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RESUMO
O financiamento público da educação é de grande importância, pois seus benefícios sociais são superiores 
aos benefícios privados. Assim, é fundamental o financiamento dessa área estratégica, pelo setor público. 
O objetivo desse estudo é analisar a relação entre alguns indicadores educacionais de dispêndio financeiro 
e a qualidade da educação na região Norte de Minas Gerais. Mais especificamente, são analisados os 
seguintes indicadores: i) percentual das despesas com ensino fundamental em relação à despesa total com 
educação; ii) investimento educacional por aluno do ensino fundamental e; iii) Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica - IDEB. A ênfase nos anos iniciais da educação básica (1° ao 9°), ou seja, no ensino 
fundamental, deve-se ao fato deste ser o pilar para o provimento do corpo discente para os níveis de 
ensino subsequentes,  médio e superior. Para o desenvolvimento do estudo, foram realizadas as análises 
descritiva e de correlação. Os dados foram coletados no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE); e 
na Plataforma do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), da Fundação João Pinheiro. Entre 
os principais resultados verificou-se que não necessariamente municípios norte-mineiros com maior 
volume investido no ensino fundamental apresentam um ensino de melhor qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: despesas com educação; IDEB; ensino fundamental;Norte de Minas. 

INTRODUÇÃO 
 A Constituição Federal de 1988 declara, no artigo 6°, que a educação é um direito social. Mais 
adiante, no artigo 205, consta que  “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  
 Pela Constituição Federal, o ensino fundamental deve ser gratuito e obrigatório, sendo sua oferta 
de responsabilidade dos municípios, dos estados e do Distrito Federal; que devem aplicar no mínimo 
25% da receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 Para viabilizar essa aplicação, foi implementado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por meio da Emenda 
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Constitucional 53/2006, regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 6.253/2007. O Fundeb1 
substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef), que vigorou  de 1998 a 2006; e atende exclusivamente a educação básica. Trata-se 
de um Fundo de natureza contábil, sendo o seu âmbito estadual, cujos recursos são majoritariamente, 
provenientes dos impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Caso, no 
âmbito do Estado, o valor do Fundo por aluno não atinja o mínimo definido nacionalmente, o Governo 
Federal faz a complementação dos recursos. 
 Desde a implementação do Fundef, e posteriormente do Fundeb, estudos tem sido feitos 
analisando o efeito dos gastos públicos com a educação básica sobre a qualidade do ensino. O objetivo 
do presente artigo foi analisar a relação entre alguns indicadores educacionais de dispêndio financeiro 
e a qualidade da educação no ensino fundamental na região Norte de Minas Gerais. Os indicadores 
educacionais de dispêndio são o percentual das despesas com ensino fundamental em relação à despesa 
total com educação e o investimento educacional por aluno, neste nível de ensino; sendo a qualidade do 
ensino medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).     
       Para o desenvolvimento do estudo, foram realizadas 
a análise descritiva e a análise de correlação. Os dados utilizados foram coletados no portal do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação (SIOPE); e na Plataforma do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 
da Fundação João Pinheiro.      Além dessa parte introdutória, o artigo está 
estruturado em três seções. A primeira apresenta uma breve abordagem sobre os gastos públicos com 
educação e a qualidade do ensino. Na segunda são apresentados os resultados do estudo e, por último, 
são feitas as considerações finais. 
GASTOS COM EDUCAÇÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
 Nessa seção, inicialmente são feitas algumas considerações sobre o Fundeb. Posteriormente, são 
mencionados alguns estudos que relacionam os gastos públicos e a qualidade do ensino na educação 
básica.
GASTOS PÚBLICOS COM EDUCAÇÃO: INSTITUIÇÃO DO FUNDEB
 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, um percentual de 25% das receitas 
provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são 
vinculadas à Educação. A Emenda Constitucional 14/96 determinou que 60% desses recursos fossem 
destinados ao Ensino Fundamental, ou seja, 15%. Posteriormente, por meio da Emenda Constitucional 
53/2006, 20% dos recursos provenientes  das receitas dos impostos e transferências dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios passaram a ser sub-vinculados à toda a educação básica. A distribuição 
dos recursos é realizada por meio do Fundeb, considerando-se a quantidade de alunos matriculados na 
educação básica, informada pelo último Censo Escolar. 
 No quadro a seguir constam as fontes dos recursos componentes do Fundeb:

