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RESUMO 

Este trabalho se propôs a averiguar, através de uma análise comparada entre Estados 
Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, Brasil, Indonésia e Colômbia, a hipótese de que 
um Estado com maior investimento governamental em educação apresenta índices 
de desenvolvimento econômico mais elevados. Constatou-se que os países com alto 
investimento governamental por estudante apresentaram alto PIB per capita, alto IDH 
e Índice de Gini variando entre médio e baixo. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico, Educação, Investimento 
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ABSTRACT 

This paper presents a comparative analysis between the United States, United 

Kingdom, South Korea, Brazil, Indonesia and Colombia on the relation between 
education and economic development, based on the hypothesis that a State with high 
public spending on education presents high indexes of economic development. The 
analysis indicates that countries with high public spending on education per student 
had high GDP per capita, high Human Development Index (HDI) and Gini Index 
ranging from medium to low. 
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INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento econômico deve ser visto como algo muito além da 

acumulação de riqueza, do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ou de demais 

variáveis vinculadas à renda. Para analisar-se o desenvolvimento de um Estado, 
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deve-se considerar também variáveis qualitativas. Segundo Todaro e Smith (2014), o 

desenvolvimento econômico tem um amplo escopo de abrangência, pois: 

 
Além de preocupar-se com a alocação eficiente de recursos produtivos 

escassos existentes e com seu crescimento sustentado ao longo do tempo, 
deve lidar também com os mecanismos econômicos, sociais, políticos e 
institucionais necessários para gerar melhorias rápidas e em larga escala nos 
níveis de vida das populações (TODARO; SMITH, 2014, p. 10). 
 

 
Segundo Sen (2000), quando governos e instituições passam a preocupar-se 

com e investir em disposições sociais, o desenvolvimento econômico é notável. Dessa 

forma, o investimento governamental em educação, eixo base para garantia da 

qualidade de vida às populações, pode ser essencial para auxiliar Estados à 

alcançarem maior nível de desenvolvimento. É nesse contexto que este trabalho se 

insere, com o objetivo de analisar empiricamente a influência do investimento 

governamental em educação no nível de desenvolvimento econômico dos Estados, 

através de uma análise comparada entre países com diferentes índices 

socioeconômicos. 

Pretende-se averiguar a hipótese de que um Estado com maior investimento 

governamental em educação apresenta índices de desenvolvimento econômico mais 

elevados. Para tanto, seis países foram selecionados para análise, tendo como base 

dados apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) sobre seus Estados membros ou parceiros: Estados Unidos, 

Reino Unido, Coreia do Sul, Brasil, Indonésia e Colômbia. Tais países foram 

selecionados a partir de seus índices socioeconômicos e de investimento 

governamental em educação, com o objetivo de incluir na análise Estados que 

apresentam índices mais elevados de desenvolvimento econômico — Reino Unido e 

Estados Unidos; Estados que apresentam índices medianos — Coréia do Sul e Brasil; 

e Estados que apresentam índices baixos — Colômbia e Indonésia, de modo a 

garantir uma variedade de casos para estudo. 

Na análise, foram utilizadas dez variáveis — seis educacionais e quatro 

econômicas. As variáveis educacionais foram divididas em dois eixos: sistema 

educacional e investimento governamental. No eixo sistema educacional, têm-se as 

variáveis anos de ensino obrigatórios, níveis de ensino e predominância do ensino 

público ou privado nos níveis primário, secundário e superior. Já no eixo investimento 

governamental, têm-se as variáveis gasto governamental por estudante, gastos em 
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educação dos governos como porcentagem do PIB e gastos em educação dos 

governos como porcentagem dos gastos totais. As variáveis de desenvolvimento 

econômico, por sua vez, são o PIB, o PIB per capita, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o Índice de GINI. O trabalho aborda um recorte de tempo definido, 

de 2000 a 2014, pois objetiva-se comparar também a variação do investimento 

governamental em educação dos Estados com a variação dos índices econômicos ao 

longo do recorte temporal. Para apresentação dos dados neste artigo, foram utilizados 

os anos 2000, 2008 e 2014, dada a maior disponibilidade de dados nestes anos para 

os países analisados. 

Para tanto, o presente trabalho apresentará em seguida uma breve revisão 

da bibliografia acerca da temática de desenvolvimento econômico e investimento em 

educação, de modo a trazer alguns estudos pertinentes que embasaram esta análise. 

Após, serão apresentados os dados coletados para os seis países selecionados, com 

base nas variáveis educacionais e econômicas estipuladas. Por fim, apresenta-se a 

análise comparada entre os seis casos, realizada com base no método das diferenças, 

seguida dos resultados obtidos e das considerações finais.  

