2002) desenvolvem uma pesquisa por meio dos 

dados da Third International Mathematics and Science Study. Através dos resultados, os 

autores chegam à conclusão que o desempenho dos alunos é dependente de uma série de 

fatores relacionados com características pessoais tais como raça e gênero, características 

familiares como a renda ou outra medida do nível socioeconômico familiar, características 

dos colegas de escola, características dos professores tais como a escolaridade, o salário ou a 

experiência, entre outras características escolares. 

Existe certo consenso na literatura sobre os efeitos dos fatores associados à família 

(background familiar) e aqueles relacionados ao próprio aluno. Grande parte dos autores, tais 

como Coleman et al. (1966), Barros e Lam (1993), Lee e Barro (2001), Barros et al. (2001), 

Albernaz et al. (2002), Hanushek e Luque (2002), Rios-Neto et al. (2002), Soares (2004), 

Pires (2014), encontram relação significativa entre o background familiar, as características 

dos alunos e o desempenho dos estudantes em diversos países e em períodos distintos. Ou 

seja, para estes autores a renda familiar, o nível de escolaridade dos pais, o envolvimento dos 

pais no processo educacional do filho, a estrutura familiar e/ou os aspectos culturais da 

família afetam positivamente o desempenho dos discentes. 

Quanto ao efeito da estrutura escolar sobre o desempenho educacional, não há 

consenso sobre seu impacto. Muitos dos autores chegam à conclusão de que fatores como 

maiores volumes de gastos destinados à educação, professores com maiores remunerações ou 

mais qualificados, salas de aula com menor quantidade de alunos, maiores quantidades de 

recursos didáticos e infraestrutura não possuem importância estatisticamente significativa para 

o desempenho dos estudantes. Já outros autores encontram resultados significativos para tal 

relação entre estrutura escolar e o desempenho educacional. 



18 
 

 
 

Dentre os autores que encontram uma baixa ou nula evidência da relação entre a 

estrutura escolar e o desempenho dos estudantes está Coleman et al. (1966), Hanushek et al. 

(1996), Figlio (1999), Unnever et al. (2000). Como dito anteriormente, uma das conclusões 

obtidas por Coleman et al. (1966), é a que os recursos escolares possuem muito pouco efeito 

sobre os resultados educacionais. Com considerações semelhantes à Coleman et al. (1966), a 

pesquisa empírica desenvolvida por Hanushek et al. (1996) conclui que o aumento dos gastos 

escolares utilizados para reduzir a quantidade de alunos por professor e para aumentar os 

salários dos professores tem pouco impacto sistemático sobre a performance do aluno. Sendo 

assim, reduções na taxa de aluno por professor ou aumentos na remuneração dos docentes por 

si só não são capazes de gerar aumentos no desempenho nas escolas públicas primárias e 

secundárias dos Estados Unidos. 

Figlio (1999) segue a mesma linha de Coleman de que o nível de insumos escolares 

medidos, como, por exemplo, a relação professor-aluno ou o salário inicial de professores, 

não está associado a diferenças no desempenho do aluno, ceteris paribus. Apesar de encontrar 

evidências de que as funções de produção de educação tradicionais subestimam a magnitude 

dos efeitos de fatores de escola nos resultados acadêmicos, o autor acredita que os efeitos 

estimados dos insumos escolares ainda são muito pequenos. Na mesma linha, Unnever et al. 

(2000), utilizando dados de distritos escolares em Virginia, concluem que não há evidências 

para o efeito positivo dos recursos escolares sobre as notas em matemática e em leitura. 

Ao contrário dos autores anteriormente citados, os estudos abordados a seguir 

encontram uma relação positiva entre os insumos escolares e o desempenho educacional. 

Dentre os que assumem tal posição estão Lee e Barro (2001), Bassett Jr. et al. (2002), 

Albernaz et al. (2002), Rios-Neto et al. (2002), Soares (2004), Jesus e Laros (2004), Andrade 

e Soares (2008), Soares e Sátyro (2008) e Pires (2014).  

Lee e Barro (2001) investigam os determinantes da qualidade da educação utilizando 

dados em painel de uma série de países. Os resultados encontrados mostram que, além dos 

fatores familiares como renda e educação dos pais, os recursos das escolas, especialmente em 

classes com menos alunos e professores com altos salários, são diretamente relacionados com 

os resultados acadêmicos. Da mesma forma, Bassett Jr. et al. (2002) utilizam Regressões 

Quantílicas para estimar o relacionamento entre as características das escolas de nível médio 

de Illinois em 1996 e o desempenho dos alunos. Com esse método, os autores chegam à 

conclusão de que os impactos da qualificação dos professores e da relação professor-aluno 

sobre o desempenho são significativos em todos os níveis de quantis. 
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 Albernaz et al. (2002) estimam uma função de produção educacional para o ensino 

fundamental brasileiro, com base nos dados do SAEB para a 8a série no ano de 1999. Os 

resultados da estimação sugerem que, além do nível sócio econômico, do gênero e da raça ser 

significativamente correlacionados com o desempenho do aluno, a qualidade do professor, 

medida principalmente por seu nível de escolaridade e a qualidade da estrutura física da 

escola (recursos financeiros, salas arejadas e silenciosas), contribuem para um melhor 

desempenho de seus alunos. Rios-Neto et al. (2002), com o uso de modelos hierárquicos e 

microdados de Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD) das décadas de 1980 

e 1990, observam que, para a 1a série, há um efeito substituição entre a escolaridade dos 

professores e a escolaridade da mãe. Isso mostra que professores com melhor escolaridade 

aumentam o nível e reduzem a desigualdade na distribuição da educação no Brasil. 

 Soares (2004), por meio de modelos hierárquicos de regressão, observa que o conjunto 

dos fatores escolares pode explicar 12,3% da variância total da nota dos estudantes. Isso 

mostra que, mesmo que a maior parte da variação da proficiência deva ser atribuída a 

variações intrínsecas aos alunos, o percentual de explicação das estruturas escolares é 

suficientemente grande para reconhecer que existe variação entre as escolas, de maneira que a 

instituição frequentada faz diferença na vida do aluno. 

 Jesus e Laros (2004) elaboram um modelo explicativo do desempenho acadêmico de 

alunos da 8ª série por meio dos dados do SAEB. Eles argumentam que os recursos 

tecnopedagógicos tais como a existência de fotocopiadora, projetor de slides, videocassete e 

computadores para uso dos alunos, professores que utilizam a internet com os alunos na 

escola, professores que passam e corrigem a lição de casa dos alunos, instalações físicas em 

bom estado de conservação, professores comprometidos e com altas expectativas em relação 

aos resultados dos seus alunos afetam o desempenho dos estudantes. 

 Andrade e Soares (2008) caracterizam o efeito das escolas de educação básica 

brasileira sobre o desempenho cognitivo de seus alunos por meio de modelos hierárquicos de 

regressão, utilizando dados do SAEB para diversos anos entre 1995e 2003, da 4a e 8ª séries do 

ensino fundamental e da 3a série do ensino médio, tanto em Matemática como em Língua 

Portuguesa. Os autores chegam a conclusão de que a escola pode sim fazer a diferença sobre o 

desempenho cognitivo dos alunos. 

Estudo desenvolvido por Soares e Sátyro (2008), com base em dados do Censo 

Escolar de 1998 a 2005 e do Censo Demográfico de 2000, apresenta resultados que apontam 

para a existência de impacto significativo do efeito dos insumos escolares das escolas 
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brasileira de ensino fundamental sobre a taxa de distorção idade-série escolar. Desta forma, os 

autores concluem que os insumos escolares são muito relevantes na definição dos resultados 

educacionais. Tal efeito é ainda maior para escolas com piores situações, ou seja, com menos 

insumos escolares. 

Pires (2014) desenvolve um estudo para analisar os determinantes do desempenho 

educacional entre as melhores e as piores proficiências dos alunos da rede municipal de 

ensino do Brasil. A autora busca identificar os fatores que exercem influência sobre a 

desigualdade educacional por meio de Regressões Quantílicas, utilizando dados da Prova 

Brasil de 2011 de Língua Portuguesa e Matemática da rede municipal de ensino. Além de 

relações positivas decorrentes do background familiar e das características intrínsecas ao 

próprio aluno, outro ponto encontrado foi que os insumos escolares, como a infraestrutura e a 

experiência do professor, também se mostram positivos e significativos no nível de 

aprendizado. 

O Quadro 1 sintetiza os autores pesquisados e os principais resultados sobre os fatores 

que influenciam o desempenho discente. Como se pode observar, apesar de não haver um 

padrão único de resultado sobre o nível de influência da estrutura escolar, estudos mais 

recentes têm encontrado que existe sim uma relação positiva entre estes dois fatores, ou seja, 

melhor estrutura escolar resulta em melhor desempenho acadêmico. 

 

Quadro 1 - Autores que tratam dos determinantes do desempenho escolar 

Autor 
Resultados encontrados sobre os fatores que influenciam o 

desempenho 

Estrutura 
escolar 

influencia? 
Coleman et al. 

(1966) 
O impacto dos recursos escolares sobre o desempenho do aluno é bastante 

pequeno em relação ao efeito do background familiar. 
Não 

Hanusheket al. 
(1996)  

Aumento dos gastos escolares para reduzir a quantidade de alunos por 
professor e para aumentar os salários dos professores tem pouco impacto 

sistemático sobre a performance do aluno. 
Não 

Figlio (1999) 
Os insumos escolares, como, por exemplo, a relação professor-aluno ou o 

salário inicial de professores, não está associado a diferenças no 
desempenho do aluno, ceteris paribus. 

Não 

Unnever et al. 
(2000) 

Não há evidências para o efeito positivo dos recursos escolares sobre as 
notas em matemática e em leitura. 

Não 

Lee e Barro 
(2001)  

Além dos fatores familiares como renda e educação dos pais, os recursos 
das escolas são diretamente relacionados com os resultados acadêmicos. 

Sim 

Bassett Jr. et al. 
(2002) 

Impactos da qualificação dos professores e da relação professor-aluno são 
significativos em todos os níveis de quantis. 

Sim 

continua  
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Autor 
Resultados encontrados sobre os fatores que influenciam o 

desempenho 

Estrutura 
escolar 

influencia? 

Albernaz et al. 
(2002)  

O nível sócio econômico, o gênero, raça, nível de escolaridade do 
professor, a qualidade da estrutura física da escola (recursos financeiros, 
salas arejadas e silenciosas) contribuem para um melhor desempenho de 

seus alunos. 

Sim 

Hanushek e 
Luque (2002)  

Desempenho depende de raça e gênero, renda ou nível socioeconômico 
familiar, características dos colegas de escola e características dos 

professores e outras características escolares. 
Sim 

Rios-Neto et al. 
(2002) 

Há um efeito substituição entre a escolaridade dos professores e a 
escolaridade da mãe. 

Sim 

Soares (2004)  
O percentual de explicação das estruturas escolares é suficientemente 

grande para reconhecer que a instituição frequentada faz diferença na vida 
do aluno. 

Sim 

Jesus e Laros 
(2004)  

Recursos tecno-pedagógicos afetam o desempenho dos estudantes. Sim 

Andrade e 
Soares (2008) 

A escola pode sim fazer a diferença sobre o desempenho cognitivo dos 
alunos. 

Sim 

Soares e Sátyro 
(2008) 

Os insumos escolares são muito relevantes e tal efeito é ainda maior para 
escolas com piores situações, ou seja, com menos insumos escolares. 

Sim 

Pires (2014)  
O background familiar, as características intrínsecas ao próprio aluno e os 

insumos escolares como a infraestrutura e a experiência do professor se 
mostram positivos e significativos no nível de aprendizado. 

Sim 

Elaboração própria 

 

Desta forma, parece relevante investigar o papel do investimento nos insumos 

escolares para melhor entender seu real impacto sobre o desempenho acadêmico. Dado que o 

setor público representa a maior parte do sistema educacional brasileiro, o volume anual de 

gastos governamentais pode fornecer uma importante aproximação do comportamento geral 

destes insumos. 