Quadro I: Fontes dos recursos componentes do Fundeb
Item Contribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 20% sobre:
1. Fundo de Participação dos Estados – FPE 
2. Fundo de Participação dos Municípios – FPM 
3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
4. Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações – IPIexp 
5. Desoneração de Exportações (LC 87/96) 
6. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD 
7. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
8. Quota Parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios - ITRm 
(+) Receitas da dívida ativa e de juros e multas, incidentes sobre as fontes acima. 
(+) Complementação da União

Fonte: Elaboração própria, com base no Texto: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - Fundeb (Perguntas frequentes).

1  De acordo com a referida Emenda (53/2006) o prazo de vigência do Fundeb é até 2020.
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 A proposta do Fundeb é baseada no critério de custo-aluno-qualidade, considerando-se tanto o 
nível quanto a modalidade de ensino. Alguns pontos importantes, relacionados ao referido Fundo: i) O 
Fundeb é constituído por 25% dos  impostos arrecadados pelos Estados, Distrito Federal e municípios, 
sendo que o recebimento dos recursos pelos municípios baseia-se no total de alunos da educação infantil 
e do ensino fundamental, enquanto o recebimento pelos Estados baseia-se no total de alunos do ensino 
fundamental e médio; ii) na distribuição dos recursos, são consideradas todas as matrículas iniciais da 
educação básica, todas as pessoas de  0 a 17 anos e todos os jovens e adultos que não freqüentaram 
a  escola na idade adequada; iii) caso os 25% da arrecadação proveniente dos impostos não sejam 
suficientes para garantir um padrão mínimo de qualidade na educação básica, o governo federal faz 
uma suplementação do valor mínimo estabelecido; iv) um percentual de 80% do Fundeb é destinado 
à valorização dos profissionais da educação básica e; v) devem ser instituídos Conselhos Gestores 
com representação tanto do Poder executivo estadual e municipal quanto da sociedade civil (definidos 
em lei complementar).      Na estimação do valor aluno/ano do Fundeb 
considera-se a expectativa de arrecadação das receitas  do Estados e dos Municípios, podendo o valor 
variar no decorrer do exercício.           O s 
investimentos realizados nos âmbitos federal, estadual e municipal e o cumprimento dos limites legais 
referentes à aplicação dos recursos do Fundeb são monitorados a partir das informações declaradas no 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope)2.