 

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Segundo Sen (2000), a educação tem um valor intrínseco e instrumental: é 

desejável não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. 

Assim, a educação é considerada um fator essencial para alavancar a economia de 

um Estado e uma das condições necessárias para alcançar melhores resultados no 

bem-estar social da população. Desse modo, sendo a educação um importante 

indicador do desenvolvimento econômico, o investimento público nos sistemas de 

ensino deve ser considerado prioridade pelos governos nacionais, sobretudo em 

países em desenvolvimento (AL-MUKIT, 2012). 

Como a relação entre educação e desenvolvimento econômico é algo 

amplamente aceito por estudiosos da área, diversos estudos analisando o impacto 

dos investimentos governamentais em educação já foram desenvolvidos. Baum e Lin 

(1993) analisaram o impacto do gasto governamental em três setores — defesa, bem-

estar e educação — na taxa de crescimento do PIB per capita em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento entre os anos de 1975 e 1985. O estudo 

determinou que os gastos nos três setores tiveram diferentes impactos no crescimento 
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econômico dos países analisados, mas que a taxa de crescimento dos gastos em 

educação teve um impacto positivo significativo no crescimento econômico em todos 

os casos. Este retorno do investimento em educação no desenvolvimento econômico, 

entretanto, pode variar conforme o contexto econômico dos países. Um estudo 

realizado por Mingat e Tan (1996) constatou que países com baixa renda se 

beneficiam mais de investimentos na educação primária, enquanto países com renda 

média se beneficiam de investimentos na educação secundária e países com alta 

renda observam maiores retornos ao investir na educação superior. 

Ademais, segundo Carneiro (2008), o maior investimento em educação gera 

uma transformação na constituição das vantagens competitivas dos Estados, as 

quais, antes baseadas na quantidade de recursos naturais e trabalho barato 

disponíveis, passam a ser função do fator trabalho que, sendo melhor educado e 

formado, pode aproveitar ao máximo a tecnologia existente. Além dos benefícios 

essencialmente econômicos, o investimento em educação gera também benefícios a 

nível social, dentre eles a redução dos efeitos negativos da pobreza, a diminuição da 

desigualdade social e a redução das taxas de criminalidade (MINGAT; TAN, 1996). 

Por fim, estudos da temática apresentam também dados numéricos acerca da relação 

entre investimento governamental em educação e desenvolvimento econômico. 

Douanla e Abomo (2016) constataram através de análises matemáticas vetoriais que, 

em Camarões, um aumento de 1% na taxa de gasto governamental com educação 

levou a um aumento de 10.1% no crescimento econômico de longo prazo. Concluindo, 

assim, que os gastos com educação aparecem como uma das principais forças 

motrizes do processo de crescimento econômico do país. 

 
AS VARIÁVEIS EDUCACIONAIS E ECONÔMICAS: OS CASOS DE ESTADOS 

UNIDOS, REINO UNIDO, COREIA DO SUL, BRASIL, INDONÉSIA E COLÔMBIA 

 

Para desenvolver a análise proposta por este trabalho, foram selecionadas 

seis variáveis educacionais e quatro econômicas. As variáveis educacionais foram 

divididas nos eixos sistema educacional — anos de ensino obrigatórios, níveis de 

ensino e predominância do ensino público ou privado nos níveis primário, secundário 

e superior — e investimento governamental — gasto governamental por estudante, 

gastos em educação dos governos como porcentagem do PIB e gastos em educação 
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dos governos como porcentagem dos gastos totais. As variáveis de desenvolvimento, 

por sua vez, são o PIB, PIB per capita, IDH e Índice de GINI.  

As variáveis educacionais foram retiradas dos estudos anuais realizados pela 

OCDE acerca dos índices e estruturas educacionais de seus países membros e 

parceiros, o Education at a Glance e o Education Policy Outlook. Assim, a variável 

gasto governamental por estudante representa o gasto anual por estudante pelas 

instituições educacionais públicas em todos os serviços relacionados à educação por 

nível de educação; as variáveis gastos em educação dos governos como 

porcentagem do PIB e gastos em educação dos governos como porcentagem dos 

gastos totais, por sua vez, representam os gastos públicos diretos com instituições de 

educação, incluindo subsídios às famílias e outras entidades privadas; por fim, as 

variáveis anos de ensino obrigatórios, níveis de ensino e predominância do ensino 

público ou privado representam a estrutura e sistema educacional de cada país. No 

âmbito de desenvolvimento, as variáveis PIB e PIB per capita representam o valor 

nominal do produto nacional. O Índice de GINI representa a desigualdade social, com 

valores entre zero e 100, onde zero corresponde a uma completa igualdade e 100 

corresponde a uma completa desigualdade na renda. Ambos os dados foram retirados 

do banco de dados do Banco Mundial. Por fim, a variável IDH representa a análise 

composta dos índices de expectativa de vida, educação e renda per capita dos países, 

retirada do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. 

