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Resumo:  
O objetivo deste estudo foi investigar o diferencial de desempenho no Ideb 2017 entre os anos finais 

do ensino fundamental das redes municipais do Ceará e do Rio Grande do Sul por meio de estimações por 
regressões quantílicas e a partir de informações sobre insumos e condições de ensino-aprendizagem, como 
infraestrutura escolar, formação adequada dos professores, experiência de diretores e docentes, existência 
de ações para redução de reprovação e investimento por aluno, dentre outros fatores elencados pelos 
referenciais teóricos da economia da educação (HANUSHEK, 1986, 1997, 2003, 2016, 2020) e da eficácia 
escolar (FRANCO et al., 2007) como determinantes da qualidade educacional. Os resultados aqui 
encontrados permitem concluir que os fatores relacionados ao background dos alunos são mais 
significativos para os municípios gaúchos, enquanto as características das escolas e dos professores 
contribuem mais para a qualidade educacional dos alunos cearenses corroborando o Efeito Heyneman-
Loxley para os dados da pesquisa. 
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Abstract: The objective of this study was to investigate the performance differential at Ideb 2017 between 
the final years of elementary school in the municipal networks of Ceará and Rio Grande do Sul by means 
of estimations by quantile regressions and from information on inputs and teaching conditions-learning, 
such as school infrastructure, adequate teacher training, experience of principals and instructors, existence 
of actions to reduce failure and investment per student, among other factors listed by the theoretical 
frameworks of the education economy (HANUSHEK, 1986, 1997, 2003, 2016, 2020) and school 
effectiveness (FRANCO et al., 2007) as determinants of educational quality. The results found here allow 
us to conclude that the factors related to the students' background are more significant for the cities of Rio 
Grande do Sul, while the characteristics of schools and teachers contribute more to the educational quality 
of students from Ceará, corroborating the Heyneman-Loxley Effect for the research data. 
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1. INTRODUÇÃO 
Embora a qualidade educacional seja um dos princípios basilares que devem ser observados na 

educação básica brasileira, conforme insculpido em comando constitucional (artigo 206, inciso VII, da 
Constituição Federal), as avaliações educacionais realizadas, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por intermédio do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), têm evidenciado que a sociedade precisa se mobilizar efetivamente em busca de 
melhorias que promovam o desenvolvimento pleno de cada pessoa e da sociedade como um todo em termos 
de cidadania, valores morais, culturais, além do promoção de habilidade básicas em  
linguagens e matemática.  
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Por outro lado, também é responsabilidade do poder público assegurar uma educação com 
qualidade, cabendo foco de atuação nos ensinos infantil e fundamental aos municípios, em atenção ao 
preconizado no artigo 211, §2º, da Constituição da República. 

Para Soares (2012), qualidade escolar significa proporcionar a garantia dos direitos de aprendizagem 
aos alunos, por intermédio de uma infraestrutura adequada, ensinando o que é pertinente, sem desperdícios 
de recursos. Contudo, o aluno aprende em estruturas sociais além das escolares, ou seja, o desempenho 
cognitivo do aluno é resultado da influência da família, do meio social e da escola e, dentro desta, 
particularmente das ações que ocorrem em sala de aula, que podem ser atribuídas ao professor e aos outros 
discentes, refletindo decisões das redes escolares e da sociedade (SOARES, 2009).  

Dessa forma, entende-se por qualidade da educação um processo complexo e abrangente, que 
contempla múltiplas dimensões, que envolvem os alunos e suas famílias, as escolas, incluindo seus 
profissionais, infraestrutura e projetos pedagógicos, além dos contextos social, econômico e cultural 
(DOURADO, 2007), porém isolar tais efeitos pode ser uma tarefa de difícil consecução para o pesquisador 
e para o formulador de políticas públicas.  

As avaliações externas utilizadas para mensurar o desempenho cognitivo dos alunos, embora não 
caracterizem adequadamente a qualidade da educação e não meçam todos os objetivos fixados pelas 
escolas, constituem uma proxie para o desempenho discente que, por não serem alheias ao processo escolar, 
são aceitas e utilizadas, geralmente, para captar o efeito das escolas sobre o desempenho educacional 
(MENEZES-FILHO; AMARAL, 2008; HANUSHEK; WOESSMANN, 2010). 

No Brasil, criado em 2007, o Ideb é um indicador de qualidade educacional composto por dois 
componentes, a taxa de rendimento escolar (aprovação) obtida a partir do Censo Escolar e o desempenho 
dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sendo que, no caso das escolas e 
municípios, esse desempenho é obtido via Prova Brasil, com o resultado sendo expresso numa escala que 
vai de 0 a 10 (INEPa, 2020). 

O Ideb é utilizado como condutor de políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação 
brasileira por intermédio de metas a serem atingidas pelos diferentes sistemas de ensino federal, estaduais, 
municipais ou em nível das escolas. Tais metas foram normatizadas por via legal, por intermédio da Lei 
Federal nº 13.005/2014, que criou o Plano Nacional de Educação (PNE), constando objetivos a serem 
alcançados até 2024.  

No caso dos anos finais do ensino fundamental, a Meta 7 do PNE estabeleceu a média de 5,5 para 
o Ideb até 2021, sendo que a meta intermediária para o ano de 2017 era 5,0, entretanto o índice obtido pelo 
país foi 4,7, enquanto as redes municipais tinham como meta, no mesmo exercício, 4,6, contudo  
atingiram 4,3 (INEPb, 2020).  

Conforme Fernandes (2007) e Fernandes e Gremaud (2009), o Ideb, ao combinar um parâmetro de 
fluxo e um de desempenho em testes padronizados, se tornou um indicador sintético de desenvolvimento 
educacional que possibilita detectar escolas ou redes de ensino com baixa performance, além de possibilitar 
o monitoramento da evolução do desempenho dos alunos ao longo do tempo por intermédio de metas. 
Ademais, conforme esses autores, é de fácil compreensão e simples de calcular, além de possibilitar a “taxa 
da troca” entre aprovação e proficiência dos estudantes ao coibir a reprovação indiferenciada e a progressão 
de alunos que nada aprenderam, ou seja, se o desempenho cair 10%, a taxa de aprovação tem que subir no 
mesmo patamar. Também possibilitou a incorporação da noção de accountability no sistema educacional 
brasileiro, considerando não somente o aluno, mas também as escolas, professores, diretores e gestores 
como responsáveis pelo desempenho educacional no país (FERNANDES; GREMAUD, 2009). 

No entanto, o Ideb sofre críticas de ordem pedagógica e metodológica. A primeira ordem de críticas 
diz respeito à consideração somente dos testes padronizados em português e matemática, no entanto o 
processo educacional envolve múltiplos saberes que não são captados pelo Ideb, como ciências da natureza 
e humanidades, acabando por imputar também responsabilidades aos docentes que eles não têm, como 
influências advindas da família, dos amigos e das habilidades inatas dos estudantes. Quanto às críticas 
metodológicas, pode-se citar que o Ideb mede com erros, sistemáticos ou aleatórios, o que se propõe a 
avaliar e há uma tendência de excluir alunos com baixa proficiência. Além disso, pode incentivar práticas 
de gaming por parte das escolas ou dos sistemas de educação, que consiste em treinar e/ou motivar apenas 
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os estudantes mais bem preparados a realizar os testes (FERNANDES; GREMAUD, 2009;  
FERNANDES, 2016). 

Tendo como padrão educacional o que era observado para os países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando do estabelecimento dos objetivos do PNE 
para 2021, a busca do atingimento da meta estipulada vem exigindo um esforço considerável por parte dos 
governos em termos de investimento público total em educação em relação ao PIB, que cresceu de 4,6%, 
em 2000, para 6,3%, em 2017 (INEPc, 2020). 

Nesse contexto, os dados das diversas edições do Ideb para os municípios do Ceará evidenciam que 
tem havido uma melhora consistente, enquanto que os dados para os municípios do Rio Grande do Sul não 
têm apresentado o mesmo padrão. Enquanto o Ideb médio dos municípios cearenses cresceu de 2,9, em 
2005, para 4,9, em 2017, portanto apresentando um aumento expressivo de 69%, as redes municipais 
gaúchas partiram de um Ideb médio de 3,6, em 2005, para 4,6, em 2017, configurando um aumento de 
apenas 27,8%, em 12 anos. 

O objetivo deste estudo é investigar os motivos que podem explicar esse diferencial de desempenho 
entre as redes municipais desses dois Estados, a partir de informações sobre insumos e condições de ensino-
aprendizagem, como infraestrutura escolar, formação adequada dos professores, experiência de diretores e 
docentes e existência de ações para redução de reprovação, dentre outros fatores elencados pelos 
referenciais teóricos da economia da educação (HANUSHEK, 1986, 1997, 2003, 2016, 2020) e da eficácia 
escolar (FRANCO et al., 2007) como determinantes da qualidade educacional.  

