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Resumo: A presente pesquisa objetivou analisar se o valor investido em educação resulta num 
maior desenvolvimento socioeconômico e educacional dos municípios do Estado do Paraná, e 
avaliar o valor de investimento necessário para que os municípios tenham uma melhora em 
seus indicadores. Analisou-se municípios do Estado do Paraná, levantando o valor investido 
em educação entre os anos de 2009 e 2015, divididos pela quantidade de alunos matriculados 
na rede municipal de ensino público. Foram definidos incialmente 62 municípios como 
amostra, sendo 31 com os maiores investimentos e 31 municípios com os menores 
investimentos. Para analisar os resultados socioeconômicos, foi utilizado o índice de 
desempenho municipal do IPARDES, o IPDM, dentro os anos de 2010 e 2015 e para os 
resultados educacionais usou-se as notas do IDEB dos anos entre 2009 e 2015.  A pesquisa é 
classificada como descritiva e documental, com amostragem não-probabilística. Como 
método para analisar a influência do investimento em educação em resultados 
socioeconômicos e educacionais, foi utilizado o estudo da correlação e para mensurar o valor 
monetário de investimento necessário para se obter um retorno nos índices socioeconômicos e 
educacionais, a regressão. O resultado da pesquisa demonstrou que existe correlação com 
significação moderada, na influência do investimento em educação e que o valor monetário de 
investimento para obtenção de crescimento em conjunto dos índices do IPDM e IDEB, foi de 
aproximadamente cinco mil reais. A pesquisa concluiu que para existir maior influência entre 
investimento em educação e resultados, é necessário maior critério e rigor no investimento, 
analisando as necessidades, aplicando de forma mais concisa e alinhada com os objetivos e 
que um estudo detalhado do investimento em educação de municípios, pode elucidar motivos 
para que levem a maior qualidade nos gastos públicos e consequente crescimento dos 
resultados. 
Palavras-chave: Investimento em Educação; Gastos Públicos; Qualidade do Gasto Público. 

1 INTRODUÇÃO 
A desigualdade socioeconômica é um fenômeno constante em território brasileiro, 

devido à extrema diferença espacial, social e econômica entre as regiões, estados e 
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municípios. De acordo com dados divulgados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH), elaborado pelas Nações Unidas no ano de 2017, o Brasil é o décimo país com maior 

desigualdade em nível mundial, sendo o terceiro mais desigual no continente sul-americano.  

De acordo com os estudos de Alessina e Perotti (1994), analisar o efeito do dinheiro 

público investido nas áreas demandadas pela população se faz fundamental para uma 

discussão de como a melhor gestão dos gastos públicos impacta positivamente nos índices de 

desenvolvimento humano e nos índices de renda e qualidade de vida.     

Rezende, Slomski e Corrar (2005) abordam a respeito da importância da eficiência e 

qualidade do gasto público em relação aos índices de desenvolvimento dos municípios, e 

concluem que os municípios que possuem maiores investimentos e melhores índices de 

desenvolvimento não possuem uma relação linear, sendo que outros fatores devem ser levados 

em consideração. Estudos publicados por Maciel (2013), e Andrade, Teixeira e Fortunato 

(2014) constataram que os investimentos em educação, em alguns casos, são primordiais para 

os resultados positivos em índices sociais e econômicos, pois quanto maior os investimentos 

em educação, melhores serão os resultados sociais e econômicos da população. 

O investimento na educação é um fator que tem participação direta no 

desenvolvimento socioeconômico da população. Pesquisa realizada pela OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), revela que o valor investido em educação 

no Brasil, se analisados pelo percentual do PIB, são maiores que diversos países 

desenvolvidos, sendo 5,70% de todo o PIB. Por outro lado, se levar em conta o valor 

investido por aluno matriculado nas escolas brasileiras, o Brasil investe por ano apenas US$ 

2,7 mil, sendo que a média dos países estudados é de aproximadamente US$ 9,5 mil. 