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GASTOS PÚBLICOS: ALGUNS ESTUDOS 
RELACIONADOS
 Os resultados dos estudos sobre a relação entre a qualidade da educação e os recursos financeiros 
aplicados são bastante controversos. A maior parte da literatura (ex.: HANUSHEK, 2007) aponta ausência 
de associação entre os gastos em educação e o desempenho escolar.      
            No estudo realizado por Oliveira et al (2005), analisa-se o custo/aluno anual 
em escolas públicas de qualidade, no estado de Goiás, no ano de 2003. Foram aplicados questionários 
em uma amostra intencional de 12 escolas da educação básica. Os autores compararam os valores do 
custo/aluno anual das escolas com os do Fundef. Para um total de 10 escolas, o custo/aluno calculado foi 
bem acima do valor mínimo nacional estabelecido pelo Fundef. Concluíram que em se considerando as 
escolas analisadas como sendo de referência no quesito custo/qualidade, os valores determinados pelo 
Fundef não correspondem àqueles de uma escola de qualidade. Além disso, inferiram que a elevada 
qualificação docente contribuiu para que as escolas pesquisadas fossem qualificadas como escolas de 
qualidade, sendo que esse fato está refletido no custo/aluno anual3. Obviamente, outros fatores impactam 
a qualidade da educação, como apontado pelos autores no artigo.       
Camargo et al (2005) realizaram seu estudo baseando-se na pesquisa intitulada “Levantamento do custo 
aluno/ano em escolas da Educação Básica que oferecem condições para oferta de um ensino de qualidade”, 
produzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, no ano 
de 2004. Em se tratando da relação custo/aluno/ano e qualidade de ensino, os autores verificaram uma 
tendência das escolas com menor custo/aluno/ano apresentarem condições mais restritas de uma oferta 
de qualidade. Os resultados mostraram que nem todas as escolas da amostra poderiam ser consideradas 
como sendo de qualidade, e que os custos/aluno/ano apurados não podem ser concebidos como custos/
aluno/qualidade. Ademais, não se pode generalizar o custo para a totalidade das escolas dos estados. 
Duarte e Santos (2005) analisaram o gasto direto por aluno em 14 escolas públicas do Estado de Minas 
Gerais, caracterizadas por apresentarem condições de oferta superiores. Mencionaram que o total de 
2  As informações declaradas no Siope podem ser acompanhadas no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação - FNDE.
3  Na composição dos custos, um elevado percentual destes correspondem ao pagamento do corpo docente e não 
docente, principalmente para as escolas com pessoal com maior titulação. De uma forma geral, quanto maior a titulação 
(qualificação) do pessoal docente e não docente, maior o custo/aluno anual.
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alunos atendidos por escola representa um  importante fator interveniente nos gastos das escolas. Ao 
correlacionarem o gasto direto com o número de alunos matriculados, constataram que os gastos tendem 
a se estabilizar a partir de uma determinada quantidade de alunos. Segundo os autores, esse resultado 
reitera estudos que verificaram, em escolas maiores, uma diminuição dos gastos relativos de manutenção 
do ensino.       Menezes-Filho e Pazello (2007) desenvolveram seu 
estudo utilizando os dados do Saeb de 1997 e de 1999. Os autores verificaram inexistência de relação 
entre a proficiência dos alunos de escolas públicas e os salários dos professores. Contudo, constataram 
que em 1998 a elevação dos salários dos professores, por meio do Fundef, impactou positivamente a 
proficiência.         No seu artigo, Amaral e Menezes-
Filho (2008) investigaram o efeito dos gastos com educação sobre a qualidade do ensino fundamental no 
Brasil, medida pelo desempenho do aluno; controlando-se pela escolaridade da população, pelo número 
de horas-aula freqüentadas e pela quantidade de professores com nível superior. Foram utilizados os 
dados da Prova Brasil de 2005. O estudo apontou que não existe relação entre os gastos com educação e a 
o desempenho dos alunos. Contudo, ao considerarem os níveis de qualidade educacional dos municípios, 
verificaram uma relação significativa entre as despesas com educação e a qualidade nos municípios em 
que os alunos atingiam os percentis mais altos de desempenho. Os autores justificaram esse resultado, 
inferindo que os municípios que têm uma melhor qualidade educacional são mais eficientes em converter 
os recursos adicionais em melhorias na educação.    A proposta do estudo de Soares e Alves 
(2013) consistiu em identificar escolas públicas e municípios brasileiros que contribuem para aumentar 
de forma significativa os resultados de seus alunos. Um dos recortes do estudo refere-se à análise da 
correlação entre um indicador de qualidade do Ensino Fundamental municipal  - o IDEB de 2011 - e o 
custo-aluno das escolas municipais. Eles verificaram uma associação positiva entre as variáveis. Porém, 
constataram uma fraca relação entre os efeitos da aprendizagem em matemática e em leitura e o custo-
aluno, levando-os a concluir que a melhora da educação não depende apenas da quantidade de recursos, 
mas também, e principalmente, da eficácia de seu uso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Os resultados apresentados na parte inicial dessa seção correspondem aos 89 municípios da 
região Norte do estado de Minas Gerais, sendo que os anos analisados são 2009 e 2013. Inicialmente é 
apresentada a TAB. 1, que reporta algumas estatísticas referentes às variáveis analisadas. 

