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RESUMO 

O papel fundamental da necessidade de capital humano qualificado como uma das 

variáveis chaves para o crescimento está estabelecido dentro da teoria econômica. Entretanto, a 

qualidade do capital humano pode ser mais importante para o crescimento econômico do que sua 

quantidade. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a relação entre a qualidade 

do ensino básico e o crescimento econômico nos municípios paranaenses. Como proxy para 

mensurar a qualidade do capital humano usamos os dados da Prova Brasil e como proxy para a 

quantidade de capital humano, usamos a escolaridade média da população. A análise empírica 

foi realizada para os municípios do estado do Paraná, com base nos dados das escolas públicas, 

tendo em vista que a gestão do sistema de ensino fundamental e médio é competência principal 

dos agentes públicos municipais e estaduais. Estimou-se uma equação de crescimento econômico 

usando regressões ponderadas geograficamente (RPG) para captar heterogeneidades espaciais 

nas covariadas do modelo. Os resultados indicam que existe forte variabilidade espacial na 

interação entre crescimento econômico e os aspectos quantitativos e qualitativos do capital 

humano. Considerando os resultados na mediana, observa-se que o efeito da qualidade do ensino 

básico sobre o crescimento econômico é equivalente a 4.25 vezes o efeito da quantidade de 

educação (anos de estudo), evidenciando que as políticas educacionais orientadas para a melhoria 

da qualidade do ensino contribuem significativamente para o desenvolvimento regional. 

Ademais, os coeficientes locais indicaram que as áreas que mais necessitariam de fomento na 

qualidade do ensino básico e cujos PIBs per capita mais se beneficiariam com esse avanço ficam 

localizadas, sobretudo, no oeste e centro do Paraná.  

Palavras-chave: Crescimento Econômico Regional; Qualidade da Educação; Econometria 

Espacial. 

ABSTRACT  

The fundamental role of the need for qualified human capital as one of the key variables 

for growth is established within economic theory. However, the quality of human capital may be 

more important for economic growth than just its quantity. The main goal of this study is to 

analyze the relationship between the quality of basic education and economic growth in the 

Paraná cities. As a proxy to measure the quality of human capital, we use data from the “Prova 

Brasil” and as a proxy for the amount of human capital, we use the average schooling of the 

population. The empirical analysis was applied for the Paraná municipalities, based on data from 

public schools, considering that the management of the elementary and secondary education 

system is the main competence of municipal and state public agents. An economic growth 

equation was estimated using geographically weighted regressions (GWR) to capture spatial 

heterogeneities in the covariates of the model. The results indicate that there is a strong spatial 

variability in the interaction between economic growth and the quantitative and qualitative 

aspects of human capital. Considering the results in the median, it is observed that the effect of 

the quality of basic education on economic growth is equivalent to 4.25 times the effect of the 

amount of education (years of study), showing that educational policies aimed at improving the 
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quality of education contribute significantly to regional development. In addition, the local 

coefficients indicated that the areas that would most need development in the quality of basic 

education and whose GDPs per capita would most benefit from this advance are located mainly 

in the west and center of Paraná state. 
Keywords: Regional Economic Growth; Educational Quality; Spatial Econometrics. 

JEL Code: C21; R11; I25; O18; J24. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação é um dos fatores mais relevantes para explicar diferenças de produtividade 

da força de trabalho. E, por isso, pode ser considerada um dos principais determinantes das 

diferenças de renda entre indivíduos (Mincer, 1974 e Oaxaca, 1973). Essa ideia sustenta-se numa 

infinidade de estudos microeconométricos na área de Economia do Trabalho e tem sido 

amplamente estudada na literatura de crescimento econômico.  

Nesse sentido, Hanushek e Wosseman (2009) destacam que atualmente é natural assumir 

que investir em educação é uma maneira de garantir o desenvolvimento econômico dos países e 

que este é o caminho apontado pela maioria dos estudos sobre capital humano e desenvolvimento 

econômico das últimas décadas. No entanto, nem sempre os trabalhos convergem a respeito do 

impacto da educação no PIB. 

Em um sentido mais amplo, Albagli e Maciel (2003) acreditam que, admitindo-se a 

educação como elemento crucial para a inovação e aprendizado, as escolhas em determinada 

sociedade, serão, portanto, resultado de seu nível de qualidade educacional. Tais autores 

enfatizam que o papel da inovação e do aprendizado para a dinâmica econômica, não se traduz 

apenas por um somatório de técnicas e produtos disponíveis no mercado, mas também pela 

capacidade de a sociedade, através de suas organizações e instituições, empenhar-se nas escolhas 

mais adequadas dentre as alternativas disponíveis e acessíveis, de modo a aplicar os recursos 

onde serão mais produtivos do ponto de vista social e econômico.  

Trabalhos como os de Zhang e Zhuang (2011) e o de Psacharapoulos (1994) corroboram 

com a ideia de que os níveis fundamentais de ensino importam mais para o crescimento 

econômico em países de baixa renda. Enquanto em nações com economias mais desenvolvidas, 

o nível superior tende a ser mais rentável. 

Dessa forma, ao se observar os dados, 70% da população brasileira com idade superior a 

25 anos completou pelo menos o primeiro ciclo do ensino fundamental (PNUD, 2014). A 

expansão das universidades e faculdades no Brasil ainda é recente, com destaque para as últimas 

duas décadas, e apesar dessa política apenas 11,6% da população brasileira total possui diploma 

de conclusão no ensino superior (OCDE, 2012). Portanto, para uma avaliação qualitativa do 

capital humano, preferiu-se concentrar a análise no ensino básico. 

O artigo 208 da Constituição Federal Brasileira de 1998 diz:  “O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: I – educação obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não 

tiveram acesso na idade própria [...]”. (BRASIL, 1988). Ademais, o MEC (2006) visava desenhar 

um sistema educacional, definindo papéis e delimitando as competências, tanto administrativas 

quanto pedagógicas. Para tanto, seria vital que as esferas federal, estadual e municipal do poder 

público atuassem em um regime de colaboração recíproca, para que não houvesse duplicidade 

e/ou ausência de ações. Assim, optou-se por trabalhar especificamente com dados referentes à 

rede pública de ensino (incluindo escolas municipais, estaduais e federais), uma vez também que 

86% das matrículas da educação básica concentram-se em escolas públicas, sendo a maioria 

delas a cargo dos municípios (INEP, 2009). 

Por isso, com essa divisão, a maior carga de responsabilidades no que compete o período 

do ensino básico ficou a cargo das esferas estadual e municipal. Com o intuito de verificar essa 

interação foi escolhido o estado do Paraná, e embora ainda não tão difundida na literatura que 

faz uso de econometria espacial, acredita-se que essa variável tenha potencial para explicar e 

incrementar análises, ao se considerar a existência de uma dependência espacial.  
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Portanto, o objetivo geral do presente estudo é analisar o efeito da qualidade da educação 

fundamental sobre o PIB per capita dos municípios paranaenses. O recorte de apenas uma 

unidade federativa foi devido ao número de diferenças das políticas públicas entre os estados e 

ao fato de o Paraná se destacar nos indicadores educacionais, almejando verificar se a relação 

entre as variáveis em questão se comporta de forma homogênea ao longo de todo o território. A 

metodologia empregada (GWR) também será pertinente para captar as divergências entre os 

municípios, uma vez que esta compreende que os parâmetros estimados podem variar de um 

local para outro. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Há uma vasta literatura econômica sobre o capital humano e sua relação com o 

crescimento econômico. Desde os textos de Solow na década de 50, os quais já indicavam a 

melhoria da qualidade do trabalho medida (dentre outros fatores) pela elevação da escolaridade 

média da população economicamente ativa (PEA) e de Schulz (1960), que foi o pioneiro a 

considerar a educação como um investimento no homem, diversos trabalhos vêm enfatizando o 

impacto e a relação causal entre educação e crescimento econômico (LUCAS, 1988; BARRO, 

1991; MANKIW, ROMER E WEIL4, 1992). Entre os microeconomistas, tanto uma literatura 

tradicional usando Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (PSACHAROPOULOS, 1985 e 

1994) como uma nova literatura usando técnicas com variáveis instrumentais (DUFLO, 2001) 

estimam que, as taxas privadas e sociais de retorno da educação são elevadas nos países em 

desenvolvimento. Além disso, a educação também é apontada como fator crucial na adoção de 

novas tecnologias (FOSTER E ROSENZWEIG, 1996), sendo vista como um dos principais 

meios para melhorar a saúde e reduzir a natalidade (SCHULTZ, 1997 e 2002, STRAUSS E 

THOMAS, 1998) e como um bem intrínseco em si mesmo (SEN, 1999).  

Uma das diretrizes do Ministério da Educação do Brasil é promover a capacidade de 

utilizar a linguagem escrita e o raciocínio lógico matemático para informar-se, expressar-se, 

documentar, planejar e aprender mais, sendo estes os principais legados da educação básica 

(BRASIL, 1997). E para que as pessoas possam adquirir e usar plenamente tais habilidades, o 

ensino de qualidade é um elemento indispensável. A toda a sociedade e, em especial, aos 

educadores e responsáveis pelas políticas educacionais, interessa saber em que medida os 

sistemas escolares vêm respondendo às exigências do mundo moderno em relação às 

capacidades adquiridas ao longo da vida escolar. A simples escolarização – conclusão das séries 

escolares – não necessariamente garante condições suficientes para que, quando adultas, as 

pessoas tenham oportunidades de continuar a se desenvolver pessoal e profissionalmente 

(CADAVAL, 2010). 

Diversos estudos que relacionam a educação com o crescimento econômico costumam 

utilizar como proxy para capital humano apenas variáveis quantitativas, dentre elas a taxa de 

matrículas (como em Barro [1991]) e os anos médios de escolaridade (por exemplo, em Lucas 

[1988], Mankiw, Romer & Weil [1992]. Segundo Islam (1995), Woessmann (2003) e Nakabashi 

& Figueiredo (2008), tais variáveis não captam a eficácia do ensino e, muitas vezes, fazem o 

capital humano ser não significativo.  

 Além do problema da qualidade do capital humano, que não é levada em consideração 

em grande parte dos estudos empíricos, ocorre um problema na mensuração da quantidade desse 

fator quando se comparam regiões muito díspares. Krueger e Lindahl (2001) mostram que 

existem sérios problemas em algumas mensurações de capital humano. Um caso típico é a não 

consideração da relação de bicausalidade ou causalidade reversa entre capital humano e 

renda.Asteriou e Agiomirgianakis (2001) abordam o tema de causalidade através do método de 

Johansen e co-integração e causalidade de Granger, e encontra para a Grécia que o primário e 

secundário causa, no sentido de Granger, crescimento do PIB, e causalidade reversa para o ensino 
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superior. O estudo foi replicado para o caso brasileiro por Coelho (2006), em que o autor divide 

a proxy para quatro variáveis: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação, 

e encontra relações de causalidade principalmente na primeira, salientando a importância dos 

níveis educacionais primários para o crescimento econômico nacional. 

Conforme enfatizado por Bonelli (2002), a consideração de que a variável proxy para 

capital humano seja endógena no modelo, torna a estimação por mínimos quadrados viesada e 

inconsistente (CRAVO, 2006). Assim, em análises empíricas, deve-se testar a endogeneidade5 

das variáveis (CANGUSSU, SALVATO E NAKABASHI, 2010). 

Diante dessa conjuntura, alguns trabalhos relativamente mais recentes não estão 

pensando apenas em quantidade da educação, mas também na sua qualidade e retorno gerado. 

Hanushek e Kimko (2000), por exemplo investigam a relação entre crescimento da economia e 

qualidade da educação. A inovação deste trabalho é que, em vez de considerar a qualidade da 

educação como um conjunto de insumos que são empregados no processo de ensino, como por 

exemplo relação professor–aluno, turno único, condições físicas de escola, qualificação do 

professor, etc., empregam como indicador de qualidade o desempenho dos alunos em testes 

internacionais em matemática e ciências.  

No que se refere a análises similares voltadas para o Brasil, Behrman e Birdsall (1983) 

são responsáveis pela primeira avaliação dos efeitos da qualidade da educação sobre o 

rendimento do trabalho no país. Eles usam a média de escolaridade dos professores em uma 

grande região como proxy da qualidade da educação do homem trabalhador em uma função de 

rendimentos individuais no Brasil. Mostram que a exclusão da variável “qualidade da educação” 

pode causar superestimação dos retornos de anos de escolaridade e superestimação do diferencial 

entre retornos de escolaridade entre regiões do país e entre áreas urbana e rural. Concluem 

também que boa parte do aparente diferencial de retornos de escolaridade entre migrantes e não 

migrantes se deve à diferença na qualidade da educação recebida. No entanto, é importante 

lembrar que usar a média de uma macrorregião nacional desconsidera as diferenças entre as 

Unidades da Federação (UFs) nela contidas, além de não levar em conta os níveis de educação, 

o que reduz a variância da amostra e pode afetar os resultados. 

No Brasil, cujas condições socioeconômicas são muito discrepantes, a educação tem 

papel fundamental para o desenvolvimento e equidade social. Contudo, ao se medir o capital 

humano, não se deve considerar apenas a dimensão quantitativa do problema, usualmente 

expressa pelo grau de escolaridade das pessoas. Também é necessário considerar a qualidade da 

educação. É razoável supor que essa qualidade varie entre regiões cujas condições de 

saneamento, nível educacional dos professores, acesso a livros e infraestrutura básica sejam 

muito discrepantes. Além disso, a capacidade de aprendizado pode variar entre redes de ensino, 

dado que elas dispõem de condições econômicas distintas (PONS, 2007).  

Com o intuito de relacionar a educação com o crescimento regional nas cinco 

macrorregiões brasileiras, Maciel, Andrade e Teles (2011) atestam que a inserção do governo 

tributando e alocando parte dos recursos para despesas com educação promove resultados 

positivos sobre a economia no curto prazo apenas para as regiões mais ricas. Assim, pode-se 

especular haver indícios de haver uma armadilha de pobreza sobre as regiões mais pobres para 

o crescimento baseado nos investimentos de educação, necessitando da intervenção estatal por 

meio das transferências regionais nessa área. Ademais, mostrou-se que os investimentos em 

educação fundamental é a política educacional mais apropriada para todas as regiões e que as 

áreas mais ricas têm vantagens sobre as mais pobres para a concentração dos investimentos em 

educação superior. Em um sentido complementar, Vergolino, Nunes e Barros (2004) testaram a 
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qualidade do ensino, infraestrutura escolar e outros fatores, e provavelmente apresentarão bom desempenho em 
indicadores educacionais. Um melhor aprendizado possivelmente trará externalidades positivas, seja pela ótica do 
aumento da produtividade e/ou contribuindo para a renda daquele município, o que garantiria a fonte para gastos 
futuros com educação, e assim perpetuando um ciclo virtuoso. 
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hipótese de que a educação seria um fator de convergência para o crescimento econômico 

brasileiro, constatando que o ensino é capaz de equalizar as rendas per capita microrregionais no 

período de 1970 a 1996. 

Ainda que seja relevante analisar a educação elementar para o Brasil como um todo, é 

preciso fazer a ressalva de que existem políticas educacionais distintas entre as unidades 

federativas brasileiras, e até mesmo entre as municipalidades de um mesmo estado. 

No campo da educação (artigo 211), a Constituição oportunizou a possibilidade de 

organização de seus sistemas de ensino em colaboração com a União, os estados, o Distrito 

Federal.  Os municípios devem manter cooperação técnica e financeira com a União e com os 

Estados, através dos programas de educação infantil e de ensino fundamental. (Art. 30. VI). 

Souza e Farias (2004) reforçam que o município, através dessa colaboração e através de seu 

órgão administrativo, pode administrar seu sistema de ensino, definindo normas e metodologias 

pedagógicas que se adaptem melhor às suas peculiaridades. As articulações entre as esferas 

existem, e as leis seguidas pelo município são estaduais e federais. As leis, na esfera municipal, 

se articulam entre os sistemas de ensino. Tais autores constatam uma forte tendência de 

descentralização e municipalização do ensino fundamental no Brasil, sobretudo após a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. 

A respeito da própria política de educação básica do Paraná, Piton (2004) menciona que 

um relevante programa foi o PQE (Projeto Qualidade no Ensino Público), o qual fez parte do 

Plano de Ação da Educação do governo e foi co-financiado pelo Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo executado entre os anos de 1995 e 2001. 

Alguns itens do Plano auxiliaram na obtenção dos empréstimos: i) os testes de diferentes formas 

de descentralização que o Paraná vinha implantando, entre eles o processo de municipalização 

da rede pública de educação básica, estavam adequados às orientações do Banco Mundial; ii) o 

sucesso dos empréstimos anteriores feitos pelo Banco Mundial ao Paraná; iii) a adoção do 

Currículo Básico de Alfabetização (CBA), o qual tinha como inovação a não reprovação nos 

anos inicias do ensino fundamental. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED/PR), o projeto visava melhorar o rendimento escolar entre alunos da escola 

primária nessa unidade federativa, buscando o aumento do aprendizado e o combate à evasão 

escolar, através de um pacote de materiais pedagógicos, melhorias na infraestrutura física e na 

administração do ensino, treinamento de professores, entre outras medidas (SEED/PR, 2002). 

Em consequência de tais ações, o estado vem apresentando um bom desempenho ao 

longo da história na área de ensino fundamental, geralmente aparecendo nos primeiros lugares 

do ranking do IDEB6 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para os estados 

brasileiros.  No indicador de 2009 para os anos iniciais (4ª/5ª série), por exemplo, o Paraná ficou 

em segundo lugar, atrás apenas do Distrito Federal e empatado com São Paulo. Conforme o 

IPARDES (2014), a unidade federativa também apresenta o menor índice de crianças analfabetas 

do país: 1,3% contra 7,8% da média brasileira (para crianças com 9 anos de idade). A Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (2010) atribui tais avanços também ao processo de 

municipalização7 desta categoria educacional, permitindo maior monitoramento dos alunos e 

maior aproximação da escola com as famílias. São utilizadas as diretrizes da rede estadual, além 

da existência de uma rede de proteção à criança: estado, município, Ministério Público e 

Conselhos Tutelares, a fim de garantir que ela frequente a escola. 

                                                           
6 O Ideb foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes 
para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir 
dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, 
o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 
para os municípios. 
7 O estado do Paraná, de forma geral, seguiu a lógica do processo de municipalização que se espalhou pelos governos 
em todo o Brasil, assim sendo um dos pioneiros no país a optar pela nucleação das escolas, investindo muito nessa 
estratégia nos anos de 1990, principalmente pós-1994 (SEED, 2010). Por outro lado, o Paraná ainda possui um 
elevado número de colégios estaduais, sobretudo para as séries finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série/6º ao 9º 
ano). 



6 
 

Quando se olha para os resultados do IDEB a nível municipal para os anos 2007, 2009, 

2011, 2013, 2015 e 2017 (anos em que ocorrem a Prova Brasil), é possível notar que uma grande 

parte das cidades paranaenses conseguiu alcançar as metas projetadas, auferindo notas superiores 

à média nacional. Entretanto, uma quantidade significativa de municípios paranaenses não 

alcançou esse objetivo em alguns anos e até mesmo, durante todo o período, como por exemplo: 

Agudos do Sul, Congoinhas e Guaratuba. Já Campo Magro e Realeza representam alguns dos 

poucos municípios que alcançaram o valor das metas em todos os anos entre 2007 e 2017. Foz 

do Iguaçu, por sua vez, também apresentou indicadores satisfatórios, não atingindo a meta 

apenas em 2015.  

Entretanto, embora se observe uma certa evolução das notas da Prova Brasil e do IDEB 

ano após ano nos municípios paranaenses, ainda existem muitos gargalos na educação 

fundamental e uma grande diferença regional nos resultados educacionais dentro desta unidade 

federativa. Ademais, poucos estudos analisam a qualidade do ensino básico no Paraná, 

permanecendo dúvidas sobre como esta se relaciona com a renda e as disparidades 

intermunicipais. 

3. METODOLOGIA 

3.1 MODELOS DE REGRESSÃO COM EFEITOS ESPACIAIS LOCAIS 

a) Caso Discreto – Modelos de Regressão com Regimes Espaciais  

Fotheringham, Brunsdon e Charlton (2000) explicam que quando o processo espacial é 

não-estacionário, os coeficientes de regressão precisam refletir a heterogeneidade espacial. Para 

tanto, há duas grandes alternativas: (i) modelar a tendência espacial de forma contínua, com 

parâmetros variantes no espaço; (ii) modelar a variação espacial de forma discreta, ao dividir o 

espaço em sub-regiões estacionárias, chamadas de regimes espaciais. A ideia de regimes 

espaciais consiste em dividir a região de estudo em sub-regiões, cada uma com seu padrão 

espacial próprio, e realizar regressões em separado, uma para cada região. As observações são 

classificadas em dois ou mais subconjuntos, a partir de uma variável por indicação, a saber: 

 =  (1) 

 =  (2) 

Apesar de cada regime possuir os seus próprios valores de coeficientes, estes valores são 

estimados conjuntamente, ou seja, todo o conjunto de observações disponíveis é utilizado na 

regressão. Para a determinação dos regimes espaciais, as técnicas de Análise Exploratória de 

Dados Espaciais (AEDE) são muito úteis, especialmente o mapa de espalhamento de Moran e 

os indicadores locais de autocorrelação espacial. 

Na prática, para os dados socioeconômicos típicos de cidades brasileiras, o modelo de 

regimes espaciais tende a apresentar resultados melhores que os modelos de regressão simples 

ou de regressão espacial com efeitos globais. Isto ocorre em função das fortes desigualdades 

sociais no Brasil, que ocasionam descontinuidades abruptas nos fenômenos estudados, como no 

caso do recorte entre favelas e áreas ricas, como é frequente nas cidades de grande porte. 

b) Modelos de Regressão com Efeitos espaciais contínuos 

Esta classe de modelos procura modelar fenômenos não-estacionários. Diferentemente 

do modelo por regimes espaciais, os efeitos espaciais são modelados de forma contínua, com 

duas hipóteses: (a) a existência de uma variação suave em larga escala, sem efeitos locais 

significativos ou (b) a existência de variações locais contínuas, sem uma forte tendência global. 