Além desses construtos, buscou-se avaliar o efeito do investimento público em educação por aluno 
do ensino fundamental sobre a qualidade educacional, via estimações por regressões quantílicas para o 
problema em questão, a partir dos dados dos 280 municípios gaúchos e das 184 redes municipais cearenses 
que apresentaram resultados para os anos finais do ensino fundamental no Ideb 2017,  
ano da última edição disponível no momento da realização desta pesquisa. 

Assim, o presente estudo contribui para a literatura empírica, pois traz como diferencial o estudo 
das redes municipais de dois Estados brasileiros representativos do que se pode fazer para incrementar a 
qualidade educacional, conforme a média no Ideb 2017 (variável dependente) condicional às variáveis 
independentes, avançando também ao testar diversas proxies com inspiração teórica no campo de pesquisa 
da eficácia escolar como termos que impactam a qualidade educacional.  

Os resultados apontam para estimativas distintas dos coeficientes, em termos de sinais e de 
significância estatística, ao longo dos quantis selecionados, indicando diferentes respostas da variável 
dependente (ideb17) às variáveis explicativas ao longo da sua distribuição condicional. Especificamente 
em termos do investimento por aluno, variável explicativa central nesta pesquisa, é de maior magnitude 
para os quantis inferiores nos municípios cearenses, enquanto que nas municipalidades gaúchas apresenta 
um comportamento relativamente uniforme. Outro resultado que merece ser destacado é que variáveis 
explicativas relacionadas aos fatores escolares contribuem tanto ou mais que o background dos alunos para 
o desempenho educacional nos municípios do Ceará, enquanto que, nos do Rio Grande do Sul, o principal 
grupo de fatores explicativos é o background discente, confirmando, assim, o Efeito Heyneman-Loxley 
para os dados da pesquisa, quando se leva em consideração o diferencial de renda entre os Estados. 

Além desta seção introdutória, este artigo compõe-se de mais quatro partes. A seguir, é apresentada 
uma revisão da literatura sobre os determinantes da qualidade da educação e o papel dos gastos públicos 
para o desempenho educacional. Na terceira parte é discutida a metodologia utilizada neste ensaio. Por fim, 
as duas últimas seções expõem os principais resultados e reflexões sobre o estudo. 

 
2. DETERMINANTES DA QUALIDADE EDUCACIONAL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS  

Desde que o pioneiro estudo de política educacional a relacionar qualidade da educação a resultados 
de desempenho dos alunos foi divulgado em 1966, pelo Congresso estadunidense, intitulado Equality of 
Educational Opportunity (COLEMAN et al.,1966), mas que ficou conhecido pelo nome de um dos seus 
autores, James S. Coleman, um intenso debate sobre ineficiência do investimento público em educação foi 
aberto e continua, até hoje, produzindo estudos e pesquisas, nacionais e internacionais, com conclusões que 
refutam ou que confirmam as desse trabalho seminal.  
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Conforme o Relatório Coleman, a origem e o contexto social geral de um aluno, portanto o seu 
background familiar e o entorno social em que está inserida uma criança, impactam mais o desempenho 
discente do que a escola pode influenciar. Mais, as desigualdades impostas às crianças não podem ser 
enfrentadas via políticas educacionais. 

Vale citar que variáveis como educação dos pais, número de irmãos, posse de bens de consumo 
duráveis e de livros em casa, dentre outros, são fatores relacionados ao background familiar com 
significância estatística no modelo de regressão do Relatório Coleman. Por outro lado, variáveis 
relacionadas aos recursos escolares, como despesas por aluno, tamanho e localização da escola e ações para 
promoção de alunos com dificuldades de aprendizagem, não apresentaram significância estatística 
(COLEMAN et al.,1966).  

De qualquer forma, conforme Hanusheck (2016), mesmo que o objetivo do relatório não tenha sido 
alcançado, que consistia no desenvolvimento de um sistema educacional que oferecesse oportunidades 
iguais para todos, o trabalho é um ponto de inflexão nas análises educacionais. Antes, o foco das análises 
estava apenas nos insumos escolares, como tamanho das turmas e qualidade das instalações físicas; depois, 
a atenção passou a ser os resultados escolares, como os ganhos de aprendizagem e o quanto  
os alunos sabem. 

Entre as críticas ao Relatório Coleman está a escolha de variáveis mais fáceis de serem coletadas e 
de serem alteradas por políticas públicas educacionais e por ter se concentrado em medidas de resultados a 
partir de testes padronizados, que não captam toda a contribuição das escolas (BROOKE; SOARES, 2008). 

Na linha dos críticos às conclusões do Relatório Coleman, os estudos da eficácia escolar procuram 
identificar quais fatores escolares colaboram para que os alunos atinjam resultados esperados em termos de 
seus desenvolvimentos acadêmico e social. Tais estudos objetivam analisar o papel da escola por meio de 
estudos quantitativos e qualitativos sobre o efeito-escola (school effects), escolas efetivas (effective schools) 
e formas de melhoria da escola (school improvement), fazendo uso de um amplo conjunto de fatores, como 
métodos de ensino, a organização das escolas, o currículo, o papel da liderança dos diretores e os efeitos 
dos “ambientes de aprendizagem” (REYNOLDS et al., 2014).  

Esses estudos da eficácia escolar, em sua grande maioria, tomam como produto da escola os 
resultados cognitivos dos alunos em testes padronizados (KARINO; LAROS, 2017), assim como as 
pesquisas da economia da educação, que avaliam a produtividade dos insumos escolares (BROOKE; 
SOARES, 2008).  

Em que pese as críticas sofridas pelo Relatório Coleman, a literatura empírica da economia da 
educação tem encontrado evidências sistemáticas de que o determinante mais importante para o 
desempenho educacional é o background familiar, não havendo relação estatística significativa ou 
sistemática entre os recursos escolares e os resultados dos alunos (HANUSHEK, 1986, 1997; MENEZES-
FILHO; AMARAL, 2008), embora para países em desenvolvimento, construtos como formação do 
professor e infraestrutura das escolas apresentem relações mais significativas (HANUSHEK, 1995). 

Mais recentemente, um conjunto de estudos empíricos indicam que não existe uma relação 
consistente entre recursos e resultados dos alunos como os de Domiciano e Almeida (2015), Alves e  
Araújo (2018), Sobreira et al. (2019) e Hanushek (2020).  

Por outro lado, trabalhos como os de Card e Krueger (1992), Hedges, Laine e Greenwald (1994) e 
Kroth e Gonçalves (2014) sustentam que os gastos educacionais e o desempenho acadêmico dos alunos 
possuem relação estatisticamente significativa. Da mesma forma, em estudo aplicado a países em 
desenvolvimento, Heyneman e Loxley (1983) encontraram evidências de que recursos escolares 
influenciaram mais consistentemente países de menor renda do que o perfil socioeconômico dos alunos, 
que influenciou mais países de renda mais elevada. Assim, o chamado efeito Heyneman-Loxley seria típico 
de países menos desenvolvidos onde os fatores de qualidade da escola compensariam pelo menos, 
parcialmente, o efeito das condições socioeconômicas das famílias.  

Numa perspectiva mais recente, há um conjunto de estudos com evidências de relação positiva entre 
gasto público em educação e desempenho dos alunos como os de Hyman (2017), Lafortune, Rothstein e 
Schanzenbach (2018), Jackson, Wigger e Xiong (2018), Politi e Reis (2019) e Silveira et al. (2019). 
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3. ESTRATÉGIA EMPÍRICA 
A análise do desempenho escolar nesta pesquisa é feita a partir do uso de estimadores por 

Regressões Quantílicas (RQ) e da base de dados do Ideb 2017, a partir das informações dos 280 municípios 
gaúchos e das 184 municipalidades cearenses que apresentaram resultados no referido indicador para os 
anos finais do ensino fundamental, bem como registros sobre as despesas com educação constantes no 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).3 A partir da função de 
produção da educação proposta por Hanushek e Luque (2003), que apresenta a seguinte estrutura geral, 
foram consideradas apenas as escolas públicas municipais, ou seja, excluíram-se as escolas estaduais  
e federais: 

 
O = f (X, R)                  (1) 
 
Do lado esquerdo dessa equação estão os produtos ou objetivos educacionais que podem ser 

resultados em testes padronizados, número de anos de estudo, a minimização da dispersão de conhecimento 
entre os alunos etc. No lado direito da função de produção estão os insumos que são determinantes da 
educação: um vetor associado aos recursos escolares – “R” – como experiência dos professores, qualidade 
dos espaços educacionais, investimento por aluno; e um vetor associado a outros determinantes – “X” – 
como fatores socioeconômicos, nível educacional dos pais, dentre outros. 

