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RESUMO 
O conhecimento dos gastos do governo é de suma importância para a adoção de mudanças nos 
procedimentos que regem as decisões sobre o uso dos recursos públicos. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar se o aumento dos gastos públicos em educação de alguns municípios 
do brejo Paraibano melhora seus índices de educação básica. O presente trabalho mostra os 
conceitos de gastos públicos; qualidades do gasto público, como também os gastos e melhoria 
em educação; limite dos gastos em educação; e sobre o IDEB. Por meio de um estudo de caso, 
com as notas do IDEB; população dos municípios no site do IBGE, no site do TCE-PB 
observou-se que, mesmo com o aumento dos recursos investidos em educação entre 2011, 2013 
e 2015, houve uma redução nas notas, dos anos finais obtidas pelos Municípios no período 
analisados. Que os gastos com educação nos períodos analisados, foram um valor significante 
por ser cidades pequenas. Além disso, verificaram-se ainda que as notas obtidas no ano de 2013 
metades dos municípios estudados tiveram notas abaixo da meta, e em 2015 as notas foram 
inferiores as metas pré-estabelecida, mesmo sendo naquele ano o período que foi observado o 
maior volume de recursos aplicados em educação. Desta forma, a questão está em escolher a 
melhor maneira de usar as informações geradas pela contabilidade de competência para 
aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do gasto, conclui-se que nem sempre o aumento 
dos investimentos em educação garante que os índices de qualidade de educação sejam 
melhorados, indicando que outros fatores podem influenciar na qualidade do ensino. 
 
Palavras-chave: Gastos Públicos. Qualidade da Educação. Municípios do Brejo Paraibano. 
 
Área temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa 
 

Os investimentos, tanto em educação como em quaisquer outras funções 
governamentais, apesar dos vultosos valores aplicados, precisam ser melhores geridos, 
mostrando à eficiência desta aplicação, sendo muitas vezes negligenciada a avaliação da relação 
entre a quantidade investida e o retorno obtido, ou seja, a qualidade do gasto público. 

No Brasil, a responsabilidade pelos serviços de educação pública é compartilhada pelas 
três esferas de governo: federal, estadual e municipal. Os estados da Federação e o Distrito 
Federal, assim como os Municípios, devem aplicar, no mínimo, 25% de sua arrecadação com 
impostos em educação, conforme artigo nº 212 da Constituição Federal de 1988. 

Nos últimos anos, a preocupação em melhorar a qualidade de ensino, sobretudo da rede 
pública, vem ganhando destaque nas políticas públicas do Brasil. Um dos principais esforços 
das ações governamentais é expresso pelo escopo de atingir a nota 6,0 na primeira fase do 
ensino fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) até 2022, nível 
que corresponde à qualidade de ensino atual dos países desenvolvidos da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para tanto, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) estipulou metas para todas as redes 
de ensino que devem ser cumpridas com a finalidade do país alcançar o mencionado padrão de 
qualidade da educação (INEP, 2005). 

Na Paraíba, desde que o IDEB foi calculado pela primeira vez, em 2005, os governos 
locais vêm cumprindo na média as metas pré-estabelecidas para ambas as fases do ensino 
fundamental. Entretanto, tal indicador de qualidade educacional coloca a Paraíba abaixo da 
média nacional nas últimas seis edições do IDEB (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015). 
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Além da importância da educação para o crescimento econômico, como frisa Macêdo e 
Beuren (2012), recentemente a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata sobre o Plano 
Nacional de Educação (2011-2020), foi sancionada pelo Governo Federal tendo como uma das 
metas uma elevação dos gastos educacionais no país para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
para o decênio. 

A partir deste cenário, sabendo-se da necessidade de avaliar os gastos públicos em 
educação e os resultados alcançados, esta pesquisa apresenta o seguinte problema de pesquisa: 
Qual o efeito do aumento do gasto público na melhoria do índice de educação de 
Municípios do brejo paraibano? 

Diante deste contexto, o presente estudo tem por objetivo geral avaliar se o aumento do 
gasto público melhora o índice de educação de Municípios do brejo paraibano. 
 A pesquisa justifica-se por abordar a relação de investimentos em educação, 
demonstrando se os aumentos em tais investimentos, proporcionalmente, apresentam melhores 
índices de desempenho na educação.  

Fazer comparações com outros municípios, demonstrando se investindo menos, obtém 
uma qualidade na educação através das notas do IDEB, ou se o inverso, investindo mais, a nota 
aumenta ou diminui. 

A partir dos resultados encontrados poderão ser feitas considerações sobre a qualidade 
dos gastos públicos para a educação no contexto dos Municípios analisados, identificar se os 
gastos estão sendo bem geridos, com eficiência, distinguir se tais gastos será melhor investido: 
em professores, alunos, incentivos para alunos ou professores ou nas escolas. Pode-se pensar 
que aumento dos gastos público, em educação fundamentados municípios por parte resolveria 
o problema. Portanto, a contraparte necessária a esse aumento de gastos, ou seja, o aumento das 
receitas é inviável diante da alta carga tributária do governo. Por esse lado, a solução melhor é 
“gastar melhor” em educação, ao invés de “gastar mais”. 

De acordo com Brunet, Bertê e Borges (2008), esse processo de avaliação da qualidade 
do gasto público é muito importante para os governos por oferecer mais transparência sobre a 
qualidade da educação ofertada, mostrando se os recursos públicos aplicados nas políticas 
educacionais estão proporcionando serviços relacionados à escolaridade com qualidade. 

Ao analisar a perspectiva gerencial do orçamento público ligado à, este tipo de 
avaliação, contribui-se para a transparência da gestão dos recursos públicos, permitindo que a 
população possa avaliar os gastos realizados com a educação e se estes estão gerando os 
resultados esperados pela sociedade, ou seja, a melhoria da qualidade da educação. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Gasto Público e Qualidade do Gasto 
 

Os gastos públicos são a peça principal que constituem a atuação do governo. Mediante 
sua utilização, os governos definem as prioridades em relação à prestação de serviços públicos 
básicos e aos investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são, portanto, a evidenciação 
das políticas de gestão efetuadas pelos governos.  

A atuação do governo é caracterizada tanto pelos gastos por ele efetuados como pela 
arrecadação de recursos, através principalmente de impostos, com o objetivo de aumentar o 
bem-estar da população e de evitar eventuais distorções provocadas pelo livre jogo das forças 
de mercado.  

Segundo Lima e Castro (2000), despesas públicas representam o conjunto de dispêndios 
do Estado, ou por outra pessoa de Direito Público, para o funcionamento dos serviços públicos. 

Segundo Baleeiro (1998), as despesas públicas representam a aplicação de certa quantia 
por parte de autoridade ou agente público competente, dentro de uma autorização legislativa, 
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para execução de fim a cargo do governo. Para Sant’anna (2004), a classificação da despesa 
pública depende da categoria econômica onde está enquadrado o gasto - despesa corrente ou de 
capital; do grupo a que está enquadrada a despesa - de pessoal, juros da dívida; da modalidade 
de aplicação do gasto - se ele é uma aplicação direta ou uma transferência a outro ente privado 
ou público e o elemento da despesa, ou seja, onde vai efetivamente ocorrer o gasto - diárias, 
salários, material de consumo, etc. Tais despesas são classificadas por natureza ou autorização 
como: Despesas Extraorçamentárias e Despesas Orçamentárias. Despesas Orçamentárias 
constam do orçamento; dependem de lei, autorização legislativa; e são classificadas por: a) 
agente do gasto qual (órgão/secretaria) a realiza; b) finalidade do gasto- classificação funcional 
e classificação programática; e c) natureza da despesa. 

O trabalho de Diaz (2012) investiga se as variáveis relativas aos gastos públicos 
influenciam ou não no desempenho escolar em ensino fundamental nos municípios do Brasil, 
utilizando como indicadores de gastos as despesas com educação, as despesas totais dos 
municípios, as despesas com ensino fundamental e gasto municipal por aluno. Segundo a 
autora, simples aumentos percentuais dos gastos municipais com educação não garantem 
automaticamente a melhoria da qualidade de ensino. Porém, o que não significa dizer que sem 
recursos é possível atingir níveis de qualidades educacionais ideais para as escolas. 

Para Brunet et al. (2008), para que os gastos públicos com educação sejam eficazes, é 
necessário que o aumento dos gastos seja acompanhado de mais critério e qualidade, visto que 
melhoras na educação demandam investimentos de longo prazo. E mais, os gastos com 
educação devem proporcionar a eficiência e a igualdade nos sistemas de ensino, a fim de que o 
desempenho e o desenvolvimento dos alunos possam se concretizar. 

Lovell (1993, 2000) e Kalirajan e Shand (1999) destacam que se a quantificação revela 
a ineficiência entre as unidades que estão sobre avaliação, análises mais profundas podem 
mostrar porque elas ocorrem. Lovell (1993) também argumenta que o resultado dessa 
quantificação pode gerar subsídio aos tomadores de decisão nos governos. Por fim, Moesen e 
Persoon (2002) destacam que a quantificação é necessária porque os cidadãos têm um 
sentimento de que os recursos públicos não são sempre utilizados de uma forma eficiente. 

Por sua vez, a palavra qualidade pode ter muitas definições. Uma delas é ‘eficiência’, 
que, por sua vez, pode significar, segundo sua definição: a virtude ou característica de se 
conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erro e/ou dispêndios de energia, tempo, 
dinheiro ou meios. Quando nos referimos à qualidade do gasto, estamos falando no sentindo da 
eficiência desse gasto, ou seja, melhor resultado alcançado ao um determinado nível de gasto e 
investimento.  

De acordo com Chaves (2007), a melhoria da qualidade do gasto público redunda em 
melhorar a eficiência desse gasto, ou seja, determinado investimento deverá ser concluído com 
o menor custo possível e gerar o máximo de benefícios para a sociedade. 
 
2.2 Gastos Com Educação 
 

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito 
social cujos meios de acesso devem ser proporcionados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Trata-se de direito de todos e dever do Estado para o desenvolvimento da pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e será ministrada com base 
em alguns princípios, dentre os quais a garantia de padrão de qualidade (Constituição Federal, 
1988). 

O ensino escolar é um investimento e todas as despesas educacionais devem ser tratadas 
como tal, e não como um gasto de consumo. Quanto mais uma pessoa investir na sua formação 
escolar, na constituição de seu capital pessoal, mais valor de mercado terá, garantindo 
rendimentos superiores futuramente, ascendendo socialmente e economicamente. Dessa forma, 
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um maior investimento em capital humano traz enormes benefícios para a economia (Schultz, 
1987). 

Macêdo e Beuren (2012) relatam, porém, que se simplesmente forem aumentados os 
gastos públicos com saúde e educação é improvável que se tenham melhores resultados caso os 
países não sejam bem geridos. Observa-se que a educação tem formado um dos pilares básicos 
no projeto de estratégias de combate à pobreza de muitos países. 

Entretanto, pessoas instruídas, bem como aquelas que indiretamente aprendem com elas, 
beneficiam-se com maiores salários e isso pode ser interpretado como um reflexo de ganho de 
produtividade. Além disso, o diferencial de salários reflete o maior valor do capital humano 
que, sendo um fator de entrada na função de produção nacional, contribui para o aumento da 
produção nacional (Michaelowa, 2000; apud Macêdo & Beuren, 2012). 

Consoante Bonal (2007) apud Macêdo e Beuren (2012), a teoria do capital humano 
assume que o investimento em educação tem efeitos positivos sobre as habilidades humanas e 
a produtividade do trabalhador. E que esses efeitos trazem benefícios tanto individualmente 
como socialmente. 

Em Zoghbi et. al (2009), os resultados mostraram que os estados com melhor 
desempenho educacional não necessariamente são os mais eficientes em termos de gastos na 
esfera educacional. Segundos os autores ocorrem um círculo vicioso, em que os estados que 
mais precisam usar os recursos educacionais com a finalidade de promover o seu crescimento, 
são os que acabam mais fazendo uso errado dos mesmos, ficando num estagio inferior de 
desenvolvimento. 

Pritchett (1996) apud Macêdo e Beuren (2012) argumenta que a educação de um 
indivíduo, na forma prevista nos trabalhos dos economistas, contribui diretamente para a sua 
produtividade, devendo-se esperar, portanto, uma correlação entre a variação na produção por 
trabalhador e na mudança da escolaridade média. 

Cavalieri e Pazello (2004) relatam que o governo federal do Brasil vem investindo de 
forma direta ou indireta em diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental, médio, 
profissional e superior) na área de educação. Mas, historicamente, a maior parcela dos gastos 
federais diretos em educação é destinada ao ensino superior. Esse ponto, segundo os autores, 
vem do fato da maior parte das ações do governo federal ser executada de forma 
descentralizada, ou seja, por estados e principalmente por municípios. 

Segundo o site G1, “O Brasil teve o maior crescimento proporcional em investimento 
na educação pública entre mais de 30 países, mas perdeu em outros indicadores e no gasto 
médio por aluno, segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE (2015). Apesar de o investimento público total ser alto, 
proporcionalmente, em relação aos outros países, o gasto brasileiro anual por aluno da educação 
básica ainda é baixo, na comparação. O Brasil gastou cerca de 3.000 dólares anuais por aluno 
da educação básica, enquanto, em média, os países da OCDE investem cerca de 8.200 dólares 
por aluno dos anos iniciais, 9.600 por aluno dos anos finais e 9.800 por aluno do ensino médio”.  
 
2.3 Melhoria da Educação 
 

Em um mundo globalizado, onde as fronteiras físicas não mais representam um 
obstáculo para a livre circulação tanto de mercadorias, como de pessoas e de pensamentos, a 
educação tornou-se crucial para a promoção do crescimento e para a melhor distribuição de 
riqueza. É neste contexto de crescente competitividade que tanto países desenvolvidos quanto 
aqueles em desenvolvimento buscam cada vez mais aprimorar seus sistemas educacionais 
(Albernaz; Fereira & Franco, 2002). 

A educação é vista por Vasconcellos (2004) como uma forma de gerar oportunidades 
igualitárias entre os indivíduos, possibilitando maior estabilidade social e a geração de uma 
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distribuição de renda de forma mais justa. Entretanto, pode ser considerada tanto como um bem 
de consumo, como de investimento, porém o governo limita-se à forma de investimento, não 
deixando de aumentar as agilidades e/ou habilidades adquiridas por meio da educação. 

Cavalieri e Pazello (2004) afirmam que a universalização da educação é defendida pelos 
moldes do conceito de “direito de cidadania”. E sob a interpretação desta visão, o financiamento 
público deve ser garantido a todos, independentemente da posição do indivíduo na sociedade. 
Segundo Além e Giambiagi (2008), a presença estatal nesse setor pode ser justificada pela 
possibilidade de externalidades positivas, pois a educação contribui, por exemplo, com a 
redução da criminalidade e estabelece melhores noções de cidadania. 

Se nas décadas de 80 e 90 o principal desafio do Brasil era garantir o acesso dos 
estudantes brasileiros á escola, hoje, completado o esforço da universalização do Ensino 
Fundamental, acompanhado da verificação de queda das taxas de distorção idade-série, que em 
1991 era de 64,1% e caiu para 46,6% em 1998, o principal desafio a vencer é elevar a qualidade 
do ensino ofertado pelas escolas brasileiras. Desse modo, é imprescindível conhecer os efeitos 
dos vários insumos escolares, como a escolaridade, a experiência dos professores e os fatores 
que compõem a infraestrutura da escola, assim como as características próprias e cada aluno, 
sobre o aprendizado dos mesmos (Albernaz et al., 2002). 
 
2.4 Limites de Gastos em Educação 
 

No caso da Educação, o artigo nº 212 da Constituição Federal diz: “A União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

Assim, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo nº 212, o Município deverá 
destinar à Educação, não menos que 25% de sua arrecadação. Desses 25%, 60% devem ser 
destinados ao financiamento do ensino fundamental e os 40% restantes ao financiamento de 
outros níveis de ensino (ensino infantil, por exemplo). 

Soares e Xavier (2013) relatam que o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) foi 
criado pela Emenda Constitucional n.º 53/2006 em substituição ao FUNDEF (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) que 
durou de 1998 a 2006, também são definidas regras de como o recurso deverá ser usado. 

Desta forma, segundo Gorja e Bergamasco (2011), 60% dos recursos do FUNDEB 
devem ser destinados exclusivamente para o pagamento dos profissionais do magistério da 
educação básica. O mínimo a ser gasto dos recursos do FUNDEB é de 95%, sendo que os 5% 
restantes podem ser gastos no primeiro trimestre seguinte e com a abertura de crédito adicional. 
E, ainda, é fixado um valor mínimo a ser gasto anualmente por aluno (R$ 1.722,05 em 2011).  

O FUNDEB terá vigência até 2020 e é definido pelo artigo 60 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT):  
 

Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se 
refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento 
da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação. 

 
Serão distribuídos os recursos direcionados ao Fundo, de acordo com o número de 

matrículas efetivadas nas redes estadual e municipal, e depois multiplicadas pelo valor único 
por aluno fixado. Se os investimentos por aluno forem maior na rede estadual em relação à 
municipal, haverá uma redistribuição de recursos da primeira rede para a segunda rede. Se o 
valor por aluno, em cada Estado, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, a destinação 
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de recursos do Governo Federal para Estados e Municípios será feita automaticamente, 
considerando o número de matrículas efetivadas nas redes do ensino fundamental. 
 
2.5 IDEB 
 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), criado em 2007, é divulgado 
bienalmente, é um indicador da qualidade educacional, através do desempenho no exame da 
Prova Brasil (municípios) ou Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) (Estados e o 
Distrito Federal), aplicado nos alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do 
ensino médio e, sobre seu rendimento escolar (aprovação). Numa escala que vai de 0 a 10, o 
MEC (Ministério da Educação) fixou a média 6, como objetivo para o país a ser alcançado até 
2021. 

O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade 
da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE (Plano de 
Desenvolvimento da Educação) para a educação básica (INEP, 2011). O Plano de 
Desenvolvimento da Educação estabelece, como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 
– média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países 
desenvolvidos, mesmo patamar médio de países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Segundo a Nova Técnica do IDEB, um sistema educacional ideal seria aquele em que 
todas as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, que não desperdiçassem tempo com 
repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. Sabe-
se que, no Brasil, a questão do acesso à escola não é mais um problema, já que quase a totalidade 
das crianças ingressa no sistema educacional. Contudo, as taxas de repetência dos estudantes 
são bastante elevadas, assim como a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes 
mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador preocupante é a baixa proficiência obtida 
pelos alunos em exames padronizados. 

O indicador nasceu como condutor para melhoria da qualidade de educação, não só em 
Estados e municípios, como nacionalmente, para diagnosticar de 2007 a 2011 a melhoria na 
qualidade de ensino, onde precisa melhorar. É um indicador estatístico não só para medir a 
qualidade de ensino no Brasil, mas também como está sendo distribuídos os recursos e se estão 
sendo bem geridos, se, por exemplo, uma rede de município estiver com a nota ruim, para saber 
se tais recursos precisam ser mais eficazes na parte de financeira, pedagógica ou tecnológica. 
Levam em consideração duas vertentes importantes: aprendizagem e fluxo. As duas se 
equilibram no cálculo matemático do índice, de forma que não é possível um aumento no 
resultado, melhorando apenas um dos dois fatores. 

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 
(aprovação) e médio de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices 
de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente pelo INEP.  As 
médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para IDEB de escolas e municípios, e 
do SAEB, no caso do IDEB dos Estados e nacional (INEP, 2005). 
 O INEP estabelece as diretrizes e os padrões educacionais a serem alcançados pelo 
Brasil a partir das metas observadas nas redes públicas de ensino. Desde o lançamento do IDEB, 
em 2005, o INEP desenvolveu uma metodologia que fornece metas de cumprimento do desse 
indicador para todas as unidades avaliadas.  A seguinte equação representa o cálculo do IDEB: 
 

IDEBji = NjiPji     (1) 
 
Onde, 
i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; 
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Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um 
indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame 
realizado ao final da etapa de ensino; 
Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da 
unidade j.  

Entre esses parâmetros observados, existe uma meta estabelecida pelo INEP, que mede 
o esforço individual que garante que a meta do IDEB seja alcançada no tempo esperado. Sendo 
assim, este estudo adotou as metas ou projeções já calculadas pelo INEP (disponíveis no banco 
de dados do MEC) para a rede municipal de ensino. A fim de verificar a eficácia da gestão 
pública da amostra de municípios do estado da Paraíba, referentes ao ensino fundamental e 
avaliada em termos de cumprimento das metas do IDEB no ano de 2011, 2013 e 2015. 
 

3 METODOLOGIA 
 
3.1 Classificação da Pesquisa 
 

Este estudo tem como classificação metodológica, uma pesquisa descritiva, com 
procedimentos de um estudo de caso e abordagem quantitativa.  Uma pesquisa descritiva busca 
conhecer um fenômeno sem modificá-lo, a fim de entender o objeto de interesse em um 
determinado espaço e tempo (Selltiz, Cook & Wrightsman, 1987). Considera-se a pesquisa 
como descritiva, pois tem por fim a descrição das características de determinada população, 
buscando identificar possíveis relações entre as variáveis, utilizando de forma recorrente a 
comparação e o contraste entre objetos de estudo (Gil, 2010). 

Yin (2001) define “estudo de caso” com base nas características do fenômeno em estudo 
e com base num conjunto de características associadas ao processo de recolha de dados e às 
estratégias de análise dos mesmos.  

Quanto à abordagem do problema, enquadra-se como quantitativa, posto que, 
caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta dos dados, quanto 
no seu tratamento por meio de técnicas estatísticas (Richardson, 1999, p. 70). A abordagem 
quantitativa, conforme Gil (2010) é frequentemente utilizado nos estudos descritivos que 
procuram descobrir relações entre variáveis.  

Para, Fonseca (2002, p. 20):  
 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 
ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 
representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 
retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 
objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 
compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 
A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 
informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 
A pesquisa quantitativa, tendo em vista que ela se traduz por tudo aquilo que pode 

quantificar, ou seja, ele traduz em números as opiniões e informações para então obter a análise 
dos dados e, para poder chegar a uma conclusão. Entretanto, essa pesquisa precisada usa de 
estatísticas e de recursos, como, por exemplo, porcentagens, média, mediana, coeficiente de 
correlação, entre outros. Ao delinear de forma precisa e clara o que se deseja com os dados, 
contribui para a eficácia, a precisão e a padronização dos resultados. 
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3.2 População e Amostra da Pesquisa 
 

De acordo com Silva (2016), população é o conjunto de todos os elementos que têm 
pelo menos uma característica comum. A população pode ser finita ou infinita. A População 
finita: nesses casos o número de elementos de um grupo não é muito grande, a entrevista e a 
análise das informações devem abordar a todos do grupo. Já em uma população infinita o 
número de elementos nesse caso é muito elevado, sendo considerado infinito.  

Amostra diz respeito a um subconjunto da população, fração ou uma parte do grupo. 
Em alguns casos seria impossível entrevistar todos os elementos de uma população, pois levaria 
muito tempo para concluir o trabalho ou até mesmo seria financeiramente inviável, dessa forma, 
o número de entrevistados corresponde a uma quantidade determinada de elementos do 
conjunto, uma amostra (Silva, 2016).  

Toda pesquisa estatística precisa atender a um público alvo, pois é com base nesse 
conjunto de pessoas que os dados são coletados e analisados de acordo com o princípio da 
pesquisa. Tal, que foi feita em nos municípios do Estado da Paraíba, situado na região Nordeste, 
onde possui 223 municípios.  

A amostra do estudo foi formada por 8 (oito) do Brejo Paraibano, a saber: Areia 
(23.829); Araruna (18.879); Arara (12.653); Bananeiras (21.851); Belém (17.093), Cacimba de 
Dentro (16.748); Remígio (17.581) e Solânea (26.693). A escolha da amostra deu-se pelo fato 
dos Municípios serem cidades de uma mesma região, com culturas parecidas.  
 

3.3 Coleta dos Dados  
 

A coleta de dados foi realizada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP), no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e no site 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).  

Os dados referentes aos gastos com educação foram coletados no site do TCE-PB e os 
referentes ao IDEB dos Municípios do brejo Paraibano foram obtidos no site do INEP, os dados 
sobre a população de cada Município são obtidos na página eletrônica do IBGE, que realiza o 
censo a cada dez anos. 

A partir de 1995, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), passa a construir uma série histórica dos resultados das avaliações para alunos 
da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino médio, em Língua Portuguesa 
e Matemática. 

De acordo com o INEP (2011) e MEC (2011), as avaliações são realizadas baseada sem 
procedimentos estatísticos com amostras aleatórias, probabilísticas e representativas da 
população dos alunos das redes federal, estadual, municipal e particular. A partir de 2005, os 
testes passaram a ser realizados de forma censitária, de dois em dois anos, construindo a série 
de últimos resultados deste estudo: 2011; 2013 e 2015. 

Para medir a qualidade da educação optou-se por utilizar os escores dos resultados das 
provas de Português e Matemática da 4ª e 8ª série do ensino fundamental por ser esta a série do 
inicio e último ciclo. 

A análise compreendeu os anos de 2011, 2013 e 2015 através da avaliação das metas 
estabelecidas pelo IDEB e das notas alcançadas pelos Municípios, também avaliando as 
dificuldades, distância da população chegar até a escola, bem como pela avaliação do 
comportamento dos gastos com educação realizados no período. 

Para calcular as variações de gastos, foram coletados dados do TCE/PB, como a Receita 
Corrente Líquida (RCL) e os Gastos com Educação (GE), podendo assim calcular quanto cada 
município direcionou para educação.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nesse capitulo são analisados os resultados encontrados por esta pesquisa. Diante dos 
dados são apresentados considerações sobre as variáveis: resultados das notas e metas do IDEB, 
usando como base no ano iniciais e finais do ensino fundamental, variações de tais gastos e dos 
índices de gasto com educação no município estudado, apresentam-se os resultados obtidos. 
 
4.1 Análise das Notas do IDEB 
 

A partir de pesquisa realizada na página eletrônica do MEC/IDEB e IBGE foi elaborada 
a Tabela 1 e 2, em que são destacados: notas obtidas e metas a ser realizadas, referente às duas 
séries do ensino fundamental dos municípios paraibano estudado. O IDEB é calculado com 
base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) versus o fluxo 
escolar (taxa de aprovação). 
 

Tabela 1 - Metas e notas do IDEB para a 4ª e 5º ano. 

Municípios 
IDEB – 2011 IDEB – 2013 IDEB – 2015 
Meta Nota Meta Nota Meta Nota 

Arara 3,3 3,7 3,6 3,9 3,9 4,8 
Araruna 3,8 3,7 4,1 4,0 4,4 4,3 

Areia 3,6 3,7 3,9 3,4 4,2 4,0 
Bananeiras 3,5 4,1 3,8 4,4 4,1 4,7 

Belém 3,5 4,1 3,8 4,0 4,1 4,5 
Cacimba de Dentro 3,6 3,6 3,9 3,4 4,1 4,3 

Remígio 3,3 3,9 3,6 3,9 3,9 4,5 
Solânea 3,4 3,7 3,7 3,6 4,0 4,0 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A Tabela 1 apresenta notas em relação à 4ª série/5º ano, considerando a média dos anos 
2011, 2013 e 2015.  Pode-se observar que no ano de 2011 apenas um Município não atingiu a 
meta, já no ano de 2013 metades dos municípios não atingiram tais metas, dos municípios 
dentre eles: Araruna, não atingiu a meta dos anos estudados, já Areia  no ano de 2013 e 2015 
não atingiu também, em Cacimba de Dentro no ano de 2013, teve a variação maior dentre eles, 
num todo teve uma variação à menor de 0,1 á 0,5 pontos, já nos municípios que atingiram meta, 
ela teve uma variação de 0,1 á 0,9 à maior, em 2011 os municípios Bananeiras e Belém, teve 
uma variação de 0,6 pontos á maior, em 2015, Bananeiras teve aumento de 0,6 pontos á maior, 
já no de 2015, o município de Arara teve um aumento significante, atingindo 0,9 pontos á maior 
sobre a meta pré-estabelecida, e Bananeiras e Remígio com o aumento de 0,6 pontos á maior.  
 

Tabela 2 - Metas e notas do IDEB para a 8ª e 9º ano. 

Municípios 
IDEB – 2011 IDEB – 2013 IDEB – 2015 
Meta Nota Meta Nota Meta Nota 

Arara 2,8 - 3,2 2,7 3,6 3,2 
Araruna 3,2 2,9 3,6 3,3 4,0 3,3 
Areia 3,1 3,3 3,6 2,9 4,0 3,0 
Bananeiras 2,9 3,0 3,4 3,2 3,8 3,0 
Belém 3,2 2,8 3,6 2,9 4,0 3,2 
Cacimba de Dentro 3,6 3,0 4,0 3,3 4,4 3,5 
Remígio 2,9 3,2 3,4 3,4 3,8 3,1 
Solânea 3,0 3,0 3,4 2,7 3,8 3,3 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 Na Tabela 2 são analisadas as notas da 8º série/9º ano para os anos de 2011, 2013 e 
2015. No ano de 2011, a nota obtida foi maior do que a meta em 0,1 á 0,3 pontos. Já no ano de 
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2013, apenas o município de Remígio alcançou a meta, no ano de 2015 nenhuns dos municípios 
estudado obteve a nota, as notas obtida apresentou uma queda de 0,1 á 0,9 pontos em relação à 
meta estabelecida, destacando o município de Arara que em 2011 não teve alunos suficientes 
para obter resultados.  

Diante disso, os dados analisados na Tabela 1 e 2, pode-se dizer essa variação para 
menor pode ter ocorrido devido à redução na frequência escolar e aumento na taxa de 
reprovação dos alunos neste período, visto que essa variação à menor é mais destacado nos anos 
finais do Ensino Fundamental. 
 
4.2 Estatísticas Descritivas das Variáveis 

 
Na Tabela 3, a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas das variáveis receitas 

corrente líquida, gastos com educação, relação entre os gastos com educação e a receita corrente 
líquida (GE/RCL), IDEB’s dos Municípios e a variação nos gastos com educação dos 
Municípios no período analisado. 

De acordo com os dados expostos na Tabela 3, observa-se que no período analisado os 
gastos médios com educação dos Municípios foram de R$ 9.655.885.68, indicando um valor 
considerável, visto serem cidades de pequeno porte. 

 
Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis. 

 Descrição N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Rec. Cor. Líquida 48 7.595.457,51 39.413.448,50 25.874.737,56 7.232.281,56 
Gastos c/Educação 48 1.775.216,53 14.911.019,61 9.655.885,68 2.818.126,28 
GE/RCL 48 23,3700 49,2700 37,290000 4,8224762 
IDEB 4e5 ano 24 3,3000 4,4000 3,795833 0,2926330 
IDEB 8e9ano 24 2,8000 4,4000 3,512500 0,4194328 
VGE 40 -0,1024 3,8787 0,210641 0,6040734 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Os resultados da Tabela 3 também indicam que em média os Municípios gastaram com 
educação 37% da receita corrente líquida no período. Tal resultado também indica um alto 
volume de recursos aplicados no período. Porém, observa-se que o IDEB médio para o período 
da amostra como um todo foi inferior a nota 4, indicando que, mesmo havendo um alto 
investimento em educação, o índice que mede a qualidade da educação ainda é aquém das metas 
estabelecidas pelo MEC. 

Além disso, na Tabela 3, pode-se verificar que no período analisado em média houve 
um aumento de cerca de 20% dos gastos com educação efetuados pelos Municípios, contudo 
tal aumento não tem refletido no índice da qualidade da educação das escolas municipais. Tal 
resultado pode indicar que há uma má gestão dos recursos em educação por parte dos entes 
públicos avaliados. 
 
4.3 Análise da Relação entre os Gastos com Educação e a Receita Corrente Líquida 
 

No Gráfico 3, apresentam-se a relação entre os gastos com educação (GE) e as receitas 
correntes líquida (RCL) dos Municípios durante o período de análise. De acordo com os dados, 
os gastos com educação em 2011, em destaque o município de Cacimba de Dentro atingiu 
45,02% e em 2013 43,17% das receitas do município; em 2015, Areia atingiu 42,13% das 
receitas do município, demonstrando que no período houve um crescimento nos valores 
investidos nos serviços educacionais, conforme Gráfico1, a seguir. 
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Gráfico 1 - Relação entre os gastos com educação (GE) e receita corrente líquida (RCL). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Contudo, apesar do aumento nos gastos com educação para o período analisado, 

observa-se que os Municípios em estudo apresentaram uma queda nos índices de educação 
básica. Este resultado demonstra que mesmo aumentando o gasto com educação, nos 
Municípios em 2013 e 2015, não conseguiu atingir a meta prevista no IDEB nos anos finais, 
mas, além disso, nos anos iniciais as notas obtidas alcançaram a meta, em alguns municípios 
no ano de 2013 não atingiram, em contra partida, se recuperaram no ano de 2015.  

Considerando os resultados reportados, pode-se dizer que no período de 2011, 2013 e 
2015, mesmo ocorrendo aumento nos gastos em educação no Município analisado, houve uma 
queda na qualidade no índice de educação da 8ª série/5ºano, sendo os resultados alcançados 
inferiores as metas estabelecidas no IDEB.  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa aborda a relação entre gastos públicos e a melhoria do índice de educação, 
utilizando-se dados sobre metas e notas do IDEB e gastos com educação para o período de 
2011, 2013 e 2015. 

Diante dos resultados, observou-se que o índice de aprendizagem para educação 
fundamental foi inferior à meta estabelecida no IDEB, na 8ªsérie/9ºano usando como ferramenta 
valor de aprovação e índice de aprendizagem, através da Prova Brasil, aplicada nas escolas 
municipais pelo IDEB, na 4ª e 8ª série, sendo o maior resultado obtido pelos alunos do 5º ano, 
isso é bastante preocupante, pois mostra que os alunos irão ingressar no ensino Médio sem uma 
base boa do Fundamental, e assim não tem como ter qualidade educacional eficaz. Podemos 
dizer que a causa dessa nota baixa no ano de 2015 em todos os municípios estudados, pode ter 
sido da frequência da escolar ou reprovação escolar. 

No ano de 2013 e 2015, os investimentos em educação aumentaram de um ano para o 
outro em relação a 2011, mas em compensação nos mesmos anos a nota do IDEB foi inferior a 
meta estabelecida, nos anos finais, já no nos anos iniciais, deu pra manter-se em alguns 
municípios e outros se recuperaram no ano seguinte. Sobretudo, os gastos em educação não têm 
como medir para cada série/ano o valor x foi investido, só dar o valor total investido em Ensino 
Fundamental, mas diante das notas do IDEB, podemos saber aonde investir melhor para 
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melhorar o índice de educação nos anos finais e continuar mantendo os investimentos nos anos 
iniciais. 

Para apresentar a evolução nos gastos com educação dos municípios estudados, foi feito 
uma relação entre gastos com educação e a receita corrente liquida, foi visto que onde os 
recursos que mais investiram, apresentou uma queda nas notas do IDEB. Demonstrando e 
analisando os índices de educação dos municípios do brejo paraibano através das notas do 
IDEB, pode se concluir que nos anos iniciais, apenas um município não atingiu a meta dos anos 
estudando, tendo em vista que o investimento é de 25% e chega até 42% das receitas corrente 
liquida desse município, precisa melhorar na forma que está investindo, nos incentivos para 
alunos e professores, direcionar melhor os recursos para chegar no padrão de qualidade. 

Considera-se que mesmo aumentado suas receitas e seus gastos com educação, os 
Municípios analisados apresentaram redução nos índices de educação, demonstrando que talvez 
o investimento em educação não esteja sendo eficaz para melhorar a qualidade da educação, 
devendo avaliar a forma de investir melhor, e não investir mais em quantidade. 
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