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Resumo 

O seguinte trabalho investiga, do ponto de vista teórico e empírico, a relação entre 
o investimento em educação e o crescimento econômico a partir da análise dos 
casos do Brasil, Índia e China. O principal objetivo deste estudo é relacionar os 
gastos em educação com as melhorias no ensino o fundamental e médio, levando 
em consideração as notas da prova PISA, o crescimento do PIB e o gastos públicos 
com educação em cada um dos países. Como a Índia não realizou a prova PISA, será 
realizado um comparativo entre Brasil e China, enquanto os dados da Índia serão 
analisados separadamente. Pretende-se, como isso, demonstrar que a uma 
correlação positiva entre o gasto em ensino e a melhoria na nota do exame.  
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Introdução 

De uma forma geral, a visão ortodoxa da economia pressupõe que o desempenho de 

qualquer país é dado pela combinação de dois fatores de produção: o trabalho e o 

capital. O produto interno bruto de um país, a mensuração de todos os bens e 

serviços finais produzidos em determinado período (FROYEN, 2009)., em conjunto 

com o trabalho e capital, são  variáveis chave que descrevem o comportamento 

econômico como um todo de qualquer país a ser analisado.  

O trabalho pode ser descrito como a abundância de trabalhadores existentes na 

economia e que, dado o salário pago pelas empresas, estão dispostos a trabalhar. À 

medida que a economia consegue incorporar trabalhadores em sua produção, esta 
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acaba crescendo a taxas decrescentes3, o que representa um esgotamento da 

estrutura de produção daquele país. 

O capital representa o investimento em máquinas, equipamentos e estruturas 

produtivas utilizadas na produção. Conforme falado anteriormente, quando o 

trabalho começa a exaurir a estrutura produtiva, é o momento de o empregador 

investir na ampliação de sua planta fabril. Quando pensamos na estrutura do país, 

é intuitivo pensar que quanto maior a quantidade de capital ou quanto maior a 

quantidade de trabalhadores, o país apresentará um crescimento econômico 

consistente. 

Porém, de forma a complementar este tipo de raciocínio, Becker (1962) apresenta 

um componente que foi incorporado na visão dos economistas ortodoxos para 

explicar o desenvolvimento econômico dos países: o capital humano. O termo 

capital humano refere-se ao conjunto de habilidades e capacidades do indivíduo 

que afetam a sua produtividade e depende dos investimentos realizados ao longo 

do ciclo de vida, tais como em educação, treinamento profissional, hábitos de vida 

saudável, aquisição de bens, serviços de saúde, entre outros aspectos. Estes 

investimentos são comparáveis à aquisição de meios de produção (capital físico) na 

medida em que aumentam a produtividade. A diferença é que o capital humano é 

indissociável do indivíduo (NYE, 2004). 

Desta forma, é possível dizer que o investimento em educação é incorporado pelo 

indivíduo, o que fará com que o país apresente um maior grau de desenvolvimento 

econômico em relação ao país que investe menos em educação. A qualidade da 

formação do trabalhador será decisiva e de fundamental importância para o 

crescimento econômico do país. A relação entre o aumento no investimento em 

educação e, com isso, uma melhoria econômica, não é automática nem 

proporcional, pois dependem de circunstâncias individuais e de contextos sociais e 

econômicos próprios. Por isso, para realizar esta análise devem ser escolhidos 

países com características similares. Assim, o impacto da educação é sensivelmente 

maior em Estados que já são relativamente parecidos.  

                                         
3 Este fenômeno é chamado de produtividade marginal do trabalho. Neste caso ela é decrescente, 
pois, caso contrário, seria impossível para uma empresa/país parar de contratar. Para mais 
detalhes, ver em Froyen (1999). 
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Nos últimos anos, países que até então se encontravam na periferia, por diversos 

aspectos, conseguiram algum destaque, especialmente por apresentarem 

crescimento econômico vigoroso. Nye (2004) estuda tais países e acaba os 

qualificando como economias emergentes. Para o autor, não é possível ignorar as 

economias emergentes, pois essas impactam o sistema e a hierarquia internacional. 

Para alcançar o objetivo de atingir a categoria de grande potência, é necessário 

reforçar laços econômicos com as outras potências emergentes e, assim, mudar o 

equilíbrio em médio prazo.  

O Brasil, a China e a Índia são países considerados emergentes (NYE, 2004).  E para 

o mesmo autor, um dos caminhos que os países podem seguir para conseguir o 

patamar de desenvolvidos é por meio da educação. Isso ocorre pois, segundo a 

teoria do capital humano, quanto maior o nível de educação para uma população, 

maior é a renda que essa tem a capacidade de produzir.  

O grande ponto a ser ressaltado é que este acúmulo de capital não é realizado de 

forma imediata, mas é refletido em gerações futuras. Controlando os fatores que 

explicam o desenvolvimento econômico de forma mais tradicional (estoque de 

capital e mão de obra, já citados anteriormente), apresentará menor grau de 

produtividade e, consequentemente, menor desenvolvimento econômico aquele 

país que investir menos em educação4.  

A proposta deste trabalho é analisar de forma comparativa o desempenho dos 

países selecionados na avaliação da prova unificada PISA, bem como se este fato 

exerce influência sobre o seu desempenho econômico. Visto que, atualmente, nas 

pesquisas sobre educação poucos estudos empregam análise quantitativa (GATTI, 

2004). E isso pode ser realizado mesmo com fontes diferentes, pois a maioria delas 

é oriunda das organizações da ONU. Além do que, não existe uma entidade que 

possua todos os dados necessários para a análise. Assim, foi retirada as informações 

de bases de dados que possuem metodologias parecidas. 

Ao decorrer do trabalho alguns dados não foram encontrados para os três países 

escolhidos para a análise. Em determinados pontos da iniciação serão utilizados 

                                         
4  Obviamente estamos considerando uma hipótese simplificadora que inclui, entre os fatores 
constantes, a dotação do país em recursos naturais também. 
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para a China, as províncias/países de Hong Kong, Macau e Taiwan, pois os dados 

dificilmente encontram-se padronizados para a China.  

Para não ocorrer conflitos de metodologia foi escolhido realizar a correlação 

apenas entre o Brasil e a China (para as províncias). Visto que esses países 

realizaram a prova PISA (para o período 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012), em mais 

de um ano, e os dados podem ser comparados. Porque, ao decorrer do estudo foi 

percebido que a Índia não possuía notas na prova PISA, por isso dados sobre o nível 

de leitura e de matemática são retirados ASER Centre. Por esta forma, como a nota 

da ASER para a Índia é distinta, tanto em seu parâmetro, como em sua fórmula de 

cálculo, optou-se por apresentar tais dados de forma isolada para não entrar em 

conflito com a metodologia PISA adotada pelo Brasil. 

Para Templer and Arikawa (2006) apenas as avaliações internacionais de 

estudantes, como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) e a IEA-reading (Intitute for Environmental 

Analytics for Reading), usam métodos competentes e que podem ser levados a 

sério. Contudo, essas plataformas também possuem alguns problemas as taxas de 

participação diferem entre os países e como não são todas as escolas que 

participam há problema com a representatividade. Outra crítica é referente a 

inteligência individual, contudo é necessário ressaltar que os relatórios decorrentes 

dos resultados desses dados são realizados por meio de médias e não resultados 

individuais. 

Para Oliveira (2002) e Sternberg (2004) estão corretos em dizer que cada país 

possui seus próprios meios de resolver problemas, mas se estamos falando de um 

mundo cada vez mais globalizado em que a complicação de um Estado é a 

dificuldade do outro, por isso, podem até ter formas de solucionar diferentes, mas 

o resultado necessita ser o mesmo para o melhor progresso de ambos. 

Os dados de PIB apresentados no gráfico abaixo foram do relatório World Economic 

Outlook (2014) e mostram o comportamento da economia ao longo dos últimos 15 

anos para os países selecionados. 
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É muito importante analisar a 
individualidades dos Estados, pois 
como cada um está em um nível 
de desenvolvimento, por isso não 
conseguiriam realizar a mesma 
ação. Além de que por cada um 
estar em um grau de 
desenvolvimento é necessário que 
cada atitude em relação ao seu 
ensino seja distinta. Entendendo 
se é necessário priorizar a 
qualidade ou a quantidade. Ou até 

mesmo em qual nível de educação deverá ser colocado, por exemplo nível técnico 
ou superior. (HUNT; WITTIMANN, 2006). 

Em relação aos dados apresentados anteriormente, o Brasil foi o país que menos 

cresceu em todo o período, chegando por duas vezes, 2009 e 2015, a ter um 

decrescimento. Além disso, pós crise americana em 2008, o país teve uma média 

de apenas 1,7%, enquanto a China cresceu em média 8% e a Índia 7%. Isso ocorreu, 

pois, o país não estava pronto para uma queda nas exportações e por conta de 

incoerências na política econômica interna. Ao perder demanda, a China, um dos 

principais compradores do Brasil, diminui também a sua, atingindo diretamente o 

comércio brasileiro. Aliado a isso, problemas econômicos internos, com a redução 

de emprego e aumento da inflação, o Brasil teve nos últimos anos um crescimento 

baixo.  

Desde 2003, a China vem crescendo, tendo em diversos anos um acréscimo no PIB 

na casa de dois dígitos. No entanto, após a crise financeira internacional de 2008, o 

país diminuiu o ritmo, mas 

continuava mantendo uma das 

maiores taxas de crescimento do 

mundo. Ocupando atualmente a 

segunda posição na economia 

mundial.   

Ainda sobre a China, os governos 

de cada província têm a 

autoridade para estabelecer 

políticas de educação que são 
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consistentes com a legislação nacional. É muito recorrente que ocorra disparidade 

da taxa de inscrição entre províncias ricas e pobres, principalmente na educação 

superior. (QIAN; SMYTH, 2005).  

Com exceção de Macau, todos os outros tem o crescimento do PIB inferior ao da 

China. Sendo que o Macau é apenas 0,04% a mais. Contudo, esse tem um 

crescimento acelerado antes da crise americana, atingindo 12% de média de 

crescimento nesse período. Fator que não se repetiu após a crise, sendo desses o 

mais atingido, caindo 5%. Isso é por conta da sua indústria que exportava 

basicamente para os Estados Unidos e Europa (WANG; TANG, 2002).  

Tanto o Brasil quanto a 

Índia possuem um gasto 

considerável com educação em 

relação ao PIB. Contudo, esse 

investimento é tanto de 

âmbito público como privado, 

por isso em apenas termos de 

gasto público esse é menor, 

sendo o da Índia o mais baixo comparativamente.  

Na China, a educação não é centralizada no governo e quantidade de alunos é 

superior aos outros países, por isso as despesas educacionais são mais elevadas, 

visto que cada província tem que arcar com suas despesas. Para Heckman (2002), o 

financiamento ocorre em nível local e como os alunos tem que frequentar a escola 

na província natal acontece uma discrepância entre as regiões do país. 

Tabela 4: Correlação Pearson 

 

Fonte: Resultados obtidos a partir das bases de dados do FMI e PISA 

 

Países PISA	e	PIB PISA	e	Gasto	com	Educação
Brasil -0,74 0,98
China -0,66 0,71
Período 2000,	2003,	2006,	2009,	2012 2006,	2009,	2012
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Após apresentar o crescimento do PIB para os países, os gastos com educação e as 

notas do PISA5, será realizada uma análise da correlação entre os dois primeiros 

com a média do terceiro.  

Os resultados obtidos mostram que o crescimento do PIB não ocorre 

simultaneamente a uma melhor nota na PISA6. Isso ocorre, pois há uma questão 

geracional que não pode ser ignorada que se traduz como o investimento que gera 

rendimentos no futuro (KOHL, 2008). Assim sendo, o gasto com educação não 

garante automaticamente a melhoria na qualidade de ensino, ou seja, a mudança 

não ocorre de uma hora para outra. Pelo contrário, essa acontece em um processo 

lento (DIAZ, 2007). O grande ponto a ser ressaltado é que este acúmulo de capital 

não é realizado de forma imediata, mas sim é refletido em gerações futuras. Por 

conta disso o resultado da correlação entre PISA e PIB foi negativo para ambos os 

países. Januario (2013) relata que o investimento em capital humano constitui em 

rendimentos a médio e longo prazo.  

Outra questão é como o investimento está sendo aplicado. Por isso, antes de 

apenas aumentar a quantidade de verba para educação é necessário entender onde 

estão as falhas no processo educacional, pois só dessa forma que o investimento 

estará sendo aplicado corretamente. Para que o crescimento no PIB reflita nas 

outras gerações uma melhoria na qualidade da educação (DIAZ, 2007).  

Além disso, os ganhos que os indivíduos têm depois de melhorar a sua escolaridade 

não reflete diretamente em benefícios externos, ou seja, para a sociedade como 

um todo. Assim sendo, o reflexo que a comunidade recebe ocorre no momento que 

um conjunto de indivíduos possui os mesmos benefícios. É possível até classificar as 

melhorias sociais, contudo é difícil quantifica-las. Visto que, além do problema 

apresentado outros elementos interferem nesses indicadores (PSACHAROPOULOS; 

PATRINOS 2010). Assim como é valido ressaltar que os resultados de investimento 

em educação possíveis de se constatar décadas depois de aplicado. Por isso, a 

magnitude e todos os âmbitos que o investimento em educação pode proporcionar 

são difíceis de mensurar (BARROS; MENDONÇA, 1997). 

Já em relação ao gasto com educação, a correlação foi positiva, pois nesse caso é 

preciso levar em conta o treinamento para a prova que esses gastos podem 

proporcionar. Isso ocorre por meio de processo de aplicação de exames e 
                                         
5 As notas do PISA estão no anexo B 
6 No anexo C está a correlação de cada matéria da prova, PISA, com o gasto público e com o PIB. 
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avaliações que preparem o aluno para a prova. Ou seja, quanto maior o gasto com 

educação maior será a nota da prova (KINGDON, 2007). E é valido ressaltar que o 

treinamento leva a produtividade que aumenta o desempenho nas tarefas (KOHL 

2008). Assim como esse investimento pode ser na infraestrutura, na capacitação 

dos professores e diretores (CAREIRA, 2006).  Essa correlação positiva é 

comprovada também no texto de Barros e Mendonça (1997).  

Na Índia, a infraestrutura ainda é muito precária e qualidade do ensino é baixa. 

Além disso, vários estudantes não vão à escola ou estão matriculados em escolas 

que não são reconhecidas. Com a Índia não participa do PISA, isso ocorre, pois, 

realizar a prova é por consequência expor seus resultados e como é uma prova do 

OCDE as informações afetam a visão internacional para o país. Por conta disso a 

estratégia utilizada foi coletar dados, ainda que não comparáveis com Brasil e 

China, do ASER Centre. Essa é uma prova que compara o nível de leitura e de 

matemática dos estudantes da Índia. 

A ASER Centre produz provas para a concepção do relatório de educação anual. 

Esta entidade procura usar métodos rigorosos ainda simples para gerar evidências 

do desenvolvimento educacional. Seu trabalho ocorre em toda a Índia, urbana e 

rural, para assim auxiliar aos estudantes adquirirem habilidade de leitura e 

aritmética. Tendo como data de criação o ano de 2008. 

 

Os dados representados mostram que em relação a leitura mais de 80% dos alunos 

possuem o nível Story (que é o nível máximo), que quer dizer que eles conseguem 

ler um longo parágrafo classificado com grau dois de dificuldade. Contudo, é valido 

ressaltar que, desde 2010, a porcentagem vem caindo, com um leve aumento 

apenas em 2014.  
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Em relação a matemática 

o nível de aprendizado é 

inferior, visto que não 

chega a 80% dos alunos 

que tem a capacidade de 

dividir. Sendo que em 

2014, esse número não 

ultrapassou os 50%. Esses 

dados demostram que 

investimento não está trazendo resultados para a educação no curto prazo, porém 

o crescimento econômico está sendo atingido e perpetuado, como visto em Kohl 

(2008). 

É necessário ressaltar que essa prova não faz distinção de gênero, assim não se 

sabe a quantidade dessa população que é feminina ou masculina. Isso seria um 

dado importante, visto que, segundo Aggarwal (2000) há um problema de gênero na 

índia, ou seja, a maioria dos alunos são do sexo masculino. Isso ocorre, pois 

culturalmente, principalmente nas regiões rurais, a menina é criada para atender 

as necessidades do lar e, quando, aprende a ler é dentro de casa. 

Segundo Kohl (2008), isso está acontecendo com a Índia é que ela se concentrou na 

produção de base, ou seja, sem necessidade de um nível maior de ensino. Por isso 

a Índia é a única, dos países analisados, que possui uma média de crescimento 

maior depois da crise quando comparada ao período anterior. No período pré-crise 

a economia a média de crescimento foi de 6,7%% ao ano, cenário que se alterou 

com a crise e esse número se tornou 7,4%. O aumento não foi em grande escala, 

mas como foi apenas a Índia que cresceu se torna um fator relevante.   

Além disso, segundo Kindgdon (2007), é cada vez mais recorrente a existência de 

escolas alternativas, ou seja, escolas não registradas pelo governo, geralmente 

fruto de ONGs e ações locais. Por conta disso, a quantidade real de estudantes não 

é contabilizada pela prova. Ademais, a infraestrutura ainda é muito precária, 

sendo assim a qualidade é considerada ruim o que afeta o desenvolvimento dos 

estudantes.  

O estudo tratado no artigo vai de encontro com o estudo de Castro (2007), é que os 

gastos em educação que são focados em treinamento, tanto dos professores quanto 
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dos alunos, ou melhoria da infraestrutura tem resultados mais rápidos. Ou seja, o 

aumento no gasto para o treinamento dos alunos para a prova traz resultados na 

mesma edição da PISA, com aumento das notas, de acordo com Kingdon (2007). 

Questões como essa não podem ser ignoradas pelos governantes no momento de 

realização de uma política educacional. Sendo que é necessário entender que o 

crescimento só irá ocorrer depois de um tempo, assim sendo, as políticas 

imediatistas recorrentes não têm efeito sobre a qualidade da educação e seu 

resultado econômico. A relação entre o crescimento econômico e as notas da prova 

PISA apresentam uma questão geracional abordada pela literatura por alguns 

pesquisadores, como Januário (2013) e Kohl (2008). Neste caso, o desempenho da 

prova PISA acaba por se refletir em alunos mais qualificados que irão melhorar o 

capital humano do país, levando a um crescimento econômico maior no futuro.  
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