Dados divulgados em 2013 pelas Nações Unidas apontam o Brasil apenas na 79ª 

posição no índice de educação. Dados da OCDE coletados em 2011, indicam que somente 

12,74% da população brasileira possui formação em nível superior. Dados do PISA 

(Programme for International Student Assessment), divulgados em 2015, revelam resultados 

que o deixaram o Brasil nas últimas colocações nos níveis de ensino de Ciência, Leitura e de 

Matemática.  

Ao analisar os municípios do Estado do Paraná, pode-se constatar uma boa qualidade 

na educação e índices de desenvolvimento socioeconômico de destaque, embora não esteja 

entre os maiores financiadores da educação, se comparado a outros estados brasileiros. 
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O estado do Paraná possui o segundo melhor índice de qualidade de ensino, apontado 

pelo IOEB (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira), sendo que evoluiu de 4,5 para 

5,0 entre 2015 e 2017. O nível de desigualdade socioeconômica no Paraná é um dos menores 

do Brasil, segundo estudo do IBGE, com dados coletados em 2016 e publicados em 2017, o 

Paraná é o quinto estado com menos desigualdade no Brasil. Conforme estudo do PNUD, no 

ano de 2010 o Paraná aparecia com o quinto melhor IDH entre os estados brasileiros, bem 

como também alcançava a mesma posição no indicador de educação do estudo.  

No que tange os investimentos em educação, segundo levantamento de 2013 

realizado pelo site Terra, o valor investido por aluno no Estado do Paraná, não obtêm 

destaque em nível nacional, aparecendo apenas na 15ª colocação na classificação.  

Assim, o presente trabalho buscou responder a seguinte pergunta: “O valor investido 

em educação resulta num maior desenvolvimento socioeconômico e educacional de 

municípios do Estado do Paraná? Quanto, em média, devem os municípios investirem para 

um melhor retorno? ”. 

 O objetivo geral desta pesquisa é analisar se o valor investido em educação resulta 

num maior desenvolvimento socioeconômico e educacional de municípios do Estado do 

Paraná, analisando o valor investido em educação com os resultados do IDEB e IPDM, e 

também avaliar o valor do investimento necessário para que os municípios tenham uma 

melhora em seus indicadores.  

 Para atingir tal objetivo, utilizou-se como metodologia a correlação e regressão, com 

dados expostos do valor investido em educação e índices de desenvolvimento 

socioeconômicos e educacionais, compreendendo os exercícios de 2009 a 2015 e de 2010 a 

2015, respectivamente. 

Estruturou-se a pesquisa nas seguintes sessões: A partir desta com introdução com 

tema, problema e objetivos; na segunda discorre a revisão da literatura; na terceira apresenta-

se os procedimentos metodológicos utilizados para no desenvolvimento da pesquisa; na quarta 

sessão são apresentadas as análises dos resultados obtidos; e na quinta e ultima sessão, 

conclui-se o estudo e apresenta-se sugestões para futuras pesquisas.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta sessão é apresentada a fundamentação teórica utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa, apesenta-se a contabilidade pública, o orçamento público, o controle dos gastos 

públicos, o desenvolvimento socioeconômico e o financiamento do investimento da educação. 
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2.1 CONTABILIDADE PÚBLICA  

Segundo Mota (2005), a Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade que coleta, 

registra e controla os atos da Administração Pública. Ela está diretamente ligada à gestão dos 

recursos públicos, acompanhando e demonstrando a execução do orçamento. É de 

fundamental importância qua o gestor público tenha planejamento do orçamento em seu 

mandato, a fim de atender as expectativas e necessidades da população. 

Para Silva (2008), a elaboração do orçamento governamental recai sobre o poder 

executivo, que propõe, e o poder legislativo, que analisa, aprova e fiscaliza a execução do 

orçamento. A partir da Constituição de 1988, o chefe do poder Executivo instituiu 

instrumentos legais básicos de planejamento e controle, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA). 

O PPA, segundo Silva (2008), tem o período de vigência de quatro anos, a ser 

contado a partir do exercício financeiro seguinte ao da posse do mandatário, e se finda no 

primeiro exercício financeiro do mandato seguinte. O PPA deve estabelecer, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública durante o período de 

vigência, ajustado anualmente. Conforme o mesmo autor, a LDO deve compreender metas e 

prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual e 

dispor sobre as altereções na legislação tributária.  