Nesta pesquisa, estabeleceu-se como output educacional o desempenho dos sistemas municipais no 
Ideb 2017, edição mais recente da avaliação da qualidade educacional brasileira realizada pelo Inep, sendo 
esta, portanto, a variável dependente no presente trabalho. Tal variável é amplamente empregada como 
referência da qualidade da educação (DIAZ, 2012; WINK, 2014; DOMICIANO; ALMEIDA, 2015; 
ALVES; ARAÚJO, 2018; SILVEIRA et al., 2019), a partir de modelos de regressão lineares estimadas 
para um conjunto de variáveis explicativas selecionadas tendo por embasamento a revisão da literatura. 

Por fim, a partir dos diferentes portes econômicos e populacionais dos municípios, constataram-se 
dados discrepantes (outliers) que diferem em muito da média populacional do estudo e que podem dominar 
os resultados da regressão, como é caso do valor investido por aluno das séries finais do ensino fundamental. 
Dessa forma, espera-se que haja heterocedasticidade, vindo a ferir uma das hipóteses do modelo clássico 
de regressão linear (homocedasticidade ou variância constante do termo de erro ui). Todavia, tal problema 
é maior para fins de testes de hipóteses e para previsão, no entanto, esse não é o objetivo do presente 
trabalho empírico, que consiste na estimação dos parâmetros dos modelos de regressão, eis que parte do 
universo das observações disponíveis para o Ideb 2017 (GREENE, 2012). 

Para cada conjunto de dados dos municípios do Ceará e do Rio Grande do Sul foram estimados 
cinco modelos por regressões quantílicas. Tais modelos partem da equação de regressão linear geral com 
dados cross-section, seguindo Koenker e Basset (1982) e Vernier, Bagolin e Jacinto (2015):  

 
Yi = Xi' βτ + µτi                   (2) 
 
Onde,  
Yi: variável dependente; Xi': matriz n x k de variáveis independentes; β: vetor k x 1 de parâmetros a 

serem estimados; µ: vetor de erros aleatórios; τ: denominado τ-ésimo quantil de Y; para i = 1, 2,...n;  
n: número de observações; e, τ [0,1], definido como: QY(τ) = F-1(τ) = inf {y | F(y) ≥ τ}, onde F é a função 
de distribuição contínua (não-condicional) de y : F(y) = Prob (Y≤ y). 

Tal estratégia metodológica se baseia na minimização da soma ponderada da diferença entre os 
desvios absolutos do valor observado, expressa pela seguinte equação (KOENKER; BASSET, 1982; 
VERNIER; BAGOLIN; JACINTO, 2015), provendo uma medida local robusta, tal que o vetor de 
coeficientes estimado não é sensível a observações extremas da variável dependente:  

 
 
 

                                                 
3 Em relação aos municípios existentes nos Estados, a base do RS constitui 56,3% do total, enquanto no Ceará, 100% das 
municipalidades cearenses fizeram parte desta pesquisa. 
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                  n 

minβ ε ℜ n-1∑ ρτ(γi - xi'βτ)                   (3) 
                 i=1 

onde ρ é uma função check: ρτ(u) = τu, se u ≥ 0 e (1 - τ)u, se u < 0 
 
Assim, o uso do método de regressão quantílica, quando aplicável a dados pouco homogêneos, como 

os do presente estudo, gera estimadores mais robustos, consistentes e eficientes do que os produzidos pelo 
método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), que possui algumas limitações como a associação à 
distribuição normal dos erros e a influência que dados outliers exercem nas estimativas dos parâmetros, 
uma vez que não permitem identificar a verdadeira relação entre as variáveis (SANTOS, 2012).  

Os modelos de regressão quantílica permitem a análise da relação entre as variáveis para funções 
medianas e também para outros quantis condicionais, ou seja, em qualquer ponto da distribuição 
condicional da variável dependente, ao contrário dos estimadores obtidos pelo método MQO que leva em 
consideração apenas a variabilidade média, negligenciando o fato de que as variáveis independentes podem 
contribuir de modo distinto, dependendo do desempenho do estudante (VERNIER; BAGOLIN;  
JACINTO, 2015). Pode-se, então, via abordagens quantílicas trazer contribuições de interesse para a análise 
empírica, em termos de eficiência e precisão, detectando efeitos nos diversos quantis da distribuição do 
Ideb, permitindo identificar como determinado fator influencia o desempenho dos estudantes, analisando-
se os parâmetros em termos de significância estatística e sinais apresentados. 

Contudo, a análise do comportamento assintótico das estimativas por regressões quantílicas, que 
conduz aos coeficientes estimados, requer hipóteses adicionais (KOENKER; BASSET, 1982):  

a) densidade: a distribuição do erro, F, tem uma densidade contínua e estritamente positiva, f, para 
todo u, com f(u) > 0 tal que 0 < F(u) < 1;  

b) design: a sequência da matriz modelo {xi} satisfaz n-1 Σ xixi' → D, como matriz definida  
positiva; e, 

c) escala: a sequência das funções escala tem a forma σn (x) = 1 + xγn, em que γn = γ0/(n)1/2, para 
algum dado γ0 ε ℜk. 

 
Os erros foram considerados não identicamente distribuídos (n.i.d), seguindo Koenker e  

Machado (1999), utilizando-se o método de covariância Huber Sandwich (matriz de covariância robusta) 
com estimativas de esparsidade individuais obtidas usando método de Kernel, considerando a presença de 
heterocedasticidade e linearidade local das funções quantílicas condicionais para o quantil 0.50 (mediana), 
isto é, τ = 0.5. 

Os modelos 1 a 4 e 6 a 9 dizem respeito aos grupos de fatores que podem estar associados à 
qualidade educacional, respectivamente, características socioeconômicas dos alunos, dos professores, das 
escolas e da gestão dos sistemas municipais. Os modelos 5 e 10 buscam capturar o impacto dessas variáveis 
independentes sobre a variável dependente de forma conjunta. Em todas as estimações, a variável 
independente central é custo_alunoef, que consiste na razão da média do valor investido em educação, entre 
2013 e 2017, pela média do número de alunos do ensino fundamental, no mesmo período.  

Nas estimações a variável explicada e as variáveis explicativas estão em escala logarítmica, 
excetuando-se as variáveis qualitativas (dummies), portanto os modelos são do tipo log-lineares.  

A inclusão ou a exclusão de variáveis no modelo inicial objetiva verificar qual grupo de fatores que 
explica um melhor desempenho educacional de forma isolada ou em conjunto, e que construtos possuem 
significância estatística e estão de acordo com a literatura consultada. A medida para aferir a qualidade do 
ajustamento para as estimações quantílicas segue Koenker e Machado (1999) e consiste no pseudo  
R-quadrado [R1(τ), 0 ≤ R1(τ) ≥ 1], que é semelhante ao coeficiente de determinação (R2) do modelo linear 
de regressão tradicional, contudo R1(τ) é uma medida que avalia a qualidade do ajuste para um quantil 
específico em termos da soma ponderada de resíduos absolutos, enquanto o R2 avalia globalmente os 
modelos de regressão tradicionais para toda a distribuição condicional. 
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Cabe mencionar que nem todas as variáveis independentes verificadas ao longo da revisão 
bibliográfica e dos dados secundários foram incluídas no modelo, bem como não foram formulados todos 
os efeitos importantes, exigindo parcimônia na interpretação dos resultados.4  

O quadro 1 sistematiza as variáveis utilizadas, definições e fontes dos dados, sendo uma variável 
dependente (ideb17) e 18 regressores.  