Para averiguar a hipótese estabelecida de que um país com maior 

investimento governamental em educação apresenta índices de desenvolvimento 

econômico mais elevados, foram selecionados seis países: Estados Unidos, Reino 

Unido, Coreia do Sul, Brasil, Indonésia e Colômbia. A escolha do Estados deu-se com 

base nos dados apresentados pela OCDE, sendo selecionados países com variados 

índices de desenvolvimento econômico e níveis de investimento governamental em 

educação. Nas subseções seguintes são apresentados os casos norte-americano, 

britânico, sul coreano, brasileiro, indonésio e colombiano quanto aos seus sistemas 

educacionais, gastos governamentais em educação e desenvolvimento econômico. 

Estados Unidos 

No sistema educacional norte-americano, a educação primária é dividida entre 

elementar e intermediária, com cinco e três anos escolares, respectivamente, 

enquanto a educação secundária é composta por quatro anos escolares, ambas com 

acesso universal e gratuito e de responsabilidade dos governos locais. O ensino 
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superior é oferecido por faculdades comunitárias e universidades, com dois e quatro 

anos de ensino, respectivamente, sendo o acesso através de uma vasta análise 

curricular. A maioria das universidades é privada e, mesmo as instituições públicas, 

gerenciadas pelos estados, cobram anuidade. As anuidades das universidades norte-

americanas estão entre as mais altas dos países da OCDE, de modo que muitos 

estudantes finalizam o ensino superior com financiamentos e empréstimos a pagar, 

expondo grandes disparidades no acesso à educação superior no país (OCDE, 2016). 

Quanto aos gastos governamentais em educação, de acordo com OCDE 

(2017), os Estados Unidos estão entre os países que mais investem em educação a 

nível governamental, principalmente no ensino superior. Entretanto, apesar dos 

investimentos por aluno apresentarem crescimento nos anos analisados, os valores 

totais alocados para a educação decaíram. Tal relação pode ser constatada através 

das Tabelas 1 e 2, que apresentam, respectivamente, as despesas anuais com 

instituições educacionais por estudante e as despesas públicas totais em educação 

como porcentagem do PIB e como porcentagem das despesas totais do governo. 

 

Tabela 1 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante para 

todos os serviços nos Estados Unidos (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000 10,240 6,995 8,855 20,358 

2008 14,923 9,982 12,097 29,910 

2014 16,268 11,319 12,995 29,328 

Fonte: OCDE. 

Tabela 2 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB e 

como porcentagem das despesas totais do governo nos Estados Unidos (%) 

Ano 
Despesas públicas totais 

em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem 

das despesas totais do governo 

2000 4.9 14.4 

2008 5.4 13.8 

2014 4.6 11.8 

Fonte: OCDE. 
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Por fim, a Tabela 3 apresenta os dados relacionados ao desenvolvimento 

econômico. PIB, PIB per capita e IDH evoluíram positivamente, enquanto o Índice de 

GINI, por outro lado, apresentou pequena evolução negativa. 

 

Tabela 3 - Dados de Desenvolvimento Econômico dos Estados Unidos 

Ano 
PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH Índice de GINI 

2000 10,284.7 36,449 0.884 40.4 

2008 14,718.7 48,401 0.907  41.1* 

2014 17,393.1 54,598 0.918  41** 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 
*Dado de 2007 
**Dado de 2013 

 

Reino Unido 

No sistema educacional britânico, a educação primária é constituída pelo 

jardim de infância, de caráter não-obrigatório. Posteriormente, os estudantes entram 

na escola primária, com duração de seis anos e constituída por duas etapas: o ensino 

infantil, com duração de dois anos, e o ensino básico, com quatro anos. A escola 

secundária, por sua vez, possui duração de cinco anos, caráter obrigatório e é em 

tempo integral, sendo que a maior parte dos estudantes frequenta escolas públicas, 

mantidas pelo governo (UK, 2012). Em seguida, os estudantes podem obter o General 

Certificate of Education Advanced Level, concedido após mais dois anos de educação 

e necessário para ingressar em uma universidade. Por fim, o ensino superior é 

constituído por três anos de graduação e formado predominantemente por instituições 

privadas. Mesmo as universidades públicas cobram anuidades dos seus estudantes, 

com base em um teto determinado pelo Estado (OCDE, 2016).  