Este trabalho possui como variável de interesse os gastos públicos municipais em 

educação. Esta variável se enquadra dentro da categoria estrutura escolar pois a melhora ou 

piora neste grupo, seja em infraestrutura, qualificação de professores, em investimentos na 

área, etc., está diretamente ligada ao aumento ou diminuição dos gastos. Como o escopo 

selecionado é educação municipal fundamental, o impacto da estrutura escolar analisada se 

atém a este alvo. 

A próxima seção apresenta alguns resultados previamente encontrados na literatura 

nacional sobre o tema. 
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1.2.Estudos antecedentes sobre impactos dos gastos públicos em educação no Brasil 

 

Na literatura são encontrados diversos estudos relacionando gastos públicos e 

indicadores em educação tais como as notas em Língua Portuguesa e Matemática da Prova 

Brasil aplicada pelo INEP, as avaliações do SAEB, o ENEM e o IDEB. As técnicas mais 

comumente utilizadas para fazer tal relação são a Análise Envoltória de Dados (DEA), 

Modelos Multinível, Regressões Quantílicas, Escore Padronizado pelo Método da Função 

Distribuição Acumulada Normal e o Índice de Qualidade do Gasto Público (IQGP). A seguir 

são abordados alguns autores que estudam essa relação entre gastos públicos e indicadores em 

educação, organizados pelo método utilizado para a pesquisa de tal relação. 

Rosano-Peña et al. (2012a) avaliam a evolução da produtividade e da eficiência dos 

gastos com ensino realizados pelos municípios goianos, nos anos de 2005, 2007 e 2009, por 

meio do Índice de Produtividade de Malmquist combinado com o método DEA e da técnica 

de Cadeias de Markov. Os inputs utilizados foram os gastos municipais em educação com 

recursos humanos, outras despesas correntes (manutenção e o funcionamento da rede escolar 

e investimentos (despesas de capital). Os outputs são a taxa de aprovação na 4ª série, a taxa de 

aprovação na 8ª série, a nota média padronizada em Português e Matemática da Prova Brasil 

na 4ª série, a nota média padronizada em Português e Matemática na Prova Brasil para a 8ª 

série e o número de matrículas na educação infantil, especial, de jovens e adultos e 

convencional, no ensino fundamental. Os resultados mostram não haver convergência dos 

sistemas municipais de ensino para um padrão único de eficiência no longo prazo, porém 

observa-se a aproximação e a redução das disparidades, tendendo a redução do hiato entre as 

melhores e as piores práticas de eficiência ao longo do tempo, ou seja, tende-se a diminuir a 

diferença entre os municípios que tem melhores resultados gastando pouco e os que tem 

piores resultados gastando muito. 

Rosano-Peña et al. (2012b) também avaliam a eficiência dos gastos públicos em 

educação nos municípios goianos. A eficiência das redes municipais é analisada no período 

2005-2009 por meio da comparação dos resultados obtidos no modelo de DEA Clássico com 

os resultados calculados pelo método da fronteira invertida. Este trabalho utiliza os mesmos 

inputs e outputs do anterior. Os resultados encontrados revelam que 67,44% dos municípios 

foram considerados ineficientes ao relacionar o resultado acadêmico e aplicação dos recursos 

públicos. São encontradas três causas para a ineficiência. A primeira causa apontada é a 

ineficiência de escala em 11,63% dos casos, ou seja, a existência de municípios com redes 
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escolares com o porte inadequado. A segunda causa é o impacto do entorno não controlável 

em 4,01% dos municípios, que é caracterizado por um número elevado de variáveis não 

controláveis de natureza individual, econômica, social e cultural. A terceira causa é a 

ineficiência de gestão das variáveis controláveis, que ocorre em 16,92% dos municípios. 

Dantas (2013) mensura por meio da DEA, o grau de eficiência na alocação dos 

recursos públicos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em educação fundamental dos 

municípios do Rio Grande do Norte nos anos de 2007 e 2011. Para essa análise são utilizados 

como inputs o Índice de Gasto por Aluno, o Índice do Inverso da Taxa de Distorção Idade-

Série , o IDEB, o Índice de Professores por Aluno Matriculado , o Índice de Salas de Aula por 

Aluno Matriculado e o Índice de Escolas por Alunos Matriculados, todos obtidos por meio 

dos dados do INEP/MEC. Como resultado, o autor identifica que o número de municípios 

potiguares que atingem o score de eficiência é de 13,5% e o percentual de municípios que 

atingem os menores scores (ineficiência) chega a 3,4% em 2007. Em 2011, o percentual de 

municípios que atingem a fronteira de eficiência é de 9,7% e o percentual de municípios que 

alcançam os menores valores na eficiência na alocação de recursos públicos em educação 

fundamental é de 35,8%. Ou seja, entre os anos de 2007 e 2011, há um aumento considerável 

nos municípios ineficientes na alocação dos recursos públicos em educação fundamental. 

Portanto, maiores gastos médios por alunos matriculados no ensino fundamental não 

garantem que sua aplicação seja eficiente, pois os municípios que realizam os maiores gastos 

não obtêm os melhores resultados nos scores de eficiência. 

Diel et al. (2014) avaliam o desempenho dos municípios brasileiros com mais de 100 

mil habitantes analisando sua estratégia de investimentos públicos em educação. Também 

utilizando a DEA, os autores relacionam os gastos com educação com alguns outputs tais 

como as matrículas por habitantes, o número de docentes, o número de escolas e a média de 

notas escolares para o ano de 2009. Por meio desse estudo, os autores identificam os 

municípios mais e menos eficientes na alocação de recursos públicos e concluem que poucos 

municípios obtiveram eficiência de 100% ou se enquadraram em faixas de score próximas ao 

mais eficiente. 

Diaz (2012) realiza um estudo sobre a qualidade do gasto público municipal em ensino 

fundamental no Brasil utilizando as bases de Censo Escolar de 2005, da Prova Brasil de 

matemática aplicada a alunos de 4º série/5º ano do ensino fundamental e os gastos municipais 

utilizando a metodologia de modelos multinível. Por meio dos resultados obtidos no estudo, a 
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autora conclui que o simples aumento percentual dos gastos municipais com educação, ou 

mesmo do percentual de gastos com educação fundamental em relação aos gastos municipais 

com educação, não garantem automaticamente a melhoria na qualidade do ensino, isto é, 

maiores gastos não necessariamente acompanham mudanças em aspectos que afetam 

diretamente as condições ou os fatores que efetivamente são responsáveis pela melhoria da 

qualidade do ensino público municipal. 

Menezes-Filho e Amaral (2009) verificam se o aumento dos gastos com educação 

reflete em aumento no aprendizado dos alunos das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Para 

tanto, os autores utilizam dados sobre as despesas com educação fundamental dos municípios 

brasileiros em 2005 e o resultado médio dos alunos do município nos exames de Matemática 

e Língua Portuguesa na Prova Brasil. Com o uso de Regressões Quantílicas, é observado que 

o efeito dos gastos sobre o desempenho é positivo, porém, muito pequeno e estatisticamente 

insignificante na maioria das especificações e que essa significância ocorre apenas para os 

municípios com notas mais altas na quarta série. 

Nascimento (2003) verifica por meio da análise de regressão múltipla, a partir do 

resultado de testes de aproveitamento em Português e em Matemática, aplicados no ano de 

2000 a alunos de 4ª e 8ª séries das redes municipais baianas, se os gastos municipais em 

educação revelam influência no desempenho escolar. Esse autor também não consegue 

identificar relações estatisticamente significativas entre as notas e os gastos municipais. 

Silveira e Teixeira (2012) avaliam o efeito dos gastos públicos com educação nos 78 

municípios do Estado do Espírito Santo em relação à qualidade da educação por meio das 

despesas com educação fundamental nos períodos de 2005, 2007 e 2009 e dos resultados dos 

alunos na Prova Brasil para a 8ª série em Matemática e Português. Utilizando a análise de 

dados em painel, os autores também verificam que os gastos públicos não são estatisticamente 

significantes para explicar as variações nas notas dos alunos. Sendo assim, uma maior 

disponibilização de recursos não apresenta impacto direto nos resultados dos alunos. 

Brunet, Bertê e Borges (2009) avaliam a qualidade do gasto público em educação 

realizado pelas administrações diretas dos governos dos municípios, estados e do Distrito 

Federal na educação básica pública em 2005 e 2007. Para tanto, os autores comparam o gasto 

realizado com o retorno alcançado pelos estudantes medido pelos resultados das avaliações do 

SAEB e do ENEM, resultando em indicadores de qualidade da despesa e do desempenho em 

educação. Os autores concluem que menores despesas resultam em melhor qualidade do gasto 

estadual, fato típico em todos estados da região Sul, alguns estados do Nordeste (PE, MA, PB 
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e BA), além de AM e PA, da região Norte e MG da região Sudeste. Quando a análise é 

desagregada por município e na comparação geral (estados/municípios e o Distrito Federal), a 

elevação das despesas resulta em melhor desempenho dos estudantes. Entretanto, isso nem 

sempre acontece de forma eficaz, ocorrendo, portanto, uma redução na qualidade do gasto 

público, o que os autores chamam de deseconomia de escala na função educação. 

Silva e Clementino (2010) analisam a correlação simples entre as despesas efetuadas 

na educação fundamental com o desempenho dos sistemas educacionais dos alunos da 4° e 8° 

séries das escolas municipais urbanas no ano 2007, para os municípios que compõe a região 

metropolitana de Natal. Os autores verificam que, para o desempenho da 4° série, não existe 

correlação entre estas duas variáveis. Já para 8° série, é encontrada uma correlação positiva no 

que se refere aos dados do desempenho da 8° série em matemática. 

Baptistelli (2009) avalia a aplicação dos recursos públicos em educação dos 

municípios mineiros para 2005 e 2007. A mensuração do desempenho educacional se dá por 

meio do Índice de Qualidade do Gasto Público (IQGP), que resulta da ponderação das 

variáveis taxa de aprovação para as séries iniciais e finais do ensino fundamental da rede 

pública, indicador de eficiência e rendimento escolar, nota da Prova Brasil Português e 

Matemática, IDEB e aplicação dos recursos realizada com base no gasto público municipal 

per capita em educação. A análise feita pela autora aponta que os municípios que mais 

investem em educação são os que obtêm os menores índices para os IQGP's apurados. 

Aqueles que gastam menos são os que apresentam os melhores e maiores IQGP's. Da mesma 

forma, Borges (2012) utiliza o IQGP para fazer uma análise da qualidade dos gastos públicos 

em educação e saúde para todas as microrregiões do estado de Goiás. Ele identifica para 

Goiás, que há a tendência que a elevação das despesas não resulte necessariamente em 

melhores níveis de bem-estar. 

Luna (2013) avalia a eficiência relativa dos municípios da Paraíba em relação ao gasto 

público na área da educação, em 216 municípios da Paraíba e suas 23 microrregiões, 

utilizando o IQGP. O resultado encontrado pelo autor é que os municípios e microrregiões 

que obtiveram maior eficiência relativa são aqueles que apresentaram um menor gasto per 

capita com educação por aluno. Os entes que apresentam os melhores índices são 

considerados menos eficientes, pois gastaram muito para chegar a esta situação. O autor 

conclui que existem deseconomias de escala pois a elevação da despesa per capita não traz, 

necessariamente, um aumento no que ele chama de “bem-estar da população escolar” que é 

um indicador composto das taxas do ensino fundamental de aprovação, reprovação, 
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abandono, distorção idade-série, número médio de horas-aula diárias e número médio de 

alunos por turma. 

Como pode se observar no Quadro 2, que sintetiza os autores pesquisados, os métodos 

utilizados e os resultados encontrados, não há uma relação sistemática e significativa entre os 

recursos gastos com educação e a qualidade do ensino público brasileiro. Além disso, muitos 

trabalhos apontam que no Brasil não há eficiência ou há poucos casos de eficiência na 

aplicação de recursos públicos na área da educação. 