 

Quadro 1 - Nomenclaturas, Definições e Fontes de Dados 
VARIÁVEIS DESCRIÇÃO FONTE 

DESEMPENHO EDUCACIONAL 
ideb17 Ideb de 2017 dos anos finais do ensino fundamental por município INEPb 

ATRIBUTOS SOCIOECONÔMICOS DOS ALUNOS 

homic 
Óbitos por tipo de ocorrência Categoria CID10 (X85 a X99, Y00 a Y09, por município, 
média entre 2013 e 2017 

DATASUS 

idhm  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 PNUD 
ifdm_saude Índice Firjan Municipal Saúde – 2016 FIRJAM 

med25m 
Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo  
por município - 2010 

PNUD 

ATRIBUTOS ASSOCIADOS AOS PROFESSORES 

afd 
Percentual de docentes com adequada formação à disciplina que ministra, em 2017,  
por município 

INEPb 

capacita Dummie capacitação dos professores (Q21, Prova Brasil 2017, Professor), por município INEPd 

cultprof 
Dummie capital cultural dos professores (Q38 a 43, Prova Brasil 2017, Professor),  
por município 

INEPd 

expprof 
Dummie tempo de experiência dos professores (Q13 a 15, Prova Brasil 2017, Professor),  
por município 

INEPd 

ATRIBUTOS ASSOCIADOS ÀS ESCOLAS 
atu Média de alunos por turma, em 2017, por município INEPb 

expdiretor 
Dummie tempo de experiência dos diretores (Q15 a 17, Prova Brasil 2017, Diretor),  
por município 

INEPd 

funcescola Dummie funcionamento das escolas (Q67 a 76, Prova Brasil 2017, Diretor), por município INEPd 
infra Dummie infraestrutura da escola (Q57 a 64, Prova Brasil 2017, Diretor), por município INEPd 
redrepr Dummie redução da reprovação nas escolas (Q42, Prova Brasil 2017, Diretor), por município INEPd 
tdi Taxa de distorção idade-série, em 2017, por município INEPb 

ATRIBUTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL 

custo_alunoef 
Valor médio investido em educação por município, entre 2013 e 2017, a valores de dez/2017, 
dividido pelo número médio de alunos do ensino fundamental, entre 2013 a 2017 

FNDE e 
INEPb  

perdocefet Percentual de docentes concursados/efetivos/estáveis sobre o total por município, em 2017 INEPb 

perceduc_total 
Percentual médio entre 2013 e 2017 das despesas com educação sobre o total das despesas 
públicas por município 

FNDE 

rem40h Remuneração média padronizada dos professores da rede municipal para 40 horas* INEPb 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
* Valores em reais de dezembro de 2014 corrigidos pelo IPCA (IBGE) até dezembro de 2017. 
 
Avançando a partir de Franco et al. (2007), neste artigo as variáveis dizentes com a qualidade escolar 

foram agrupadas em quatro vetores de parâmetros: 
1) características socioeconômicas dos alunos que consiste na influência do background familiar e 

do meio social no desempenho educacional, como estudo dos pais (med25m), condições de saúde 
(ifdm_saude), de desenvolvimento (idhm) e número médio de homicídios em nível municipal (homic). 

Aqui, espera-se que um maior nível educacional dos pais, melhores condições de saúde e de 
desenvolvimento nos municípios proporcionem um melhor desempenho dos alunos (MENEZES-FILHO;  
AMARAL, 2008; SOUZA, 2010; BETTI, 2016). Por outro lado, quanto maior o número de homicídios nos 
municípios, espera-se um efeito negativo no desempenho dos alunos (SILVEIRA et al., 2019).  

                                                 
4  Outros fatores relativos à escola, como a relação entre o número de docentes e o número de alunos e o clima escolar, relativos 
às condições contextuais, como grau de urbanização do município e garantia do mínimo constitucional na educação, bem como 
variáveis específicas em relação aos estudantes, como número de livros em casa e o número de irmãos, não foram incluídos nos 
modelos. Tal fato se deve ao escopo limitado deste trabalho, a qualidade dos dados e à disponibilidade de recursos.  
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2) características associadas aos professores a partir de um construto quantitativo, relativo ao 
percentual de docentes que ministram aulas conforme sua formação acadêmica (afd), e de três qualitativos, 
relativos à capacitação recebida, nos últimos dois anos, pelos professores com algum impacto na prática 
educacional (capacita), ao tempo de experiência dos professores (expprof) e ao capital cultural dos docentes 
por município (cultprof). Nessa variável de controle levaram-se em conta as respostas médias dos 
professores nos municípios aos seguintes quesitos no questionário da Prova Brasil de 2017: se no tempo 
livre, costuma ler jornais e revistas em geral; ler livros; ler sites na internet; frequentar bibliotecas; ir ao 
cinema; e ir a algum tipo de espetáculo ou exposição (teatro, museu, dança, música). 

Quanto maior o percentual de docentes com formação na área que lecionam as aulas, quanto maior 
o impacto das capacitações recebidas, quanto maior a experiência dos docentes e quanto maior o nível 
cultural dos professores, espera-se aulas melhor preparadas, com maior profundidade e conexões com 
outras áreas do ensino, se traduzindo, assim, num melhor desempenho dos alunos (SENGER; 2012;  
WINK, 2014; DOMICIANO; ALMEIDA, 2015).  

3) regressores dizentes com as escolas a partir da seleção de seis construtos que foram incluídos 
visando capturar a influência de processos escolares que podem impactar a qualidade da educação, vindo a 
mitigar um dos pontos que foram questionados no Relatório Coleman: duas variáveis quantitativas dizentes 
com a média de alunos por turma (atu) e taxa de distorção idade-série (tdi); e, quatro qualitativas, sendo 
uma dummie relacionada à experiência do diretor (expdiretor), outra relativa à existência e às condições de 
uso de espaços da escola (infra), como biblioteca, sala de leitura, quadra de esportes, dentre outros, à 
existência de ações nas escolas para a redução da reprovação dos alunos (redrepr) e a uma binária relativa 
ao funcionamento das escolas (funcescola). 

Cabe frisar, em relação a variável tdi, que corresponde a criança que não está na série/ano apropriado 
a sua idade, conforme Machado, Gonzaga e Firpo (2013), em turmas com maior dispersão idade-série as 
dificuldades de se implantaram projetos educacionais gerais são mais significativas, com reflexos negativos 
no aprendizado e, portanto, no desempenho dos alunos.  

Por outro lado, a variável funcescola indica a presença de um algum tipo de problema na escola, tal 
como, insuficiência de recursos financeiros, inexistência de professores para algumas disciplinas ou séries, 
carência de pessoal administrativo ou de apoio pedagógico (supervisor, coordenador, orientador 
educacional), falta de recursos pedagógicos, indisciplina por parte dos alunos, alta rotatividade dos docentes 
ou um alto número de faltas por parte dos professores e/ou dos alunos. 

Em relação aos sinais esperados, a literatura consultada índica que quanto menor o número de alunos 
por turma, menor a distorção idade-série, menor os problemas de funcionamento nas escolas, maior a 
experiência dos diretores, melhor a existência e as condições dos espaços escolares e maior o número de 
ações que visem mitigar a reprovação dos alunos, melhor o desempenho educacional (CADAVAL, 2010; 
SENGER, 2012; MACHADO; GONZAGA; FIRPO, 2013; SOARES; ALVES, 2013; FARIA; 
GUIMARÃES, 2015; VERNIER; BAGOLIN; JACINTO, 2015; PANASSOL, 2018). 

4) atributos de política municipal relacionados à gestão da educação nos sistemas municipais, como 
nível de investimento por aluno, percentual de professores com vínculo estável, remuneração dos 
professores e montante dos gastos em educação frente ao total das despesas nos respectivos municípios.  

Quanto às variáveis custo_alunoef e perceduc_total se espera que tenham relação positiva com o 
desempenho dos alunos, conforme Hyman (2017), Lafortune, Rothstein e Schanzenbach (2018), Jackson, 
Wigger e Xiong (2018) e Silveira et al. (2019). 

Registra-se que não é factível considerar o gasto público em educação de apenas um ano como 
variável explicativa do desempenho dos alunos no Ideb de 2017. O desempenho dos discentes decorre dos 
investimentos realizados ao longo do tempo, por isso levou-se em consideração os gastos médios entre 
2013 e 2017 (KROTH; GONÇALVES, 2014). Em outras palavras, o termo médio decorre do investimento 
médio em cada município nos quatro anos anteriores ao da realização do Ideb, tendo como premissa que o 
aluno que estava no 5º ano do ensino fundamental em 2013, se encontrava no 9º ano em 2017.  

Em relação ao construto perdocefet espera-se que quanto maior o percentual de docentes 
concursados/efetivos/estáveis sobre o total por município maior o desempenho escolar, seguindo Vernier, 
Bagolin e Jacinto (2015). Nesse mesmo sentido, quanto maior a remuneração média padronizada dos 
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professores da rede municipal para 40 horas maior a qualidade da educação (CADAVAL, 2010;  
WINCK, 2014). 

Por fim, nos modelos adicionou-se, também, uma variável que expressa outros fatores não 
observáveis como, por exemplo, a indisponibilidade de dados, que podem afetar a regressanda.  

 
4. ESTIMATIVAS ECONOMÉTRICAS 

Inicialmente, cabe referir que dos 2,25 milhões de alunos da educação básica nos 184 municípios 
cearenses constantes neste estudo, mais de 973 mil estavam matriculados no ensino fundamental das redes 
municipais (cerca de 43% do total), sendo que 440 mil discentes eram dos anos finais desse nível de ensino 
(pouco mais de 19% do total da educação básica do Estado). Esses municípios despenderam, em conjunto, 
R$ 6,88 bilhões, equivalentes a quase 34 % do total das receitas realizadas no ano de 2017. 