Tabela 1: Percentual de despesas com ensino fundamental em relação às despesas com educação, 
investimento por aluno e IDEB4. Municípios do Norte de Minas, 2009 e 2013

Variável Média Desvio-padrão Vr. mínimo Vr. máximo
% Desp.   2009 81,18 8,93 52,04 94,77
% Desp.   2013 74,63 9,00 36,44 90,12
Inv/aluno 2009 3.419,69 759,31 1.999,31 5.644,9
Inv/aluno 2013 6.317,99 1.841,34 3.442,28 12.165,36
IDEB 2009 4,27 0,49 2,6 5,4
IDEB 2013 4,90 0,45 3,6 5,7

Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos: SIOPE. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. 

FNDE.                
 Verifica-se que, em 2009, o valor médio do percentual de despesas com ensino fundamental, em 
relação às despesas com educação, foi superior ao valor registrado para 2013, em 5.55 pontos percentuais. 
Em 2009 o menor percentual foi observado para o município de Janaúba (52,04); e o maior percentual, 
para o município de Itacambira (94,77). No ano de 2013, o menor e o maior percentual foram observados 
para os municípios de Mato Verde (36,44) e Santo Antônio do Retiro (90,12), respectivamente. Se por 
um lado não houve muita variação no valor máximo do indicador para os dois anos, para os municípios 
do Norte de Minas, por outro, a diferença no valor mínimo entre 2009 e 2013 correspondeu a 15.6 
pontos percentuais. Quanto à variável investimento por aluno, em 2009 o município com menor valor 
4  As informações disponíveis sobre o valor do IDEB referem-se aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 
Considerando-se que as demais variáveis analisadas correspondem ao ensino fundamental como um todo (e não aos seus anos  
iniciais ou finais), os valores do IDEB apresentados nesse estudo correspondem à média dos valores do indicador para os anos 
iniciais e finais do referido nível de ensino.  
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foi Divisa Alegre (1.999,31), e o município com maior valor, Monte Azul (5.644,90). No ano de 2013, 
o município com maior investimento por aluno foi Luislândia (12.165,36); e o município com menor 
investimento, Itacarambi (3.442,28).  Como pode ser visto pelo desvio-padrão, foi grande a variabilidade 
do investimento por aluno no ensino fundamental, entre os municípios norte-mineiros, sobretudo em 
2013. Os valores do IDEB para os dois anos analisados indica uma melhoria na qualidade do ensino, para 
os municípios do Norte de Minas. O valor médio do indicador, para o ensino fundamental, correspondeu 
a cerca de 4,3 no ano de 2009, e a 4,9 no ano de 2013. Em 2009, sobressaíram-se os municípios de Santa 
Fé de Minas (2,6) e Taiobeiras (5,4) com o menor e maior valor para o IDEB, respectivamente. Em 
2013, o menor valor do IDEB foi verificado para Matias Cardoso (3,6), e o maior valor, para São João 
do Paraíso (5,7).                  Na sequência é apresentada 
a matriz de correlação entre as variáveis investimento por aluno e IDEB, para o ensino fundamental, nos 
municípios norte-mineiros. 

Tabela 2. Correlação entre o investimento por aluno matriculado no ensino fundamental e o IDEB. 
Municípios do Norte de Minas, 2009 e 2013.