Quanto aos gastos governamentais em educação, segundo OCDE (2016), o 

Reino Unido possui relevante parcela do investimento governamental destinado à 

educação, estando entre as mais altas porcentagens de investimento dentre os países 

da organização. Nos anos analisados, o país expandiu o investimento no nível 

superior, o que pode ser constatado na Tabela 4, que representa as despesas anuais 

com instituições educacionais por estudante. De acordo com OCDE (2014), o gasto 

por estudante e os gastos públicos em educação também aumentaram 

consideravelmente, o que pode ser observado na Tabela 5, que representa as 
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despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB e como 

porcentagem das despesas totais do governo. 

 

Tabela 4 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante para 

todos os serviços do Reino Unido (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000          5,592 3,877 5,991 9,657 

2008         10,051 8,758 9,487 8,399 

2014    13,906   11,367 12,452   24,542 

Fonte: OCDE. 

 

Tabela 5 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB 

e como porcentagem das despesas totais do governo do Reino Unido (%) 

Ano 
Despesas públicas totais 

em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem das 

despesas totais do governo 

2000 4.3 11.00 

2008 5.4 11.01 

2014 5.5 12.5 

Fonte: OCDE. 

Por fim, a Tabela 6 apresenta os dados de desenvolvimento econômico. PIB 

e Índice de Gini evoluíram positivamente, PIB per capita evoluiu positivamente de 

2000 para 2008, mas manteve praticamente o mesmo patamar em 2014. O IDH, por 

sua vez, permaneceu sem grandes oscilações. 

 

Tabela 6 - Dados de Desenvolvimento Econômico do Reino Unido 

Ano 
PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH 
Índice de 

GINI 

2000 1,648 27,982 0.928 37.96* 

2008 2,891 46,767 0.947 34.1 

2014 3,023 46,783 0.907 34.1 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 
*Dado de 1999 
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Coreia do Sul 

No sistema educacional sul-coreano, a educação primária é constituída pela 

escola elementar, com duração de seis anos, e pela escola primária, com três anos, 

ambas costumam ser cursadas em escolas públicas com ensino integral. O ensino 

secundário, por sua vez, é privado e possui duração de três anos. Por fim, o ensino 

terciário é constituído de três a seis anos de duração, dependendo da instituição e 

curso, sendo a maioria das universidades privadas e com um sistema de seleção 

baseado em um teste padronizado nacional. A concorrência para entrada nas 

melhores universidades é alta e os estudante costumam iniciar a preparação para o 

teste já no ensino primário. Devido à ênfase colocada na admissão às melhores 

universidades, existe grande demanda por educação privada complementar, gerando 

grande investimento privado em educação no país (OCDE ,2016). 

Quanto aos gastos governamentais em educação, a parcela do PIB dedicada 

às instituições educacionais está entre as mais elevadas dentre os países da OCDE. 

A contribuição privada também é grande, devido principalmente ao investimento 

privado das famílias na educação dos filhos para preparação para o teste de admissão 

ao ensino superior. Tal relação pode ser constatada nas Tabelas 7 e 8, que 

apresentam, respectivamente, as despesas anuais com instituições educacionais por 

estudante e as despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB e 

como porcentagem das despesas totais do governo (OCDE, 2016). 

 

Tabela 7 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante para 

todos os serviços da Coreia do Sul (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000         4,294 3,155 4,069 6,118 

2008         7,434 5,420 7,931 9,081 

2014 9,873   9,655 10,315  9,570 

Fonte: OCDE. 

 

Tabela 8 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB 

e como porcentagem das despesas totais do governo da Coreia do Sul (%) 

Ano 
Despesas públicas totais 

em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem das 

despesas totais do governo 
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2000 3.7 16.6 

2008 4.8 15.8 

2014 4.6 14.5 

Fonte: OCDE. 

 

 Por fim, a Tabela 9 apresenta os dados relacionados ao desenvolvimento 

econômico. PIB, PIB per capita e IDH evoluíram positivamente, enquanto Índice de 

GINI evoluiu negativamente de 2006 a 2008, mas melhorou em 2012. 

 

Tabela 9 - Dados de Desenvolvimento Econômico da Coreia do Sul 

Ano PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH Índice de 
GINI  

2000 561,633 11,947 0.820 31.7* 

2008 1,002.2 20,430 0.876 32.3 

2014 1,411.3 27,811 0.899 31.6** 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 
*Dado de 2006 **Dado de 2012 

 
 
 

Brasil 

No sistema educacional brasileiro, a educação primária é constituída por nove 

anos escolares e de responsabilidade dos municípios, enquanto a educação 

secundária é constituída por três anos e de responsabilidade dos estados (BRASIL, 

2014). O ensino terciário é composto pelas modalidades de bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica, sendo o acesso através de exames de admissão. As 

instituições terciárias públicas, em particular as federais, são altamente respeitadas e 

com admissão competitiva. As privadas, por outro lado, variam em termos de 

qualidade. O governo federal possui sistemas de financiamento e bolsas visando 

facilitar o acesso dos estudantes às instituições. Mesmo assim, o sistema educacional 

possui grandes disparidades em termos de acesso e qualidade (OCDE 2017). 