Quadro 2 - Autores pesquisados sobre o impacto dos gastos públicos em educação no 
Brasil 

Autor Método Principais resultados 

Rosano-Peña et 
al. (2012a) 

Índice de Produtividade de 
Malmquist combinado com o 
método DEA e da técnica de 

Cadeias de Markov 

Tende-se a diminuir a diferença entre os municípios que 
tem melhores resultados gastando pouco e os que têm 

piores resultados gastando muito mas não há convergência 
para um padrão único de eficiência no longo prazo. 

Rosano-Peña et 
al. (2012b) 

Comparação de DEA Clássico 
com o método da fronteira 

invertida 

67,44% dos municípios pesquisados foram considerados 
ineficientes ao relacionar o resultado acadêmico e aplicação 

dos recursos públicos. 

Dantas (2013)  DEA 

Maiores gastos médios por aluno matriculado no ensino 
fundamental não garantem que sua aplicação seja eficiente, 

pois os municípios que realizam os maiores gastos não 
obtêm, necessariamente, os melhores resultados nos scores 

de eficiência. 

Diel et al. 
(2014) 

DEA 
Poucos municípios obtiveram eficiência de 100% ou se 

enquadraram em faixas de score próximas ao mais 
eficiente. 

Diaz (2012) Modelos multinível 

Maiores gastos não necessariamente acompanham 
mudanças em aspectos que afetam diretamente as condições 

ou os fatores que efetivamente são responsáveis pela 
melhoria da qualidade do ensino público municipal. 

Menezes-Filho 
e Amaral 

(2009)  
Regressões Quantílicas 

O efeito dos gastos sobre o desempenho é positivo, porém, 
muito pequeno e estatisticamente insignificante na maioria 
das especificações e que essa significância ocorre apenas 
para os municípios com notas mais altas na quarta série. 

Nascimento 
(2003) 

Análise de regressão múltipla 
Não identifica relações estatisticamente significativas entre 

as notas e os gastos municipais. 
Silveira e 

Teixeira (2012)  
Análise de dados em painel 

Os gastos públicos não são estatisticamente significantes 
para explicar as variações nas notas dos alunos. 

Brunet, Bertê e 
Borges (2009) 

Indicadores de despesa e de 
desempenho em educação 

Menores despesas resultam em melhor qualidade do gasto 
estadual. Já por município e na comparação geral, a 

elevação das despesas resulta em melhor desempenho dos 
estudantes. 

Silva e 
Clementino 

(2010)  
Correlação simples  

Não existe correlação entre as despesas efetuadas na 
educação fundamental com o desempenho educacional. 

Baptistelli 
(2009)  

Índice de Qualidade do Gasto 
Público 

Municípios que mais investem em educação são os que 
obtêm os menores índices para os IQGP’s apurados. 
Aqueles que gastam menos são os que apresentam os 

melhores e maiores IQGP’s. 

Luna (2013) 
Índice de Qualidade do Gasto 

Público 

Existem deseconomias de escala pois a elevação da despesa 
per capita não traz, necessariamente, um aumento no “bem-

estar da população escolar”. 
Elaboração própria 
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A importância do estudo da relação entre recursos gastos em educação e qualidade 

do ensino se dá não apenas pela relevância intrínseca de tais questões, já amplamente 

abordadas por outros autores, mas também pelo fato de a literatura ainda não possuir uma 

resposta precisa a esse problema. A diferença dos estudos realizados previamente para os 

municípios goianos, que ainda são pouco abordados nas pesquisas, para a análise da relação 

do gasto público sobre os resultados acadêmicos, o presente trabalho emprega o método de 

Regressões Quantílicas para analisar esse impacto. Por trás da escolha deste método, está a 

hipótese ainda pouco abordada de que os insumos podem ter influências diferenciadas 

dependendo do nível prévio de desempenho acadêmico já atingido. Ou seja, escolas ou 

municípios com baixos resultados educacionais podem, por exemplo, ser mais beneficiados 

por aumentos significativos nos gastos públicos do que aqueles onde o desempenho dos 

estudantes já atingiu notas ou níveis mais elevados.  

Dessa forma, a relação entre gastos públicos e desempenho acadêmico pode não ser 

homogênea entre os diversos quantis da distribuição de resultados educacionais, o que pode 

ajudar a entender a multiplicidade de respostas encontradas pela literatura previamente 

apresentada. O próximo capítulo detalha a metodologia empregada para se obter o impacto 

dos gastos públicos sobre as notas dos alunos dentro dos municípios goianos, bem como a 

base de dados. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os métodos a serem empregados na análise 

da relação entre os gastos públicos municipais e as notas dos estudantes, e está dividido em 

duas seções. A primeira seção descreve a base de dados, o tratamento das variáveis e a função 

de produção educacional utilizada no modelo. A segunda trata do modelo de regressão 

quantílica e suas principais características. 

 

2.1.Base de dados e tratamento das variáveis 

 

 Como apresentado anteriormente, o desempenho escolar pode ser determinado pelos 

fatores relacionados ao próprio aluno, pelo background familiar e pelos recursos educacionais 

envolvidos. Como proxy do desempenho acadêmico dos alunos são utilizadas as notas médias 

por município da Prova Brasil para 4º série/5º ano em Língua Portuguesa e em Matemática, 

aplicadas na rede pública municipal de ensino para os anos 2007, 2009, 2011 e 2013, no 

Estado de Goiás. 

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais conhecida como Prova 

Brasil, é um instrumento de avaliação do sistema educacional brasileiro criado para auxiliar 

no desenvolvimento e implementação de políticas públicas educacionais. Ela avalia o que os 

alunos sabem em termos de habilidades e competências, e não simplesmente de conteúdo. As 

médias de desempenho na Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica) e Anresc (Prova 

Brasil) subsidiam o cálculo do IDEB. A partir do IDEB e das demais informações apuradas 

nestas provas, o MEC e as secretarias de Educação definem ações voltadas para a correção de 

distorções e direcionam seus recursos técnicos e financeiros para as áreas prioritárias, visando 

o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro e a redução das desigualdades existentes 

nele (INEP, 2016). 

A Prova Brasil é uma avaliação censitária bianual que envolve os alunos da 4ª série/5º 

ano e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 

20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados (INEP, 2014). A metodologia da Prova 

Brasil baseia-se na aplicação de testes padronizados de Língua Portuguesa e Matemática para 

as séries/anos retrocitados, além de questionários contextuais aos estudantes e professores das 
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séries/anos avaliados e diretores das unidades escolares. Há ainda, o questionário da escola 

que é respondido pelo aplicador da avaliação.  

Os resultados são analisados com base no modelo unidimensional logístico de três 

parâmetros da Teoria de Resposta ao Item (TRI) 1 . Este modelo permite garantir a 

comparabilidade entre anos e possibilitar a construção de escalas pedagógicas. Dessa forma, 

os dados são comparáveis ao longo do tempo, podendo-se acompanhar a evolução dos 

resultados das escolas, das redes e dos sistemas educacionais como um todo, originando uma 

série histórica que permite uma análise longitudinal da avaliação. 

A principal variável explicativa utilizada no modelo é o gasto municipal em educação 

no nível fundamental por aluno. São utilizadas as informações disponibilizadas pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), obtidos pela série Finanças do Brasil – Dados 

Contábeis dos Municípios (ou FINBRA), que contém dados da execução orçamentária 

(receitas, despesas e despesas por função e subfunção) e do balanço patrimonial (ativo e 

passivo) individualizado por municípios e consolidado por Unidade da Federação. Para 

calcular o Gasto por aluno, o valor das despesas anuais nesta função é dividido pelo número 

de matrículas na rede municipal de ensino, disponibilizado pelo Ministério da 

Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

MEC/INEP. 

Na pesquisa são utilizados os valores por município das despesas empenhadas na 

função Educação Fundamental no ano anterior (t-1) ao das notas da Prova Brasil, ou seja, são 

usados os valores para os anos 2006, 2008, 2010 e 20122. Optou-se por utilizar os gastos no 

período t-1 pois o investimento ou incremento nos gastos em um ano não necessariamente 

gera um impacto naquele mesmo ano. O mais provável é que o gasto em um ano gere maior 

resultado no ano seguinte ao que ele foi realizado. 

Além dos dados sobre os gastos municipais em educação por aluno como proxy da 

estrutura escolar e as notas da Prova Brasil como proxy do desempenho acadêmico, no 

modelo serão utilizadas as variáveis de controle discriminadas no Quadro 3. 

 

 

                                                 
1 Com a TRI, uma escala métrica é estabelecida, desenvolvendo-se uma escala padrão de conhecimento. A TRI é 
um conjunto de modelos que relacionam a probabilidade de um aluno apresentar uma determinada resposta a um 
item, com sua proficiência e características (parâmetros) do item. 
2 Os gastos municipais em educação no nível fundamental por aluno em t-1 foram corrigidos para a data fim de 
31/12/2015 utilizando o IGPM-FGV. 
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Quadro 3 - Variáveis de controle do modelo 

Proxy Variável Fonte 

Background 
familiar 

Remuneração média, em dezembro, do trabalhador com 
vínculo ativo em 31/12¹ 

Relação Anual de 
Informações Sociais 
(RAIS) 

Recursos escolares 
Percentual de professores da 4º série/5º ano da rede 
municipal com alguma pós-graduação (latu ou stricto sensu) 

Questionário do professor 
- Prova Brasil - INEP 

Recursos escolares 
Percentual de professores da 4º série/5º ano da rede 
municipal com cinco anos ou mais de experiência 
lecionando 

Questionário do professor 
- Prova Brasil - INEP 

¹Valores corrigidos pelo IGPM-FGV até 31/12/2015. 
Elaboração própria 

 

Com relação a proxy do background familiar, de todos os tipos de determinantes que 

afetam o nível de escolaridade das pessoas, os recursos familiares são os que aparecem com 

maior frequência nos estudos aplicados à realidade brasileira. Quanto maior a remuneração 

das famílias mais recursos elas dedicam ao investimento em capital educacional. Dessa forma, 

seria de se esperar que, quanto maior a remuneração média do trabalhador, maior seria o 

retorno deste fator no desempenho educacional dos estudantes. 

Com as proxies dos recursos escolares Percentual de professores da 4º série/5º ano da 

rede municipal com alguma pós-graduação (latu ou stricto sensu) e Percentual de professores 

da 4º série/5º ano da rede municipal com cinco anos ou mais de experiência lecionando, 

busca-se identificar a qualidade dos serviços educacionais medida pela qualidade dos 

professores, supondo-se professores com maior titulação e mais experientes causem também 

impacto positivo na performance dos alunos. 

Para a realização desse estudo, o modelo estimado segue a estrutura de uma função de 

produção educacional, similar aquela proposta por Coleman et al. (1966), em que a variável 

dependente é a nota média dos alunos por município obtida na Prova Brasil, e, como variáveis 

explicativas, são considerados o gasto municipal em educação por aluno, o background 

familiar e o perfil do professor. Estas variáveis foram utilizadas em logaritmo natural. Dessa 

forma, as equações estimadas para cada matéria (Língua Portuguesa ou Matemática) podem 

ser sintetizada por: 

�������� = 
� + 
��������� + 
�������� + 
���������� + 
���������� +


�∑ �� + !�              (1) 
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Onde: 

lnNotaiq: Nota da Prova Brasil da rede municipal de ensino em Língua Portuguesa ou 

em Matemática para a 4ª série/5º ano por município i no q-ésimo quantil; 

lnGasto: Gasto municipal em educação fundamental por aluno por município em t-1; 

lnRenda: Remuneração média em dezembro do trabalhador com vínculo ativo em 31/12 

por município; 

lnProfPos: Percentual de professores da 4º série/5º ano da rede municipal com alguma 

pós-graduação (latu ou stricto sensu); 

lnProfExp: Percentual de professores da 4º série/5º ano da rede municipal com 5 anos 

ou mais de experiência lecionando; 

Ano: conjunto de dummies para os anos da Prova Brasil. 

Os coeficientes βk são os parâmetros estimados na equação e µ i o termo de erro 

estocástico, o qual reúne informações não captadas pelo modelo. 

Frente a esses conjuntos de variáveis explicativas, a abordagem metodológica utilizada 

para analisar o efeito dos gastos públicos municipais por aluno no desempenho acadêmico dos 

alunos da rede pública brasileira baseia-se na estimação de Regressões Quantílicas (RQ). A 

subseção seguinte traz informações sobre o método econométrico a ser aplicado. 

 

2.2.Regressão Quantílica 

 

 A Regressão Quantílica (RQ), introduzida por Koenker e Bassett Jr (1978), é um 

modelo econométrico capaz de mensurar o efeito das variáveis explicativas em diferentes 

quantis da distribuição condicional da variável dependente. Desde então, diversas pesquisas 

tem sido realizadas tendo como base esse instrumental estatístico, inclusive como modo de 

analisar questões relacionadas à desigualdade no desempenho acadêmico. 

 Uma das vantagens no uso de Regressões Quantílicas é que tal método se mostra 

bastante útil pra uso de dados sujeitos a heterocedasticidade. A análise do desempenho 

educacional é bastante sujeita á heterocedasticidade, como argumenta Vernier (2013), pois 

algumas variáveis apresentam comportamentos bastante heterogêneos e com presença de 

outliers. Outra vantagem quanto ao uso de Regressões Quantílicas é que, em comparação ao 
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método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), conduz a resultados mais robustos, pois 

são mais eficientes nos casos de não normalidade dos resíduos. Diferentemente do MQO, se 

baseia na média da distribuição condicional, o que se traduz na vantagem de permitir observar 

mudanças inter e intraquantis, captando a presença de outliers (DEATON, 1995). 

 Para este trabalho, o uso da Regressão Quantílica permite considerar a hipótese de que 

municípios com diferentes níveis de desempenho educacional podem reagir de forma 

diferenciada às variações nos fatores explicativos, onde se destaca o gasto público. Ou seja, o 

mesmo volume ou variação nos recursos destinados à educação, tem impacto distinto em 

municípios de mais alto resultado acadêmico e naqueles com notas mais baixas. 
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3. RESULTADOS 

 

Este capítulo divide-se em três etapas, nas quais são analisados os dados e a interação 

existente entre o desempenho acadêmico dos estudantes e os gastos por aluno. Primeiro, por 

meio de uma análise descritiva das variáveis de interesse do modelo, busca-se traçar o perfil 

do desempenho escolar e dos gastos públicos em educação nos municípios do Estado de 

Goiás. A segunda etapa é composta pelos resultados obtidos nas estimações dos modelos de 

Regressões Quantílicas e a análise e interpretação destes. A terceira, analisa as características 

dos municípios que são pertencentes aos quantis das 25% menores e 25% maiores notas. 

Sendo assim, o presente trabalho busca analisar o quanto os gastos públicos 

municipais em educação fundamental por aluno influenciam as notas médias dos municípios 

na Prova Brasil em Língua Portuguesa e em Matemática, para a 4º série/5º ano da rede 

pública municipal goiana, dentre os 25% dos municípios com pior resultado e os 25% dos 

municípios com melhor resultado. 

 

3.1.Análise Descritiva 

A estatística descritiva das notas médias dos municípios goianos é apresentada na 

Tabela 1. Para as notas em Língua Portuguesa e em Matemática, observa-se que há um 

aumento na média, no desvio padrão, na nota mínima e na nota máxima ao longo dos anos, 

comprando-se 2007 e 2013. Analisando as médias das proficiências por quartil, é perceptível 

a grande diferença de notas entre os 25% dos municípios com as piores notas (1º quartil) e os 

25% com as melhores notas (4º quartil) em ambas as disciplinas. Todavia, esta diferença 

tende a diminuir ao longo do período. Para as notas em Língua Portuguesa, em 2007, a 

diferença entre o 1º e o 4º quartil é de 39,30% e em 2013 esta diferença diminui para 26,55%. 

Para as notas em Matemática, a diferença entre o 1º e o 4º quartil em 2007 é de 33,18% e, em 

2013, a diferença reduz para 27,60%%. Esse alto percentual de discrepância de notas entre os 

quartis em ambas as disciplinas enfatiza a importância em compreender quais variáveis estão 

relacionadas na determinação do desempenho escolar para cada nível de proficiência e, assim, 

identificar os fatores que geram essa desigualdade nas notas. 
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Tabela 1 - Estatística Descritiva das Notas Médias dos Municípios Goianos – 4º Série / 5º 
Ano 

Língua portuguesa 

 
2007 2009 2011 2013 

Média 171,69 184,26 193,64 201,66 
Desvio Padrão 10,97 11,81 12,48 15,23 
Mínimo 147,59 150,13 163,03 162,51 
Máximo 229,97 215,44 233,26 240,69 
1º Quartil 165,10 176,41 185,25 190,19 
2º Quartil 170,50 185,11 192,69 200,90 
3º Quartil 177,25 191,91 201,95 212,21 
4º Quartil 229,97 215,44 233,26 240,69 

     Matemática 

 
2007 2009 2011 2013 

Média 188,04 202,91 212,40 219,18 
Desvio Padrão 11,62 14,27 15,58 17,01 
Mínimo 159,29 166,74 170,64 175,61 
Máximo 241,13 264,98 263,34 264,09 
1º Quartil 181,05 194,11 201,92 206,97 
2º Quartil 187,20 201,93 209,63 218,82 
3º Quartil 193,26 212,10 221,57 229,19 
4º Quartil 241,13 264,98 263,34 264,09 
Fonte: Prova Brasil 
Elaboração Própria 
 

As Tabelas 2 e 3 mostram a quantidade de municípios goianos distribuídos de acordo 

com os níveis da Escala de Proficiência3  utilizada pelo INEP como medida teórica para 

demonstrar a capacidade dos estudantes. A Escala de Proficiência é dividida em intervalos de 

25 pontos. Em cada nível estão listadas as habilidades que os estudantes deveriam 

desenvolver, ordenadas de forma cumulativa, de acordo com o grau de complexidade. 

Observa-se que, no decorrer dos anos, há um aumento na quantidade de municípios nos níveis 

de proficiência maiores, mostrando que há uma melhora no desempenho dos alunos e nas 

médias dos municípios de 2007 para 2013. 

Tabela 2 - Quantidade de Municípios por Escala de Proficiência em Língua Portuguesa 
Língua portuguesa 

Nível* 2007 2009 2011 2013 
Até Nível 1: 0-150 2 0 0 0 
Nível 2: 150-175 101 33 9 5 
Nível 3: 175-200 46 96 97 79 
Nível 4: 200-225 1 13 42 80 
Nível 5: 225-250 1 0 3 12 
Nível 6: 250-275 0 0 0 0 
Nível 7: 275-300 0 0 0 0 
Nível 8: 300-325 0 0 0 0 
Nível 9: 325-350 0 0 0 0 
Total 151 142 151 176 

     Fonte: Prova Brasil 
Elaboração Própria 

                                                 
3  As Escalas em língua portuguesa e matemática com as descrições de níveis estão disponíveis em 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/escala_proficiencia/2013/escalas_ensin
o_fundamental_2013.pdf> 
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Tabela 3 - Quantidade de Municípios por Escala de Proficiência em Matemática 

Matemática 
Nível* 2007 2009 2011 2013 

Nível 1: 125-150 0 0 0 0 
Nível 2: 150-175 12 3 1 0 
Nível 3: 175-200 120 58 31 20 
Nível 4: 200-225 14 75 89 92 
Nível 5: 225-250 3 5 28 56 
Nível 6: 250-275 0 1 2 8 
Nível 7: 275-300 0 0 0 0 
Nível 8: 300-325 0 0 0 0 
Nível 9: 325-350 0 0 0 0 
Nível 10: 350-375 0 0 0 0 
Total 149 142 151 176 
Fonte: Prova Brasil 
Elaboração Própria 
 

 

As estatísticas descritivas dos gastos das redes municipais de ensino fundamental por 

aluno no ensino fundamental4 são mostradas na Tabela 4. Analisando os gastos anuais médios 

por aluno por quartil, é perceptível a grande diferença entre os 25% dos municípios com os 

maiores gastos (1º quartil) e os 25% com os menores gastos (4º quartil).  

 

Tabela 4 - Estatística Descritiva dos Gastos por Aluno 

Variável Ano Média Desvio 
Padrão 

1º 
Quartil 

2º 
Quartil 

3º Quartil 4º Quartil 

Gastos (Em R$ 
1.000,00) 

2007 11.182,55 37.536,17 2.347,82 4.202,25 8.770,93 446.900,00 
2009 11.651,46 45.462,76 2.317,00 3.954,10 9.232,43 529.100,00 
2011 13.613,02 46.255,01 2.628,22 4.715,45 10.387,35 542.600,00 
2013 16.715,56 54.536,44 2.765,57 5.092,20 12.126,17 678.800,00 

Gastos por 
aluno 

2007 5.453,67 2.580,19 3.940,89 5.010,87 6.601,44 15.029,64 
2009 5.464,88 3.016,37 3.969,78 5.721,40 7.273,83 14.677,57 
2011 7.238,25 3.244,32 5.826,01 7.307,78 8.931,82 21.412,95 
2013 8.045,27 4.179,27 6.526,91 9.283,43 9.957,69 24.346,23 

Fonte: FINBRA 
Elaboração Própria 

 

 Feita a apresentação e análise descritiva das variáveis de interesse do modelo, a 

próxima seção apresenta os resultados dos modelos estimados para as notas de Língua 

Portuguesa e Matemática para 25% dos alunos com as piores notas, 25% dos alunos com as 

melhores notas e para os alunos que se encontram em posição intermediária. 

 

                                                 
4 Valores corrigidos pelo IGPM-FGV para 31/12/2015 
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3.2.Resultado das Regressões Quantílicas 

Nesta seção são analisados os resultados encontrados para o modelo estimado. O 

principal objetivo deste trabalho é analisar o quanto os gastos públicos municipais em 

educação fundamental por aluno influenciam as notas médias dos municípios na Prova Brasil 

em Língua Portuguesa e em Matemática, para a 4º série/5º ano da rede pública municipal 

goiana, dentre os 25% dos municípios com pior resultado (Quantil 0,25) e os 25% dos 

municípios com melhor resultado (Quantil 0,75), por meio do uso dos métodos de Regressões 

Quantílicas para os anos 2007, 2009, 2011 e 2013. Em busca de tal relação, a hipótese 

utilizada neste trabalho é que, aumentos em gastos municipais, aumentam a qualidade do 

ensino independentemente do quantil analisado e que o impacto não acontece de forma 

homogênea. 

A escolha pelo uso da Regressão Quantílica se deve ao fato deste método permitir 

considerar a hipótese de que municípios com diferentes níveis de desempenho educacional 

possam reagir de forma diferenciada às variações nos fatores explicativos, onde se destaca o 

gasto público. Partindo desta premissa, o mesmo volume ou variação nos recursos destinados 

à educação, pode impactar de maneira distinta municípios de mais alto resultado acadêmico e 

aqueles com notas mais baixas. 

A equação (1), utilizada para a estimação do modelo, demonstrada na metodologia, 

possui como variável dependente a nota média dos alunos por município obtida na Prova 

Brasil, e para as variáveis explicativas é utilizado o gasto municipal em educação por aluno, a 

remuneração média do trabalhador, o percentual de professores da 4º série/5º ano da rede 

municipal com alguma pós-graduação (latu ou stricto sensu) e o percentual de professores da 

4º série/5º ano da rede municipal com cinco anos ou mais de experiência docente, todos em 

logaritmo natural, além das binárias de controle anuais. Os modelos foram estimados com o 

pacote estatístico Stata 13. A matriz de variância de cada modelo foi estimada pelo método de 

Bootstrap para garantir o controle da heterocedasticidade. 

 Os modelos estimados para Língua Portuguesa e Matemática são expostos nas Tabelas 

5 e 6, respectivamente. Adicionalmente, os gráficos das Figuras 2 e 3 mostram os coeficientes 

estimados para as variáveis ao longo de vários quantis, comparando com as estimativas 

realizadas via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e apresentando os respectivos 

intervalos de confiança a 95%. Os resultados encontrados apontam que o Gasto por Aluno 

tem impacto positivo e significativo nas notas médias municipais em todos os quantis tanto 
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para as notas em Língua Portuguesa, quanto para Matemática da rede municipal na 4º Série / 

5º Ano do ensino fundamental goiana. 

Tabela 5 – Resultados do modelo para o desempenho em L. Portuguesa  

Variáveis do Modelo Quantil 0,25 Quantil 0,50 Quantil 0,75 

Gasto por aluno em t-1 0,012*** 0,028* 0,030* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
Renda Média 0,040** 0,031** 0,011 
 (0,02) (0,01) (0,02) 

Percentual de professores com alguma pós-graduação 
0,016 
(0,01) 

0,022** 
(0,01) 

0,029* 
(0,01) 

Percentual de professores com 5 anos de experiência ou mais 
-0,011 
(0,01) 

-0,021** 
(0,01) 

-0,009 
(0,01) 

2009 0,062* 0,071* 0,072* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2011 0,105* 0,111* 0,119* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
2013 0,124* 0,141* 0,144* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
Constante 4,726* 4,689* 4,868* 
 (0,12) (0,13) (0,19) 
Pseudo R² 0,2961 0,3014 0,2994 
Número de obs. 620 620 620 
Erros padrão entre parênteses 
*** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01 
  

 
Figura 2 – Estimativa da Regressão Quantílica para Língua Portuguesa  
Elaboração própria 
Fonte: Dados do modelo 
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Comparando os resultados encontrados nos três quantis de notas em Língua 

Portuguesa, observa-se que o gasto por aluno possui influência positiva em todos os quantis. 

Além disso, os Gastos por aluno apresentam uma maior influência nos quantis em que os 

municípios apresentam melhores médias (quantil 0,50 e 0,75), ou seja, quanto melhor a nota 

média do município, maior tende a ser a influência positiva do gasto por aluno neste 

resultado. Estes resultados divergem do encontrado por Coleman et al. (1966), Hanushek et al. 

(1996), Figlio (1999) e Unnever, et al. (2000) que não identificam que a estrutura escolar 

possui alguma influência no desempenho escolar dos estudantes.  

Analisando ainda as notas em Língua Portuguesa, a variável Percentual de professores 

com alguma pós-graduação possui comportamento semelhante ao da variável Gasto por 

aluno, ou seja, quanto maior o quantil, maior a influência sobre as notas. No que corresponde 

a importância da Renda média, esta variável tem influência apenas nos quantis 0,25 e 0,50 

sendo maior o impacto da renda sobre as notas no menor quantil, ocorrendo o oposto do que 

ocorre com o Gasto por aluno e com o Percentual de professores com alguma pós-graduação. 

 Dado que o Gasto por aluno apresenta coeficientes significativos e positivos para 

todos os quantis analisados, é possível concluir que maiores gastos em educação pelos 

municípios, incluindo investimento em infraestrutura, despesas correntes, melhoria na 

remuneração dos professores, tornam o desenvolvimento acadêmico mais eficiente e 

aumentam o nível de aprendizado de Língua Portuguesa para alunos da 4º Série / 5º Ano do 

Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. 

Os resultados obtidos no modelo para as proficiências em Matemática (Tabela 6 e 

Figura 3), em geral, assumem comportamentos semelhantes aos encontrados para disciplina 

de Língua Portuguesa. Nos três quantis analisados para as notas em Matemática, nota-se que o 

Gasto por aluno é importante tanto nos municípios com as menores médias, quanto para os 

municípios com as maiores médias, sendo que, para aqueles com as maiores médias, o 

impacto é ainda maior. 

A Renda Média e o Percentual de professores com alguma pós-graduação têm impacto 

significativo apenas nos quantis 0,25 e 0,50 e possui intensidade inversa, o impacto da renda é 

maior no quantil com menores médias e o impacto dos professores com alguma pós-

graduação é maior no quantil 0,50. 
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Tabela 6 – Resultados do modelo para o desempenho em Matemática 

Variáveis do Modelo Quantil 0,25 Quantil 0,50 Quantil 0,75 

Gasto por aluno em t-1 0,023** 0,022* 0,030* 
 (0,01) (0,01) (0,01) 
Renda Média 0,043** 0,041* -0,015 
 (0,02) (0,02) (0,03) 
Percentual de professores com alguma pós-graduação 0,016** 

(0,01) 
0,018** 
(0,01) 

0,015 
(0,01) 

Percentual de professores com 5 anos de experiência ou mais -0,014 
(0,02) 

-0,009 
(0,01) 

-0,010 
(0,02) 

2009 0,053* 0,073* 0,088* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
2011 0,098* 0,104* 0,129* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
2013 0,105* 0,132* 0,153* 
 (0,01) (0,01) (0,02) 
Constante 4,703* 4,763* 5,125* 
 (0,15) (0,13) (0,22) 
Pseudo R² 0,2879 0,2867 0,2561 
Número de obs. 618 618 618 
Erros padrão entre parênteses 
*** p<0.10, ** p<0.05, * p<0.01 

 

Figura 3 – Estimativa da Regressão Quantílica para Matemática  
Elaboração própria 
Fonte: Dados do modelo 

 

Em síntese, após a análise dos modelos para as proficiências em Língua Portuguesa e 
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notável que, diferentemente do resultado encontrado na maior parte da bibliografia analisada 

para o Brasil, o Gasto por Aluno tem impacto positivo e significativo nas notas médias 

municipais em todos os quantis e os coeficientes obtidos tem comportamento e valores 

semelhantes nos dois testes de proficiência, ou seja, tem um menor impacto no quantil 0,25, 

que compreende 25% dos municípios com menores médias, e um maior impacto no quantil 

0,75, que compreende 25% dos municípios com as melhores médias, apesar da diferença entre 

os efeitos serem pequenas. 

Estes resultados divergem do encontrado por Dantas (2013), Diaz (2012), Nascimento 

(2003), Silveira e Teixeira (2012) e Silva e Clementino (2010) que não identificam relações 

estatisticamente significativas entre as notas e os gastos municipais. Diferentemente de 

Menezes-Filho e Amaral (2009), que também utilizaram o método de Regressões Quantílicas 

e concluíram que o efeito dos gastos sobre o desempenho é positivo, porém, muito pequeno e 

estatisticamente insignificante na maioria das especificações, este trabalho encontra efeito 

estatisticamente significante em todas as especificações. Por outro lado, de modo análogo ao 

encontrado por Menezes-Filho e Amaral (2009), de a significância ocorre apenas para os 

municípios com notas mais altas na quarta série, esta pesquisa identifica maiores impactos 

também nos quantis de notas mais altas. 

Com este resultado constata-se que os gastos em educação realizados pelos municípios 

são importantes e possuem efeitos positivos no desempenho dos estudantes e isto pode ser 

verificado principalmente nos municípios com as maiores notas médias. Dessa forma, é 

possível concluir que maiores gastos em educação pelos municípios, incluindo investimento 

em infraestrutura, despesas correntes, melhoria na remuneração dos professores entre outros 

insumos escolares, tornam o desenvolvimento acadêmico mais eficiente e aumentam o nível 

de aprendizado. 

 

3.3.Análise dos Municípios 

 

Conforme o resultado encontrado no modelo tratado na seção anterior, o aumento nos 

gastos anuais por aluno impacta positivamente o desempenho escolar dos estudantes, tanto na 

disciplina de língua portuguesa, quanto em matemática, em todos os quantis. O impacto nos 

municípios com as 25% melhores notas, é um pouco maior que o impacto nos quantis de 

notas inferiores. Esta seção demonstra quais são estes municípios que estão dentre os 25% 

piores resultados e os 25% melhores resultados, expondo algumas características destes. As 
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Tabelas 7 a 14, mostram os 25% dos Municípios com as piores médias e os 25% dos 

municípios com as maiores médias em Língua Portuguesa e em Matemática para os anos de 

2007 e 2013 e faz a comparação dos seus indicadores com indicadores sociais e econômicos 

com as médias encontradas para o Estado. Os valores em vermelho demonstram aqueles 

municípios em que tais indicadores estão abaixo dos estaduais.  

Tabela 7 – Os 25 % dos municípios com as piores médias em L. Portuguesa e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2007 

  Municípios Nota LP 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Agua Limpa 147,59 10.065,30 0,722 90,70 9.654,54 
2 Baliza 149,46 4.660,42 0,655 84,32 6.242,35 
3 Campos Belos 150,78 3.657,78 0,692 86,35 4.966,54 
4 Aparecida do Rio Doce 153,04 2.057,73 0,693 88,25 10.645,36 
5 Moiporã 155,46 11.588,34 0,696 85,68 8.219,92 
6 Damolândia 155,62 9.136,45 0,697 88,09 6.161,05 
7 São Domingos 155,75 3.922,19 0,597 79,08 6.725,15 
8 Turvelândia 155,99 5.334,27 0,691 84,42 55.218,68 
9 Campos Verdes 156,25 3.566,36 0,654 82,58 4.236,27 

10 Anhanguera 158,38 9.632,53 0,725 96,63 6.944,97 
11 Porangatu 158,68 3.087,24 0,727 90,43 7.471,39 
12 Inaciolândia 159,11 4.976,06 0,692 82,31 10.595,35 
13 Niquelândia 159,39 4.451,16 0,715 88,81 21.857,68 
14 Porteirão 159,44 6.995,10 0,684 88,50 33.382,55 
15 Novo Gama 159,85 2.957,66 0,684 93,73 3.321,53 
16 Senador Canedo 159,94 1.763,45 0,701 93,97 28.860,85 
17 Montividiu 160,20 2.600,96 0,733 91,31 18.312,26 
18 Aruanã 160,33 4.406,45 0,675 88,63 8.926,79 
19 Santo Antônio do Descoberto 160,45 2.963,89 0,665 91,80 3.281,67 
20 Rio Quente 161,88 8.485,00 0,731 95,47 13.334,73 
21 Faina 162,00 5.496,25 0,650 83,42 7.790,26 
22 Nova Crixas 162,15 4.360,18 0,643 82,61 9.974,25 
23 Santa Helena de Goiás 162,18 6.112,72 0,724 88,61 11.661,09 
24 Mutunópolis 162,26 5.856,05 0,680 84,03 6.136,40 
25 Lagoa Santa 162,31 8.375,22 0,740 93,84 9.929,73 
26 Simolândia 162,67 3.451,49 0,645 84,08 4.191,13 
27 Jandaia 162,71 6.372,45 0,707 87,88 16.791,38 
28 Bonfinópolis 162,79 3.223,33 0,683 90,37 5.249,84 
29 Cristalina 163,28 3.229,11 0,699 91,74 16.011,91 
30 Acreúna 163,30 4.195,86 0,686 86,62 11.489,30 
31 Caldas Novas 164,12 2.476,15 0,733 94,89 10.300,50 
32 Taquaral de Goiás 164,13 8.824,55 0,716 89,47 6.168,18 
33 Padre Bernardo 164,37 1.947,36 0,651 87,26 4.762,99 
34 Abadiânia 164,42 4.169,39 0,689 90,17 4.950,90 
35 Piranhas 164,51 4.770,08 0,721 86,71 7.923,90 
36 Guaraitá 164,88 10.379,98 0,687 90,14 5.246,73 
37 Minaçu 164,89 2.743,07 0,707 87,76 22.028,57 
38 Iporá 165,00 7.638,52 0,743 88,99 6.236,57 
Índices Estaduais 5.097,87 0,735 92,68 11.547,68 
Média maior que Estadual - Qtd 15 2 6 10 
Média menor que Estadual 23 36 32 28 
Total de Municípios 38 38 38 38 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 8 – Os 25 % dos municípios com as melhores médias em L. Portuguesa e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2007 

  Municípios Nota LP 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 São Luiz do Norte 229,97 4.194,18 0,669 85,01 10.718,21 
2 Crixas 204,48 4.413,90 0,708 89,16 12.566,02 
3 Itapaci 195,78 6.161,06 0,725 88,33 7.942,55 
4 Panamá 194,25 6.815,62 0,686 85,65 12.608,66 
5 São Simão 193,49 6.710,50 0,720 89,36 78.326,69 
6 Nerópolis 191,59 3.998,22 0,721 92,19 13.320,70 
7 Ouvidor 190,81 10.017,66 0,747 93,79 33.503,41 
8 Itajá 190,51 5.529,87 0,691 90,01 9.276,41 
9 Sanclerlândia 189,98 6.896,99 0,736 88,43 9.370,93 

10 Bela Vista de Goiás 189,73 3.848,56 0,716 91,35 13.288,33 
11 Ipameri 189,58 4.198,34 0,701 90,96 14.662,93 
12 Chapadão do Céu 189,51 7.847,50 0,742 95,82 39.929,68 
13 Mineiros 185,53 4.243,23 0,718 93,03 13.779,06 
14 Cachoeira Alta 185,07 5.674,10 0,710 89,83 16.598,20 
15 Itaguarí 184,57 4.768,99 0,693 86,24 5.947,62 
16 Goianésia 184,22 3.358,47 0,727 90,92 10.749,89 
17 Rubiataba 184,15 5.353,95 0,719 90,96 7.606,65 
18 Goiandira 183,96 8.271,48 0,760 92,29 7.448,73 
19 Goiatuba 183,83 3.535,99 0,725 91,35 19.563,79 
20 Rialma 182,94 3.967,19 0,727 92,49 9.812,34 
21 Palmeiras de Goiás 182,80 4.424,03 0,698 91,02 15.411,10 
22 Aragarças 182,56 3.619,80 0,732 91,66 4.111,50 
23 Pontalina 182,43 4.212,79 0,687 86,99 7.606,58 
24 Ceres 181,90 8.605,22 0,775 93,05 8.944,76 
25 Nova América 181,59 5.946,99 0,678 85,15 6.345,57 
26 São Francisco de Goiás 181,26 2.363,93 0,651 86,33 5.487,64 
27 Rio Verde 180,93 4.774,45 0,754 94,04 20.641,11 
28 Jaraguá 180,43 3.605,72 0,699 91,23 6.494,09 
29 Trombas 179,97 5.615,62 0,653 84,04 5.254,06 
30 Paraúna 179,75 5.845,84 0,672 89,30 12.376,97 
31 Edealina 179,38 4.315,98 0,702 89,31 12.112,88 
32 Nova Veneza 179,13 6.270,29 0,718 91,99 7.634,77 
33 São Miguel do Araguaia 178,99 4.796,77 0,664 88,87 8.008,86 
34 Uruaçu 178,90 4.759,05 0,737 89,92 8.162,60 
35 Santo Antônio de Goiás 178,28 7.831,17 0,723 92,14 6.643,15 
36 Abadia de Goiás 177,86 2.493,34 0,708 92,97 5.192,89 
37 Nova Iguaçu de Goiás 177,35 6.352,83 0,655 90,46 6.147,44 
38 Santa Barbara de Goiás 177,30 5.244,01 0,706 88,38 6.747,94 

Índices Estaduais 5.097,87 0,735 92,68 11.547,68 
Média maior que Estadual - Qtd 18 7 6 15 
Média menor que Estadual 20 31 32 23 
Total de Municípios 38 38 38 38 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 

 

 

 

 



43 
 

 
 

Tabela 9 - Os 25 % dos municípios com as piores médias em L. Portuguesa e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2013 

  Municípios Nota LP 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Flores de Goiás 162,51 2.221,47 0,597 83,99 8.250,53 
2 Damianópolis 168,18 12.073,85 0,654 82,28 7.220,94 
3 São Joao d' Aliança 172,14 7.625,36 0,685 87,32 14.741,22 
4 Goiás 174,68 7.659,92 0,709 87,65 15.948,00 
5 Amaralina 174,81 9.673,74 0,609 85,59 13.333,52 
6 Araguapaz 175,88 6.298,10 0,674 83,67 11.355,22 
7 Santo Antônio do Descoberto 176,14 4.835,71 0,665 91,8 7.236,37 
8 Cavalcante 176,67 7.693,17 0,584 76,26 33.868,98 
9 Nova Crixas 176,89 9.574,38 0,643 82,61 20.394,84 

10 Iaciara 177,88 7.911,71 0,644 82,42 8.654,74 
11 Mambaí 178,85 5.201,13 0,626 82,04 8.113,94 
12 Pirenópolis 179,39 6.516,56 0,693 90,07 14.374,48 
13 Cristalina 180,16 6.169,74 0,699 91,74 34.481,11 
14 Campo Limpo de Goiás 180,49 5.039,07 0,661 87,8 10.639,23 
15 Abadiânia 181,05 6.868,91 0,689 90,17 13.103,78 
16 Águas Lindas de Goiás 181,43 6.021,31 0,686 93,61 7.113,07 
17 Trombas 181,53 10.161,58 0,653 84,04 9.302,04 
18 Nova Veneza 181,64 8.977,13 0,718 91,99 16.382,86 
19 Matrinchã 182,21 7.655,88 0,679 84,28 15.115,56 
20 Niquelândia 182,29 9.176,79 0,715 88,81 24.491,91 
21 Alvorada do Norte 182,39 7.139,91 0,66 84,28 11.104,97 
22 Planaltina 182,73 5.913,10 0,669 90,87 9.210,89 
23 Itapirapuã 182,96 12.474,64 0,677 85,02 16.003,14 
24 Castelândia 183,82 8.236,27 0,701 76,83 20.627,43 
25 Uirapuru 183,83 10.428,62 0,67 83,96 12.916,84 
26 Divinópolis de Goiás 184,77 5.202,97 0,653 81,03 9.851,63 
27 São Domingos 185,93 7.622,94 0,597 79,08 10.500,97 
28 Caturaí 186,01 5.838,39 0,664 88,55 10.755,30 
29 Hidrolândia 186,36 2.093,14 0,706 93,49 21.551,71 
30 Mairipotaba 186,44 10.130,10 0,745 89,34 17.751,82 
31 Turvelândia 186,79 8.454,95 0,691 84,42 53.302,16 
32 Cezarina 186,85 14.413,14 0,711 90,06 38.379,73 
33 Taquaral de Goiás 187,00 7.505,97 0,716 89,47 13.021,55 
34 Formosa 187,81 5.562,48 0,744 92,18 14.190,94 
35 Brazabrantes 187,97 5.513,27 0,701 90,01 18.925,82 
36 Cidade Ocidental 188,40 5.838,01 0,717 94,96 8.548,87 
37 Aragoiânia 188,59 7.624,61 0,684 90,6 8.472,68 
38 Padre Bernardo 188,73 5.181,39 0,651 87,26 14.039,19 
39 Senador Canedo 188,79 4.823,61 0,701 93,97 24.459,10 
40 Rio Quente 188,90 10.982,86 0,731 95,47 43.578,03 
41 Montes Claros de Goiás 189,11 7.587,46 0,707 89,31 25.937,45 
42 Israelândia 189,36 15.156,98 0,711 87,87 11.797,31 
43 Palestina de Goiás 189,72 15.390,48 0,713 91,44 19.397,41 
44 Aparecida de Goiânia 189,91 4.217,14 0,718 95,04 19.774,03 

Índices Estaduais 8.981,80 0,735 92,68 23.470,48 
Média maior que Estadual 12 2 6 8 
Média menor que Estadual 32 42 38 36 
Total de Municípios 44 44 44 44 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 10 - Os 25 % dos municípios com as melhores médias em L. Portuguesa e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2013 

  Municípios Nota LP 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Rubiataba   240,69      9.035,39  0,719        90,96      13.101,91  
2 Chapadão do Céu   238,71      5.912,59  0,742        95,82    114.455,13  
3 Ouvidor   236,95    15.064,56  0,747        93,79      57.621,58  
4 Três Ranchos   236,22    13.424,41  0,745        94,15      13.731,48  
5 Corumbaíba   234,08    10.070,24  0,698        90,65      49.425,05  
6 Rio Verde   230,23      5.296,46  0,754        94,04      36.539,06  
7 Itumbiara   229,67      7.809,56  0,752        92,74      37.431,46  
8 Córrego do Ouro   229,67      9.622,11  0,686        89,66      15.761,16  
9 Nova América   229,62    12.483,66  0,678        85,15      11.589,68  

10 Itaguarí   228,68      9.268,26  0,693        86,24      10.496,30  
11 Ceres   227,59    17.537,85  0,775        93,05      17.851,03  
12 Catalão   226,82      8.411,78  0,766        94,84      65.235,86  
13 Quirinópolis   224,06      8.065,36  0,740        90,87      27.081,68  
14 São Miguel do Araguaia   223,73      8.182,65  0,664        88,87      16.040,13  
15 Mossâmedes   223,23      9.977,88  0,706        86,49      13.098,75  
16 Buriti Alegre   222,17    13.173,47  0,710        90,72      24.056,91  
17 Goianésia   222,09      7.394,60  0,727        90,92      14.479,07  
18 Lagoa Santa   221,35    22.923,78  0,740        93,84      21.372,27  
19 Morro Agudo de Goiás   221,07    15.440,11  0,695        87,77      11.313,80  
20 Britânia   220,08    13.207,68  0,672        86,02      14.055,29  
21 Itauçu   219,02      8.540,30  0,718        88,85      13.925,59  
22 Aracu   218,46    12.207,82  0,693        85,37      11.101,63  
23 Rianápolis   217,99      8.744,86  0,693        86,10      24.074,60  
24 Petrolina de Goiás   217,93      9.732,53  0,712        90,77        9.884,28  
25 Santa Barbara de Goiás   217,53      9.743,08  0,706        88,38      16.375,86  
26 Paranaiguara   216,70      6.814,92  0,711        87,32      14.797,79  
27 São Luís de Montes Belos   216,29      6.727,21  0,731        91,11      17.597,88  
28 Americano do Brasil   216,29      8.870,90  0,700        85,88      11.873,37  
29 Alto Horizonte   216,28    16.716,39  0,719        88,60    109.786,77  
30 Turvânia   215,99    12.471,65  0,697        88,65      16.777,79  
31 Firminópolis   215,63      8.961,07  0,732        90,06        9.490,21  
32 Bom Jesus de Goiás   215,12      6.011,94  0,701        89,88      26.562,59  
33 Inhumas   214,99      8.511,64  0,720        90,69      14.345,79  
34 Damolândia   214,27    10.556,49  0,697        88,09      11.769,81  
35 Abadia de Goiás   213,70      5.858,24  0,708        92,97      20.258,94  
36 Vianópolis   213,54      8.349,18  0,712        92,75      21.524,10  
37 Aruanã   213,24      9.768,89  0,675        88,63      14.323,31  
38 Itarumã   213,09    10.036,49  0,693        88,77      24.273,11  
39 Corumbá de Goiás   212,99      8.085,96  0,680        86,16      10.513,22  
40 Jatai   212,95      7.138,93  0,757        93,46      34.880,04  
41 Campo Alegre de Goiás   212,66    10.727,63  0,694        90,20      52.520,33  
42 Posse   212,53      5.928,88  0,659        86,33      10.465,27  
43 Goiatuba   212,39      6.667,56  0,725        91,35      34.269,91  
44 São Francisco de Goiás   212,22      8.848,91  0,651        86,33      13.241,66  

Índices Estaduais     8.981,80     0,735  92,68     23.470,48  
Média maior que Estadual 22 10 11 15 
Média menor que Estadual 22 34 33 29 
Total de Municípios 44 44 44 44 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 11 - Os 25 % dos municípios com as piores médias em Matemática e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2007 

  Municípios Nota Mat 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Água Limpa 159,29 10.065,30 0,722 90,70 9.654,54 
2 Campos Belos 167,06 3.657,78 0,692 86,35 4.966,54 
3 Damolândia 170,09 9.136,45 0,697 88,09 6.161,05 
4 Guaraitá 170,80 10.379,98 0,687 90,14 5.246,73 
5 Santa Rosa de Goiás 172,34 8.428,95 0,701 86,13 5.752,80 
6 Porangatu 172,80 3.087,24 0,727 90,43 7.471,39 
7 Aruanã 173,05 4.406,45 0,675 88,63 8.926,79 
8 Abadiânia 173,36 4.169,39 0,689 90,17 4.950,90 
9 Divinópolis de Goiás 173,79 4.200,47 0,653 81,03 5.720,38 

10 Inaciolândia 173,98 4.976,06 0,692 82,31 10.595,35 
11 Niquelândia 174,29 4.451,16 0,715 88,81 21.857,68 
12 Turvelândia 174,74 5.334,27 0,691 84,42 55.218,68 
13 Senador Canedo 175,06 1.763,45 0,701 93,97 28.860,85 
14 Novo Gama 175,18 2.957,66 0,684 93,73 3.321,53 
15 Moiporã 175,33 11.588,34 0,696 85,68 8.219,92 
16 Santa Fe de Goiás 175,65 7.407,29 0,713 88,29 17.396,96 
17 Novo Planalto 175,70 3.992,66 0,658 83,30 6.511,67 
18 Santo Antônio do Descoberto 175,84 2.963,89 0,665 91,80 3.281,67 
19 São Domingos 176,53 3.922,19 0,597 79,08 6.725,15 
20 Iporá 177,49 7.638,52 0,743 88,99 6.236,57 
21 Caldas Novas 178,55 2.476,15 0,733 94,89 10.300,50 
22 Baliza 178,55 4.660,42 0,655 84,32 6.242,35 
23 Nova Crixas 178,71 4.360,18 0,643 82,61 9.974,25 
24 Caçu 178,86 4.169,44 0,730 91,78 8.951,59 
25 Bonfinópolis 179,05 3.223,33 0,683 90,37 5.249,84 
26 Pires do Rio 179,17 4.937,21 0,744 92,98 10.438,70 
27 Aparecida do Rio Doce 179,32 2.057,73 0,693 88,25 10.645,36 
28 Mimoso de Goiás 179,35 6.819,75 0,665 83,13 6.897,90 
29 Alto Paraiso de Goiás 179,37 4.889,76 0,713 89,88 5.525,89 
30 Santa Helena de Goiás 179,45 6.112,72 0,724 88,61 11.661,09 
31 Mozarlândia 179,53 4.903,57 0,683 88,09 22.132,73 
32 Anhanguera 179,56 9.632,53 0,725 96,63 6.944,97 
33 Lagoa Santa 179,88 8.375,22 0,740 93,84 9.929,73 
34 Acreúna 180,27 4.195,86 0,686 86,62 11.489,30 
35 Piranhas 180,30 4.770,08 0,721 86,71 7.923,90 
36 Planaltina 180,92 2.529,64 0,669 90,87 3.848,88 
37 Montividiu 181,05 2.600,96 0,733 91,31 18.312,26 
38 Mairipotaba 181,22 6.443,88 0,745 89,34 8.390,89 

Índices Estaduais 5.097,87 0,735 92,68 11.547,68 
Média maior que Estadual - Qtd 13 4 6 7 
Média menor que Estadual 25 34 32 31 
Total de Municípios 38 38 38 38 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 12 - Os 25 % dos municípios com as melhores médias em Matemática e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2007 

  Municípios Nota Mat 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 São Luiz do Norte      241,13      4.194,18     0,669         85,01    10.718,21  
2 Itapaci      231,68      6.161,06     0,725         88,33      7.942,55  
3 Crixas      227,65      4.413,90     0,708         89,16    12.566,02  
4 Chapadão do Céu      215,00      7.847,50     0,742         95,82    39.929,68  
5 Ouvidor      214,18    10.017,66     0,747         93,79    33.503,41  
6 Itaguarí      212,98      4.768,99     0,693         86,24      5.947,62  
7 Ipameri      210,68      4.198,34     0,701         90,96    14.662,93  
8 Trombas      209,15      5.615,62     0,653         84,04      5.254,06  
9 Edealina      208,94      4.315,98     0,702         89,31    12.112,88  

10 São Simão      208,11      6.710,50     0,720         89,36    78.326,69  
11 Nerópolis      207,56      3.998,22     0,721         92,19    13.320,70  
12 Itajá      206,27      5.529,87     0,691         90,01      9.276,41  
13 Cristianópolis      203,62      4.297,74     0,688         93,27      6.971,99  
14 Goianésia      201,64      3.358,47     0,727         90,92    10.749,89  
15 Panamá      201,39      6.815,62     0,686         85,65    12.608,66  
16 Paraúna      201,35      5.845,84     0,672         89,30    12.376,97  
17 Abadia de Goiás      201,05      2.493,34     0,708         92,97      5.192,89  
18 Mineiros      200,30      4.243,23     0,718         93,03    13.779,06  
19 Goiatuba      198,96      3.535,99     0,725         91,35    19.563,79  
20 Pirenópolis      198,90      3.820,36     0,693         90,07      5.597,41  
21 São Francisco de Goiás      198,49      2.363,93     0,651         86,33      5.487,64  
22 Itapuranga      198,17      5.657,29     0,726         86,97      7.118,79  
23 Pontalina      197,36      4.212,79     0,687         86,99      7.606,58  
24 Bela Vista de Goiás      197,22      3.848,56     0,716         91,35    13.288,33  
25 Nova América      197,14      5.946,99     0,678         85,15      6.345,57  
26 Rubiataba      196,46      5.353,95     0,719         90,96      7.606,65  
27 Nova Veneza      196,45      6.270,29     0,718         91,99      7.634,77  
28 Rio Verde      195,35      4.774,45     0,754         94,04    20.641,11  
29 Santa Barbara de Goiás      195,34      5.244,01     0,706         88,38      6.747,94  
30 Rianápolis      195,28      5.007,44     0,693         86,10    11.855,73  
31 Palmeiras de Goiás      194,98      4.424,03     0,698         91,02    15.411,10  
32 Paranaiguara      194,63      4.903,24     0,711         87,32      7.021,48  
33 Campinaçu      194,41      5.051,18     0,631         87,92      6.126,45  
34 Jatai      194,23      5.358,88     0,757         93,46    16.226,63  
35 Santo Antônio de Goiás      194,05      7.831,17     0,723         92,14      6.643,15  
36 Sanclerlândia      194,02      6.896,99     0,736         88,43      9.370,93  
37 Campinorte      193,94      3.583,20     0,688         89,29      6.524,26  
38 Aporé      193,51      8.342,59     0,693         88,26    13.453,88  

Índices Estaduais     5.097,87     0,735  92,68   11.547,68  
Média maior que Estadual - Qtd 17 5 7 17 
Média menor que Estadual 21 33 31 21 
Total de Municípios 38 38 38 38 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 13 - Os 25 % dos municípios com as piores médias em Matemática e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2013 

  Municípios Nota Mat 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Damianópolis 175,61 12.073,85 0,654 82,28 7.220,94 
2 Flores de Goiás 176,37 2.221,47 0,597 83,99 8.250,53 
3 Goiás 182,66 7.659,92 0,709 87,65 15.948,00 
4 São Joao d' Aliança 184,93 7.625,36 0,685 87,32 14.741,22 
5 Mambaí 188,21 5.201,13 0,626 82,04 8.113,94 
6 Santo Antônio do Descoberto 190,77 4.835,71 0,665 91,80 7.236,37 
7 Turvelândia 192,01 8.454,95 0,691 84,42 53.302,16 
8 Araguapaz 192,43 6.298,10 0,674 83,67 11.355,22 
9 Israelândia 192,75 15.156,98 0,711 87,87 11.797,31 

10 Cristalina 194,03 6.169,74 0,699 91,74 34.481,11 
11 Iaciara 194,64 7.911,71 0,644 82,42 8.654,74 
12 Cavalcante 194,91 7.693,17 0,584 76,26 33.868,98 
13 Itapirapuã 195,55 12.474,64 0,677 85,02 16.003,14 
14 Águas Lindas de Goiás 195,56 6.021,31 0,686 93,61 7.113,07 
15 Alvorada do Norte 195,71 7.139,91 0,66 84,28 11.104,97 
16 Planaltina 196,27 5.913,10 0,669 90,87 9.210,89 
17 Nova Veneza 196,39 8.977,13 0,718 91,99 16.382,86 
18 Niquelândia 198,03 9.176,79 0,715 88,81 24.491,91 
19 Nova Crixas 198,57 9.574,38 0,643 82,61 20.394,84 
20 Hidrolândia 199,77 2.093,14 0,706 93,49 21.551,71 
21 Uirapuru 200,24 10.428,62 0,67 83,96 12.916,84 
22 Pirenópolis 201,00 6.516,56 0,693 90,07 14.374,48 
23 Cidade Ocidental 201,29 5.838,01 0,717 94,96 8.548,87 
24 Urutaí 202,02 19.829,27 0,732 92,06 23.873,45 
25 Valparaiso de Goiás 202,17 4.554,54 0,746 96,57 11.632,26 
26 Aparecida de Goiânia 202,83 4.217,14 0,718 95,04 19.774,03 
27 Senador Canedo 202,99 4.823,61 0,701 93,97 24.459,10 
28 Divinópolis de Goiás 203,05 5.202,97 0,653 81,03 9.851,63 
29 Palestina de Goiás 203,11 15.390,48 0,713 91,44 19.397,41 
30 Matrinchã 203,40 7.655,88 0,679 84,28 15.115,56 
31 Aragoiânia 203,47 7.624,61 0,684 90,60 8.472,68 
32 Aragarças 203,83 7.537,83 0,732 91,66 9.209,62 
33 Abadiânia 203,91 6.868,91 0,689 90,17 13.103,78 
34 Cristianópolis 204,34 7.344,31 0,688 93,27 20.301,52 
35 Campo Limpo de Goiás 204,83 5.039,07 0,661 87,80 10.639,23 
36 Trindade 204,86 5.987,38 0,699 92,41 12.726,18 
37 Crixas 205,26 11.059,03 0,708 89,16 22.262,11 
38 Formosa 205,36 5.562,48 0,744 92,18 14.190,94 
39 Amaralina 205,62 9.673,74 0,609 85,59 13.333,52 
40 Indiara 206,35 7.513,47 0,701 88,82 20.994,20 
41 Bonfinópolis 206,47 6.684,30 0,683 90,37 7.749,11 
42 Trombas 206,62 10.161,58 0,653 84,04 9.302,04 
43 Alexânia 206,79 6.781,03 0,682 89,42 25.829,55 
44 Castelândia 206,90 8.236,27 0,701 76,83 20.627,43 

Índices Estaduais 8.981,80 0,735 92,68 23.470,48 
Média maior que Estadual 11 2 7 7 
Média menor que Estadual 33 42 37 37 
Total de Municípios 44 44 44 44 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte:Segplan/IMB 
Elaboração própria 
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Tabela 14 - Os 25 % dos municípios com as melhores médias em Matemática e a 
comparação de alguns indicadores com as médias estaduais - 2013 

  Municípios Nota Mat 
Gastos  

por aluno¹ 
IDH-M² 

Tx. Alfabe- 
Tização² 

PIB  
per capita³ 

1 Três Ranchos 264,09 13.424,41 0,745 94,15 13.731,48 
2 Rubiataba 262,99 9.035,39 0,719 90,96 13.101,91 
3 Itaguarí 260,33 9.268,26 0,693 86,24 10.496,30 
4 Chapadão do Céu 260,10 5.912,59 0,742 95,82 114.455,13 
5 Corumbaíba 255,28 10.070,24 0,698 90,65 49.425,05 
6 Catalão 251,74 8.411,78 0,766 94,84 65.235,86 
7 Itumbiara 250,52 7.809,56 0,752 92,74 37.431,46 
8 Ouvidor 250,12 15.064,56 0,747 93,79 57.621,58 
9 Nova América 247,65 12.483,66 0,678 85,15 11.589,68 

10 Buriti Alegre 247,62 13.173,47 0,710 90,72 24.056,91 
11 Rio Verde 247,42 5.296,46 0,754 94,04 36.539,06 
12 Morro Agudo de Goiás 246,45 15.440,11 0,695 87,77 11.313,80 
13 Colinas do Sul 245,85 11.176,17 0,658 85,74 10.132,66 
14 Lagoa Santa 245,77 22.923,78 0,740 93,84 21.372,27 
15 Buriti de Goiás 244,07 8.858,79 0,687 87,41 11.807,58 
16 Goianésia 243,60 7.394,60 0,727 90,92 14.479,07 
17 Itaguaru 243,34 10.133,94 0,718 87,03 10.456,84 
18 Paranaiguara 243,15 6.814,92 0,711 87,32 14.797,79 
19 Britânia 242,27 13.207,68 0,672 86,02 14.055,29 
20 São Miguel do Araguaia 242,08 8.182,65 0,664 88,87 16.040,13 
21 Mossâmedes 241,00 9.977,88 0,706 86,49 13.098,75 
22 Quirinópolis 240,22 8.065,36 0,740 90,87 27.081,68 
23 Córrego do Ouro 239,67 9.622,11 0,686 89,66 15.761,16 
24 Nova Iguaçu de Goiás 239,31 10.463,78 0,655 90,46 9.818,96 
25 Itarumã 237,60 10.036,49 0,693 88,77 24.273,11 
26 São Francisco de Goiás 236,87 8.848,91 0,651 86,33 13.241,66 
27 Firminópolis 236,54 8.961,07 0,732 90,06 9.490,21 
28 Aracu 235,25 12.207,82 0,693 85,37 11.101,63 
29 Campestre de Goiás 234,54 9.211,25 0,653 88,55 11.813,36 
30 Vianópolis 234,38 8.349,18 0,712 92,75 21.524,10 
31 Itauçu 234,14 8.540,30 0,718 88,85 13.925,59 
32 Petrolina de Goiás 234,02 9.732,53 0,712 90,77 9.884,28 
33 Campo Alegre de Goiás 232,97 10.727,63 0,694 90,20 52.520,33 
34 Corumbá de Goiás 232,90 8.085,96 0,680 86,16 10.513,22 
35 Alto Horizonte 232,34 16.716,39 0,719 88,60 109.786,77 
36 Portelândia 232,34 8.213,46 0,654 87,58 48.618,36 
37 Bom Jesus de Goiás 231,77 6.011,94 0,701 89,88 26.562,59 
38 Anicuns 231,61 8.447,27 0,714 90,49 16.271,48 
39 Cachoeira Alta 231,54 13.351,82 0,710 89,83 20.425,09 
40 Rianápolis 231,47 8.744,86 0,693 86,10 24.074,60 
41 São Luís de Montes Belos 230,98 6.727,21 0,731 91,11 17.597,88 
42 Posse 230,11 5.928,88 0,659 86,33 10.465,27 
43 Joviânia 229,63 6.440,08 0,706 89,65 20.980,43 
43 Itapuranga 229,45 9.506,51 0,726 86,97 11.490,91 

Índices Estaduais 8.981,80 0,735 92,68 23.470,48 
Média maior que Estadual 23 8 8 14 
Média menor que Estadual 21 36 36 30 
Total de Municípios 44 44 44 44 
¹Fonte: FINBRA. Gastos em t-1 
² Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados Censo 2010 
³Fonte: Segplan/IMB 
Elaboração própria 

 



49 
 

 
 

Por meio das informações das tabelas, observa-se que o grupo com as 25% melhores notas 

apresentam a maior quantidade de municípios com Gastos por alunos acima da média estadual 

e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Taxa de Alfabetização e PIB per 

capita acima dos índices apresentados para o Estado em ambos os anos e as disciplinas. 

Adicionalmente, pode-se observar que não há padrão entre os municípios que estão entre os 

melhores e piores, ou seja, aqueles municípios que apresentam um bom ou um mau resultado 

não necessariamente mantém este resultado nas avaliações seguintes. 

As notas na Prova Brasil dos municípios do modelo estão plotados nos mapas das Figuras 

4 e 5. Nota-se que há o aumento das notas médias de 2007 para 2013 em ambas as disciplinas, 

demonstrada pela quantidade de municípios de coloração mais escura nos mapas. Outro fato 

importante que pode ser observado é que a maior concentração de municípios com as piores 

notas está nas mesorregiões Norte, Noroeste e Leste, que são as mesorregiões mais pobres do 

Estado.  
 

 

 

 

Figura 4 – Notas em L. Portuguesa para 2007 e 2013 
Fonte: Prova Brasil 
Elaboração própria 
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Figura 5 – Notas em Matemática para 2007 e 2013 
Fonte: Prova Brasil 
Elaboração própria 

 

Levando em consideração o resultado das Regressões Quantílicas, influi-se que o 

aumento dos gastos nos municípios das Tabelas 08, 10, 12 e 14, municípios com as melhores 

médias e coloração mais escura dos mapas das figuras do modelo, causam um impacto maior 

no desempenho dos estudantes que aqueles municípios elencados nas tabelas 07, 09, 11 e 13, 

embora o impacto em ambos quantis seja significativo. 

Exposto o resultado das análises descritivas e inferenciais do modelo proposto, 

constata-se que os gastos em educação realizados pelos municípios são estatisticamente 

significativos no desempenho dos estudantes e isto pode ser verificado principalmente nos 

municípios com as maiores notas médias, tanto em Língua portuguesa quanto em Matemática. 

Na seção seguinte, são abordadas as considerações finais sobre a pesquisa. 

 

  

 2007 2013 



51 
 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a importância da educação para o desenvolvimento econômico e 

social, a necessidade de aplicação dos recursos públicos de forma eficiente, eficaz e 

transparente, a necessidade da realização de estudos sobre a avaliação da aplicação de 

recursos públicos e seu efetivo impacto e a falta de consenso na literatura sobre a relação 

entre recursos gastos em educação e qualidade do ensino, esta pesquisa propôs-se a analisar o 

quanto os gastos públicos municipais em educação fundamental por aluno influenciam as 

notas médias dos municípios na Prova Brasil em Língua Portuguesa e em Matemática, para a 

4º série/5º ano da rede pública municipal goiana. Tal avaliação avalia, principalmente, os 25% 

dos municípios com pior resultado e os 25% dos municípios com melhor resultado, e é 

realizada por meio do uso do método de Regressão Quantílica, para os anos 2007, 2009, 2011 

e 2013. 

Para tanto, buscou-se a literatura existente sobre os fatores determinantes do 

desempenho escolar e sobre as pesquisas que já foram realizadas abordando a aplicação de 

recursos públicos e os resultados da Prova Brasil e de outros sistemas de avaliação utilizados 

pelo MEC. Com tal levantamento, constata-se que existe certo consenso na literatura sobre os 

efeitos das características associadas à família (background familiar) e aquelas relacionadas 

ao próprio aluno sobre o desempenho escolar, entretanto, quanto ao efeito da estrutura 

escolar, não há consenso sobre seu impacto. 

Sendo assim, primeiramente, a análise descritiva dos dados da Prova Brasil mostra 

que há um aumento na média, no desvio padrão, na nota mínima e na nota máxima, 

comprando-se 2007 e 2013. Analisando a quantidade de municípios goianos distribuídos de 

acordo com os níveis da Escala de Proficiência utilizada pelo INEP, observa-se que, no 

decorrer dos anos, há uma melhora no desempenho dos alunos. A série com os gastos em 

educação fundamental mostra que existe grande diferença entre os 25% dos municípios com 

os maiores gastos (1º quartil) e os 25% com os menores gastos (4º quartil). 

Os resultados encontrados para o modelo de Regressão Quantílica estimado apontam 

que o Gasto por Aluno tem impacto positivo e significativo nas notas médias municipais em 

todos os quantis, tanto para as notas em Língua Portuguesa quanto para Matemática, da rede 

municipal na 4º Série / 5º Ano do ensino fundamental goiana. Além disso, é observado que, 

nos municípios que apresentam melhor médias, a influência positiva do gasto por aluno tende 

a ser maior que naqueles com piores médias. 
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Dessa forma, com base nos resultados, podemos considerar que maiores gastos em 

educação pelos municípios, incluindo investimento em infraestrutura, despesas correntes e 

melhoria na remuneração dos professores, tornam o desenvolvimento acadêmico mais 

eficiente e aumentam o nível de aprendizado de Língua Portuguesa e Matemática para alunos 

da 4º Série / 5º Ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, e isto pode ser 

verificado principalmente nos municípios com as maiores notas médias. 

Analisando os dados dos municípios que estão no grupo com 25% piores resultados, 

observa-se que neste quantil há uma menor quantidade de municípios com Gastos por alunos 

acima da média estadual e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), Taxa de 

Alfabetização e PIB per capita acima dos índices apresentados para o Estado, do que no 

grupo dos municípios com 25% melhores notas. Este fato é encontrado tanto para as notas em 

Língua portuguesa quanto em Matemática e para o ano 2007 e 2013. Verifica-se também que 

as notas médias aumentaram de 2007 para 2013 e que as regiões mais pobres de Goiás, Norte, 

Noroeste e Leste, são as que apresentam a maior quantidade de municípios com as piores 

médias. 

A princípio, os resultados encontrados pelo modelo de Regressão Quantílica são 

contra intuitivos. É perfeitamente razoável supor, como em geral se faz nas ciências 

econômicas, que a utilização de recursos é dominada pela lei dos rendimentos decrescentes, 

ou seja, municípios com notas mais baixas, ao receber recursos, teriam mais facilidade em 

convertê-los em ensino de qualidade. Analogamente, a princípio, custaria menos transformar 

uma nota baixa em uma nota média do que transformar uma nota média em uma nota alta. 

Desta forma, o recurso aplicado nos municípios nos quantis com 25% das notas mais baixas 

deveria trazer resultados (marginais) maiores do que o aplicado nos municípios nos quantis de 

notas mais altas. Uma possível interpretação dos resultados encontrados é que, sendo o grupo 

dos municípios que possuem melhores notas também sendo mesmo grupo onde se encontram 

a maior quantidade de indicadores acima da média estadual, este quantil possui maior 

capacidade e facilidade em transformar recursos adicionais em qualidade de ensino. 

Este trabalho, diferentemente do que foi encontrado em grande parte dos estudos já 

realizados, encontra relação entre os recursos destinados à educação e a qualidade do ensino, 

concluindo que a gestão desses recursos possibilita que eles sejam convertidos em melhor 

desempenho acadêmico. Isso provavelmente se deve ao fato da pesquisa realizada ter se 

restringido a um Estado específico, ao contrário de grande parte das pesquisas que avaliam o 

país como um todo, e ao fato de ter se usado o método das regressões quantílicas, analisando 

os municípios por faixas de notas, o que mostrou ter impactos diferentes dentre estas. 
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Uma limitação encontrada no estudo foi o fato de não ser possível obter o gasto 

público de maneira desagregada, de modo a informar em que tipo de despesa (custeio, 

investimento, remuneração dos professores) a verba da educação foi mais aplicada e qual tipo 

de aplicação de recurso publico em educação tem maior impacto sobre a performance 

estudantil. Como sugestão de pesquisas futuras, sugere-se aprofundar os estudos sobre os 

motivos determinantes para tal resultado, analisando as características que fazem com que 

cada quantis apresentem graus de impacto diferentes. 

 Em síntese, a conclusão principal deste estudo é que, quando se refere a gastos 

públicos em educação fundamental, não se pode investir de forma homogênea em todos os 

municípios. É necessário conhecer previamente os resultados educacionais para determinar o 

nível de gasto que deve ser realizado de maneira a obter maiores benefícios. Os municípios 

com piores notas parecem necessitar de maior nível de gasto para alcançar melhores 

resultados. No entanto, é preciso avaliar se isso não poderia incentivar os municípios a se 

manterem com resultados ruins, pois dessa forma poderiam receber mais recursos. 

 Este trabalho não pretende esgotar as discussões sobre eficiência e alocação dos gastos 

públicos em educação. Há ainda que se considerar que no Brasil, e especificamente o Estado de 

Goiás, ainda carecem de estudos com este. Contudo, espera-se que possa contribuir como uma 

ferramenta de reflexão sobre a qualidade da gestão do poder público, e despertar a atenção para a 

necessidade de uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos, objetivando melhorias nos 

aspectos sociais da população. 
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