IDEB 2009 IDEB 2013
Investimento por aluno, 2009 0,0050

(0,9628)
-

Investimento por aluno, 2013 - 0,1580
(0,1392)

Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos: SIOPE. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. 
FNDE.                Nota: os valores entre parênteses correspondem 
ao nível de significância com o qual se rejeita a hipótese nula de ausência de correlação entre as variáveis.
 Os resultados apontam uma fraca correlação entre as variáveis, para os dois sob análise. Embora em 
2013 o coeficiente de correlação foi maior do que em 2009 (0,1580 x 0,0050), ele não foi estatisticamente 
significativo. Ou seja, do ponto de vista estatístico, maior investimento por aluno, no ensino fundamental, 
não está associado a uma melhor qualidade do ensino, para os municípios do Norte de Minas.    
 Verificou-se também se há associação entre o porte do município e o IDEB. No ano de 2009 o 
coeficiente de correlação entre ambas as variáveis correspondeu a 0,1979; sendo significativo ao nível 
de significância de 6,3%. Contudo, em 2013 houve uma redução no valor do coeficiente, que foi igual a 
0,1205, não sendo estatisticamente significativo. Esse resultado indica que não necessariamente maiores 
municípios apresentam educação de melhor qualidade.        
Na segunda parte dessa seção, a análise é feita segundo o porte do município. A pretensão é verificar 
se há correspondência entre o valor investido por aluno e o valor do IDEB, considerando-se o porte do 
município. Não foram analisados todos os municípios norte-mineiros; apenas os menores (com até 5.000 
habitantes); e os maiores (com mais de 50.000 habitantes). Os gráficos seguintes dão um indicativo da 
relação (ou ausência de relação) entre as variáveis. Inicialmente, são apresentados os gráficos para os 
municípios menores e, posteriormente, para os municípios maiores.
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Gráfico 1: Investimento educacional por aluno do ensino fundamental, segundo municípios norte-
mineiros com até 5.000 habitantes, 2009 e 2013.

 Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos:  SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 
e Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).    

Gráfico 2: IDEB médio (anos iniciais e finais do ensino fundamental), segundo                                       
municípios norte-mineiros com até 5.000 habitantes, 2009 e 2013.       

      
Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos:  SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).    
 Entre os 18 municípios norte-mineiros com até 5.000 habitantes, o valor médio investido por 
aluno, no ensino fundamental, correspondeu a R$ 3.899,47 no ano de 2009. Conforme o GRÁF. 1, o valor 
máximo investido foi verificado para o município de Santa Fé de Minas (5.382,58) e o valor mínimo para 
Miravânia (2.649,37). Neste ano, conforme o GRÁF. 2, o valor mais elevado para o IDEB foi registrado 
para São João da Lagoa (5,2), e o valor mais baixo, para Santa Fé de Minas (2,6).  Ou seja, o município 
com maior gasto por aluno correspondeu ao de menor IDEB. Em 2013, o valor médio investido por 
aluno equivaleu a R$ 6.825,47. Novamente, Santa Fé de Minas destacou-se por apresentar o maior valor 
investido por aluno (11.246,20), enquanto São João da Lagoa  (4.830,37) teve o menor valor investido 
(GRÁF. 1). Quanto ao IDEB, o GRÁF. 2 mostra que o maior e o menor valor, respectivamente, foram 
observados para Miravânia (5.6) e Josenopólis (4.2). Ressalta-se que nesse ano Miravânia esteve entre os 
três municípios com menor investimento por aluno, no ensino fundamental; e Santa Fé de Minas ocupou 
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a segunda colocação em termos de menor valor para o IDEB.                  
    Os gráficos seguintes correspondem aos maiores municípios da região Norte de 
Minas.

Gráfico 3: Investimento educacional por aluno do ensino fundamental, segundo municípios norte-
mineiros com mais de 50.000 habitantes, 2009 e 2013.

Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos:  SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).    

Gráfico 4: IDEB médio (anos iniciais e finais do ensino fundamental) segundo municípios norte-
mineiros com mais de 50.000 habitantes, 2009 e 2013.

Fonte: Elaboração dos autores. Dados básicos:  SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação e 
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).    
 Considerando-se os cinco municípios norte-mineiros com mais de 50.000 habitantes, em 2009 
o valor médio investido por aluno, no ensino fundamental, correspondeu a R$ 2.818,04. O valor mais 
elevado do indicador foi verificado para o município de São Francisco (3.199,94) e o valor mais baixo 
para o maior município da Região, Montes Claros (2.449,27). Neste ano, o IDEB mais elevado foi 
registrado para Montes Claros (4,85) e o IDEB mais baixo, para Januária (4,1). No ano de 2013, o valor 
médio investido por aluno equivaleu a R$ 5.642,27. Pirapora destacou-se por apresentar o maior valor 
investido por aluno (8.342,09), ao passo que novamente Montes Claros teve o menor valor investido 
(4.489,91). Com relação ao IDEB, Montes Claros (5,2) e São Francisco (4,65) apresentaram o maior e 
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o menor valor para o indicador, respectivamente. Em ambos os anos, verificou-se que o município com 
menor gasto por aluno (Montes Claros) correspondeu ao de maior IDEB. Os gráficos 3 e 4, apresentados 
anteriormente, permitem uma melhor visualização das variações dos valores dos indicadores analisados, 
entre os municípios, no período considerado.     Uma análise comparativa entre os 
municípios de maior porte e de menor porte revela que os municípios menores tiveram maiores valores 
investidos por aluno, em ambos os anos. Com relação ao IDEB, em 2009 o valor médio do indicador 
para os municípios de menor porte foi inferior aos de maior porte (4,29 x 4,44). Em 2013, houve inversão 
desse quadro (4,99 x 4,93), mas a diferença de valores foi muito pequena. Esse resultado parece sugerir 
que os municípios de maior porte são mais eficientes em converter os recursos por aluno em melhorias 
na educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Os resultados desse estudo apontaram uma melhoria na qualidade da educação no ensino 
fundamental, na região Norte de Minas, entre 2009 e 2013.  Porém, é grande a discrepância nos valores 
do indicador entre os municípios; sugerindo que ainda há muito a ser feito para reduzir as desigualdades 
relacionadas à qualidade do ensino nos municípios norte-mineiros. 
 Com base na análise de correlação, aplicada aos 89 municípios do Norte de Minas, não foram 
verificadas evidências que um maior volume de recursos investidos por aluno assegure um ensino de 
qualidade. Mesmo o recorte feito segundo o porte do município apontou ausência de correspondência 
entre o investimento por aluno e o IDEB. Foram evidenciados municípios com alto valor investido 
por aluno e baixa qualidade de ensino e vice-versa. Essa ausência de associação entre as variáveis 
está consoante com outros estudos realizados, alguns citados na revisão de literatura desse artigo. Esse 
resultado sugere a necessidade de investigar a eficiência na aplicação desses recursos, por parte das 
escolas.   
 Importante ressaltar que, para além do investimento/aluno, vários fatores não analisados nesse 
artigo impactam a qualidade do ensino. Entre eles, a capacidade administrativa do diretor, a qualificação, 
assiduidade e pontualidade do corpo docente, a participação da comunidade na escola, etc. Assim, na 
análise dos efeitos dos recursos investidos sobre a qualidade do ensino, deve-se controlar para outros 
fatores que também afetam o desempenho do aluno. 
 Por fim, importante frisar que a temática da qualidade do ensino constitui um dos grandes desafios 
da educação brasileira. Surgem vários questionamentos: i) quais indicadores devem ser utilizados para 
avaliar a qualidade do ensino? quais os principais fatores relacionados à qualidade do ensino? Por que 
escolas com maior volume investido por aluno não são consideradas como tendo um ensino de qualidade, 
ao passo que outras com menor volume o são? Qual o valor investido por aluno que assegura um ensino 
de qualidade? 
 Considerando-se que um ensino de qualidade é um direito de todo cidadão, maior atenção deve 
ser dada a tais questionamentos por parte dos estudiosos da temática. As respostas obtidas podem indicar 
as políticas educacionais que devem ser implementadas para melhorar a qualidade do ensino no país. 
Principalmente, o ensino fundamental, pilar dos níveis de ensino posteriores. 
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