Quanto aos gastos governamentais em educação, de acordo com OCDE 

(2017), as despesas com educação representam uma alta parcela dos gastos do país, 

mas as despesas por aluno estão bem abaixo da média dos países monitorados pela 

organização. Tal relação pode ser constatada nas Tabelas 10 e 11, que apresentam, 
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respectivamente, as despesas anuais com instituições educacionais por estudante e 

as despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB e como 

porcentagem das despesas totais do governo. 

 

Tabela 10 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante 

para todos os serviços do Brasil (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000          1,142 928 890 11,946 

2008          2,416 2,155 2,058 10,991 

2014 5,610   3,799 3,837  9,570 

Fonte: OCDE. 

 

Tabela 11 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB 

e como porcentagem das despesas totais do governo do Brasil (%) 

Ano 
Despesas públicas totais 

em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem 

das despesas totais do governo 

2000 3.5 10.5 

2008 5.5 17.4 

2014 5.4 16.3 

Fonte: OCDE. 

 

Por fim, a Tabela 12 apresenta os dados relacionados ao desenvolvimento 

econômico coletados para o caso brasileiro. PIB, PIB per capita, IDH e Índice de GINI 

evoluíram positivamente ao longo dos anos selecionados. 

 

Tabela 12 - Dados de Desenvolvimento Econômico do Brasil 

     Ano 
PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH Índice de GINI 

2000 655.4         3,739 0.685 59.3* 

2008 1,695.8         8,787 0.714 54.4 

2014 2,455.9         12,026 0.754 51.5 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 
*Dado de 2001 
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Indonésia 

No sistema educacional indonésio, a educação primária tem duração de seis 

anos e a maioria dos estudantes frequenta escolas públicas, administradas pelo 

governo. A escola secundária, por sua vez, é dividida em duas etapas: Junior High, 

obrigatório e com duração de três anos, e Senior High, também com três anos, mas 

não-obrigatório. Por fim, no ensino terciário existem quatro opções: escolas 

politécnicas, academias, institutos e universidades, sendo alguns controlados pelo 

Estado, outros com filiação religiosa e outros privados. Em média, têm duração de 

quatro anos e possuem seus próprios exames para ingresso. Para ingresso em uma 

universidade pública, a concorrência é alta (OCDE, 2015). 

Quanto aos gastos governamentais em educação, conforme aponta OCDE 

(2014), a qualidade da educação na Indonésia está abaixo da média em comparação 

com os demais países monitorados pela organização. O país está entre os que menos 

investem no âmbito educacional, sendo a sua despesa por aluno a mais baixa entre 

os países membros e parceiros avaliados pela OCDE, o que pode ser constatado nas 

Tabelas 13 e 14, que apresentam, respectivamente, as despesas anuais com 

instituições educacionais por estudante e as despesas públicas totais em educação 

como porcentagem do PIB e como porcentagem das despesas totais do governo. 

 

Tabela 13 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante 

para todos os serviços da Indonésia (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000           331 137 416 1,799 

2008           467 449 369 972 

2014 1,486   1,476 1,175  2,962 

Fonte: OCDE. 

 

Tabela 14 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB 

e como porcentagem das despesas totais do governo da Indonésia (%) 

Ano Despesas públicas totais 
em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem das 

despesas totais do governo 

2000 2.4 11.5 



 
 

15 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.2, jul./dez. 2020, pp.3-22. ISSN: 2594-3839 

2008 2.9 13.6 

2014 3.1 17.6 

Fonte: OCDE. 

 

Por fim, a Tabela 15 apresenta os dados relacionados ao desenvolvimento 

econômico. PIB e PIB per capita evoluíram positivamente, IDH elevou-se em 2008, 

mas em 2014 retornou para o mesmo patamar dos anos 2000, e Índice de GINI 

apresentou evolução negativa. 

 

Tabela 15 - Dados de Desenvolvimento Econômico da Indonésia 

Ano 
PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH Índice de GINI 

2000 175,702 830,585    0.684 28.99* 

2008 543,254 2,300 0.734 34.11 

2014 890,815 3,491 0.684 39.5 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 
*Dado de 1999 

 

Colômbia 

No sistema educacional colombiano, o ensino primário possui duração de 

cinco anos e é ofertado de forma gratuita nas escolas públicas, onde estuda a maioria 

dos estudantes. O ensino secundário, por sua vez, tem duração de quatro anos e 

requer pagamento de algumas taxas, mesmo em escolas públicas, essas, porém, não 

são elevadas. O ensino médio possui duração de dois anos e caráter não-obrigatório. 

