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Resumo 

Diante de um cenário de crise fiscal e medidas de compressão dos gastos destinados à educação 
no Brasil, este estudo investiga a evolução das matrículas, bem como o custo destas nas diversas 
modalidades de ensino a cargo das prefeituras. Para tanto, toma-se as informações das capitais 
brasileiras acerca do número de matrículas na creche, pré-escola e ensino fundamental em tempo 
parcial e integral, bem como no Ensino para Jovens e Adultos (EJA) em tempo parcial entre 2010 
e 2015 e, considerando a proposta de Love e Zicchino (2006), aplica-se estes a um modelo vetorial 
autoregressivo com dados em painel (PVAR). Os resultados permitem constatar um quadro 
preocupante para o ensino básico ofertado às crianças e adolescentes brasileiros, com manutenção 
da distribuição inter-regional do número de vagas em cada modalidade, mas uma relativa eficácia 
da política educacional praticada pelas prefeituras das capitais em termos da continuidade 
verificada entre as fases do ensino nas matrículas da creche ao ensino fundamental, fato que 
justifica argumentos como os de Lucas (2016) e Araujo (2016), acerca do erro incorrido pelos 
gestores que elaboram medidas que impliquem na limitação ou redução dos gastos em educação. 

 
Palavras-chave: Matrículas; Modalidades do Ensino Básico; PVAR; Despesas em 
Educação. 

 

Abstract 

Facing a scenario of fiscal crisis and expenditure-cutting measures for education in Brazil, this 
paper investigates the evolution of enrollment and the cost of those in different levels of education 
sponsored by the municipalities. In order to do this, we take the information from the number of 
enrollments in daycare, preschool and elementary school levels in full and part time as well as the 
part time Education for Youth and Adults (EJA) offered by the main cities of each Brazilian state 
between 2010 and 2015 and, regarding the proposal of Love and Zicchino (2006), we applies 
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these data in a vector autoregressive model with panel data. The results show a worrying picture 
for basic education offered to Brazilian children and adolescents, with maintenance of inter-
regional distribution of the number of vacancies in each level, but a relative effectiveness of 
educational policy practiced by the municipal governments of the main cities in each state in 
terms of verifying continuity between stages of education in the enrollment of kindergarten to 
primary education, which justifies arguments as of Lucas (2016) and Araujo (2016), about the 
error incurred by the policymakers who compress or reduces the public spending on education. 
 
Key-words: Enrollments; Basic Education Levels; PVAR; Expenditures on Education
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1 Introdução 

 
Parece consenso na academia que os gastos em educação devem ser imunes aos 

choques econômicos adversos tais como os promovidos pela crise fiscal recente, cite-se 
como exemplo as colocações de Lucas (2016) e Araújo (2016) com fundamento na crítica 
às medidas recentes impostas pela equipe econômica do governo interino brasileiro no 
sentido de estabelecer limites para o crescimento real dos gastos em áreas sociais como 
Educação e Saúde e indispensáveis à consecução de um padrão desejável de 
desenvolvimento econômico, como as despesas em Ciência e Tecnologia (CeT). 

Outro aspecto consensual na literatura refere-se ao fato de que não é suficiente 
elevar a quantidade de alunos em sala de aula. É preciso garantir a qualidade do ensino e 
isso envolve as habilidades cognitivas e não-cognitivas de professores e dos estudantes, 
sendo o potencial das características cognitivas destes últimos muitas vezes determinados 
inclusive pelo ambiente familiar, conforme demonstra Cunha e Heckman et. al. (2006). 

Heckman e Masterov (2007) ressaltam ainda a importância de se investir na 
educação dos jovens para o bom desenvolvimento dos indivíduos com o estímulo às 
habilidades cognitivas, bem como para o desenvolvimento da nação. Corroborando os 
autores, segue-se o argumento de Lucas (2016), de que quando se comprime os gastos em 
educação, gerações de crianças estarão fadadas à ignorância e quem responde por isso é 
o país, fato que demonstra total oposição às medidas recentes do governo citadas 
anteriormente. 

Como forma de definir de forma explícita as competências de cada ente federado 
em relação ao provimento de uma oferta adequada de ensino, a Emenda Constitucional 
n.º14 de 1996 (EC. nº14/1996) reedita4 a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) 
designando aos municípios a atuação prioritária na educação infantil e no ensino 
fundamental. Tal resultado demonstra a importância da boa gestão da política municipal 
de educação para o futuro das gerações de seus indivíduos. 

Uma vez que o salário dos professores do ensino público é homogêneo em cada 
município, para este estudo parte-se da premissa que a distribuição das habilidades de 
professores e alunos do serviço público são aleatórias e, portanto, a função precípua da 
administração pública municipal enquanto promotora do desenvolvimento econômico e 
da redução das desigualdades sociais passa a ser o aumento da oferta de ensino. Deste 
modo, o presente estudo avalia a evolução da oferta de ensino nas capitais brasileiras nos 
termos do previstos na EC. n.º14/1996, visando identificar padrões de convergência 
regionais ou nacional, como forma de antecipar expectativas promissoras em relação às 
desigualdades regionais no Brasil, bem como para estimar a evolução do retorno dos 
gastos em educação realizados pelas administrações públicas das capitais. 

 Para tanto, aplica-se uma metodologia econométrica de dados em painel 
seguindo a metodologia proposta por Love e Zicchino (2006) às informações das 
matrículas iniciais nas modalidades: creche, pré-escola e ensino fundamental no ensino 
regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial das redes estaduais e 
municipais e municipais urbanas em tempo parcial e integral5 obtidas junto à Secretaria 
Municipal de Educação de Fortaleza (SME/Fortaleza) entre 2010 e 2015, bem como aos 
gastos das capitais em educação no mesmo período, providos pela Secretaria de Finanças 
de Fortaleza (Sefin/Fortaleza). 

 Os resultados permitem inferir que, à despeito de uma tendência de 
arrefecimento e até decréscimo do número de matrículas nas diversas modalidades de 

                                                 
4 Reeditou em seu Art.3º o Art.211 da CF/1988. 
5 Apenas para creche, pré-escola e ensino fundamental. 
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ensino, bem como da manutenção da distribuição inter-regional das vagas em cada fase 
do ensino de responsabilidade das prefeituras, há relativa eficácia da política de ensino 
praticada pelas prefeituras. Tal constatação se expressa nas evidências de continuidade 
entre as fases do ensino ofertado à população, característica esta fundamental ao 
desenvolvimento local diante de um cenário pouco otimista em relação ao aumento dos 
investimentos em educação. 

 
2 Aspectos sobre a Gestão e a Política de Investimentos em Educação no Brasil 

As diretrizes do Ministério da Educação para o sistema de ensino no Brasil, 
sobretudo no que tange às políticas de organização e gestão, envolvem uma série de 
mudanças que são advindas de alterações propostas na CF/1988, mas além da referida 
Carta, há a citada EC. nº14/1996, e ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB ou lei 9.394/96), aprovada em dezembro de 1996, o Plano Nacional de 
Educação – PNE, aprovado em 2001, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não 
obstante, cabe destacar o papel das Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos 
Municípios que estabelecem as diretrizes e bases e as normas para a organização e gestão 
da educação no país, bem como as ações e políticas a serem efetivadas visando garantir 
o acesso, a permanência e a gestão democrática, como também a qualidade da educação. 

Segundo a LDB, a educação escolar é composta pela educação básica, que abrange 
educação infantil – creche e pré-escola -, o ensino fundamental, o ensino médio e a 
educação superior. Neste estudo nos concentraremos nas duas primeiras fases, além da 
modalidade EJA, que é “destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria6”. 

A referida lei define as competências e responsabilidades de cada ente federado 
em termos da oferta da educação nas diversas modalidades, dentre as quais as analisadas 
nestes estudo. Em especial, aos municípios cabe  

“organizar, em regime de colaboração, seus respectivos sistemas de 

ensino; organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino; exercer ação redistributiva em 

relação às suas escolas; baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino; oferecer a educação infantil  

em  creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental 

(Brasil (2006)).  

Em relação ao financiamento, a educação no Brasil é viabilizada por recursos 
públicos, recursos de empresas privadas e dos cidadãos e é definido por parâmetros legais, 
conforme estabelecido na CF/1988 em seu Art. n.º 211 e legislação correlata, o que 
garante o limite mínimo para a alocação dos recursos para a educação pública. Todavia, 
não há como calcular o gasto total em educação, já que o Brasil não contabiliza os 
recursos mobilizados pelo setor particular.  

Em especial, os recursos públicos destinados à educação têm origem em: 
i) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 
ii) Receita de transferências constitucionais e outras transferências e; 
iii) Receita de contribuição social do salário-educação e de outras 

contribuições sociais. 
Conforme citado anteriormente, a CF/1988 determina que a União aplique, no 

mínimo, 18% para educação e; os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25%. É da 

                                                 
6 Ver art. 37 da LDB. 
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esfera federal que provém a maior soma de recursos para o ensino superior, enquanto os 
Estados e Municípios destinam mais para o ensino fundamental, portanto, os governos de 
estados e municípios são obrigados a gastar 25% de suas receitas de impostos e 
transferências com educação, de acordo com a Emenda Calmon. Assim sendo, a nova 
Constituição reconheceu a autonomia do sistema municipal de ensino, que deixou de ser 
subordinado às agências dos governos estaduais. No entanto, o sistema de finanças 
públicas no Brasil e, mais especificamente, o financiamento da educação continua sendo 
muito centralizado, com os principais impostos e contribuições escolhidos pela União 
(Brunet et. al., 1993). 

O ponto é que especialmente em períodos de crise fiscal, como o que vivemos, os 
recursos destinados à educação são normalmente a via para as medidas de ajuste fiscal, 
uma vez que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) são, respectivamente, os mais importantes para os 
sistemas estadual e municipal de ensino. Não obstante, em termos históricos temos que 
mesmo durante os anos de crescimento econômico, o Brasil investiu pouco em Educação, 
conforme comprovam informações de investimentos por aluno entre os países que 
participam do Pisa7: o investimento brasileiro é três vezes menor que a média dos países 
que compõem a OCDE. 

Para um melhor entendimento dos impactos econômicos de uma crise como a 
atual no sistema de ensino, tão importante quanto definir, de forma clara, quais são e 
como se estruturam as fontes de recursos para a educação, é estabelecer que tipo de 
despesa pode ser classificada como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE). Legalmente8, são consideradas despesas com MDE as destinadas: à aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino; ao uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; aos levantamentos 
estatísticos; aos estudos e pesquisas visando, precipuamente, ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino, dentre outras atividades. 

Vale destacar que a questão fundamental no aspecto da vinculação é garantia de 
fluxo contínuo de recursos para as despesas em educação, sem interrupções e, ao mesmo 
tempo, garantir uma estabilidade quanto aos mínimos despendidos. Logo, a vinculação 
de recurso embora não garanta automaticamente os meios indispensáveis à educação, é 
um importante instrumento de apoio à manutenção do ensino. 

Por conta desse cenário, a Emenda Constitucional nº 53/20069 criou o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. Segundo a versão oficial, esse fundo tem por objetivo 
proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação. Esta 
elevação deve-se às mudanças relacionadas às fontes financeiras que o formam, ao 
percentual e ao montante de recursos que o compõem e os recursos deste fundo 
compreendem a parcela majoritária das despesas destinadas à educação municipal. 

Os municípios recebem os recursos do FUNDEB com base no número de alunos 
da educação infantil e do ensino fundamental e os Estados com base no número de alunos 
do ensino fundamental e médio. O valor a ser repassado resulta do montante arrecadado, 
que por sua vez variam em função do comportamento da própria atividade econômica.  

                                                 
7 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – em inglês: Programme for International Student 

Assessment (Pisa) – é uma iniciativa de avaliação comparada internacional aplicada a estudantes de 15 anos, 
idade em que a maioria deles já concluiu ou está próxima de concluir o ciclo da Educação Básica obrigatória 
de seus países. 
8 Ver Lei 9.394/1996. 
9 Aprovada em 06 de dezembro de 2006. 
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Os gastos públicos como os viabilizados pelos recursos do FUNDEB explicitam 
as prioridades em relação à prestação de serviços públicos básicos e investimentos a 
serem realizados. Os gastos públicos são, portanto, a evidenciação das políticas de gestão 
efetuadas pelos governos. Rezende et. al. (2005) discorrem que na tentativa de avaliar a 
gestão social dos municípios, observa-se a necessidade da realização de estudos sobre a 
efetiva aplicação dos recursos públicos, bem como o real impacto destes investimentos 
no desenvolvimento social dos municípios, e nesse sentido a contabilidade tem procurado 
assumir o papel de divulgação das informações sobre a questão e ainda a investigação 
sobre a utilização dos recursos públicos. 

Segundo Boueri (2008), uma das formas para melhorar o gasto público é começar 
a avaliá-lo pelos seus resultados, pois, monitorando-os, é possível obter um parâmetro 
para cobrar a melhoria da qualidade. Neste aspecto, o presente estudo parte das 
informações sobre as matrículas na rede de ensino público providas pelo Sistema de 
Avaliação do Ensino Básico (SAEB) do Ministério da Educação (MEC), que por sua vez 
consiste em uma ferramenta de avaliação que prima pela qualidade de ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro e que auxilia no desenvolvimento e implementação 
de políticas públicas educacionais.  

A fim de avaliar a gestão das administrações públicas municipais das capitais 
brasileiras em termos de condução da política educacional, confronta-se as matrículas nas 
diversas modalidades de ensino com os gastos realizados em educação por parte das 
respectivas prefeituras. Tal estratégia de investigação permitirá identificar padrões 
regionais ou nacional nas políticas de ensino, bem como estimar o custo de inserção no 
sistema de ensino. 

 
3 Dados e Evidências para as Matrículas do Ensino Básico nas Capitais do Brasil 

Esta seção descreve os dados utilizados neste estudo e almeja traçar um perfil da 
distribuição das matrículas do ensino ofertado às crianças e jovens nas capitais brasileiras 
considerando a oferta de vagas nas escolas das redes municipal e estadual, bem como 
apenas na rede municipal urbana isoladamente, além do volume de recursos correntes 
despendidos em educação pelas prefeituras de 2310 capitais analisadas entre 2010 e 2015. 

As informações anuais providas pela SME/Fortaleza para as matrículas nas quatro 
modalidades do ensino básico, quais sejam, creche, pré-escola, ensino fundamental e 
EJA11, entre 2010 e 2015 foram combinadas às despesas com educação obtidas junto às 
prefeituras das capitais e à Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Os dados das despesas 
foram deflacionados pelo IPCA e as evidências desta seção serão apresentadas 
considerando agregações em níveis nacional e regional. Posteriormente, o exercício 
empírico cuja metodologia é detalhada na seção 4 se utilizará das informações obtidas 
para as capitais. 

 

3.1 Evidências em Nível Nacional 

 Inicialmente, as Tabelas 3.1 e 3.2 explicitam a evolução nacional da 
distribuição das matrículas entre 2010 e 2015 nas principais modalidades de ensino de 
competência das administrações públicas municipais, nos termos da EC. n.º14/1996, 

                                                 
10 Além do Distrito Federal, Florianópolis, Rio Branco e Macapá foram excluídas da amostra por não 
possuírem dados disponíveis em mais de um período. 
11 Para esta modalidade do ensino médio só são representativas as matrículas em regime parcial. 
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quais sejam: creche, pré-escola e ensino fundamental, além da modalidade EJA, conforme 
citado nas seções anteriores. 

Considerando apenas o ensino regular, que representa quase a totalidade12 das 
matrículas do ensino a cargo das capitais, apenas na modalidade creche, que representa 
3,2% do total das matrículas, verificou-se aumento significativo de matrículas, conforme 
comprova a Tabela 3.1. O perfil preocupante para a educação de base no Brasil se reflete 
na tendência descendente do número de matrículas em todas as modalidades de ensino 
com vagas ofertadas nas redes municipal e estadual. Não obstante, enquanto as 
modalidades de creche e pré-escola ainda sustentam crescimento em 2015, para o ensino 
fundamental e à Educação aos Jovens Adultos (EJA) mantém-se o decréscimo no número 
de matrículas desde 2010. 

 
Brasil Creche Pré-Escola Fundamental EJA Despesas em R$ 

Matrículas 2010 182.686 549.479 4.472.338 480.196 15.915.860.939,00 

Crescimento Anual (%) 

2011 13,3% -10,2% -3,0% -9,2% 14,8% 

2012 12,2% -0,5% -3,8% -5,9% 11,2% 

2013 3,2% 3,9% -4,0% -7,3% 9,9% 

2014 5,3% 2,9% -4,1% -5,0% 5,9% 

2015 2,5% 0,9% -4,2% n.d. 11,8% 
Variação 2010-

2015 
41,6% -3,6% -17,8% -24,7% 66,0% 

Tabela 3.1 – Matrículas por Modalidade de Ensino nas Redes Públicas Estadual e Municipal das Capitais 
Brasileiras entre 2010 e 2015 

Fonte: Elaboração própria com dados da SME de Fortaleza. 

Considerando uma inflação acumulada de 48.9% entre 2010 e 2015, observa-se 
um crescimento representativo em termos reais do dispêndio total em educação realizado 
pelas capitais brasileiras, passando de um montante de R$ 15,9 bilhões em 2010 para 
R$26,4 bilhões em 2015, com um aumento nominal de 66,0%. Nestes termos, o valor 
total por matrícula que se situava em torno de R$ 5.000,00 anuais em 2010 para algo em 
torno de R$ 9.300,00 em 2015, um aumento da ordem de 77,5% considerando da creche 
ao ensino fundamental. 

De forma mais específica, a Tabela 3.2 apresenta, nos mesmos termos da Tabela 
3.1, os resultados considerando apenas as matrículas na rede pública municipal urbana. 
Principalmente nas modalidades creche e pré-escola, percebe-se a proximidade entre o 
número de matrículas das redes municipais e estaduais com o da rede urbana, fato que 
advém da responsabilidade majoritária dos municípios pela educação infantil e pelo 
ensino fundamental, nos termos da EC. nº14/1996, conforme outrora citado, 
concomitante à evidência de que as capitais respondem pela rede urbana de ensino. Tais 
evidências reforçam a representatividade da amostra mesmo em termos nacionais. 

Em um comparativo com as evidências apresentadas para as matrículas das redes 
estadual e municipal, verifica-se que na rede urbana os resultados são menos pessimistas: 
o crescimento do número de matrículas nas creches da rede urbana de ensino é de 43,8% 
entre 2010 e 2015 contra 41,6% constatado nas creches das redes estadual e municipal. 
De forma similar, o leve decréscimo na modalidade pré-escola se mantém, mas a redução 
das matrículas no ensino fundamental é bem menos acentuada. 

 
 

                                                 
12 Entre 2010 e 2015 o ensino especial representa apenas aproximadamente 1% do total de matrículas. 
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Brasil Creche Pré-Escola Fundamental EJA Despesas em R$ 
Matrículas 

2010 178.212 536.354 2.320.527 258.603 15.915.860.939,00 

Crescimento Anual (%) 

2011 13,7% -10,3% -3,0% -8,9% 14,8% 

2012 12,8% -0,3% -1,7% 3,4% 11,2% 

2013 3,6% 4,1% -2,2% -5,2% 9,9% 

2014 5,4% 2,8% -2,3% -1,6% 5,9% 

2015 2,7% 1,0% -2,3% n.d. 11,8% 
Variação 2010-

2015 
43,8% -3,3% -11,1% -12,1% 66,0% 

Tabela 3.2 – Matrículas por Modalidade de Ensino na Rede Públicas Municipal Urbana das Capitais 
Brasileiras entre 2010 e 2015 

Fonte: Elaboração própria com dados da SME de Fortaleza. 

Em conjunto, os resultados das duas tabelas refletem um quadro preocupante em 
relação à educação da população brasileira: muito embora as matrículas das creches 
tenham elevado de forma significativa com o avanço da oferta de vagas nesta modalidade 
de ensino, a educação de base vem perdendo alunos, mesmo com o aumento significativo 
das despesas públicas das capitais com educação. Combinado ao período de crise 
econômica vivenciado, a hipótese imediata que emerge como justificativa para tais 
evidências é o impacto da necessidade de busca por postos de trabalho: pais deixam os 
filhos menores nas creches e os adolescentes abandonam os estudos em busca de 
emprego. 

 

3.2 Panorama da Distribuição Regional das Matrículas e das Despesas em 
Educação 

A despeito do decréscimo no número de matrículas entre 2010 e 2015 explicitado 
nas Tabelas 3.1 e 3.2, o Gráfico 3.1 mostra a participação regional no número de 
matrículas em cada modalidade de ensino e na despesa total a partir das observações para 
o ano de 2015. Comprova-se, portanto, que 51,7% das matrículas em creches são 
realizadas no Sudeste, assim como 56,5% das matrículas na pré-escola, 46,3% das 
matrículas no ensino fundamental, de forma que nestas três modalidades, as capitais do 
Sudeste respondem por algo em torno da metade das matrículas das capitais brasileiras e, 
como contrapartida, tem uma despesa que representa 60,1% do gasto total das prefeituras 
das capitais. 

Ainda no Gráfico 3.1, destaca-se a representatividade da modalidade EJA, nas 
capitais do Norte e Nordeste, fato que se justifica pelos maiores índices de analfabetismo 
e de uma possível conscientização da importância do estudo no período recente. Ademais, 
dois fatores emergem como causas da baixa participação relativa da região Sul no total 
de matrículas em todas as modalidades: a menor concentração da população nas capitais, 
se comparadas às das demais regiões, bem como o maior acesso ao ensino particular. 

Dada a importância do investimento em educação para redução das desigualdades 
inter-regionais, espera-se que as regiões menos desenvolvidas despendam uma parcela 
mais significativa de recursos nesta área e, até como resultado de um ciclo virtuoso, o 
crescimento do número de matrículas seja relativamente superior. Por outro lado, os 
resultados do Gráfico 3.2 expõem tendência diversa desta almejada. Verifica-se apenas a 
manutenção do “perfil de matrículas” entre 2010 e 2015 em todas as regiões. 
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Gráfico 3.1 – Distribuição das Matrículas por Modalidade de Ensino e Despesas com Educação nas 

Capitais das Regiões Brasileiras em 2015 
Fonte: Cálculos próprios com dados da SME/Fortaleza. 

  

 
Gráfico 3.2 – Evolução da Distribuição das Matrículas e Despesas com Educação nas Capitais das 

Regiões Brasileiras entre 2010 e 2015 
Fonte: Cálculos próprios com dados da SME/Fortaleza. 
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Complementando a anterior, a referida figura apresenta a participação do número 
de matrículas das capitais brasileiras por região em 2010 e em 2015 em todas as 
modalidades de ensino. Deste modo, tem-se em paralelo a participação regional de cada 
modalidade no total Brasil considerando apenas as capitais em 2010 e esta mesma 
participação em 2015 e o que se comprova é uma manutenção do perfil após cinco anos. 
Em se mantendo a mesma relação direta entre educação e desenvolvimento, tais 
evidências comprovam as expectativas de manutenção ou até agravamento das 
desigualdades regionais no Brasil. 

Finalmente, cabe destacar que apenas o aumento da qualidade do ensino, 
principalmente nas regiões mais pobres, pode elevar os retornos benéficos da educação 
e, por conseguinte, reduzir as desigualdades. 

Neste aspecto, principalmente em um cenário econômico como o atual, onde se 
implementam medidas de compressão de gastos em áreas sociais, ressalta-se a 
importância de um gasto eficiente na área de educação e de uma sincronia para estímulo 
à continuidade do ensino, de forma que o término de uma fase estimule o ingresso na 
modalidade seguinte, ou seja, após a creche o indivíduo passe à pré-escola, 
posteriormente ao ensino fundamental, até a consecução do objetivo básico que seria pelo 
menos a obtenção do título de curso superior de graduação ou técnico. 

Visando investigar o cumprimento deste objetivo das administrações municipais 
em garantir a continuidade do ensino à população, este estudo analisa a relação entre as 
matrículas nas modalidades de ensino da educação infantil e do ensino fundamental, bem 
como seus impactos nas despesas das prefeituras das capitais nesta área. Especificamente, 
investiga-se a relação entre as matrículas de cada modalidade com as do nível 
subsequente, creche, pré-escola, ensino fundamental e ainda EJA.  

A premissa que motiva esta investigação baseia-se na hipótese de que uma política 
educacional desenvolvimentista de sucesso deve ser tal que a maior inserção em 
determinada modalidade estimule as subsequentes nos períodos seguintes. Tal verificação 
forneceria, nesta concepção, indícios de continuidade. Por fim, um resultado acessório 
deste artigo consiste na investigação do impacto das matrículas por modalidade nas 
despesas das prefeituras das capitais, de forma a fornecer subsídios aos prefeitos à 
elaboração de uma política ótima de investimento em educação. 

 
4 Um Modelo VAR em Painel para Avaliar a Continuidade da Política de Ensino 

A teoria microeconômica básica já apresenta modelos em que o indivíduo faz suas 
escolhas entre consumo e lazer. No estágio inicial da vida do indivíduo, o tempo destinado 
ao estudo obviamente representa horas de trabalho, já que existe inclusive impedimento 
legal de se exercer atividade remunerada regular na infância. Neste contexto, a partir das 
premissas apresentadas ao final da seção anterior, e considerando esta endogeneidade 
envolvida nas decisões de ingressar ou não no ensino, em qualquer que seja a modalidade, 
bem como em continuar estudando, avançando a um nível educacional superior, requer-
se um modelo que permita investigar a relação entre as diversas variáveis endógenas 
envolvidas: matrículas no ensino e despesas em educação. 

Não obstante, principalmente no caso brasileiro, as técnicas tradicionais de séries 
temporais muitas vezes se deparam com os obstáculos relacionados à instabilidade 
temporal dos parâmetros a serem estimados em cada modelagem. Planos econômicos e 
crises financeiras, dentre outros choques adversos, dão suporte à Crítica de Lucas e 
expõem a vulnerabilidade das técnicas tradicionais de estimação com dados em séries de 
tempo. 

Reconhecendo esta limitação, a proposta deste estudo requer uma estimação de 
modelos autoregressivos com uma estrutura de dados em painel (PVAR) para as capitais 
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brasileiras, mas assim como na proposta de Love e Zicchino (2006), tal opção implicará 
na utilização de métodos de estimação via GMM combinados a transformações de Helmet 
nas variáveis em programas escritos em rotinas interdependentes. 

O modelo VAR de primeira ordem para dados em painel a ser implementado 
segue a seguinte formulação: 

 FE2�� � a�	 
 a����1�� 
 a��GE�� � β��FE2���� � β����1���� � β��GE���� � ϵ�����  FE1�� � a�	 
 a��FE2�� 
 a��GE�� � β��FE2���� � β��FE1���� � β��GE���� � ϵ�����       (1) GE�� � a�	 
 a��FE2�� 
 a��FE1�� � β��FE2���� � β��FE1���� � β��GE���� � ϵ����  
 
Onde ��1 é definida como a fase do ensino regular infantil ou fundamental e EJA 

analisada; ��2 é a fase subsequente deste ensino regular e GE as despesas em educação, 
em termos reais13, realizadas pela administração pública municipal das capitais. 

A trajetória temporal de �FE2��� é afetada por valores correntes e passados de �FE1��� e �GE���. A variável�GE��� é influenciada por valores correntes e defasados de �FE1��� e �FE2��� e finalmente, a trajetória temporal de �FE1��� é afetada também por 
valores correntes e passados das demais variáveis. Assumir-se-á que os erros são ruídos-
brancos não correlacionados e de variância finita. Suprimindo o subscrito "i" das 
equações, por conveniência notacional, a abordagem teórica é similar à tradicional de 
séries temporais e o sistema pode ser reescrito em forma matricial da seguinte maneira: 

� 1 ��� ������ 1 ������ ��� 1 � ���2���1� ��
� � ���	��	��	

� � �!�� !�� !��!�� !�� !��!�� !�� !��
� ���2�����1��� ����

� � �"#$��"#$��"%$�
�        

(2) 
ou, ainda, em forma reduzida, 

)*� � +	 � +�*��� � "�                                          (3) 
O modelo representado pelo sistema de equações (1) é chamado de VAR 

estrutural. Na forma matricial, definida de acordo com (2), segue-se a teoria proposta em 
Love e Zicchino (2006) para as restrições aplicadas à matriz A, de modo a permitir que 
se identifiquem seus coeficientes. Em verdade, esse sistema não pode ser diretamente 
estimado devido à correlação entre os componentes das diferentes linhas de z� e ϵ�14. Se 
o sistema em (3) for multiplicado por A��, obtém-se o VAR em forma reduzida: 

*� � 0	 � 0�*��� � 1�                                     (4) 
onde: Γ	 � A��+	  ,   Γ� � A��+�  e  e� � A��ϵ�.  

É possível, ainda, incorporar ao modelo questões como heterogeneidade 
individual não observada e choques agregados15; isto pode ser feito incorporando à 
especificação (4) um vetor de efeito fixo f�, para permitir essa heterogeneidade, e outro 
vetor de dummies, dc,t , para capturar choques macroeconômicos internos que afetam as 
capitais. Assim procedendo, a equação VAR em forma reduzida (4) transforma-se em: 

*� � 0	 � 0�*��� �  67 � 89,� �  1�            (5) 
Espera-se que o termo de erro e� satisfaça a condição de ortogonalidade E[z�<e��]= 

[e��f�] = 0, s < t.  Quando essa condição é satisfeita, então os valores defasados das 

                                                 
13 Valores corrigidos pelo IPCA, nos mesmos termos dos dados apresentados na seção 3. 
14 Note que ��2� é correlacionado com "#$�� e "%$�, ��1� é correlacionado com "#$�� e "%$�, e vice-versa. 
15 Ao não se permitir a heterogeneidade, seria necessário impor a restrição de que a estrutura subjacente é 
a mesma para cada uma das unidades de corte transversal, o que não parece muito sensato dado o contexto. 
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variáveis descritas em (3) são qualificados como variáveis instrumentais para a equação 
(4). 

Nas formas reduzidas descritas em (4) e (5), os erros e� são compostos de 
processos de ruídos-brancos ϵ� e, portanto, possuem média igual a zero, variância 
constante e finita, além de serem individualmente serialmente não-correlacionados, 
entretanto, em geral, a covariância dos choques ϵ� não é igual a zero. 

Os parâmetros do PVAR em sua forma reduzida, descrito em (4), podem ser 
estimados pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), entretanto, ao 
incorporar os efeitos fixos como descrito em (5), a diferenciação da média, normalmente 
usada para eliminação desses efeitos individuais, levará a estimadores viesados. Este é o 
primeiro obstáculo na opção por dados em painel e para contorná-lo, a primeira rotina 
seguirá o procedimento de Helmet [ver Arellano e Bover (1995)], o qual elimina a média 
entre todas as observações futuras disponíveis para cada estado, em cada ano. Esse 
procedimento preserva a ortogonalidade entre as variáveis transformadas e os regressores 
defasados, sendo estes usados como instrumentos, e a estimação desses regressores deve 
ser por meio do Método dos Momentos Generalizados em Sistema (System GMM) em 
uma nova rotina em STATA. 

O modelo reduzido suprimirá então os problemas de estimação existentes no 
modelo estrutural, pois será viável, a partir disso, a obtenção dos elementos das matrizes Γ	 e Γ�, assim como os da matriz de variância-covariância de e�. Entretanto, a estimação 
do modelo reduzido gera menos estimativas do que o número de parâmetros do modelo 
primitivo descrito em (2). Com efeito, para que o sistema se torne identificado é 
necessário fazer algumas restrições ao modelo estrutural. 

As funções impulso-resposta são baseadas numa representação de média móvel 
do sistema, a qual segue: 

*� � = � ∑ 0�71��7?7@	                 (6) 
Onde μ é uma função dos parâmetros do modelo e Γ�� é a i-ésima potência da matriz Γ� da 
equação (5). Note-se, entretanto, que esta representação não é muito útil para se investigar 
os efeitos, por exemplo, de ϵ���� em FE1� ou em GE�, pois a correlação existente entre 
eles faz com que os mesmos tendam a se mover em conjunto. Como os erros �e���� são 
uma função dos choques originais �ϵ�����, �ϵ����� e  �ϵ����, então podemos escrever z� 
como: 

*� � = � ∑ C7"��7?7@	                (7) 
onde os coeficientes ϕ� são chamados de funções impulso-resposta. Assim sendo, tem-se 

que 
FGHFIHJK � ϕ< é uma matriz onde o elemento ϕ<,�� ��� representa o impacto de um 

choque de uma unidade de ϵ���,��< em GE�. Em palavras, tais impactos permitirão avaliar 
o custo das matrículas em cada fase do ensino infantil, fundamental ou ainda EJA em 
termos do gasto em educação realizado pelas prefeituras das capitais brasileiras. 

Para se quantificar a resposta acumulada de um elemento de z� a uma inovação 
imprevista de algum elemento de ϵ� é necessário que os componentes de  ϵ� sejam 
ortogonais. Isso pode ser feito através da aplicação da ortogonalização de Cholesky: se 
for assumido que Ω � E(e�eM�) é positiva definida, então existe uma única matriz 
triangular inferior K com 1′s ao longo da diagonal principal, e uma matriz D com entradas 
positivas ao longo da diagonal principal de modo que, 

R � STSM                (8) 
Sendo 
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V� � S��"�                 (9) 
Então, E(u�uM�) � K��Ω(K��)M � D. Como ϵ� � Ku�, o vetor z� tem uma 

representação de média móvel em termos de u�: *� � = � ∑ SC7V��7?7@	                        (10) 
Nestes termos, tem-se, por exemplo, que 

Z#$�[Z\]^_,[J` � CaS#$�                                                       (11) 
Onde K��� é a primeira coluna da matriz K. O gráfico de (11) como função de s b 0 é 
uma função de impulso resposta ortogonalizada. 

Embora a decomposição de Cholesky permita a identificação exata dos 
parâmetros do modelo estrutural, assim como a análise das funções impulso-resposta, há 
um problema: é que a ordem em que as variáveis estão dispostas no vetor z� [ver (2) e 
(3)] define a forma das restrições, de modo que diferentes ordenações geram diferentes 
restrições. Com efeito, a ordenação em que as variáveis estão dispostas no VAR deve 
obedecer a alguma racionalidade econômica. 

Nesta proposta, como investigamos a continuidade do ensino a partir de quatro 
fases do ensino infantil – creche, pré-escola -, ensino fundamental e EJA, os modelos 
PVAR são estimados três vezes, da seguinte forma: 

i) Quando a Fase 2 do ensino básico for o número de matrículas na modalidade 
EJA, a Fase 1 representa o número de matrículas na modalidade ensino 
fundamental, que antecede a Fase 2 e GE representa o gasto em educação em 
termos reais; 

ii) Quando a Fase 2 do ensino básico for o número de matrículas na modalidade 
ensino fundamental, a Fase 1 representa o número de matrículas na 
modalidade pré-escola, que antecede a Fase 2 e GE representa o gasto em 
educação em termos reais; 

iii) Quando a Fase 2 do ensino básico for o número de matrículas na modalidade 
pré-escola, a Fase 1 representa o número de matrículas na modalidade creche 
e GE representa o gasto em educação em termos reais.  

Portanto, a partir da estrutura de dados desagregada para 23 capitais brasileiras 
com dados disponíveis16 e consistentes entre 2010 e 2015, segue-se a proposta de Love e 
Zicchino (2006) para estimação de modelos com dados em painel segundo o timing acima 
descrito e os resultados são apresentados na seção seguinte. 

 
5 Resultados 

As estimações apresentadas nesta seção seguem exatamente a proposta de Love e 
Zicchino (2006) tendo, neste estudo, a adaptação feita da expressão (5) cujos resultados 
seguem nas Tabela 5.1 a 5.3, com cada uma delas confrontando os números de matrículas 
de duas fases do ensino básico contíguas e, adicionalmente, as despesas em educação em 
termos reais realizadas pelas capitais. 

A Tabela 5.1 destaca as estimativas para o modelo que investiga a relação de 
continuidade do ensino fundamental à EJA, que representa a modalidade subsequente em 
um curso normal de ensino regular e das matrículas nestas duas modalidades de ensino 
com os gastos em educação em termos reais. 

 
 

                                                 
16 Conforme citado na seção 3, DF, Florianópolis, Macapá e Rio Branco não compõem a amostra. 
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Resposta de: EJA E. Fundamental Gastos Reais Educação 

Resposta a:    

EJA(t-1) 
0,7876** 
(0,124) 

-0,0427 
(0,075) 

-0,4544 
(1,013) 

E.Fundamental(t-1) 
0,0275 
(0,020) 

0,9820** 
(0,011) 

0,4024** 
(0,136) 

Gastos Reais Educ(t-1) 
-0,0056 
(0,005) 

-0,0037* 
(0,002) 

0,9537** 
(0,021) 

N.obs: 115 

Capitais 23 

Tabela 5.1 – Estimativas do PVAR para a Continuidade do Ensino Fundamental ao EJA 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%. 

Gastos em R$ mil. 

Os resultados da Tabela 5.1 demonstram que apenas o aumento das matrículas na 
modalidade EJA estimulam a continuidade do ensino médio parcial nesta modalidade, 
assim como apenas as matrículas do ensino fundamental estimulam a continuidade do 
ensino nesta modalidade. Os resultados corroboram o esperado, já que a modalidade EJA 
é posterior ao ensino fundamental, e funciona como uma alternativa a jovens e adultos, 
que são apenas parte do público que ingressa no ensino médio. 

Ainda na referida tabela, comprova-se que além de “um efeito inércia17”, o 
aumento das matrículas no ensino fundamental são os responsáveis pelo aumento das 
despesas das prefeituras em termos reais. 

Analogamente, a Tabela 5.2 explicita as estimativas do modelo PVAR para 
investigar a relação das matrículas da pré-escola ao ensino fundamental. Nela constata-se 
o estreito relacionamento entre as duas modalidades que são de responsabilidade 
majoritária das prefeituras: a elevação das matrículas no ensino fundamental e na pré-
escola estimulam o aumento das matrículas no ensino fundamental, fato que sugere 
indício de continuidade e, portanto, eficácia da política de ensino. Não obstante, há ainda 
o mesmo “efeito inércia” em relação às matrículas na modalidade pré-escola. 

 
Resposta de: E. Fundamental Pré-Escola Gastos Reais Educação 

Resposta a:    

E.Fundamental(t-1) 0,9696** 
(0,010) 

0,0097 
(0,009) 

0,3077** 
(0,114) 

Pré-Escola(t-1) 0,2235** 
(0,068) 

0,5290** 
(0,194) 

1,5541* 
(0,885) 

Gastos Reais Educ(t-1) -0,0086** 
(0,003) 

0,0116** 
(0,005) 

0,9195** 
(0,031) 

N.obs: 115 

Capitais 23 

Tabela 5.2 – Estimativas do PVAR da Pré-Escola ao Ensino Fundamental 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%. 

Gastos em R$ mil. 

Por fim, ainda em relação às estimativas da Tabela 5.2, constata-se além do 
mesmo efeito inércia para os gastos em educação, que o impacto das matrículas na pré-
escola sobre tais gastos é cerca de cinco vezes o impacto das matrículas no ensino 
fundamental. 

Complementado esses achados, a Tabela 5.3 expõe as estimativas do modelo 
PVAR para a possível continuidade do ensino da modalidade creche à pré-escola e a 
interpretação é análoga à verificada para Tabela 5.2: o aumento de matrículas na 
                                                 
17 Situação em que o aumento da variável em “t” implica em aumento da mesma variável em “t+1”. 
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modalidade creche e na pré-escola estimulam as matrículas na modalidade pré-escola nos 
períodos subsequentes, bem como há efeito inércia nas matrículas da modalidade creche. 

 Ademais, o impacto das matrículas na modalidade pré-escola sobre as 
despesas das capitais em educação se mostra novamente bem superior ao das demais 
modalidades, confirmando-se a mesma magnitude do efeito inércia para tais despesas. 

 
Resposta de: Pré-Escola Creche Gastos Reais Educação 

Resposta a:    

Pré-Escola(t-1) 0,5720** 
(0,182) 

0,0643 
(0,041) 

2,682** 
(0,780) 

Creche(t-1) 0,1154* 
(0,066) 

1,058** 
(0,035) 

2,324 
(1,44) 

Gastos Reais Educ(t-1) 0,0110** 
(0,005) 

-0,0020 
(0,001) 

0,9203** 
(0,027) 

N.obs: 115 

Capitais 23 

Tabela 5.3 – Estimativas do PVAR para a Continuidade da Creche à Pré-Escola 
Nota: Desvio-padrão entre parênteses. (*) Indica significância a 10% e (**) indica significância a 5%. 

Gastos em R$ mil. 

Em conjunto, as estimativas das três especificações permitem inferir que há 
indícios de continuidade do ensino da creche para a pré-escola, bem como desta 
modalidade para o ensino fundamental, fato que sugere eficácia da política educacional 
proposta pelo governo nestas fases iniciais da educação básica. Por outro lado, chama 
atenção os elevados custos do aumento de matrículas na pré-escola: para cada matrícula 
realizada, as despesas das prefeituras das capitais aumentam, em média, R$ 2.682,00, já 
para o ensino fundamental cada matrícula adicional impacta as despesas das prefeituras 
nesta área em R$ 307,70.  

 
6 Considerações Finais 

Em um contexto de crise fiscal e diante das propostas de limitação dos gastos em 
educação por parte da equipe econômica do governo brasileiro, este estudo buscou 
investigar a relação de continuidade do ensino básico ofertado nas suas diversas 
modalidades, bem como o custo das matrículas em cada fase da educação básica. 

O pressuposto de continuidade do ensino se reflete, para efeito desta investigação, 
na relação direta entre as matrículas de uma fase do ensino com as das fases subsequentes. 
É ainda hipótese deste estudo que tal constatação sugere relativa eficácia da política de 
ensino proposta já que, uma vez não podendo controlar a qualidade dos profissionais em 
cada modalidade bem como o local onde exercem seu trabalho, a função precípua dos 
formuladores de política pública educacional passa a consistir na elevação da oferta de 
ensino à população. 

As evidências sugerem um quadro preocupante de arrefecimento e até decréscimo 
do número de matrículas no ensino básico em nível nacional, bem como a manutenção 
da distribuição das vagas em cada modalidade entre as regiões, o que sugere a 
uniformidade do esforço em termos de oferta de vagas e, uma vez inalteradas as 
diferenças em relação à qualidade do serviço de ensino prestado, em expectativas 
pessimistas no que diz respeito à redução das desigualdades regionais. 

Por outro lado, as estimativas de um modelo empírico vetorial autoregressivo 
(PVAR) seguindo a proposta de Love e Zicchino (2006) sugerem relativa eficácia da 
política educacional realizada nas capitais brasileiras, já que o ingresso no ensino em 
todas as modalidades iniciais estimula as matrículas nas modalidades subsequentes. 
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Por fim, em termos de custos da oferta de ensino às prefeituras das capitais, 
constata-se que a modalidade pré-escola se mostra como a mais representativa para os 
gestores, com cada matrícula nesta modalidade representando cerca de 11% do custo de 
uma matrícula adicional no ensino fundamental. 

Diante das medidas recentes adotadas pela área econômica em relação aos gastos 
em áreas sociais, cabe ressaltar que muito embora os resultados do estudo não permitam 
controlar totalmente as diferenças na qualidade do ensino ofertado entre as capitais, diante 
do panorama apresentado, corrobora-se os argumentos de Lucas (2016) e Araujo (2016) 
em relação à impossibilidade de compressão dos gastos em educação se o objetivo 
primordial de um país é a consecução de uma trajetória sustentável de desenvolvimento 
econômico. A negligência em relação ao ensino compromete as gerações futuras e o 
Brasil será o alvo deste custo. 
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