Já no Rio Grande do Sul, dos 1,9 milhão de alunos da educação básica nos 280 municípios gaúchos 
presentes nesta pesquisa, 572 mil estavam matriculados no ensino fundamental das redes municipais (pouco 
mais de 30% do total), sendo que 234 mil estavam nos anos finais desse nível de ensino (12,4% do total da 
educação básica do Estado). Esses municípios despenderam conjuntamente R$ 6,6 bilhões, equivalentes a 
25,8% do total das receitas realizadas no ano de 2017. 

A seguir, apresenta-se, nas figuras 1 e 2, a evolução e a distribuição do Ideb de 2015 e 2017 no 
Ceará e no Rio Grande do Sul, em nível municipal, respectivamente. 

 
Figura 1 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica por município do CE – 2015 e 2017 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
 

Figura 2 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica por município do RS – 2015 e 2017 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
Obs.: As áreas em branco nos mapas correspondem aos municípios sem informações para o Ideb. 
 
A observação das figuras 1 e 2, em conjunto com a análise exploratória dos dados, permite 

identificar que nos 181 municípios cearenses com dados nas duas edições do Ideb, em média, o indicador 
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aumentou 7,3% entre as avaliações, sendo que 141 tiveram um aumento médio de 10,4% (equivalentes a 
77,9% do total), 25 um decréscimo médio de 5,4% (equivalentes a 13,8% do total) e 15 mantiveram-se 
estáveis (8,3% do total). Por outro lado, em relação aos 195 municípios gaúchos com dados nas duas edições 
do Ideb, em média, o indicador aumentou 3,4% entre as avaliações, sendo que 111 apresentaram um 
aumento médio de 11,1% (equivalentes a 56,9% do total), 72 tiveram um decréscimo médio de 7,9% 
(equivalentes a 36,9% do total) e 12 se mantiveram estáveis (6,2% do total).  

Na tabela 1, as estatísticas descritivas (cinco medidas-resumo: média, desvio-padrão, mediana, 
mínimo e máximo) das variáveis presentes neste estudo para os Estados do Ceará e do Rio Grande do Sul, 
respectivamente. 

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas  
 CEARÁ  RIO GRANDE DO SUL 

Variáveis Média  Mediana Máx. Mín. 
Des. 

Padr. 
N. Obs. Média  Mediana Máx. Mín. 

Des. 
Padr. 

N. Obs. 

ideb17 4,91 4,80 7,20 4,00 0,53 184 4,57 4,60 6,40 2,60 0,71 280 
homic 24,24 5,40 1971,00 0,00 146,85 184 7,39 1,20 147,80 0,00 20,77 280 
idhm 0,62 0,61 0,75 0,54 0,03 184 0,72 0,73 0,80 0,59 0,04 280 
ifdm_saude 0,80 0,81 0,97 0,59 0,08 184 0,87 0,88 0,98 0,59 0,07 280 
med25m 18,47 17,79 45,93 9,13 5,56 184 24,42 23,54 48,42 5,29 8,36 280 
afd 30,11 29,60 63,40 5,20 12,23 184 58,93 59,90 90,00 23,40 13,73 280 
capacita 0,98 1,00 1,00 0,00 0,15 184 0,95 1,00 1,00 0,00 0,21 280 
cultprof 0,02 0,00 1,00 0,00 0,13 184 0,13 0,00 1,00 0,00 0,34 280 
expprof 0,78 1,00 1,00 0,00 0,41 184 0,82 1,00 1,00 0,00 0,39 280 
atu 24,23 24,10 36,60 15,30 3,50 184 18,61 18,50 29,40 8,90 3,83 280 
expdiretor 0,30 0,00 1,00 0,00 0,46 184 0,34 0,00 1,00 0,00 0,47 280 
funcescola 0,17 0,00 1,00 0,00 0,38 184 0,32 0,00 1,00 0,00 0,47 280 
infra 0,07 0,00 1,00 0,00 0,25 184 0,40 0,00 1,00 0,00 0,49 280 
redrepr 0,57 1,00 1,00 0,00 0,50 184 0,39 0,00 1,00 0,00 0,49 280 
tdi 22,21 21,85 43,10 3,80 8,53 184 30,18 30,15 56,80 5,70 9,27 280 
custo_alunoef 3398,19 3398,87 4684,84 1656,55 397,58 184 5955,69 5664,84 12041,23 3042,44 1434,95 280 
percdocefet 0,67 0,67 1,00 0,14 0,20 184 0,83 0,87 1,00 0,36 0,14 280 
perceduc_total 0,41 0,42 0,53 0,20 0,05 184 0,28 0,28 0,44 0,16 0,05 280 
rem40h 2097,05 2227,24 4856,72 0,00 916,30 184 4036,92 3975,75 9226,02 0,00 1274,34 280 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
Obs.: Fizeram parte da amostra todos os municípios com Ideb 2017 para os anos finais do ensino municipal e que 

possuíam informações disponíveis de valores investidos por aluno nesse nível de ensino. 
 
Em relação às variáveis socioeconômicas selecionadas nesta pesquisa, constatou-se que as 

condições médias dos alunos nos municípios gaúchos eram melhores do que as do Ceará, haja vista as 
médias das variáveis idhm, das condições básicas de saúde (proporção de atendimento adequado de pré-
natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis e internação sensível à atenção 
básica) e o percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo por município. Por 
fim, também chamou a atenção a média de homicídios no Ceará que chegava a ser quase três vezes a dos 
municípios do Rio Grande do Sul, o que poderia trazer efeitos deletérios na educação daquele Estado.  

Quanto aos grupos de variáveis associadas às características dos professores e das escolas, da mesma 
forma, excetuando-se os construtos capacita, tdi, funcescola e redrepr, nos demais os municípios gaúchos 
apresentaram melhores condições em termos médios do que os cearenses. Chamou a atenção a diferença 
significativa entre os Estados na variável infra, que diz respeito à existência e às condições de uso dos 
espaços escolares, como biblioteca, sala de leitura, quadra de esportes, laboratório de informática, 
laboratório de ciências, auditório, sala para atividades de música e sala para atividades de artes plásticas. A 
média aritmética nos municípios do Ceará era de apenas 0,07, enquanto que no estado sulista, a média dos 
sistemas municipais era 0,4. 

Quanto às variáveis de responsabilidade dos gestores municipais, os municípios do Ceará 
apresentaram melhor média apenas no construto percentual de despesas com educação frente ao total de 
despesas dos municípios (perceduc_total). Por outro lado, os sistemas municipais gaúchos pareciam estar 
mais preocupados em proporcionar melhores condições de trabalho aos professores, eis que as médias das 
remunerações padronizadas para 40h e o percentual de professores concursados/efetivos/estáveis eram 
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maiores do que no Estado cearense, bem como aplicavam mais recursos por aluno do ensino fundamental. 
Assim, era de se esperar que tais construtos contribuíssem positivamente para a qualidade educacional 
medida em termos de testes padronizados, no caso o Ideb 2017. 

Por fim, cabe ressaltar que, segundo dados do IBGE (2020), o Produto Interno Bruto per capita 
médio, no ano 2017, foi de R$ 10,7 mil nos municípios do CE e de R$ 33,7 mil nos municípios do Rio 
Grande do Sul, portanto mais de três vezes o do Estado nordestino.  

Em síntese, de uma maneira geral, os municípios gaúchos apresentaram melhores médias nos 
construtos relativos às escolas e aos professores, assim como, aplicaram mais recursos por aluno, possuíam 
melhor background socioeconômico e os seus sistemas municipais pareciam estar mais preocupados em 
fornecer melhores condições aos docentes em termos de estabilidade de vínculo profissional e em termos 
salariais. Por outro lado, os municípios do Ceará investiam mais em educação frente as despesas totais, 
proporcionavam mais ações de capacitação com efeitos positivos no aprendizado dos alunos, e possuíam 
ações que visavam reduzir a reprovação dos discentes, além de apresentarem menor dispersão dos dados 
em torno da média populacional, excetuando-se nas variáveis homic, ifdm_saude, expprof,  
redrepr e percdocefet. 

Contudo, há diferença significativa entre os dois Estados, em especial, quando se analisa a relação 
da variável dependente nesta pesquisa, ideb17, e a variável independente valor médio investido por aluno 
do ensino fundamental (custo_alunoef). No gráfico 1, as funções de densidade das distribuições teóricas 
dessas variáveis para o Ceará e para o Rio Grande do Sul.  

 
Gráfico 1 – Ideb 2017 e valor investido por aluno – CE e RS 

  
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
 
Constatou-se que o Ceará apresentava maior média (4,91) e menor desvio padrão (0,53) para o Ideb 

2017 em comparação ao Rio Grande do Sul (4,57 e 0,71, nessa ordem) e, quando analisados os dados das 
tabelas 1 e 2, verificou-se que a menor nota foi 4 e a maior, 7,2, enquanto que no Estado gaúcho foi 2,6 e 
6,4, respectivamente. Assim, os municípios do Ceará apresentavam melhor desempenho em termos de 
qualidade educacional, eram mais homogêneos, estando mais concentrados em torno da média. 

Por outro lado, os municípios gaúchos apresentavam um maior valor médio investido por aluno  
(R$ 5.955,69) e uma maior dispersão em torno da média (R$ 1.434,95), quando comparados aos sistemas 
municipais do Ceará (R$ 3.398,19 e R$ 397,58, respectivamente).  

Assim, uma primeira constatação, que parece ser possível fazer, é que não é somente o volume de 
recursos investidos por aluno que proporciona um melhor rendimento aos alunos, medido em termos de 
desempenho em testes padronizados.  

Ampliando-se essa análise, no gráfico 2 apresenta-se o valor investido por aluno/ano versus Ideb 
em cada um dos Estados presentes nesta pesquisa. Pela análise gráfica pode-se inferir que nos sistemas 
municipais do Ceará um maior valor investido por aluno não parece estar relacionado a um melhor 
desempenho educacional, enquanto que no Rio Grande do Sul uma melhor performance no Ideb parece 
estar vinculada a um maior gasto educacional por discente nos municípios. 

Ao se proceder a análise bivariada exposta no gráfico 2, em conjunto com as observações da 
amostra, constataram-se 39 municípios cearenses com um Ideb acima da média no Estado (4,91) e com um 
valor investido por aluno maior do que a média (R$ 3.398,19) e 53 municípios com um resultado abaixo 
da média no Ideb, embora tenham investido mais por aluno do que a média. Por outro lado, 37 municípios 
investiram menos do que o valor médio, mas alcançaram um Ideb maior do que a média do Estado. 
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Já no Rio Grande do Sul, verificaram-se 70 municípios com um Ideb acima da média no  
Estado (4,57) e com um valor investido por aluno maior do que a média (R$ 5.955,69) e 49 municípios 
com um resultado abaixo da média no Ideb, embora tenham investido mais por aluno do que a média. Por 
outro lado, 84 municípios investiram menos do que o valor médio, mas alcançaram um Ideb maior  
do que a média. 

 
Gráfico 2 – Valor investido por aluno/ano versus Ideb 2017 – CE e RS 

  
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
Obs.: eixo das abscissas em escala logarítmica, tendo sido adicionadas linhas de regressão aos gráficos. 
 

Quanto aos resultados das estimações econométricas, inicialmente, foi elaborada uma matriz de 
correlações entre as variáveis explicativas presentes nos modelos utilizando-se como critério de avaliação 
um intervalo entre -0,7 e 0,7, sem que tenha havido evidência de multicolinearidade. 

Os resultados da estimação dos coeficientes de regressão das variáveis nos diferentes modelos 
podem ser vistos na tabela 2. Os valores entre parênteses se referem ao t-estatístico de cada variável e a 
contribuição das variáveis explicativas nos diversos modelos pode ser avaliada a partir da análise do 
coeficiente pseudo R-quadrado. Nem todas variáveis apresentaram coeficientes estimados significativos e 
com sinais esperados.  

Os dez modelos estimados por regressões quantílicas com base no quartil de ordem p = 0,5 
(mediana) têm como variável explicativa central custo_alunoef, em logaritmo natural, e a mesma variável 
dependente (ideb17), variando entre eles os grupos específicos de construtos relacionados pela literatura 
como associados à qualidade educacional, a saber, variáveis socioeconômicas, relativas aos professores, às 
escolas e as de responsabilidade dos gestores municipais (modelos 1 a 4 e 6 a 9, nessa ordem). Os modelos 
5 e 10 objetivam capturar o impacto desses grupos específicos de variáveis independentes sobre a variável 
dependente de forma conjunta. 

Primeiramente, utilizou-se o teste de Wald, seguindo Koenker e Machado (1999), que possibilita 
desde testes simples sobre um único coeficiente até testes conjuntos sobre todos os coeficientes e para 
diferentes quantis. Assim, verificou-se se os modelos possuíam significância estatística global, ou seja, se 
todos os coeficientes são iguais a zero (hipótese nula), contra a hipótese alternativa de que pelo menos um 
deles seja diferente de zero. Nos dez modelos, o p-valor encontrado foi 0,0000, isto é, não se pode aceitar 
a hipótese nula de que todos os parâmetros em conjunto são iguais a zero, podendo-se, assim, afirmar que 
os modelos existem como um todo.  

Em relação aos municípios do Ceará, no modelo 1, em que são consideradas somente as 
características dos alunos, exceto a variável ifdm_saude, uma proxie da saúde municipal, que não é 
estatisticamente significativa, as demais são significativas a 1% e apresentam sinais esperados, excetuando-
se a proxie para o nível de educação dos pais (med25m).  

Em relação a essa variável, que consiste nos anos de educação média daqueles maiores de 25 anos 
em cada município no Censo de 2010, esperava-se que tivesse relação positiva com o desempenho dos 
alunos de acordo com Menezes-Filho e Amaral (2008). Contudo, o achado pode estar refletindo um nível 
de escolaridade mais baixo das famílias que colocam seus filhos nas redes municipais cearenses, em linha 
com os resultados encontrados por Panassol (2018) para a mesma variável, num estudo para os municípios 
gaúchos em relação ao desempenho dos alunos no Ideb de 2015. 

No modelo 2, são considerados apenas os vetores dizentes com as características dos docentes e 
somente as dummies capacita e expprof são significativas estatisticamentes a 5%, contudo apenas a 
primeira apresentou sinal esperado. Em relação ao tempo de experiência dos professores não parecer 
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influenciar nos resultados do Ideb de 2017, em linha com os achados de Menezes-Filho e Pazello (2007), 
pode advir do fato de que professores com menor experiência tenham terminado suas formações há menos 
tempo, portanto estariam melhores treinados e capacitados, além de estarem mais engajados e 
entusiasmados com a profissão (PANASSOL, 2018).  

No modelo 3, que analisa o grupo de características escolares, somente as variáveis redrepr e tdi 
são significativas estatisticamente a 10%, pelo menos, além de terem apresentado sinais esperados. Em 
relação ao grupo de atributos relativos à política municipal (modelo 4), somente o construto perdocefet é 
estatisticamente significativo 10%, mas não apresentou sinal esperado, talvez indicando que a natureza do 
vínculo laboral do professor não é uma condição que venha a afetar o desempenho dos alunos, em linha 
com os achados de Domiciano e Almeida (2015). Por fim, no modelo 5, que leva em consideração o 
conjunto de variáveis dizentes com a qualidade escolar, somente as variáveis tdi, expprof e med25m são 
significativas estatisticamente a 1%, 5% e 10%, respectivamente, e somente a primeira apresentou sinal 
esperado em linha com Soares e Alves (2013). 

 

Tabela 2 – Estimação dos Modelos 
 CEARÁ RIO GRANDE DO SUL 

VARIABLE 
Mod1 Mod2 Mod3 Mod4 Mod5 Mod6 Mod7 Mod8 Mod9 Mod10 
(RQ – 
socio) 

(RQ – 
prof) 

(RQ – 
escola) 

(RQ – 
gestao) 

(RQ - 
med) 

(RQ – 
socio) 

(RQ – 
prof) 

(RQ – 
escola) 

(RQ – 
gestao) 

(RQ - 
med) 

c 3,526* 1,113 1,447** 0,298 1,662** 2,265* 0,426 1,691* 0,224 2,061* 
(3,952) (1,341) (2,040) (0,343) (2,091) (3,486) (0,826) (4,489) (0,377) (3,689) 

log(homic) -0,027*    -0,010 -0,026*    -0,019** 
(-2,806) (-1,262) (-3,047) (-2,070) 

log(idhm) 1,803*    0,384 1,480*    1,044* 
(3,565) (0,815) (3,936) (2,720) 

log(ifdm_saude) 
0,052    0,046 0,349*    0,160 

(0,562) (0,496) (2,657) (1,315) 

log(med25m) -0,273*    -0,128*** -0,063    -0,026 
(-3,407) (-1,738) (-0,833) (-0,392) 

log(afd)  -0,027   -0,013  0,136*   0,029 
(-1,450) (-0,713) (2,622) -0,798 

capacita  0,158**   0,072  -0,098**   -0,125* 
(2,527) (1,513) (-2,116) (-3,892) 

cultprof  -0,022   -0,039  0,011   -0,037 
(-0,637) (-1,002) (0,269) (-0,970) 

expprof  -0,066**   -0,052**  0,014   0,018 
(-2,220) (-2,411) (0,416) (0,770) 

log(atu)   0,017  0,016     0,038 
(0,254) (0,208) (0,622) 

expdiretor   -0,013  -0,012   0,005  -0,014 
(-0,748) (-0,620) (0,224) (-0,732) 

funcescola   -0,044  -0,039   -0,034  -0,033 
(-1,642) (-1,626) (-1,361) (-1,645) 

infra   -0,046  0,021   0,039***  0,008 
(-1,309) (0,545) (1,900) (0,416) 

redrepr   0,033***  0,006   0,053**  0,029 
(1,790) (0,321) (2,282) (1,398) 

log(tdi)   -0,103*  -0,087*   -0,206*  -0,157* 
(-4,355) (-3,392) (-7,220) (-5,199) 

log(custo_alunoef) 
-0,028 0,055 0,048 0,144 0,038 0,001 0,072 0,039 0,054 -0,012 

(-0,316) (0,564) (0,545) (1,311) (0,547) (0,008) (1,220) (0,998) (0,928) (-0,276) 

log(percdocefet)    -0,046*** -0,002    -0,018 -0,010 
(-1,734) (-0,067) (-0,304) (-0,186) 

log(perceduc_total)    0,011 -0,125    -0,184** 0,102 
(0,177) (-1,280) (-2,453) (1,583) 

log(rem40h)    0,013 0,041    0,072*** 0,066*** 
(0,384) (1,331) (1,889) (1,727) 

Pseudo R-Squared 0,0843 0,0553 0,1521 0,0274 0,2506 0,2077 0,0356 0,2393 0,0360 0,3708 
Teste Wald –  

H0: βj = 0 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Jarque-Bera (prob) 0,0001 0,0000 0,0006 0,0000 0,1066 0,0035 0,0654 0,0063 0,1005 0,0508 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 
Onde: t-estatístico entre parênteses. 
*, ** e *** indicam significância a 1% (2,58), 5% (1,96) e 10% (1,64), respectivamente. 
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Quanto a variável explicativa de interesse desta pesquisa, custo_alunoef, como visto, em nenhum 
modelo foi estatisticamente significativa para os dados dos municípios cearenses. Quanto ao sinal, no 
modelo 1 apresentou relação negativa com a qualidade educacional medida em termos do Ideb 2017, ou 
seja, um aumento no valor médio investido por aluno não parece implicar numa melhora do desempenho 
escolar estando em linha com os resultados de estudos com os Menezes-Filho e Amaral (2008). Por outro 
lado, nos demais modelos, apresentou relação positiva com o Ideb, isto é, um aumento no valor médio 
investido por aluno parece implicar num aumento no desempenho dos alunos, estando em linha com estudos 
como os de Kroth e Gonçalves (2014), Jackson, Wigger e Xiong (2018) e Politi e Reis (2019). 

Quanto a análise da magnitude dos coeficientes da variável custo_alunoef nas estimações realizadas 
para os municípios do Ceará, constata-se que, conforme os modelos foram sendo modificados, ela se 
alterou, passando de -0,028, no modelo 1, que considera apenas as variáveis relativas ao background dos 
alunos, para 0,144, na regressão 4, quando são consideradas apenas as variáveis relativas à gestão da 
educação nos sistemas municipais, mas no modelo 5, que leva em conta os quatro grupos específicos de 
variáveis independentes em conjunto, houve uma redução para 0,038. Pode-se concluir que o impacto dos 
investimentos em educação por aluno sobre o desempenho escolar é insignificante em termos econômicos, 
além de não ter apresentado significância estatística, indicando que estes recursos parecem ter influenciado 
muito pouco o desempenho escolar medido pelo Ideb no exercício de 2017, nos municípios cearenses. 

Comparando os pseudo R-quadrado dos quatro modelos referentes aos distintos grupos de variáveis 
dizentes com a qualidade escolar, o modelo 3, que leva em conta apenas as características selecionadas das 
escolas, é o que melhor explica o desempenho dos alunos cearenses no Ideb 2017 vis-à-vis com o modelo 
1, que leva em conta apenas o background dos alunos. 

Em relação as estimações feitas com os dados dos municípios do Rio Grande do Sul, no modelo 6, 
as variáveis homic, ifdm_saude e idhm são estatisticamente significativas a 1%, além de apresentarem sinal 
esperado estando em linha com Souza (2010), Betti (2016) e Silveira et al. (2019). 

No modelo 7, somente as variáveis afd e capacita são significativas estatisticamente a pelo menos 
5%, todavia o construto qualitativo relativo à capacitação recebida, nos últimos dois anos, pelos professores 
com algum impacto na prática educacional não apresentou sinal esperado, ou seja, tais ações parecem não 
influenciar a qualidade educacional dos docentes gaúchos, não corroborando achados de Senger (2012). 
Por outro lado, a formação adequada dos professores parece captar a qualidade do professor, refletindo a 
sua capacidade de agregar maior conhecimento aos alunos, não estando em linha com Hanushek, Rivkin e 
Kain (2005), mas corroborando os achados de Domiciano e Almeida (2015), a partir de evidências para os 
municípios paraibanos em termos de cumprimentos das metas do Ideb de 2011. 

Em relação às características escolares (modelo 8), os construtos infra, redrepr e tdi são 
significativos estatisticamente e apresentaram sinais esperados, de acordo com Soares e Alves (2013) e 
Panassol (2018). Ou seja, a existência e as condições de uso dos espaços da escola (infra), como biblioteca, 
sala de leitura, quadra de esportes, dentre outros, a existência de ações nas escolas para a redução da 
reprovação dos alunos (redrepr) e menor distorção idade-série (tdi) parecem proporcionar melhor 
desempenho dos alunos gaúchos medido em termos do Ideb 2017. 

Por fim, no grupo de atributos relativos à política municipal (modelo 9), somente as variáveis 
rem40h e perceduc_total apresentaram significância estatística a 5%, pelo menos, mas apenas a primeira 
apresentou sinal esperado, em linha com os achados de Cadaval (2010) e Senger (2012). Quanto a segunda 
variável, despesas maiores com educação frente ao total nos municípios não parece indicar melhores 
resultados em termos de desempenho educacional dos alunos. 

No modelo 10, que considera os diferentes grupos de variáveis explicativas selecionadas, somente 
os construtos homic, idhm, tdi e rem40h apresentaram significância estatística e sinais esperados. Além 
dessas, a variável capacita também apresentou significância estatística, mas não apresentou sinal esperado, 
corroborando o achado do modelo 7 para esse construto. 

Quanto a variável explicativa de interesse dessa pesquisa, custo_alunoef, como visto, em nenhum 
modelo foi estatisticamente significativa para os dados dos municípios gaúchos. Quanto ao sinal, no modelo 
10 apresentou relação negativa com a qualidade educacional medida em termos do Ideb 2017, ou seja, um 
aumento no valor médio investido por aluno não parece implicar numa melhora do desempenho escolar 
estando em linha com os resultados de estudos com os Menezes-Filho e Amaral (2008). Por outro lado, nos 
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demais modelos (6 a 9), apresentou relação positiva com o Ideb, isto é, um aumento no valor médio 
investido por aluno parece implicar num aumento no desempenho dos alunos, estando em linha com estudos 
como os de Kroth e Gonçalves (2014), Hyman (2017), Lafortune, Rothstein e Schanzenbach (2018) e 
Silveira et al. (2019). 

Quanto a análise da magnitude dos coeficientes da variável custo_alunoef nas estimações realizadas 
para os municípios gaúchos, constata-se que, conforme os modelos foram sendo modificados, ela se alterou, 
passando de 0,001, no modelo 6, que considera apenas as variáveis relativas ao background dos alunos, 
para 0,072, na regressão 7, quando são consideradas apenas as variáveis relativas às características dos 
professores, mas no modelo 10, que leva em conta os quatro grupos específicos de variáveis independentes 
em conjunto, houve uma redução para -0,012. Pode-se concluir que o impacto dos investimentos em 
educação por aluno sobre o desempenho escolar é insignificante em termos econômicos, além de não ter 
apresentado significância estatística, indicando que estes recursos parecem ter influenciado muito pouco no 
desempenho escolar medido pelo Ideb no exercício de 2017, nos municípios gaúchos. 

Comparando os pseudo R-quadrado dos quatro modelos referentes aos distintos grupos de variáveis 
dizentes com a qualidade escolar, o modelo 8, que leva em conta apenas as características selecionadas das 
escolas, é o que melhor explica o desempenho dos alunos do Rio Grande do Sul no Ideb 2017 vis-à-vis com 
o modelo 6, que leva em conta apenas o background dos alunos. 

Contudo, algumas considerações devem ser feitas em relação aos resultados encontrados para os 
municípios cearenses e gaúchos. Quanto ao construto qualitativo experiência dos diretores (expdiretor) não 
ter qualquer efeito sobre o desempenho dos alunos, pode indicar que outros atributos relacionados a esses 
profissionais podem estar influenciando o resultado educacional dos alunos, mas que não estão presentes 
nesta pesquisa, como a existência de critérios de atribuição de turmas aos professores e de ações para a 
redução das taxas de abandono.  

Da mesma forma, a não significância estatística para a variável funcescola indica que a presença de 
um algum tipo de problema na escola, tal como, insuficiência de recursos financeiros, inexistência de 
professores para algumas disciplinas ou séries, carência de pessoal administrativo ou de apoio pedagógico 
(supervisor, coordenador, orientador educacional), falta de recursos pedagógicos, indisciplina por parte dos 
alunos, alta rotatividade dos docentes ou um alto número de faltas por parte dos professores e/ou dos alunos, 
não tem qualquer efeito sobre o desempenho dos alunos cearenses e gaúchos. 

Outro construto que é muito citado na literatura econômica como importante para o desempenho 
educacional, mas que não apresentou significância estatística em nenhum dos modelos é o tamanho da 
turma, ou seja, tanto nos municípios cearenses quanto nos gaúchos turmas maiores não impactam 
negativamente o desempenho escolar dos seus alunos. 

Considerando-se apenas a magnitude em módulo dos coeficientes estimados no modelo 5 com 
significância estatística relacionados às condições socioeconômicas dos alunos tem-se |0,128| e os 
relacionados às escolas e às características dos professores |0,139|, constata-se, então, que há outros 
construtos que impactam o desempenho escolar além do background dos alunos, estando em linha com os 
achados da literatura da eficácia escolar (BROOKE; SOARES, 2008; DIAZ, 2012), contudo não se pode 
afirmar que recursos investidos não façam diferença, ainda mais num país com desigualdades sociais  
como o Brasil. 

De forma contrária, para os municípios gaúchos constantes no presente estudo, quando se considera 
apenas a magnitude em módulo dos coeficientes estimados com significância estatística no modelo 10, os 
relacionados às condições socioeconômicas dos alunos gaúchos montam |1,063|, enquanto os relacionados 
às escolas, às gestões municipais e às características dos professores |0,348|, dessa forma, parecendo indicar 
que os principais determinantes do desempenho educacional nos municípios do Rio Grande do Sul são as 
características socioeconômicas dos alunos, estando em linha com a literatura da economia da educação 
(HANUSHEK, 1986; MENEZES-FILHO, 2007; PALERMO; SILVA; NOVELLINO, 2014; SANTOS; 
MARIANO; COSTA, 2018).  

Por fim, vale mencionar que o ajustamento dos modelos 5 e 10 para cada quantil condicional permite 
a análise ao longo da distribuição da variável dependente (ideb17), assim enriquecendo o conhecimento 
sobre as variáveis que importam para a qualidade educacional e proporcionando ganho de decisão de 
política pública. Dessa forma, pode-se testar se há ou não relação significativa entre os gastos públicos em 
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educação e a qualidade educacional nos municípios, segundo as notas no Ideb 2017 sejam maiores ou  
menores (MENEZES-FILHO; AMARAL, 2008). 

Na figura 3, a partir de regressoras selecionadas, uma para cada grupo de variáveis dizentes com a 
qualidade educacional, evidencia-se que os coeficientes estimados relacionados ao background familiar 
(med25m) para os quantis mais altos dos municípios gaúchos são consistentemente mais altos que aqueles 
estimados para os quantis mais baixos, ao contrário do que ocorre para os municípios cearenses. Já os 
coeficientes da variável relativa aos professores (afd) e as escolas (tdi) são maiores nos quantis mais altos 
no Ceará do que no Rio Grande do Sul, confirmando que os fatores escolares contribuem mais com o 
desempenho dos alunos nos municípios cearenses do que nos gaúchos.  

 
Figura 3 – Coeficientes estimados por quantil  

  
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa (2020). 

 
Por fim, em relação à variável custo_alunoef, atributo de gestão da educação nos sistemas 

municipais, os coeficientes estimados são maiores nos quantis com menores notas que aqueles estimados 
para os quantis mais altos nos municípios do Ceará, enquanto que para os municípios do Rio Grande do 
Sul constata-se relativa estabilidade ao longo dos quantis condicionais do Ideb 2017.  

Em resumo, os resultados acima fornecem informações importantes sobre as disparidades nas notas 
obtidas no Ideb de 2017 entre o Ceará e o Rio Grande do Sul, em especial a evidência de que a escola faz 
mais diferença para a qualidade educacional do que fatores socioeconômicos nos municípios do Estado 
nordestino, enquanto os atributos clássicos na literatura da economia da educação relacionados ao 
background dos alunos são os construtos mais significativos nos municípios gaúchos. 

 
5. CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou analisar o diferencial de desempenho dos anos finais do ensino fundamental 
das redes municipais de ensino cearenses e gaúchas por meio dos seus resultados em diferentes quantis da 
distribuição das notas do Ideb 2017, a partir do uso de estimadores por Regressões Quantílicas (RQ) e de 
informações sobre insumos e condições de ensino-aprendizagem, como infraestrutura escolar, formação 
adequada dos professores, experiência de diretores e professores e existência de ações para redução de 
reprovação, dentre outros fatores elencados pelos referenciais teóricos da economia da educação 
(HANUSHEK, 1986, 1997, 2003, 2016, 2020) e da eficácia escolar (FRANCO et al., 2007) como 
determinantes da qualidade educacional.  

A principal evidência deste estudo é que a maior parte do diferencial de desempenho no Ideb 2017 
dos anos finais do ensino fundamental das redes municipais gaúchas é explicada pelo bakcground dos 
alunos, corroborando estudos nacionais e internacionais da economia da educação sobre o tema, enquanto 
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que para os municípios cearenses as características das escolas e dos professores são os fatores que mais 
contribuem para o desempenho escolar, em linha com os estudos da eficácia escolar.  

Tais evidências parecem confirmar, também, o Efeito Heyneman-Loxley, tendo em vista que a 
exposição às características das escolas e dos educadores seriam aspectos preponderantes na proficiência 
dos alunos dos municípios do Ceará, enquanto que, nos municípios do Rio Grande do Sul, com uma renda 
per capita três vezes maior do que a do Estado nordestino, a preponderância do impacto no desempenho 
educacional se dá a partir do perfil socioeconômico dos discentes (HEYNEMAN; LOXLEY, 1983). 

A revisão da literatura da economia da educação indica que os estudos empíricos se concentram em 
itens que podem ser diretamente controlados ou afetados pelos formuladores de políticas públicas, contudo 
o simples aumento dos valores gastos em educação não parece indicar uma educação de melhor qualidade. 
Nesse sentido, parece que há outros fatores que melhoram os resultados educacionais, mas que não estão 
presentes neste estudo, como a dedicação exclusiva dos docentes para o ensino, incluindo uma maior carga 
horária semanal dedicada às atividades extraclasse (formação e estudo, planejamento, produção de recursos 
didáticos etc.) e a utilização dos mais variados recursos pedagógicos em sala de aula, como exibição de 
documentários, emprego da internet para pesquisas ou de revistas informativas.  

Também, outros fatores relacionados às escolas e aos professores como a existência de estratégias 
eficazes de ensino ou para redução de abandono escolar, existência de autonomia pedagógica, fornecimento 
de merenda escolar e de livro didático, podem influir nos resultados educacionais, conforme literatura 
consultada da eficácia escolar, mas que por limitação de escopo não foram aqui considerados. Igualmente, 
não foram incorporadas as recentes evidências acerca das habilidades socioemocionais, como 
conscenciosidade e amabilidade, além de outros mecanismos não cognitivos, para explicar a relação entre 
ambiente familiar e proficiência escolar, que vão além do nível educacional dos pais ou da renda familiar 
(MENEZES-FILHO, 2007; COSTA; LAVINAS; SANTOS, 2018; CARLOS, 2018).  

De qualquer forma, constituem agenda de pesquisa no sentido de avançar na investigação dos 
determinantes do diferencial de rendimento escolar dos municípios cearenses, em especial para fornecer 
subsídio aos formuladores de políticas públicas, além da expansão quantitativa da escolarização, que parece 
não ter levado em conta a igualdade de rendimento, a julgar pelos resultados aqui encontrados em relação 
aos quantis do Ideb 2017. Não resta dúvida de que recursos financeiros são fundamentais, em especial para 
a expansão e a manutenção do ensino, todavia o processo educacional é cumulativo, e estabelecer uma 
metodologia que capte esse efeito transversal deve estar na agenda de pesquisa do economista.  

Os achados deste trabalho parecem indicar que deve haver uma maior mobilização das diversas 
esferas de governo, da academia e da sociedade em geral para uma melhoria efetiva da qualidade 
educacional, em especial, a partir dos possíveis efeitos deletérios da pandemia do Covid-2019 sobre uma 
geração de crianças no sentido do aumento da já tão perversa desigualdade educacional brasileira. O 
caminho tomado pelos municípios do Ceará parece indicar que investimentos nas escolas e nos professores 
fazem a diferença. 
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