A duração do ensino superior depende do tipo de formação escolhida, podendo ser: 

técnica, com duração de dois anos; tecnológica, com três anos; licenciatura, com 

quatro a cinco anos; e profissional, também de quatro a cinco anos. A maioria dos 

colombianos prefere o ensino público por questões financeiras, fazendo com que o 

acesso ao ensino superior permaneça restrito aos cidadãos de maiores condições 

financeiras (OCDE, 2016).  

Quanto aos gastos governamentais em educação, de acordo com OCDE 

(2014), a Colômbia é o país que menos investe em educação primária dentre os 

países da América Latina avaliados pela organização, tal consideração pode ser 

verificada na Tabela 16, que apresenta as despesas anuais com instituições 

educacionais por estudante. Os dados anteriores à 2014 de despesas anuais com 
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instituições educacionais por estudante para o caso colombiano não foram 

localizados. Entretanto, tendo a Colômbia sido selecionada para análise por ser o país 

com os menores índices socioeconômicos dentre os países com dados disponíveis 

nos estudos da OCDE, optou-se por manter o país na análise de modo a garantir uma 

variedade de casos para o estudo e manutenção da proposta inicial do trabalho. Por 

fim, embora repasse parcela considerável de seu PIB à educação, conforme aponta a 

Tabela 17, que apresenta as despesas públicas totais em educação como 

porcentagem do PIB e como porcentagem das despesas totais do governo, o gasto 

anual da Colômbia por estudante está bem abaixo da média, entre os mais baixos 

dentre os países monitorados pela OCDE. 

 

Tabela 16 – Despesas anuais com instituições educacionais por estudante 

para todos os serviços da Colômbia (USD) 

Ano Total Primária Secundária Superior 

2000              -                       -                       -                       -          

2008              -                   -                   -                   -      

2014 3,245 2,490 3,060  5,126 

Fonte: OCDE. 
*Dados para 2000 e 2008 não encontrados 

 

Tabela 17 – Despesas públicas totais em educação como porcentagem do 

PIB e como porcentagem das despesas totais do governo da Colômbia (%) 

Ano Despesas públicas totais 
em educação como 
porcentagem do PIB 

Despesas públicas totais em 
educação como porcentagem 

das despesas totais do governo 

2000 3.5 13.2 

2008 3.9 14.6 

2014 4.2 14.1 

Fonte: OCDE. 

 

Por fim, a Tabela 18 apresenta os dados relacionados ao desenvolvimento 

econômico. PIB, PIB per capita e Índice de GINI evoluíram positivamente. O IDH, por 

outro lado, apresentou pequena evolução em 2008 e regressão em 2014. 
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Tabela 18 - Dados de Desenvolvimento Econômico da Colômbia 

Ano 
PIB nominal (em 
bilhões de US$) 

PIB nominal per capita 
(em milhares de US$) 

IDH Índice de GINI 

2000 99,887 2,472 0.772 58.7 

2008 243,982  5,433 0.807 56 

2014 378,196  7,913 0.720 53.5 

Fonte: Banco Mundial e UNDP. 

 

Análise comparada dos casos norte-americano, britânico, sul coreano, 

brasileiro, indonésio e colombiano 

A análise dos casos e variáveis coletadas foi feita com base no método das 

diferenças, considerando amostras de sistemas diferentes e buscando comprovar ou 

refutar a ocorrência de um fenômeno — neste caso, esperava-se que maior 

investimento governamental em educação significasse maior desenvolvimento 

econômico em um país, e vice-versa. A comparação sucedeu-se em duas formas de 

análise, qualitativa e quantitativa. Qualitativamente, as informações coletadas foram 

organizadas em um quadro comparativo dividido em anos de ensino obrigatório, níveis 

de ensino e predominância de instituições públicas ou privadas nos níveis primário, 

secundário e terciário. O Quadro 1 mostra os resultados encontrados.   

 

Quadro 1 - Dados qualitativos 

 Anos de ensino 
obrigatórios 

Níveis de 
ensino 

Predominância público/privado 
 

Primário  Secundário  Superior 

Estados 
Unidos 

12 anos 
Elementar, 

intermediário e 
secundária 

Público Público Privado 

Reino 
Unido 

11 anos 
Ensino infantil, 

básico e 
secundário 

Público Público Privado 

Coreia do 
Sul 

12 anos 
Elementar, 
primário, 

secundário 
Público 

Público e 
privado 

Privado 

Brasil 12 anos 
Primário e 
secundário 

Público Público 
Público e 
privado 
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Indonesia 9 anos 
Primário e 
secundário 

Público 
Público e 
privado 

Público e 
privado 

Colômbia 10 anos 
Primário e 
secundário 

Público Público 
Público e 
privado 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2020. 