O primeiro caso corresponde às superfícies de tendência, o qual considera um processo espacial 

onde o valor da variável é uma função polinomial de sua posição no espaço. O modelo de 

regressão múltipla utilizando notação vetorial é: 

𝑌 β +  (s) (3) 

onde, Y(s) → variável aleatória representando o processo no ponto s,  

          X (s) β → tendência (ou seja, o valor médio ∞ (s)),  

          ε (s) → erro aleatório com média zero e variância σ² 
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O vetor x (s) consiste em p funções das coordenadas espaciais ( , ), do ponto 

amostrado s. Para uma superfície de tendência linear é apenas (1, , ), para quadrática é (1, 

, , , , . ), e assim sucessivamente. β é o vetor (p + 1) de parâmetros a ser ajustado. O 

pressuposto básico deste modelo supõe que os erros têm variância constante e são independentes 

em cada local, consequentemente, a covariância é zero: não há efeitos de segunda ordem 

presentes no processo. Neste contexto, é feito o ajuste do modelo por mínimos quadrados 

ordinários. O modelo de superfícies de tendência é útil sobretudo como uma primeira 

aproximação do fenômeno, pois na prática, são limitados os casos em que a variação espacial 

pode ser expressa desta forma. No entanto, os resíduos destes modelos são muito informativos 

sobre a natureza das variações locais. No caso de modelos de variações locais contínuas, a ideia 

é ajustar um modelo de regressão a cada ponto observado, ponderando todas as demais 

observações como função da distância a este ponto. Desta forma, serão feitos tantos ajustes 

quantas observações existirem e o resultado será um conjunto de parâmetros, sendo que cada 

ponto considerado terá seus próprios coeficientes de ajuste. Estes parâmetros podem ser 

apresentados visualmente para identificar como se comportam espacialmente os relacionamentos 

entre variáveis. Esta técnica é denominada geographically weighted regression (GWR ou 

regressão ponderada espacialmente). Para aplicar o modelo GWR, o modelo padrão de regressão 

é reescrito na forma: 

 β (s) X + , (4) 

onde, Y(s) é a variável aleatória representando o processo no ponto s, e β (s) indica que os 

parâmetros são estimados no ponto s. Para estimar os parâmetros deste modelo, a solução padrão 

por mínimos quadrados para o caso não-espacial, dada por  

β                                                                               (5) 

é generalizada usando um método de ajuste local:   

Β (s)   (6) 

  O ajuste local é feito de forma a garantir uma influência maior dos pontos mais 

próximos, de forma semelhante aos estimadores de densidade por Kernel.8 Um exemplo é o uso 

de uma função gaussiana, do tipo 

 τ) =  exp  
(7) 

onde τ representa o raio de influência considerado, e  a distância entre a localização 

considerada e o j-ésimo ponto. Pode-se fazer testes de hipóteses para verificar se as variações 

espaciais têm significado estatístico ou são aleatórias.  

Dessa forma, uma especificação do tipo Kernel Espacial é necessária para a obtenção dos 

pesos que compõem a diagonal da matriz de ponderação espacial local para cada ponto de 

regressão i. Tal especificação depende dos seguintes elementos: uma função matemática na qual 

serão colocadas as informações sobre as distâncias entre dois pontos geográficos ( ) e um 

parâmetro de largura da banda (b). 

Gomes et al (2017) também destacam que o Kernel espacial permite fazer a calibragem 

do modelo para n subamostras em torno do ponto de regressão i, formando “janelas móveis”. 

Cada sub-amostra é definida pelo Kernel espacial e sua calibragem pode ser feita para qualquer 

ponto definido no espaço. Isso permite que a abordagem do GWR seja uma forma de 

interpolação espacial de dados, prevendo valores sobre a variável dependente (y) para regiões 

onde não há essa informação. 

No presente trabalho, optou-se pelo Kernel adaptativo, conforme aconselhado por 

                                                           
8 De maneira geral, o Kernel é uma função real, contínua e simétrica, cuja integral soma um, semelhante a uma 
função densidade de probabilidade (CAMERON; TRIVEDI, 2005; ANSELIN; LOZANO-GRACIA, 2009). De 
forma prática, o Kernel usa a distância ( ) entre dois pontos geométricos representando duas regiões, e um 

parâmetro da largura da banda (b), para determinar um peso entre essas duas regiões, que é inversamente relacionado 
à distância geográfica ( ). 
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Almeida (2012). Tal escolha se deve ao fato de que este é capaz de expandir a banda em áreas 

com escassez de observações e de encolhê-la em locais que possuem alta densidade de dados.9 

Desse modo é evitado o problema de ineficiência do Kernel espacial de natureza fixa, quando é 

menor do que o necessário para calibrar os coeficientes. 

3.1.1) Diagnóstico de Modelos com Efeitos Espaciais 

A análise gráfica dos resíduos é o primeiro passo para avaliar a qualidade do ajuste da 

regressão. Mapear os resíduos é uma etapa importante no diagnóstico do modelo, buscando 

indícios de ruptura dos pressupostos de independência. Uma alta concentração de resíduos 

positivos (ou negativos) numa parte do mapa é um bom indicador da presença de autocorrelação 

espacial. Para um teste quantitativo, o mais comum é utilizar o índice I de Moran sobre os 

resíduos. 

Como os estimadores e os diagnósticos tradicionais de regressão não levam em conta os 

efeitos espaciais, as inferências, como por exemplo as indicações de qualidade de ajuste baseadas 

em (coeficiente de determinação), serão incorretas. Estas consequências são similares às que 

acontecem quando uma variável explicativa significativa é omitida do modelo de regressão. 

Quando se quer comparar um ajuste obtido por um modelo de regressão padrão, com um ajuste 

obtido por um dos modelos cuja especificação considera a autocorrelação espacial, uma medida 

como o  não é mais confiável. 

O método mais usual de seleção de modelos de regressão baseia-se nos valores de 

máxima verossimilhança dos diferentes modelos, ponderando pela diferença no número de 

parâmetros estimados. Nos modelos com estrutura de dependência – espacial ou temporal - 

utilizam-se os critérios de informação onde a avaliação do ajuste é penalizada por uma função 

do número de parâmetros. Cabe observar que é necessário ainda levar em conta o número de 

parâmetros independentes ao se incluir funções espaciais nos modelos. Para cada nova variável 

em modelo de regressão, acrescenta-se um parâmetro. 

Usualmente a comparação de modelos é feita utilizando o logaritmo da máxima 

verossimilhança, que é o que possui melhor ajuste para os dados observados. O critério de 

informação de Akaike (AIC) é expresso por:  

AIC =  LIK + 2k (8) 

onde LIK é o log de verossimilhança maximizado e k é o número de coeficientes de regressão. 

Segundo este critério, o melhor modelo é o que possui menor valor de AIC. Diversos outros 

critérios de informação estão disponíveis, a maior parte dos quais são variações do AIC, com 

mudanças na forma de penalização de parâmetros ou observações. 

3.2 MODELO PARA A RELAÇÃO DO PIB PER CAPITA MUNICIPAL E QUALIDADE 
EDUCACIONAL BÁSICA 

O presente trabalho visa realizar uma análise cross-section para os municípios do Paraná 

para o ano de 2010, investigando o efeito da qualidade da educação fundamental no crescimento 

econômico. Não cabe ainda a esse trabalho calcular uma taxa de crescimento econômico 

propriamente dita de um modelo formal de crescimento endógeno, pois seria necessária a 

disponibilidade de dados com defasagem temporal e com desagregação territorial, além de 

muitas informações que fogem do escopo principal. Assim, o ponto de partida da análise será o 

modelo OLS com as variáveis logaritmizadas a seguir, e maiores detalhes sobre cada uma delas 

aparecem na próxima seção. 

ln(PIBpc) =  + ln(urban) + ln(denspopu) + ln(propmedio) + ln(propsup) + 

                    ln(anosest) + ln(CIFPM) + ln(infraest) + ln(Qualieduc) +  
(9) 

 

                                                           
9 De acordo com Almeida (2012), a função kernel adaptativo tem sua natureza ajustável em razão de a largura da 
banda se expandir em áreas menos densas de observações, para conseguir abrigar k vizinhos, enquanto em áreas 
mais densas, a banda não precisa se expandir para alcançar os k vizinhos mais próximos. 
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4. TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DESCRITIVA 

Inicialmente, analisou-se 394 cidades do Paraná para o ano de 201010 e utilizou-se a nota 

da Prova Brasil de 2005 como medidor de qualidade educacional. A descrição das variáveis 

utilizadas, bem como suas respectivas fontes, aparece na sequência: 

 PIB per capita: Produto municipal per capita, calculado pela divisão do PIB municipal 

pela população do município (fonte: IBGE, 2010), sendo esta a variável dependente e as demais, 

explicativas;  

 Taxa de urbanização: consiste na proporção de urbanização do município, calculada 

através da divisão do total de população urbana do município pela população total da localidade 

(fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010); 

  Densidade populacional: taxa de densidade populacional municipal, calculada a partir 

do valor da população total municipal, dividido pela área geográfica do município em km² (fonte: 

SIDRA IBGE, 2010);  

 Proporção de pessoas com 25 anos ou mais com ensino médio completo: trata-se da 

divisão do número de pessoas pertencentes a faixa etária igual ou superior a 25 anos e que 

possuem o segundo grau completo, pelo total de pessoas com idade de pelo menos 25, ambas a 

nível municipal (fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010). Esta variável também é uma 

forma de controle da educação;  

 Proporção de pessoas com 25 anos ou mais com ensino superior completo: trata-se da 

divisão do número de pessoas pertencentes a faixa etária igual ou superior a 25 anos e que 

possuem o diploma de graduação, pelo número absoluto de pessoas com idade de pelo menos 

25, ambas a nível municipal (fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010). Esta variável 

também é uma outra maneira de controlar a educação;  

 Anos médios de estudo: proxy para Capital Humano. Trata-se da média de anos de estudo 

da população com 25 anos ou mais, calculada a nível municipal (fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Humano, 2010);  

 Proxy de qualidade da educação: nota média padronizada das notas de português e 

matemática da Prova Brasil11. Essa variável foi captada para o ano de 2005, o primeiro ano 

disponível de sua série histórica, e que permitiria uma defasagem temporal de 5 anos com o PIB 

per capita de 2010. Essa variável encontra-se a nível de microdados e também a nível municipal, 

porém não possui dados para todos os municípios brasileiros. No presente trabalho, optou-se por 

trabalhar com a rede pública de ensino, seja ela da esfera federal, estadual ou municipal (fonte: 

INEP, 2010);  

 CIFPM (Coeficiente Individual do Fundo de Participação dos Municípios): proxy para 

Capital Físico. A fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios no FPM12 

é efetuada com base nas populações de cada município brasileiro – enviadas ao Tribunal de 

Contas da União (TCU) pelo IBGE até o dia 31 de outubro de cada exercício – e na renda per 

capita de cada estado, que também é informada pelo IBGE (fonte: Tribunal de Contas da União, 

2010); 

                                                           
10 O Censo de 2010 aponta que o estado do Paraná possui 399 cidades, contudo alguns municípios não dispunham 
de todos os dados para as variáveis utilizadas no presente modelo e foram excluídos da análise. 
11 Trata-se de uma avaliação criada em 2005 pelo Ministério da Educação, sendo complementar ao Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e um dos componentes para o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Ela é realizada a cada dois anos e participam todos os estudantes de escolas públicas do 5° e do 9º 
ano, de turmas com mais de 20 alunos. A avaliação é dividida em duas provas: Língua Portuguesa, onde é medida 
a capacidade de leitura, interpretação de textos e de fixação da mensagem, e matemática, onde é avaliado o 
raciocínio em contexto com a realidade do discente. Os alunos respondem também a um questionário que contempla 
questões como hábitos de estudo e características socioeconômicas (INEP, 2010). 
12 O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, Ib), da União para os 
estados e o DF, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes do FPM estão no site do 
Tesouro Nacional. 
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  Infraestrutura: Índice de Infraestrutura extraído do IBEU13, referente aos serviços 

coletivos, que levam em conta quatro indicadores ‒ o atendimento adequado de água, esgoto, 

energia e coleta de lixo (INCT, 2010). 

A seguir, tem-se a análise descritiva dos dados em nível, a fim de facilitar a visualização 

e entendimento das informações. 

Tabela 1 – Tabela das estatísticas descritivas para os municípios brasileiros 
Variáveis Observações Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Proporção Ensino Médio 394 0.2406 0.6925 0.0548 0.5595 
 Proporção Ensino Superior 394 0.0674 0.029 0.019 0.26 

 Densidade demográfica 394 62.69169 241.6625 3.3127 4024.597 

 Taxa de urbanização 394 0.6854 0.2029 0.0935 1 

 Nota média padronizada (quali educ) 394 4.5497 0.3771 3.33 5.38 
 PIB per capita 394 14651.73 8463.922 5869.16 103777.7 

 Anos de estudo (capital humano) 394 10.5021 0.8882 7.4 12.83 

Índice de Infraestrutura 394 0.689 0.1205 0.4906 0.9847 

Coef. Individ. do Fundo de Particip. 

dos Municípios (capital físico) 
394 1.0264 0.74 0.6 4 

Fonte: Elaboração própria. 

Por meio da tabela 1 é possível observar que as cidades paranaenses possuem em média, 

24.06% de suas populações com a conclusão do ensino médio como título mais alto obtido e 

6.74% das pessoas com diploma de nível superior, em média. O tempo de estudo médio foi 

equivalente a cerca de 10,5 anos, o qual chega próximo de representar o tempo hábil para 

conclusão do ensino médio (geralmente a partir de 11 anos de escolaridade), mas ao menos já 

indica grandes chances de término do ensino fundamental regular (por volta de 8 anos de ensino). 

Tal média já é 1 ano maior do que a nacional encontrada por Gomes (2017). Quanto ao aspecto 

qualitativo da educação básica, os municípios paranaenses obtiveram médias em torno de 4.5497, 

também superior à média nacional em 2005: 4.33. O mesmo ocorreu em referência ao PIB per 

capita, cujo valor médio encontrado em Gomes (2017) para os municípios brasileiros foi de R$ 

12889.06.  

Ainda que o Paraná apresente alguns resultados acima da média brasileira quanto à 

educação e à produção, é válido indagar se esse desenvolvimento ocorre de forma homogênea 

ao longo do seu território. Assim, a figura 1 agrega os mapas quantílicos dos PIBs per capita 

municipais paranaenses, com valores em nível (à esquerda) e em logaritmo (à direita).  

Figura 1 – Mapa quantílico dos PIBs per capita municipais no Paraná em 2010 (em Nível 

e em Logaritmo) 

  
Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
13 O Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) foi criado em 2013 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
(INCT), no Programa Observatório das Metrópoles. O IBEU Serviços Coletivos Urbanos visa analisar os serviços 
públicos essenciais para garantia de bem-estar urbano, possuindo informações para 5565 municípios, utilizando 
dados referentes a 2010. Toda a metodologia deste índice de infraestrutura pode ser encontrada no site do Instituto. 



11 
 

Por meio da figura 1, percebe-se que as regiões com menores PIBs per capita (em cores 

mais claras) se concentram principalmente no centro e centro-sul do estado, coincidindo em 

grande parte, com as áreas destacadas por Silva, Borges e Parré (2014) como bolsões de pobreza 

no Paraná e com as áreas apontadas pelo IPARDES (2003) como críticas em relação ao número 

de famílias pobres. Dentre esses municípios, é possível citar: Laranjal, Nova Laranjeiras e 

Goioxim. Já os municípios com PIB per capita acima da média se encontram mais afastados do 

centro do estado, mais próximos às bordas (tanto do norte, quanto leste e oeste). Este é o caso de 

cidades como Londrina, Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Paranaguá. Os 

municípios em tom de azul mais escuro apresentaram os maiores PIBs per capita, sendo eles 

Araucária e Saudade do Iguaçu.  

Dessa forma, deseja-se observar se os municípios com menor PIB per capita são os 

mesmos com menores notas de qualidade educacional e se o respectivo vale para as cidades mais 

ricas. Para o ano de 2005, as notas médias da Prova Brasil se distribuem conforme a figura 2 ao 

longo do território paranaense. 

Figura 2 – Mapa quantílico das notas médias padronizadas da Prova Brasil nos municípios 

paranaenses em 2005 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A princípio, os mapas da figura 1 e 2 não se sobrepõe perfeitamente, contudo diversas 

semelhanças são notáveis. As regiões em verde mais claro aparecem, sobretudo, no centro do 

estado (como em Rio Branco do Ivaí, Tibagi, Cândido de Abreu), em alguns locais do norte 

(Ivaté no Noroeste, por exemplo) e no centro-leste do estado (dentre elas: Doutor Ulysses, 

Adrianópolis, Tunas do Paraná). Tais cidades com as menores notas da Prova Brasil em 2005 

também aparecem com os menores PIBs per capita municipais (representadas em azul mais claro 

na figura 2). Por outro lado, diversas municipalidades no quarto percentil mais elevado (com 

notas médias entre 4.56 e 4.97) fazem parte dos chamados bolsões de pobreza. Até mesmo alguns 

municípios com as maiores notas médias (em verde mais escuro), como Teixeira Soares (no 

centro do estado), estão na primeira faixa de renda per capita na figura 2. Assim, ainda que boa 

parte dos municípios mais pobres também apresentem desempenho inferior na Prova Brasil, esta 

não é uma relação universal e de causalidade direta/imediata. 

Com o intuito de verificar se estas relações mudaram ao longo do tempo, foram 

elaboradas as figuras 3, 4, 5 e 6, as quais mostram o mapa quantílico de qualidade do ensino 

fundamental para os anos de 2007, 2009, 2011 e 2013, respectivamente. 

Figura 3 – Mapa quantílico das notas médias 

padronizadas da Prova Brasil para 2007 

Figura 4 – Mapa quantílico das notas médias 

padronizadas da Prova Brasil para 2009 
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  Figura 5 – Mapa quantílico das notas médias 

padronizadas da Prova Brasil para 2011 

 

Figura 6 – Mapa quantílico das notas médias 

padronizadas da Prova Brasil para 2013 

 
Fonte das Figuras 3, 4, 5 e 6: Elaboração própria. 

Quando se compara o desempenho da Prova Brasil ao longo do período 2005-2013, não 

se vê grandes modificações no padrão espacial. As cidades com as menores notas médias (áreas 

em verde mais claro) continuaram se concentrando principalmente no centro do estado 

paranaense, ao norte e no centro-leste. As áreas com tons mais escuro se modificaram pouco no 

decorrer dos anos, com destaque para a permanência da qualidade educacional em municípios 

no oeste e sudoeste, a citar: Toledo, Missal, Itaipulândia, Santo Antônio do Sudoeste.  

5. PRINCIPAIS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, apresenta-se os diagramas de I de Moran nas principais variáveis do modelo 

(PIB per capita e qualidade da educação básica) e a análise LISA (Local Indicator of Espatial 

Association) das mesmas. 

Figura 7 - Diagrama I-Moran para PIB per 

capita em 2010 nos municípios paranaenses 

 

Figura 8 - Diagrama I-Moran para a variável 

nota média padronizada da Prova Brasil em 

2005 nos municípios paranaenses 

 
Fonte: Figuras 7 e 8: Elaboração própria. 
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Como os coeficientes do I de Moran (coeficiente angular da reta) foram positivos, 

existem indícios de autocorrelação espacial positiva. Tal indicação aponta que, de maneira geral, 

municípios com elevada renda per capita tendem a estar próximos de cidades ricas. E por sua 

vez, locais pobres tendem a ser vizinhos de municípios com menor PIB per capita. Em relação à 

qualidade do ensino básico, a lógica é a mesma: cidades com elevadas médias na Prova Brasil 

provavelmente se localizam perto de outras que também alcançaram um bom desempenho no 

exame. Sendo assim, tende a ocorrer um padrão de transbordamento, ou seja, a chance de se ter 

um município vizinho com o mesmo padrão de renda ou de qualidade educacional é alta.  

Esses padrões, pode-se dizer, ajudam na formação dos clusters. Analisando os quadrantes 

(conforme os presentes nas figuras 7 e 8), o primeiro (alto-alto) significa que os municípios que 

exibiram valores elevados para determinada variável (acima da média) também são rodeados por 

regiões com essa mesma característica. O segundo quadrante (baixo-alto) apresenta os 

municípios que apresentam baixo valor para uma variável, porém são vizinhos de municípios 

que apresentam alto valores. O terceiro quadrante (baixo-baixo) apresenta municípios com 

números pequenos, ou seja, abaixo da média, e seus vizinhos também possuem valores baixos. 

Já o quarto quadrante (alto-baixo) apresenta cidades que possuem valores mais elevados de 

determinada variável e seus vizinhos, mais baixos. 

A fim de facilitar a visualização dos clusters, o mapa LISA possui a capacidade de 

capturar padrões locais de autocorrelação espacial. Tais mapas são apresentados nas figuras 10 

e 11, em relação às variáveis PIB per capita municipal e nota média da Prova Brasil, 

respectivamente. 
Figura 9 – Mapa de Clusters LISA para PIB per 

capita municipal em 2010 

 

Figura 10 - Mapa de Clusters LISA para qualidade 
da educação básica a nível municipal (2005) 

 

Fonte das Figuras 9 e 10: Elaboração própria.  

Nota: os mapas foram gerados com 999 permutações e ao nível de 5% de significância. 

A figura 9 revela que as concentrações de maiores PIBs per capita (clusters High-High, 

em cor vermelha) estão presentes principalmente: no oeste do Paraná (municípios como Toledo, 

Itaipulândia e Assis Chateaubriand), no norte (por exemplo, Cianorte, São Tomé, Cambé), no 

sul/sudoeste (Bom Sucesso do Sul, Chopinzinho) e na capital Curitiba, além de algumas áreas 

da sua região metropolitana: Pinhais, Campo Largo e Balsa Nova. Já os clusters Low-Low (em 

azul escuro) aparecem mais localizados no centro da unidade federativa, correspondendo mais 

uma vez aos chamados bolsões de pobreza. A citar algumas destas cidades: Irati, Goioxim, 

Laranjeiras do Sul, Altamira do Paraná. Algumas localidades no centro-nordeste do estado 

também correspondem a este tipo de cluster, como Ibaiti e Ortigueira.  

Os clusters de enclave (High-Low e Low-High), que são aqueles em que a característica 

analisada se comporta de forma oposta nos vizinhos, apareceram relativamente mais espalhados 

ao longo do território paranaense. As localidades em cor rosa (Alto-Baixo) estão no norte, 

noroeste, centro, sul e leste do estado, como por exemplo: Pinhão, Paranaguá, Cornélio Procópio, 

Boa Ventura de São Roque, Rio Branco do Sul, Nova Londrina. Assim, estas cidades possuem 

elevada renda per capita e estão cercadas por municípios menos favorecidos. Por sua vez, os 
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clusters de entrave Low-High (cor azul claro) se concentram mais no leste/sudeste 

(Guaraqueçaba, Guaratuba, Pontal do Paraná), e em alguns pontos do oeste do Paraná (Santa 

Teresinha de Itaipu, Pato Bragado, Francisco Alves). 

A formação de clusters para PIB per capita e qualidade da educação primária não se 

desenvolvem perfeitamente da mesma maneira, apesar de haverem algumas áreas coincidentes. 

Através da figura 10, nota-se regiões em vermelho no sul/sudoeste do Paraná, dentre elas: 

Chopinzinho, Francisco Beltrão, Rio Bonito do Iguaçu, no oeste: Itaipulândia, Foz do Iguaçu, 

no norte: Maringá, Mandaguari, Presidente Castelo Branco e no leste/sudeste: Tijucas do Sul, 

São José dos Pinhais, Balsa Nova, entre outras. Algumas dessas cidades, além de terem um bom 

desempenho na Prova Brasil, também possuíam elevado PIB per capita, acompanhado por seus 

vizinhos. As áreas em azul escuro novamente apareceram na região cental do estado, como em 

Cândido de Abreu, Luiziania, no noroeste: Loanda, Jardim Olinda e no leste: Cerro Azul, Sengés. 

Os clusters Alto-Baixo (em cor rosa) estão, sobretudo, no centro (como em Pitanga, 

Campo Mourão), no noroeste (Paranavaí, Tapira) e no leste (Bocaiúva do Sul, Itaiti). E 

finalmente, a maioria dos clusters Baixo-Alto (áreas em azul claro) se encontram no oeste e 

sudoeste paranaenses, em cidades como: Santa Helena, Matelândia e Terra Roxa. Nenhuma 

dessas municipalidades que são clusters de enclave (tanto High-Low, quanto Low-High) para a 

variável de qualidade educacional básica coincidiram com as que o eram para a variável PIB per 

capita (figura 9). 

Inicialmente, fez-se o modelo OLS estimado por RPG14 e os resultados são apresentados 

a seguir por meio das tabelas 2, 3 e 4. 

Tabela 2 – Estatística dos coeficientes locais variáveis 

Variável Quartil inferior Mediana Quartil superior 

Intercepto 6.913879 7.522255 8.645227 

Taxa de urbanização 0.045654 0.137735 0.442131 
Proporção Ensino Médio 1.786119 2.355069 3.275344 
Proporção Ensino Superior -0.48609 1.621505 2.893222 

Densidade demográfica -0.16915 -0.1294 -0.12056 
Nota média padronizada (quali educ) 0.43575 0.741228 0.861127 
Anos de estudo (capital humano) -0.10335 0.174546 0.320819 
Índice de Infraestrutura 0.122505 0.278389 0.507056 

Coef. Individ. do FPM (capital físico) -0.09953 0.091582 0.287011 

Fonte: Elaboração própria. 

 A tabela 2 mostra os resultados das regressões locais por RPG, em que se nota algumas 

amplitudes grandes entre os valores dos parâmetros estimados, o que indica que as repostas de 

mudanças nas variáveis têm intensidades diferentes ao longo do território. Além disso, na média 

e mediana, todos os coeficientes foram positivos, com exceção da variável densidade 

demográfica. As variáveis proporção de pessoas com ensino médio, com ensino superior 

completo e a nota da Prova Brasil se mostraram com importantes efeitos positivos sobre o PIB 

per capita dos municípios paranaenses. É válido destacar que nos resultados da mediana, a 

qualidade educacional mostrou ter efeito aproximado equivalente a 4.25 vezes o efeito 

quantitativo da educação (anos de estudo). Já a tabela 3 traz a análise de variância (ANOVA) da 

estimação GWR. 

Tabela 3 – Tabela ANOVA GWR 

Source SS DF MS F 

Global Residuals 43.887 385.000   

GWR Improvement 5.727 21.113 0.271  

GWR Residuals 38.161 363.887 0.105 2.586384 

                                                           
14 Para a estimação GWR, o tipo de kernel utilizado foi o adaptativo bi-quadrado e o critério de seleção foi o 

AICc. 



15 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Os principais índices de análise dos resultados do programa de regressão ponderada 

geograficamente (GWR4) são: ANOVA (Analysis of Variance) e teste de significância ou teste 

de variabilidade espacial. O indicador ANOVA faz uma comparação entre o modelo global (OLS 

- Ordinary Least Square) e o modelo local (GWR - Geographically Weighted Regression), na 

qual a hipótese nula é aquela cujo modelo local GWR não representa nenhuma melhora sobre o 

modelo global. Segundo os resultados apresentados na tabela 3, percebe-se que o teste F 

(F=2.5864) sugere que o modelo local GWR atribuiu uma melhoria significante ao processo de 

regressão espacial, para os dados em estudo neste trabalho (uma vez que se rejeitou a hipótese 

nula). Ademais, as informações de diagnóstico das regressões global e local também apontam 

para a melhor acurácia do modelo local. Por exemplo, os critérios de informação corroboram 

com essa afirmativa, sendo o AICc menor (valor de 250.04) na versão local do que na global 

(273.97). O R² ajustado desta última foi bem inferior ao da estimação local (19.95% contra 

31.99%). 

Outra relevante análise é a da variabilidade dos coeficientes, a qual se encontra na tabela 

4. 

Tabela 4 – Testes de variabilidade geográfica dos coeficientes locais 

Variável F DOF for F test Diff of Criterion 

Intercepto 24567.510915 3.072 370.789 -2089.425570 

Taxa de urbanização 20.740353 1.461 370.789 -27.630535 
Proporção Ensino Médio 16.043387 1.554 370.789 -22.120496 
Proporção Ensino Superior 12.999529 1.575 370.789 -17.604650 
Densidade demográfica 5.041722 1.680 370.789 -5.090855 

Nota média padronizada (quali educ) 184.252390 1.670 370.789 -234.296929 
Anos de estudo (capital humano) 1056.936895 1.718 370.789 -695.256839 
Índice de Infraestrutura 27.695135 1.613 370.789 -41.152677 
Coef. Individ. do FPM (capital físico) 8.14565 1.612 370.789 -10.056769 

Fonte: Elaboração própria. 

 A Tabela 4 também apresenta a diferença de critérios cujo objetivo é identificar quais 

variáveis têm coeficientes com variabilidade geográfica. Os valores negativos e maiores que 1.96 

em módulo indicam que os coeficientes das variáveis não têm linearidade espacial15. Como todos 

os números da última coluna atendem a esses requisitos, constata-se que todas as variáveis 

explicativas do modelo variam ponto a ponto no espaço. Isso significa que a resposta dessas 

variáveis deve ser feita localmente porque ela difere em cada ponto da regressão, ou seja, a 

resposta a determinado estímulo não é constante. 

 Dessa forma, as figuras a seguir (de 12 a 19) ilustram os coeficientes locais para as 

variáveis explicativas do modelo. Nota-se que para alguns municípios esses coeficientes diferem, 

sendo em alguns positivos e em outros negativos, o que vai ao encontro da heterogeneidade 

espacial do PIB per capita (conforme apresentado na Figura 2), com o estado apresentando 

significativas disparidades. 

                                                           
15 O software GWR4 indica que valores positivos para os critérios de diferenciação (AICc, AIC, BIC/MDL ou 

CV) sugerem que não existe variabilidade espacial em termos de modelo de critérios de seleção. Como todos os 

valores para os critérios de diferenciação encontrados no presente trabalho foram negativos, a interpretação é de 

que existe a variabilidade espacial.    
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Figura 11 – Taxa de urbanização 

 

 

Figura 12 – Proporção de pessoas com ensino 

médio completo como nível mais alto atingido 

 

Figura 13 – Proporção de pessoas com ensino 

superior completo 

 

Figura 14 – Densidade Populacional 
 

 

Figura 15 – Qualidade do ensino fundamental 

(nota média padronizada da Prova Brasil) 

 

Figura 16 – Anos de estudo 

 

Figura 17 – Índice de infraestrutura 

 

Figura 18 – Coeficiente individual do FPM 

 
Fonte das figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18: Elaboração própria. 
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A região leste do Paraná apresentou alguns efeitos negativos provenientes da taxa de 

urbanização, possivelmente por essa região ser uma das mais urbanizadas, como na capital 

Curitiba, em que 100% da população vive em área urbana16. Enquanto, uma parcela do norte do 

estado (mais ao centro), que é historicamente forte em atividades agropecuárias e ainda possui 

uma parcela representativa da população habitando as zonas rurais, como em Santa Fé e Santo 

Antônio do Caiuá, auferiu efeitos positivos provenientes do grau de urbanização. Quanto à 

proporção da população com ensino médio completo como grau máximo de instrução, todo o 

estado do Paraná se beneficia quanto mais alta for esta razão, contudo parte das as regiões leste, 

sul e sudeste do estado parecem aproveitar melhor essa categoria de mão de obra (Figura 12).  

A relação de pessoas com diploma de ensino superior e a população total de cada 

município, estas últimas regiões mencionadas e uma parte do nordeste não se beneficiam de uma 

maior parte da população concluindo um curso superior. Esse resultado, a princípio 

contraintuivo, pode significar que já existe um saturamento de mão-de-obra qualificada, por 

exemplo em Curitiba e sua região metropolitana, e/ou que tais cidades não consigam mais 

absorver essa força de trabalho, não contribuindo para o crescimento da região. Em algumas 

cidades do centro e do sul do Paraná, por sua vez, a explicação pode ser outra: locais com pouca 

infraestrutura e tecnologia podem não demandar trabalhadores mais especializados. 

A única variável que trouxe efeitos negativos localmente para todas as áreas foi a de 

densidade populacional, sobretudo na região central do norte do estado (como os valores são 

todos negativos, as áreas em cor clara no mapa da figura 13 representam magnitudes maiores, 

enquanto as em cor escura representam as localidades menos afetadas negativamente pela 

elevada concentração de pessoas). Isso pode estar ligado ao fato de aquela região ter tradição em 

atividades do setor primário na economia. Assim, como o espaço territorial demandado por 

atividades de plantio, pastagem, extração, etc, costuma ser muito grande, um número elevado de 

habitantes em determinada área pode ocasionar em retornos menores ao PIB. A qualidade do 

ensino fundamental trouxe maiores retornos para o PIB das cidades do centro, sul, oeste e 

sudoeste paranaenses (Figura 15), mostrando que essas municipalidades provavelmente ainda 

têm necessidade de melhorias no ensino básico e que o produto econômico poderá responder 

positivamente no futuro. 

A figura 16 mostra que anos adicionais de estudo possivelmente têm relação salutar com 

a renda per capita, sobretudo nas localidades do sul, oeste, noroeste e sudeste do Paraná, 

revelando que quanto mais tempo de estudo os cidadãos possuírem, maior tende a ser o retorno 

no PIB. Em relação à infraestrutura (Figura 18), as cidades que mais se beneficiariam com 

investimentos nesse setor seriam as localizadas no noroeste (em cor mais escura no mapa), além 

de partes centrais e nortistas desta unidade federativa.  E por fim, o maior repasse per capita do 

Fundo de Participação dos Municípios contribuiria positivamente para o crescimento econômico 

do sudeste, nordeste e parte significativa do norte do estado. Algumas cidades que fazem parte 

dessas regiões, como Paranaguá, Pinhais, Araucária, São José dos Pinhais e Curitiba, estão entre 

as que mais arrecadam impostos no ranking paranaense17, fato potencializado pela concentração 

industrial. Tais locais teriam suas economias impulsionadas com um repasse tributário mais 

elevado. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou analisar a qualidade do ensino fundamental e seus efeitos 

sobre o PIB per capita das cidades paranaenses. Primeiramente, fez-se uma breve análise da 

                                                           
16 Uma possibilidade é a de que a elevada urbanização nessas áreas do leste paranaense já tenha alcançado seu nível 
máximo de saturação, passando a trazer externalidades negativas. Bracarense (2012) argumenta que a urbanização 
desordenada (típica de países subdesenvolvidos), a qual pega os municípios despreparados para atender às 
necessidades básicas dos migrantes, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Dentre eles destacam-se o 
desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição do ar e da água. 
17 Os municípios citados são relevantes arrecadadores de impostos em geral, com destaque para o ICMS. Segundo 
o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (2013), cerca de metade da receita tributária proveniente do ICMS é 
oriunda de apenas 20 municípios paranaenses, sendo 6 destes pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba. 
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literatura acerca do tema, além das principais leis a respeito da educação básica, passando não 

somente pela Constituição Nacional, mas também observando as particularidades das políticas 

de ensino desenvolvidas no estado do Paraná. O seu bom desempenho histórico nos indicadores 

de qualidade educacionais não garantiu, contudo, que tais avanços ocorressem de forma 

homogênea ao longo de seu território. As disparidades econômicas parecem coincidir, de certa 

forma, com as disparidades da educação básica. A concentração de municípios que se saíram 

pior na Prova Brasil vai ao encontro das cidades pertencentes aos “bolsões de pobreza”, situadas 

no centro do estado. 

 Quanto à metodologia utilizada, buscou-se modelar localmente, através da Regressão 

Ponderada Geograficamente e utilizando a especificação Kernel adaptativo, os efeitos locais de 

cada variável para cada município paranaense.  

De acordo com Fotheringham et al. (2002), as relações podem variar de maneira 

significativa através do espaço, de modo que a análise global esconde importantes relações 

geográficas. Desta maneira, as variações regionais podem ser suficientemente complexas para 

invalidar o valor médio fornecido pela regressão linear global. O método GWR é uma técnica 

que estende a regressão linear permitindo variações locais nas taxas de variação. Desta maneira, 

ao contrário da regressão linear tradicional que parte de uma análise global, os coeficientes 

estimados são específicos para cada local i. Assim, o GWR estima regressões lineares para cada 

região, usando subamostras dos dados ponderadas pela distância. Ao atribuir pesos às 

observações individuais a partir de um ponto focal, ressalta-se o conceito de que a importância 

relativa decresce à medida que se aumenta a distância deste ponto. Destarte, cria-se uma “janela 

móvel” sobre o conjunto de observações distribuídas através do espaço, de maneira que a 

influência das observações é diminuída quanto mais se distancia do centro da janela (ALMEIDA, 

2012). 

E com o emprego deste método, foi possível obter resultados os quais indicaram a 

existência de forte variabilidade espacial na interação entre crescimento econômico e os aspectos 

quantitativos e qualitativos do capital humano no Paraná. Quando se analisa os resultados na 

mediana, observa-se que o efeito da qualidade do ensino básico sobre o crescimento econômico 

é equivalente a 4.25 vezes o efeito da quantidade de educação (anos de estudo), evidenciando 

que as políticas educacionais orientadas para a melhoria da qualidade do ensino contribuem 

significativamente para o desenvolvimento regional. Além disso, os coeficientes locais 

indicaram que as áreas que mais necessitariam de fomento na qualidade do ensino básico e cujos 

PIBs per capita mais se beneficiariam com esse avanço ficam localizadas, sobretudo, no oeste e 

centro do Paraná.  

Portanto, acredita-se que a metodologia GWR foi importante para analisar as relações 

entre educação básica e PIB per capita e demonstrar a heterogeneidade presente dentro do estado. 

Esse método de análise pode ajudar na formulação de políticas públicas focadas para que estas 

atendam as reais necessidades de cada região, além de possibilitar a análise visual a partir do 

mapeamento das diferentes respostas das interações. 

Com o avanço da metodologia e os resultados obtidos, fica em aberto a possibilidade de 

realizar para futuros trabalhos a análise para os demais estados brasileiros. 
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