Conforme Silva (2008) a LDO articula o PPA e a LOA e, portanto deve ser decretada 

a cada exercício financeiro antes da preparação da LOA. Conforme Silva (2008), a terceira 

peça operacional é a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Nela deve conter o 

detalhamento das receitas e despesas referentes ao período de um ano, portanto, a LOA 

deverá ser compatível com o PPA e com a LDO. 

Na administração pública a receita esta relacionada ao processo de arrecadação, e 

tem fundamental importância no processo desisório do gestor público e na manutanção dos 

serviços. As receitas são classificadas em dois grupos: Orçamentárias e Extraorçamentárias. 

Conforme Araújo e Arruda (2009), Receita Orçamentária representa valores constantes do 

orçamento, tais como tributos, tranferências, alienações, rendas, amortização de emprétimos, 

etc.  

As Receitas Orçamentárias são classificadas economicamente em Correntes e de 

Capital. Receitas Correntes são definidas como entradas dos recursos financeiros provenientes 

das atividades realizadas pelo poder público, essas receitas não provêm de uma mudança no 
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patrimônio estatal e são destinadas a financiar as Despesas Correntes. As Receitas de Capital 

são as provenientes da realização de recursos financeiros sendo destinados à formação de um 

bem de capital.  

As Despesas Públicas, conforme Araújo e Arruda (2009) são gastos destinados à 

execução dos serviços públicos, aumentos patrimoniais, restituições e pagamentos de 

importâncias recebidas, e são fixados em Lei Orçamentaria. São classificadas de acordo com a 

categoria econômica em Orçamentária e Extraorçamentária. As Despesas Orçamentárias 

dependem de autorização legislativa para serem realizadas e não podem se efetivar sem 

crédito orçamentário correspondente. Estas despesas públicas podem ser subdivididas em 

despesas Correntes e de Capital. 

Despesas Correntes são de cunho operacional e destinado para a manutenção dos 

equipamentos e funcionamento do orgão governamental. As Despesas de Capital são aquelas 

que contribuem para a aquisição ou formação de um bem de capital, estas despesas são 

realizadas pelo ente público com a inteção de criar ou adquirir bens de capital.  

Despesas Extraorçamentárias, segundo Araújo e Arruda (2009), são despesas 

provenientes de Receitas Extraorçamentárias, que independem da autorização do Poder 

Legislativo. Exemplos deste tipo de despesa são os pagamentos de restos a pagar de 

exercícios anteriores, juros, empréstimos decorrentes de antecipação da receita, etc.  

2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 

Segundo Silva (2008) o orçamento público é a expressão das receitas e despesas de 

uma organização em um período, geralmente anual. No orçamento está inserido um programa 

de projetos e atividades, evidenciando o que se pretende executar em determinado período. 

Mota (2005), ressalta que a Contabilidade Pública tem no orçamento seu principal 

instrumento de atuação. Isso porque o orçamento é a ferramenta de gestão de recursos, 

prevendo as receitas e orçando as despesas, de modo que não haja escassez de recursos, o que 

seria considerado má gestão, e nem sobra de recursos, o que apontaria uma falta de 

planejamento.  

2.3 CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS 

Controlar o gasto público, conforme Rezende, Slomski e Corrar (2005), não é apenas 

conter seu volume e o custo de financiamento decorrente de dívidas eventualmente assumidas, 

é assegurar que estes sejam gastos de qualidade, movidos de eficiência, eficácia e efetividade. 
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Segundo Silva (2008), os três sistemas devem ter os mesmo objetivos: legalidade, economia, 

benefício coletivo e transparência.  

O controle interno é feito pelo Poder Executivo, o externo é feito pelo Poder 

Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas e o controle social é feito por meio de 

mecanismos criados para assegurar a participação da sociedade, para que o controle dos 

gastos seja feito de maneira exata, é preciso que os três sistemas existam complementarmente.  

2.4 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO  

Conforme Clemente (2000), o desenvolvimento socioeconômico conceitua-se como 

um processo de enriquecimento dos países e seus habitantes, no que diz respeito ao avanço 

nos aspectos políticos, sociais e sustentáveis.  

2.4.2 Índice Ipardes de Desempenho Municipal - IPDM 

Conforme o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES, 2013), o IPDM é um índice que procura captar, para os municípios do Estado do 

Paraná, estágios de desenvolvimento em suas dimensões mais importantes, consolidadas em 

índices parciais de renda e emprego, de educação e de saúde e, por fim, no índice geral, dado 

pela média simples dos três índices anteriores. O IPDM varia entre os valores de 0 e 1, que 

representam, respectivamente, as condições mínimas e máximas de desenvolvimento. Os 

estágios de desempenho são classificados como baixo (entre 0 e 0,4), médio baixo (entre 0,4 e 

0,6), médio (entre 0,6 e 0,8) e alto (entre 0,8 a 1). 

2.5 FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Os recursos públicos destinados ao financiamento da educação, conforme o Art. 68 

da Lei n. º 9.394/96, conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), devem ser originados da receita de impostos próprios da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; da receita de transferências constitucionais e outras 

transferências; receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; receita de 

incentivos fiscais; e outros recursos previstos em lei.  

De acordo com o Art. 69 da LDB, a União deverá aplicar no mínimo 18% e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25% da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

público.  
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2.5.1 Índices Educacionais 

A qualidade educacional e a estratégia de avaliar os processos educativos por meio 

de avaliações de larga escala estão contempladas na Constituição Federal de 1988. No Art. 

206, estabelece a garantia de padrões de qualidade como dever do Estado e como uma das 

diretrizes da educação brasileira. No Art. 209, determina que o Poder Público deva realizar 

avaliações dos seus respectivos sistemas de ensino, com o objetivo de mensurar a sua 

qualidade.  Pensando assim, ao longo dos anos, foram desenvolvidos índices que objetivam 

medir por meio dos mais variados métodos, os resultados educacionais de determinada 

população. O principal índice que mensura o nível educacional dos estados e municípios 

brasileiros é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

2.5.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2018), o 

IDEB, foi criado em 2007, com o intuito de reunir em apenas um indicador, resultados do 

fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações. A fórmula de cálculo, segundo o 

INEP, parte de dados relativos à aprovação escolar, obtidos pelo Censo Escolar, principal 

instrumento de coleta de informações da educação básica e de levantamento estatístico, bem 

como de informações relacionadas às médias de desempenho nas avaliações promovidas pelo 

INEP, sendo a Prova Brasil, para os municípios brasileiros. 

O índice do IDEB varia entre 0 e 10, sendo que a combinação do fluxo e 

aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: a primeira é de que se o sistema 

de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade, o chamado fator 

fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. A outra dimensão, ao 

contrário, se o sistema apressar a aprovação do aluno, mas sem obter a qualidade, medida pela 

própria Prova Brasil, o resultado das avaliações indicará igualmente que deve ser melhorado o 

sistema de ensino. Portanto, o objetivo é haver aprovação dos alunos, com uma qualidade de 

ensino satisfatória, sem precisar reter alunos para melhorar o ensino, ou simplesmente aprovar 

todos, sem que eles tenham alcançado a qualidade de ensino esperada. 

O IDEB, também possui importância como um condutor de política pública em prol 

da qualidade da educação brasileira e ferramenta de acompanhamento das metas de qualidade 

estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica, 

estabelecendo como meta para o ano de 2022, a média nacional do IDEB de 6,0, considerada 

comparável com os países que possui uma educação de qualidade desenvolvida. 
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3 METODOLOGIA 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, pois analisa e 

descreve a relação de influência existente entre o investimento em educação comparado aos 

índices educacionais e socioeconômicos de determinados municípios, selecionados por meio 

de amostra. 

Em relação aos procedimentos, o presente estudo se encaixa na pesquisa documental 

por se utilizar de um material que ainda não recebeu uma análise mais profunda, como 

relatórios contábeis divulgados pelos municípios e por meio da divulgação de índices 

socioeconômicos e educacionais que serão utilizados para sintetizar e analisar os dados 

obtidos.  

A pesquisa, enquanto a sua abordagem problemática é classificada como 

quantitativa, pois se utiliza da relação entre as informações de investimento em educação com 

os índices socioeconômicos. Segundo Fonseca (2002) a pesquisa quantitativa é centrada na 

objetividade, recorrendo a uma linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno. 

As variáveis desta pesquisa é o valor médio investido por aluno nos municípios 

paranaenses, o índice IPDM dos anos de 2010 a 2015 e o índice IDEB, dos anos de 2009 a 

2017. Foram extraídos os valores investidos em educação de 384 municípios paranaenses, os 

quais, foi possível obter todos os dados relativos ao investimento em educação dos anos da 

análise, assim, chegou-se a amostra de 62 municípios, 31 com maior investimento em 

educação e 31 com menor investimento, segundo cálculo da amostra.  

Dada a função do objetivo geral da pesquisa, optou-se pelo método de correlação e 

regressão. O método de correlação permite verificar o grau de relação entre duas variáveis 

independentes através do coeficiente de correlação, o “r” de Pearson. O coeficiente “r” possui 

amplitude de -1 a +1 (LOPES, 2003), quanto mais próximo de +1 a correlação é definida 

como positiva forte, quando for mais próxima de -1 a correlação é negativa forte, e quando se 

aproximar de zero, pode não apresentar correlação ou uma correlação fraca. O método de 

regressão estabelece a probabilidade de uma variável interferir na ocorrência de determinado 

evento em uma ou mais variáveis, uma relação de causa e efeito. Os dados foram processados 

pelo sistema estatístico IBM SPSS Statistics 2.2. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

4.1 APRESENTAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 

O estado do Paraná é formado por 399 municípios, na fase de levantamento de dados 

foram excluídos 15 municípios para o cálculo da amostra, por não apresentarem dados de 

investimento em educação, em alguns dos anos do período analisado pela pesquisa. A partir 

do cálculo amostral, que resultou em 62 municípios a serem analisados para a pesquisa se 

tornar confiável, exclui-se mais 11 municípios, um do grupo dos municípios com menor valor 

investido em educação e 10 do grupo dos municípios com maior valor investido em educação, 

por não apresentarem todas as notas do IDEB no período considerado da pesquisa.  

Portanto, os municípios estudados na presente pesquisa são separados em dois 

grupos. Grupo com maior média de investimento em educação: Jardim Olinda, Lupionópolis, 

Santa Inês, Guaporema, Nova Aliança do Ivaí, São Manuel do Paraná, Porto Barreiro, 

Cruzmaltina, Santa Helena, Ariranha do Ivaí, Miraselva, Saudade do Iguaçu, Esperança Nova, 

Manfrinópolis, Alto Paraíso, Serranópolis do Iguaçu, Iracema do Oeste, Barra do Jacaré, 

Rancho Alegre D’Oeste, Paula Freitas, Inajá, São Jorge D’Oeste, Lunardeli, Curitiba, São 

Miguel do Iguaçu, Sertanópolis, Leópolis, Entre Rios do Oeste, Santo Inácio, Bom Sucesso 

do Sul e Araucária;  

Grupo com menor média de investimento em educação: Cidade Gaúcha, Rio Branco 

do Sul, Santa Fé, Japurá, Campo Largo, Santa Isabel do Ivaí, Piraquara, Jaboti, Ventania, 

Guaíra, Querência do Norte, Paranacity, Guarapuava, Ibaiti, Marilena, Imbituva, 

Mandaguaçu, Palmital, Paiçandu, Palmas, Imbaú, Telêmaco Borba, Tunas do Paraná, Mariluz, 

Reserva, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Colombo, Sarandi e Itaperuçu.  

4.2 ANÁLISE DOS DADOS POR CORRELAÇÃO E REGRESSÃO 

A seguir está demonstrada a análise de correlações, que tem como objetivo avaliar a 

relação entre variáveis. A letra “r” de Pearson representa o coeficiente de correlação, que 

mede o tipo de força das variáveis. Após calcular o coeficiente “r”, e decidir se o coeficiente 

de correlação é significante, é necessário saber se houve evidências suficientes, assim utiliza-

se o nível de significância, o nível de significância é encontrado por meio do cálculo do valor 

de prova, no presente estudo denominado de p-value. 

Para obter significância o coeficiente de correlação necessita que o p-value assuma 

um valor menor que a margem de erro. Neste estudo adotou-se a margem de erro de 5% ou 

0,05, consequentemente 95% de significância. No Quadro 1 é demonstrada a análise de 
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correlação do valor médio investido por aluno em educação dos municípios da amostra, os 

índices que medem resultados socioeconômicos, sendo usado o índice do IPDM, bem como 

resultados educacionais, sendo utilizada a nota do IDEB. Nesta pesquisa foram efetuadas 357 

observações, portanto n=357. 

Quadro 1: Correlações 

 Investimento em Educação IDEB IPDM 

Investimento em 

Educação 

Correlação de Pearson 1 0,417 0,472 

p-value  ,000 ,000 

N 357 357 357 

IDEB 

Correlação de Pearson 0,417 1 0,669 

p-value ,000  ,000 

N 357 357 357 

IPDM Correlação de Pearson 0,472 0,669 1 

p-value ,000 ,000  

N 357 357 357 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

Conforme demonstrado no Quadro 1, há uma correlação moderada tanto entre o 

valor investido em educação e o IDEB, uma vez que o índice de correlação ficou em 0,417, 

quanto entre o valor investido em educação e o índice IPDM, este apresentou um índice de 

correlação de 0,472. Os valores de prova (p-value) em ambos os casos apresentou um nível de 

significância de 0,000, isso demonstra que o valor ficou a baixo do nível de significância ou 

margem de erro, que foi estimado em 5% ou 0,05.  

Segundo Corrar et al. (2011, p. 132), regressão linear “consiste em determinar uma 

função matemática que busca descrever o comportamento de determinada variável, 

denominada dependente, com base nos valores de uma ou mais variáveis, denominadas 

independentes”.  

Quadro 2: Resumo do Modelo 

Modelo R R quadrado R quadrado ajustado Erro padrão da estimativa 

1 ,491a ,242 ,237 2166,25546 

FONTE: Dados da Pesquisa (2018). 

Na análise do Quadro 2 obtém-se a informação de que o coeficiente de correlação 

(R) de 0,491 representa o grau de associação entre as variáveis dependente e independentes. O 

R² de 0,242 é denominado de poder explicativo da regressão, significa que 24,2% da variação 

do Investimento em Educação, é explicado pelo conjunto das variáveis independentes IDEB e 
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IPDM. O R² ajustado de 0,237 é considerado de significação moderada, demonstrando, neste 

caso, que 23,7% da variação do Investimento em Educação é devido aos índices de 

educacional (IDEB) e socioeconômico (IPDM). 

Quadro 3: ANOVAª 

Modelo Soma dos Quadrados Df Quadrado Médio F p-value 

1 Regressão 529070346,201 2 264535173,100 56,372 ,000b 

Resíduos 1661202606,695 354 4692662,731   

Total 2190272952,896 356    

 FONTE: Dados da Pesquisa (2018). 

O Quadro 3 apresenta o valor prova (p-value) inferior a 0,05 o que significa que o 

modelo pode ser validado, uma vez que o nível de significância é menor que 0,05 ou 5%. O 

teste F é outra forma de verificar a validade do modelo. Consiste em se verificar a 

probabilidade de que os parâmetros do conjunto de regressão sejam iguais a zero, o que 

invalidaria o modelo. Neste caso o valor foi de considerável superioridade, 56,372, o que 

demonstra mais uma vez a validade do modelo de regressão, indicando que, pelo menos uma 

das variáveis independentes exerce influência no Investimento em Educação. 

Quadro 4: Regressão Linear dos Dados 

Modelo 
Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados Teste t p-value 

B Modelo padrão Beta 

1 

(Constante) -3854,328 930,044  -4,144 ,000 

IDEB 672,777 228,425 ,183 2,945 ,003 

IPDM 9433,858 1680,579 ,350 5,613 ,000 

FONTE: Dados da Pesquisa (2018). 

Pelos dados analisados no Quadro 4, obtém-se a informação que a Constante tem 

uma estatística teste t = -4,144 e o nível de significância em 0,000, sendo inferior a 0,05 (nível 

de significância) o que demonstra ser estatisticamente significante. Relativo aos índices 

socioeconômico e educacional, o IDEB t = 2,945 e o IPDM t = 5,613 e o nível de 

significância de 0,003 para a variável do IDEB, e nível de significância de 0,000 para a 

variável IPDM, expondo que exercem influência no indicador do Investimento em Educação. 

Pelos dados coletados, e informados no Quadro 4, tem-se os valores médios do IDEB 

e IPDM que são: 

IDEB = 5,28 
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IPDM = 0,6120 

Assim, com base nas informações pode-se estimar os valores constantes na 

regressão, que formará a seguinte equação: 

Inv. Educ. = - 3.854,32 + (672,77 x 5,28) + (9433,85 x 0,6120) 

Inv. Educ. = - 3.854,32 + (3.552,23 + 5.773,52) 

Inv. Educ. = - 3.854,32 + 9.325,75 

Inv. Educ. = 5.471,43 

O aumento de um ponto no índice do IDEB, ou seja, a nota passando de 5,28 para 

6,28, em conjunto com o mesmo aumento no índice de IPDM, que adaptando equivale a 

0,100, ou seja, o índice passando de 0,6120 para 0,7120, demanda um investimento em 

educação por aluno matriculado na rede pública de R$ 5.471,43 (cinco mil, quatrocentos e 

setenta e um reais e quarenta e três centavos). Portanto, caso o município tenha atualmente um 

investimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a nota do IDEB é de 5,50 e o índice do IPDM, 

0,570, passando a investir R$ 15.471,43 (quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

quarenta e três centavos), o IDEB alcançaria a nota de 6,50 e o índice do IPDM, apresentaria 

um índice de 0,670. 

A partir de realizadas as análises, a seguir o presente estudo apresenta as suas 

conclusões e considerações finais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O investimento em educação é uma das prioridades na administração pública e 

constituem uma fatia importante do orçamento. Em muitas situações o investimento 

gradualmente ostensivo não é garantia de resultados satisfatórios e almejados. Os resultados 

da pesquisa corroboram com o estudo de Rezende, Slomski e Corrar (2005), em que se pode 

afirmar que controlar o gasto público não é apenas necessário conter o volume e o custo de 

financiamento decorrente de dívidas eventualmente assumidas, é também assegurar que estes 

sejam gastos de qualidade, movidos de eficiência, eficácia e efetividade.  

Com o uso da correlação chegou-se a conclusão de que a influência do valor 

investido em educação por parte dos municípios exerce influência moderada sobre os índices 

socioeconômico e educacional. Já com a utilização da regressão foi possível determinar, por 

meio do R² ajustado, que 23,7% da variação do Investimento em Educação é explicado pelo 

conjunto das variáveis dos índices educacional (IDEB) e socioeconômico (IPDM). Foi 

possível determinar também o valor monetário de investimento em educação por aluno, para 
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obter o crescimento de 1 ponto na nota do IDEB e 0,100 no índice IPDM é necessário o 

aumento do investimento em R$ 5.471,43 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

quarenta e três centavos) pelos municípios do Estado do Paraná.  

A pesquisa conclui que, embora exista influência do investimento em educação em 

resultados socioeconômicos e educacionais, a mesma não é consideravelmente um fator 

preponderante para os avanços destes índices, por ser uma influência moderada. A ausência 

de qualidade do investimento, no que concerne a correta aplicação, permeado por falta de 

planejamento e rigor, são fatores que podem vir a explicar a falta de maior relação e 

influência em resultados práticos.  

Uma pesquisa em que contemple um estudo minucioso das subfunções dos gastos da 

pasta da educação no orçamento, esmiuçando todos os gastos, fazendo levantamentos sobre o 

histórico das despesas, sobre o patrimônio e pessoal relacionados a educação, com enfoque 

em alguns municípios, principalmente em aqueles que já possuem um grande investimento, 

pode ajudar a dar maiores respostas sobre a qualidade destes gastos e consequente evolução 

dos índices socioeconômicos e educacionais dos municípios, apresentando razões e motivos 

que ocasionam uma maior ou menor relação entre a quantidade do investimento com 

resultados socioeconômicos e educacionais. 
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