 

Pôde-se observar que a quantidade de anos de ensino obrigatório dos 

Estados varia de 9 à 12 anos, sendo que os dois países com os menores índices de 

desenvolvimento econômico — Indonésia e Colômbia — apresentam a menor 

quantidade de anos totais de ensino, 9 e 10 anos, respectivamente. Pôde-se observar 

também que os países com índices de desenvolvimento econômicos mais elevados 

— Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul — possuem uma etapa de ensino 

elementar em seus sistemas educacionais. Ademais, nota-se que estes países são os 

que mais possuem predominância do ensino superior privado e de investimentos 

privados em educação, enquanto os demais Estados — Brasil, Indonésia e Colômbia 

— possuem predominância mista entre ensino superior público e privado.  

Com base nos dados quantitativos coletados, confeccionou-se um quadro 

comparativo para cada ano analisado, dividido em gasto por aluno, PIB per capita, 

IDH e Índice de Gini, os quais podem ser observados a seguir, nos Quadros 2, 3 e 4. 

Para comparação, os valores e índices foram divididos em alto, médio e baixo, tendo 

como base o maior e o menor valor por variável entre os países em cada ano, 

dividindo-se o intervalo numérico entre as categorias igualmente. 

 

 

Quadro 2 - Valores e Índices para 2014 

 Gastos por estudante PIB per capita IDH Gini 

Brasil Baixo Baixo Baixo Alto 

Colômbia Baixo Baixo Baixo Alto 

Coreia do Sul Médio Médio Alto Baixo 

Estados Unidos Alto Alto Alto  Médio 

Indonesia Baixo Baixo Baixo Médio 

Reino Unido Alto Alto Alto  Baixo 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2020. 
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Quadro 3 - Valores e Índices para 2008 

 Gastos por estudante PIB per capita IDH Gini 

Brasil Baixo Baixo Baixo Alto 

Colômbia * Baixo Médio Alto 

Coreia do Sul Médio Médio Alto Baixo 

Estados Unidos Alto Alto Alto Médio 

Indonesia Baixo Baixo Baixo Baixo 

Reino Unido Alto Alto Alto Baixo  

*Dado não encontrado. 
Fonte: elaborado pelas autoras, 2020. 

 

 

 

Quadro 3 - Valores e Índices para 2000 

 Gastos por estudante PIB per capita IDH Gini 

Brasil Baixo Baixo Baixo Alto 

Colômbia * Baixo Médio Alto 

Coreia do Sul Médio Baixo Médio Baixo 

Estados Unidos Alto Alto Alto Médio 

Indonesia Baixo Baixo Baixo Baixo 

Reino Unido Médio Alto Alto Baixo 

*Dado não encontrado 
Fonte: elaborado pelas autoras, 2020. 

 

Optou-se por desconsiderar as variáveis PIB, despesas públicas totais em 

educação como porcentagem do PIB e despesas públicas totais em educação como 

porcentagem das despesas totais do governo, pois os dados mostraram que estas 

não são as variáveis mais adequadas para a comparação, já que estão atreladas, 

respectivamente, ao tamanho da economia do país e à quantidade de alunos em 

países com populações não homogêneas. Constatou-se que os países que possuíam 

altas despesas públicas totais em educação como porcentagem do PIB e como 
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porcentagem das despesas totais do governo não necessariamente apresentavam 

melhor qualidade educacional, mas sim que o gasto por estudante era a variável que 

apresentava maior relação com os índices econômicos. Assim, observa-se que as 

nações com alto gasto por estudante apresentam elevado PIB per capita e IDH e baixo 

Coeficiente de Gini, enquanto nações com baixo investimento por estudante 

apresentam índices baixos de PIB per capita e IDH e alto Coeficiente de Gini. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise apontou que, na maior parte dos casos, os países com alto 

investimento governamental por estudante apresentaram alto PIB per capita, alto IDH 

e Índice de Gini variando entre médio e baixo. Países com investimento médio em 

educação, por sua vez, apresentaram PIB per capita e IDH variando entre médio e 

alto, e Índice de Gini variando entre baixo e médio. Por fim, países com baixo 

investimento governamental em educação apresentaram PIB per capita e IDH baixo, 

e Índice de Gini alto.  

Com relação à hipótese estabelecida de que um país com maior investimento 

governamental em educação apresentaria índices de desenvolvimento econômico 

mais elevados, conclui-se alguns pontos importantes. Primeiramente, a presença de 

porcentagens altas do PIB como investimento educacional não significa, 

necessariamente, melhor educação e índices de desenvolvimento econômico, pois a 

variável que demonstrou maior relação com os índices de desenvolvimento foi o gasto 

por estudante. Constatou-se também que os países com a menor quantidade de anos 

de ensino obrigatórios apresentaram os piores resultados de desenvolvimento 

econômico, enquanto os países com os melhores resultados apresentaram entre 11 

e 12 anos de ensino em seu sistema educacional, além de uma etapa inicial de ensino 

elementar, não observada nos demais países analisados.  

Ademais, constatou-se a predominância do ensino privado no nível superior 

nos três países com os melhores índices de desenvolvimento econômico, enquanto 

nos demais países há predominância mista entre ensino superior público e privado. 

Através destes dados, pode-se considerar que nos países com menores índices de 

desenvolvimento o investimento governamental na educação superior é necessário 

para garantir o acesso mais amplo ao sistema, através da oferta de ensino superior 

público ou de financiamento a educação privada à parcela da população que não teria 

condições de acessar este nível de ensino no âmbito privado. Nota-se que mesmo 
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nos países com predominância do ensino superior privado é comum a necessidade 

de financiamento ou crédito para pagamento dos custos da educação superior. 

Dessa forma, ao longo do desenvolvimento deste estudo comparado verificou-

se a importância da temática de desenvolvimento econômico e educação, dada a 

relevante relação entre estes dois eixos e o seu potencial de contribuição à elaboração 

de políticas públicas educacionais e econômicas. Entretanto, observou-se que o 

estudo desta relação é complexo, pois o desenvolvimento econômico engloba 

diversos fatores e indicadores socioeconômicos, sendo o elemento educacional 

apenas um deles. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AL-MUKIT, Dewan. Public Expenditure on Education and Economic Growth: The 
Case of Bangladesh. IJAR-BAE, vol. 1, nº 4, p. 10-18, 2012. 
 
BANCO MUNDIAL. World Bank Open Data. Disponível em <data.worldbank.org>. 
Acesso em: 27 dez. 2017. 
 
BAUM, Donald; LIN, Shuanglin. The Differential Effects on Economic Growth of 
Government Expenditures on Education, Welfare, and Defense. Journal of 
Economic Development, vol. 18, p. 175-185, 1993. 
 
BRASIL. Saiba como é a divisão do sistema de educação brasileiro. Disponível 
em: <brasil.gov.br/educacao/2014/05/saiba-como-e-a-divisao-do-sistema-de-
educacao-brasileiro/view>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
 
DOUANLA, Tayo; ABOMO, Founda. Government spending in education and 
economic growth in Cameroon: A Vector error Correction Model approach. Journal 
of Research in Educational Sciences, vol. 7, n. 8, p. 12-18, 2015. 
 
MINGAT, Alain; TAN, Jee-Peng. The full social returns to education: estimates 
based on countries' economic growth performance. Washington, DC: World Bank, 
1996. 
 
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
(OCDE). Education at a Glance 2017: Country Note United States. Disponível em: 
<oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/korea_eag-2017-56-en>. 
Acesso em: 28 dez. 2017. 
 
______. Education at a Glance 2017: Country Note Korea. Disponível em: <oecd-
ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/korea_eag-2017-56-en>. Acesso 
em: 26 dez. 2017. 
  
______. Education at a Glance 2017. Disponível em: <oecd.org/edu/education-at-a-
glance-19991487.htm>. Acesso em 26: dez. 2017. 



 
 

22 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.2, jul./dez. 2020, pp.3-22. ISSN: 2594-3839 

  
______. Education at a Glance 2011. Disponível em: <oecd.org/education/skills-
beyond-school/48631582.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
  
______. Education at a Glance 2003. Disponível em: <oecd.org/edu/skills-beyond-
school/educationataglance2003-tablesandcharts.htm>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
  
______. Education Policy Outlook: Brazil. Disponível em: <oecd.org/edu/Brazil-
country-profile.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2017 
 
______. Education in Indonesia: Rising to the Challenge. OECD Publishing, Paris, 
2015. 
 
______. Education in Colombia. In Reviews of National Policies for Education. 
OECD.Publishing, Paris, 2016. 
 
______. United Kingdon. In Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD 
Publishing, Paris, 2014. 
 
SEN, Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
 
TODARO, Michael; SMITH, Stephen. Economic Development. 12ª Edição. Nova 
York: Pearson, 2014. 
 
UNITED KINGDON. Education System in the UK, 2012. Disponível em: 
<gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-
2012ukes.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human Development Data. 
Disponível em: <hdr.undp.org/en/data>. Acesso em: 27 dez. 2017. 
 

Artigo recebido em: 03/06/2020 

Artigo aceito em:  06/08/2020 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf

