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Resumo: Este estudo analisou os determinantes da proficiência escolar dos alunos em escolas públicas no 

Brasil, em nível municipal. Para isso, foram utilizados os dados do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e do Censo Escolar entre 2011 e 2017, sob a metodologia de análise exploratória de dados 

espaciais e dados em painel espacial. Os resultados apontaram a presença de clusters espaciais das notas 

do SAEB. Além disso, observou-se que o fato de os alunos fazerem os exercícios com frequência e de o 

professor corrigi-los pode contribuir para aumentar a proficiência escolar. Por outro lado, não foram 

observados efeitos da infraestrutura física das escolas. 
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Determinants of proficiency of students in Brazilian public schools 

 

Abstract: This paper analysed the determinants of students' school proficiency in public schools in 

Brazil, at the municipal level. For this, data from the Brazilian System of Evaluation of Basic Education 

(SAEB) and the Brazilian School Census between 2011 and 2017, using the methodology of exploratory 

analysis of spatial data and spatial panel data. The results indicated the presence of spatial clusters of the 

SAEB scores. In addition, it was observed that the fact that students do the exercises frequently and that 

the teacher corrects them can contribute to increase school proficiency. On the other hand, there were no 

effects of the physical infrastructure of the schools. 
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1. Introdução 

Grandes têm sido os esforços de vários pesquisadores, tanto teóricos quanto empíricos, para o 

desenvolvimento de parâmetros e explicações para os determinantes do desempenho escolar dos alunos 

das escolas públicas brasileiras, principalmente, com o intuito de avaliar as políticas públicas e analisar os 

fatores que geram a qualidade da educação e a eficiência dos gastos (BIONDI; FELÍCIO, 2007; CURI; 

MENEZES-FILHO, 2009; CADAVAL; MONTEIRO, 2011) 

Assim, os governos nacionais e as organizações internacionais têm implementado um sistema de 

avaliação da qualidade da educação ofertada nas escolas públicas e privadas por meio da coleta de 

informações nas escolas e aplicação de testes padronizados para mensurar o nível de aprendizado dos 

alunos. A proficiência escolar, medida pelos testes, pode ser entendida como o domínio das habilidades 

que o aluno atingiu nas disciplinas que a prova afere (KLEIN, 2009). No Brasil, o Ministério da Educação 

(MEC), através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 

mensura bianualmente a evolução do desempenho dos alunos por meio do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Nessa avaliação, são aplicados testes padronizados das disciplinas de língua 

portuguesa e de matemática na população de escolas públicas e, facultativamente, particulares em todo o 

território nacional. Além da proficiência dos alunos, a base de dados do SAEB fornece informações 

acerca dos professores, dos diretores e da infraestrutura escolar, em conjunto com o Censo Escolar.  

Porém, tanto nas avaliações internas quanto nas comparações internacionais, a proficiência dos 

alunos brasileiros tem se mostrado precária. Nas avaliações do PISA (Programme for International 

Student Assessment), o Brasil tem se posicionado entre as últimas colocações em todas as áreas do 

conhecimento no ranking entre os países amostrados. A performance dos alunos brasileiros, em 2018, 

ficou abaixo da média dos alunos dos países da OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). Nesse ano, o Brasil atingiu 404 pontos em ciências; em leitura, 413 pontos e em 

matemática, 384 pontos, enquanto os países membros da OECD, em média, atingiram 489 pontos, 487 

pontos e 499 pontos, respectivamente (OECD, 2020).  

Nas avaliações internas, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) calcula, por 

meio do desempenho no SAEB, na Prova Brasil e no Censo Escolar4, um índice que mede a evolução e a 

qualidade da educação recebida pelos estudantes brasileiros do ensino fundamental e, recentemente, do 

ensino médio. E tem por finalidade auxiliar a criação de metas e o desenho de políticas específicas para 

que esse índice seja melhorado. Entretanto, ao analisar sua trajetória, esse tem crescido vagarosamente 

desde o início de sua mensuração e os melhores resultados concentram-se nas regiões Sul e Sudeste. Em 

2017, apenas São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Ceará e o Distrito Federal atingiram a 

média desejável (BRASIL, 2021). 

Ao serem observados os resultados do IDEB por regiões, identificam-se disparidades que 

permanecem ao longo do período de 2005 a 2017. Enquanto as regiões Sul e Sudeste atingem o índice de 

3,6, em 2005, para o ensino fundamental (anos finais), nas demais regiões verifica-se um IDEB menor, 

sendo 3,2 na região Centro-Oeste; 3 na região Norte e, no Nordeste, 2,6. Já em 2017, notou-se 

recrudescimento do IDEB de todas as regiões. Contudo, a região Nordeste situou-se meio ponto abaixo 

do verificado nas regiões Sul e Sudeste (BRASIL, 2021). 

As diferenças regionais de desempenho escolar podem estar associadas aos efeitos de 

transbordamento e de mobilidade do capital humano, gerando clusters espaciais de desempenho, além dos 

determinantes históricos e culturais das regiões que fazem com que as melhores oportunidades 

educacionais sejam distribuídas de forma desigual no espaço. Medeiros e Oliveira (2014) obtiveram 

evidências de que parte das desigualdades regionais em educação pode ser explicada pela composição 

social das populações locais, uma vez que as regiões com maiores proporções de pessoas em famílias com 

características desvantajosas tendem a apresentar menores níveis educacionais. Porém, os autores 

ressaltam que as diferenças regionais de educação são decorrentes não apenas distribuição das 

 

4 A Prova Brasil e o Censo Escolar são outras formas e de mensurar as condições da educação no país. 
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características dos indivíduos e das famílias, mas principalmente da forma diferenciada de como essas 

características afetam a educação em cada região. 

Nessa perspectiva, com o propósito de avaliar o desempenho dos alunos e as disparidades entre as 

regiões, estudos têm se dedicado a identificar os fatores que exercem influências sobre os conhecimentos 

e o desempenho dos alunos (VERNIER, 2016; BARROS; et al. 2001). A literatura indica a importância 

da infraestrutura física do ambiente escolar e a qualificação dos professores como relevante para 

caracterização da qualidade da educação (SOARES NETO et al. 2013; HANUSHEK, 2006; 

HANUSHEK; RIVKIN, 2006; BEZERRA; KASSOUF, 2006). Porém, os aspectos idiossincráticos 

(como, por exemplo, as condições econômicas, a educação dos pais, a origem do estudante) se destacam 

em efeitos na proficiência em testes padronizados (MENEZES-FILHO, 2011; ALBERNAZ; FERREIRA; 

FRANCO, 2002). 

Diante disso, o objetivo desse estudo é determinar os efeitos que o background familiar, a 

infraestrutura física escolar e a qualificação dos professores exerceram na proficiência em matemática dos 

alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas nos municípios brasileiros, na avaliação do 

SAEB, controlando os possíveis efeitos espaciais associados aos clusters de qualidade da educação. 

A disciplina de matemática foi escolhida por ser um conhecimento universal, que permite 

comparações entre testes, tanto nacionais quanto internacionais. No que se refere ao período, esse foi 

escolhido pela disponibilidade dos dados georreferenciados acessível pelo site do INEP, ou seja, 

informações que permitem verificar a localização geográfica da origem do dado aferido, fato esse que 

passou a ser de acesso público partir de 2011. 

Assim, o estudo reflete acerca dos determinantes do desempenho médio dos alunos brasileiros, 

utilizando a análise exploratória de dados espaciais e o modelo de dados em painel espacial, no período 

de 2011 a 2017, com os dados do SAEB e do Censo Escolar. 

De modo resumido, o artigo está organizado em mais quatro seções, além desta introdução. A 

seção 2 apresenta o estado da arte relacionado a temática estudada; a seção 3 que detalha os aspectos 

metodológicos; e na seção 4 estão apresentados e discutidos os resultados. Por fim, na seção 5, apresenta-

se a conclusão. 

 

2. Revisão de literatura 

Mais recentemente, a ampla disponibilidade de banco de dados e os avanços dos métodos 

quantitativos têm permitido aos pesquisadores, cada vez mais, melhores condições para avaliar vários 

aspectos de uma grande variedade de fenômenos econômicos, como a relação entre as melhorias nas 

condições educacionais, o desempenho escolar por parte dos alunos e o crescimento econômico. Dessa 

forma, nessa seção são apresentados estudos que analisaram os efeitos proporcionados pelo background 

familiar, pela infraestrutura física do ambiente escolar e pelas características dos docentes sobre o 

desempenho dos alunos. 

A função produção expressa, por si, relações de entradas (matéria prima, tecnologia etc.) e saídas 

(produtos e serviços), de maneira que os inputs sejam combinados de formas diversas, a fim de obter os 

outputs possíveis. Como resultado, através do 1º relatório Coleman (1966), considerado um marco para 

avaliação de políticas públicas da educação, verificou-se a adoção do conceito da função produção 

educacional, que expressou o resultado atingido pelos alunos em testes padronizados em função das 

características do aluno, do seu background familiar e da escola. 

Scriptore, Azzoni e Menezes-Filho (2018) analisaram os efeitos do saneamento em relação ao 

desempenho atingido pelos alunos em provas padronizadas sob metodologia de dados em painel e em 

painel espacial, entre 2000 e 2010. Os resultados apontaram que a variação de 1% de saneamento 

provocou um aumento de 0,11% no desempenho médio desses alunos. Além disso, verificou-se que o 

saneamento básico provocou efeitos para muito além da diminuição da morbidez, de modo que a coleta e 

o tratamento de esgoto e o abastecimento de água potável melhoraram a frequência escolar, diminuindo 

as chances de evasão e repetência, assim como a distorção idade-série no ensino fundamental. 

Vernier (2016) com objetivo de verificar a existência de efeitos espaciais na educação brasileira 

utilizou a metodologia de painel espacial nos dados dos SAEB de 2011 e 2013. Os resultados apontaram 

que o desempenho escolar está correlacionado de forma significativa com a etnia e a educação dos pais. 
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Para além desses, as cidades que detiveram maior percentual de alunos homens apresentaram pior 

proficiência. Já a qualificação do professor foi significativa estatisticamente nas estimações, com exceção 

da regressão por efeitos fixos. 

Amâncio-Vieira et al. (2015), utilizando os dados do SAEB e da Secretaria Municipal de 

Educação de Londrina para o ano de 2011, analisaram a qualidade da educação municipal de Londrina – 

PR, enfocando, especialmente, as influências dos custos operacionais diretos no desempenho dos alunos 

do ensino fundamental. Para tanto, recorrendo à análise fatorial e à regressão por MQO, apontaram que os 

custos administrativos, a quantidade de professores graduados e pós-graduados e a experiência do 

professor influenciaram o desempenho escolar dos alunos em cerca de 65%, estando aproximadamente 

34% desse desempenho atrelado à infraestrutura escolar. 

Soares Neto et al. (2013) avaliaram, em 2011, a qualidade da infraestrutura das escolas brasileiras 

de pequeno porte (escolas com até 10 turmas e 200 alunos), usando os dados do Censo Escolar. Os 

resultados apontaram que 84,5% dessas escolas apresentaram condições elementar ou básica, ou seja, 

escolas com pouca ou nenhuma condição de oferta de infraestrutura de ambiente escolar. Vale ressaltar 

que essa categoria de escolas atenderam a 11% das matrículas brasileiras na educação básica em 2011. Os 

autores também verificaram que as condições físicas das escolas afetaram os resultados da Prova Brasil, 

principalmente, nas regiões Norte e Nordeste, especialmente, nas suas áreas rurais. Além disso, 

verificaram que quase a metade dos alunos dessas escolas recebem benefício do Programa Bolsa Família, 

indicativo de que os alunos desses estabelecimentos enfrentam baixas condições socioeconômicas. 

Cadaval e Monteiro (2011) avaliaram o desempenho dos alunos da 8ª série do ensino fundamental 

das escolas brasileiras na prova do SAEB entre 2001 e 2005. Para isso, usaram o modelo de dados em 

painel por efeito fixo. Como resultados principais, identificaram que o fator mais significativo para 

explicar a proficiência dos alunos foi a educação dos pais, sobretudo, a educação da mãe. O estudo 

caracteriza que essa repercussão está associada ao fato de que há aumento da escolaridade média dos pais 

ao longo do tempo. Ressaltaram, também, que houve crescimento e quase universalização da educação, 

através da proporção de matrículas. Contudo, o aumento do acesso não promoveu repercussão escolar em 

termos de melhora na qualidade, verificando que, apesar das evoluções percebidas, os resultados não 

refletiram em melhores notas nos anos subsequentes (2003 e 2005). 

Biondi e Felício (2007) analisaram os fatores escolares que exerceram efeitos no desempenho dos 

alunos da 4ª série do ensino fundamental da rede pública brasileira entre 1999 e 2003. Usaram o modelo 

de regressão múltipla e de dados em painel por efeitos fixos das características dos alunos, dos 

professores, dos diretores e das condições escolares em relação ao desempenho no SAEB. De modo geral, 

verificaram que a infraestrutura escolar e a qualificação dos professores foram significativas na 

performance dos alunos nas avaliações do SAEB. As escolas que possuíam laboratório e bibliotecas 

obtiveram uma pontuação média mais elevada, assim como quando os professores detinham o ensino 

superior completo, utilizavam computador como recurso pedagógico e possuíam mais de dois anos de 

experiência profissional. Contraintuitivamente, professores que se submetiam a treinamentos na área de 

atuação de ensino e escolas que usufruíam de acesso à internet mostraram-se como fatores que tiveram 

efeitos negativos e significativos. 

Hanushek (2006) teve como propósito estudar quais recursos escolares impactavam no 

desempenho escolar através de uma revisão bibliográfica dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Como principais resultados, percebeu-se que os fatores que mais afetaram o 

desempenho em avaliações padronizadas foram as idiossincrasias, constatando que a renda individual e o 

desempenho geral da economia nacional influenciaram diretamente nas habilidades adquiridas. O autor 

entendeu, por um lado, que a performance dos estudantes nos testes está diretamente correlacionada com 

o crescimento da economia, o que pode gerar impactos econômicos de longo prazo, como produtividade 

da mão de obra. Por outro lado, ressalta a importância que a atmosfera escolar, a infraestrutura física e a 

qualificação dos professores exercem para a melhora, tanto da qualidade do conhecimento adquirido 

pelos alunos, quanto do desempenho dos alunos nos resultados dos testes a que esses são submetidos, 

principalmente, em países em desenvolvimento.  

Nesse sentido, Bezerra e Kassouf (2006) tiveram por objetivo analisar, usando o SAEB 2003, os 

fatores que afetam o desempenho escolar dos estudantes nas disciplinas de português e matemática da 4ª 
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série do ensino fundamental nas escolas rurais e urbanas brasileiras. Para isso, usaram o método de 

regressão por mínimos quadrados. Como resultados, verificaram que as condições do ambiente escolar 

são significativas para a qualidade, determinando que é preciso ter, à disposição dos alunos, 

computadores, bibliotecas e laboratórios, pois esses relacionam-se, diretamente, com um melhor 

desempenho dos alunos em testes padronizados e que fatores distintos afetaram o desempenho das 

localidades rurais e urbanas. 

Klein (2006) avaliou como estava ocorrendo o processo de evolução da educação brasileira 

comparando os dados do SAEB e da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), entre 1992 e 

2003. Entre os resultados, destacou que houve poucas mudanças relevantes para o ensino fundamental, 

anos finais, e para o ensino médio; que foi dada uma atenção maciça à universalização da educação, 

porém, não foram providas medidas necessárias para que o aluno concluísse as etapas do ensino; que a 

conclusão do ensino depende não só da capacidade de sua oferta e matrícula, depende de condições de 

qualidade para que o indivíduo consiga adquirir as habilidades necessárias de forma adequada; e que há 

diferenças de proficiência entre os alunos do ensino público e privado e, quando público, diferenças 

ligadas à rede de ensino, sendo municipal ou estadual. O autor ainda destacou que, mesmo controlando 

fatores como o nível socioeconômico e a idade, os alunos autodeclarados negros e pardos atingiram 

performances mais baixas nas avaliações, evocando a necessidade de atenção das políticas públicas. 

Mostrou-se, também, que professores que passam exercícios de casa exercem impacto no desempenho do 

SAEB, aumentando-se ainda mais esses resultados quando também os corrigem. Além desses, observou-

se que quanto mais cedo os alunos entram para a escola, melhores são seus resultados, verificando-se a 

importância da pré-escola e das creches para aquisição de habilidades medidas no teste.  

Castro e Sadeck (2003) analisaram a capacidade de financiamento público em educação dos 

estados e municípios brasileiros no ano de 2000. Com os resultados, destacaram a prioridade estrutural na 

política brasileira vinculada à educação, demostrando que houve altos investimentos na educação básica. 

Foram transferidos, pela União e estados, até 314% do valor do orçamento de arrecadação municipal de 

impostos para o financiamento da educação municipal, em 2000. Cabe ressaltar, que esses valores 

representam o mínimo previsto constitucionalmente, entretanto, denunciam que a maior parte do valor 

dos recursos do MEC é direcionada ao financiamento do ensino superior, encurtando a possibilidade de 

equalização das desigualdades e inovações na educação básica.  Ressaltam, ainda, que alguns estados têm 

capacidade muito maior de financiamento da sua educação, evidenciando disparidades aviltantes entre as 

regiões brasileiras. O estudo salientou que São Paulo investiu, por matrícula, cerca de R$ 1.434,00, valor 

aproximadamente 4,5 vezes maior do que o investido pelo Maranhão. Destaca-se, ainda, que apenas São 

Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Roraima atingiram valor acima de mil reais por 

matrícula. Em contrapartida, Maranhão, Pará e Bahia não atingiram nem a metade da média nacional de 

gastos por matrícula, que é equivalente acerca de R$ 830,00. 

Barros et al. (2001) investigaram os determinantes do desempenho educacional dos adolescentes e 

jovens das áreas urbanas do Nordeste e do Sudeste do Brasil, a partir do conjunto de dados da PNAD de 

1996 e da PPV (Pesquisa sobre Padrões de Vida) de 1996/97. Para isso, utilizaram-se de regressões por 

MQO, conseguindo apurar que as escolaridades dos pais, sobretudo da mãe, e dos professores são 

determinantes para o desempenho dos alunos, em especial, para o ensino fundamental, visto que no 

ensino médio essa importância cai significativamente. O estudo ainda sugeriu que, tão importante quanto 

a qualificação dos professores, são os recursos escolares, como livros, computadores disponíveis e 

funcionamento noturno, entre outros. Enfim, os autores demostraram que os insumos escolares exercem 

efeitos diretos no desempenho educacional dos indivíduos. 

Hanushek e Kimko (2000) exploraram as interações entre o crescimento econômico e a qualidade 

da educação e perceberam que essa última foi refletida de forma mais adequada quando se utilizava a 

proficiência escolar, visto que reduz os impactos da quantidade de educação. Outra verificação foi que a 

elevação dos gastos se mostrou altamente significante para a qualidade da proficiência dos alunos.  

Em síntese, os autores demonstraram que diversos aspectos exercem efeito no desempenho escolar 

nos mais diversos métodos de análise, de modo que os efeitos mais contundentes foram relacionados ao 

background familiar dos alunos. Contudo, observou-se que o efeito escola tem se destacado, e que as 

condições e as características do ambiente escolar têm se evidenciado eficientes para explicar a 
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performance dos estudantes em testes padronizados. Além desses, destacou-se que a qualificação dos 

professores foi determinante da proficiência dos alunos, principalmente quando esses (professores) detêm 

atualização, pós-graduação e mestrado. Para além desses, mostrou-se: que o processo de 

responsabilização dos educadores e gestores tem sido cada vez mais positivo; que a qualidade da gestão 

municipal e a alocação eficiente dos gastos inferem diretamente no IDEB; que o saneamento tem relação 

tanto com a melhora das condições de saúde dos alunos, quanto com a diminuição da evasão e repetência 

escolar; e que há transbordamento espacial dos resultados do SAEB.  

Na próxima seção, parte-se para a metodologia abordada. 

 

3. Metodologia 

Nesta seção são apresentados os princípios e as noções de análise exploratória de dados espaciais 

e de dados em painel espacial. Inicia-se com os métodos espaciais, que consistem na criação de matrizes 

de pesos espaciais e o método de verificação da autocorrelação, a saber I de Moran global e local 

univariado. Em seguida, são apresentados os procedimentos econométricos que contemplam os modelos 

de dados em painel e os modelos com dependência espacial utilizados no presente estudo e, por fim, a 

fonte e a base de dados. 

 

3.1. Análise exploratória de dados espaciais 

A econometria espacial traz insights que os modelos econométricos de regressão linear clássicos 

não detiveram. Os modelos espaciais levam em consideração a autocorrelação e a heterogeneidade 

espaciais, ou seja, diferenças provocadas pelo posicionamento geográfico de uma dada observação, no 

caso aqui estudado, os municípios, em um determinado momento do tempo. Com isso, pode-se 

estabelecer as influências que as características de um município conferem a si e aos demais, de modo 

que, caso seja ignorada a dependência espacial, pode-se obter estimativas ineficientes e tendenciosas dos 

parâmetros do modelo, além da invalidação das inferências estatísticas (ALMEIDA, 2012; CLIFF; ORD, 

1981). 

A dependência espacial, que provoca a autocorrelação e a heterogeneidade espacial, pode ser 

percebida como o efeito da interação que um determinado lugar no espaço e o ambiente que está inserido 

exercendo mutuamente repercussão entre si. Essa dependência pode ser caracterizada por contiguidades 

(proximidade entre localidades), distância inversa (quanto mais longe de uma região, menor são suas 

conectividades com o ambiente), distância social, distância econômica e k vizinhos (sendo 𝑘 = 1, 2, 3, ..., 

𝑛). Contudo, conforme considera a Primeira Lei da Geografia5, regiões mais próximas e limítrofes têm 

maior efeito de dependência que as demais mais distantes. Assim, nesse estudo a análise espacial perpassa 

pela representação dos dados espaciais na forma matricial, em que é considerada a noção de proximidade. 

Para tanto, as matrizes de contiguidades, que são matrizes quadradas que contém informações de como se 

dá a conexão de cada unidade espacial sobre outra, podem ser construídas considerando as noções de 

rainha e torre, como definidas no jogo de xadrez (ALMEIDA, 2012). 

Nesse estudo, a escolha da matriz de ponderação espacial foi baseada no critério similar a 

Baumont (2004), que sugere regredir o modelo proposto por MQO sob todas as possiblidades de matriz, 

obter-se os resíduos e realizar o teste do I de Moran e, então, escolher a configuração de maior valor do I 

de Moran estatisticamente significativo. Foram consideradas, neste estudo, as matrizes rainha, torre, 

distância inversa e de k vizinhos, sendo k = 1, 2, 3, ... 236. 

Definida a matriz de pesos espaciais (contiguidade) a ser utilizada, o passo a seguir foi verificar se 

os dados seguem distribuição espacial. Se não há autocorrelação espacial, recorre-se, então, à 

metodologia econométrica linear clássica, caso contrário, a análise requer o uso dos recursos da 

econometria espacial. Dessa forma, inicia-se a AEDE (análise exploratória de dados espaciais), em que se 

 

5 Tobler (1970) inferiu que todas as coisas estão relacionadas com todo restante, porém coisas mais próximas estão mais rela-

cionadas do que coisas mais distantes. 
6 O máximo de conexões entre cidades no território brasileiro foi de vinte e três. 
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averigua a existência de autocorrelação espacial e clusters de trasbordamento espaciais, usando as 

estatísticas de I de Moran local e global univariado (ALMEIDA, 2012; STAKHOVYCH; BIJMOLT, 

2009). 

O Índice de Moran global univariado (𝐼) determina a dependência espacial linear entre os 

municípios nesse estudo. Essa estatística permite medir a proporção de desvios em torno da média da 

autocorrelação espacial e varia de −1 > 𝐼 < 1. Valores próximos a zero indicam ausência de 

dependência linear, enquanto valores próximos à unidade indicam evidente autocorrelação espacial. O 

índice é dado, formalmente, por: 

𝐼 = (
𝑛

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

) (
(𝑆𝐴𝐸𝐵)′𝑊(𝑆𝐴𝐸𝐵)

(𝑆𝐴𝐸𝐵)′(𝑆𝐴𝐸𝐵)
) (1) 

em que 𝐼 é o índice de Moran global univariado; 𝑛 é o número de unidades espaciais; ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  é o 

somatório dos elementos da matriz de contiguidade 𝑊, pelo qual 𝑗 denota os valores dos vizinhos 

próximos da região 𝑖; e SAEB é o vetor da variável de observações de interesse, nesse caso a nota média 

municipal de matemática no SAEB (ALMEIDA, 2012). 

Apesar de sua eficiência, a autocorrelação global pode negligenciar alguns padrões locais de 

autocorrelação espacial. Por essa razão, utiliza-se também o 𝐼 de Moran local univariado (𝐼𝑖), conhecido 

por LISA (local indicators of spatial association), o qual estabelece a autocorrelação para cada unidade 

analisada. Esse índice é dividido em quatro quadrantes: alto-alto (AA), baixo-baixo (BB), alto-baixo (AB) 

e baixo-alto (BA), sendo utilizado para determinar como o n-ésimo município se relaciona com os demais 

em sua proximidade. A título de referência, emprega-se o 𝐼𝑖 maior que zero, indicando que há 

semelhanças (quando maior que zero) ou dissemelhanças (quando menor que zero) entre si e sua 

vizinhança. Quando igual a zero, determina-se ausência de clusters. Essa estatística é dada por: 

𝐼𝑖 = (𝑆𝐴𝐸𝐵)𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗(𝑆𝐴𝐸𝐵)𝑗

𝐽

𝑗=1

 (2) 

em que 𝐼𝑖 é o índice de Moran local univariado; SAEB𝑖 é o valor da observação na cidade 𝑖; SAEB𝑗 é o 

valor da observação na região próxima a 𝑖; ∑ 𝑊𝑖𝑗(SAEB)𝑗
𝐽
𝑗=1  é o somatório dos elementos da matriz de 

contiguidade 𝑊, pelo qual 𝑗 denota os valores dos vizinhos próximos da região 𝑖, multiplicado pelo vetor 

de observações próximas a região 𝑖 (ALMEIDA, 2012). 

 

3.2. Especificação dos modelos econométricos 

Verificado a existência de autocorrelação espacial, utiliza-se a modelagem de dados em painel 

espacial, que engloba o universo de cross-section e séries temporais incluindo a dependência espacial. 

Esse recurso econométrico permite aumentar os graus de liberdade, o que, consequentemente, aumenta a 

eficiência dos estimadores (GREENE, 2012). Cabe ressaltar que ao fazer uso de dados em painel espacial 

é importante se ter painéis balanceados, pois esses estão sujeitos à sensibilidade de dados faltantes 

(ELHORST, 2014). 

Quanto aos modelos de dados em painel, esses são acondicionados em dois tipos: os efeitos fixos 

(FE) e os efeitos aleatórios (RE). A modelagem dos FE capta as heterogeneidades existentes nos dados 

por meio do intercepto, permitindo que essas heterogeneidades se correlacionem com os regressores do 

modelo. Já a modelagem de RE considera os efeitos não observados como estocásticos e invariantes no 

tempo, de modo que a heterogeneidade indica diferentes termos de intercepto entre as unidades que não 

se correlacionam com os regressores, pelos quais seu termo constante é aleatório e incluído nos resíduos 

(GREENE, 2012). 

O modelo geral de dados em painel com FE pode ser especificado como: 

𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡 (3) 

E o modelo de RE através das Equações (4) e (5) por: 

𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜉𝑖𝑡 (4) 

𝜉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜀𝑖𝑡 (5) 

em que SAEB𝑖𝑡 é o vetor da variável dependente no município 𝑖 no ano 𝑡, que varia de 𝑖 = 1, 2, 3 ⋯ ,5570 

e 𝑡 = 2011, 2013, 2015, 2017; 𝛼 reporta os efeitos fixos (na Equação 3) ou os efeitos aleatórios (nas 
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Equações 4 e 5); 𝑋 é o vetor das variáveis independentes; 𝛽 é o vetor transposto de parâmetros; 𝜀𝑖𝑡 sãos 

os resíduos aleatoriamente distribuídos; e 𝜉𝑖𝑡 caracteriza o somatório dos resíduos mais o termo de erro 

aleatório que varia através dos agrupamentos, mas é invariante ao longo do tempo. 

Definido o modelo de dados em painel, adiciona-se as defasagens espaciais para formar o modelo 

autorregressivo com erro (SAC - Spatial Autoregressive) especificado como: 

𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 = 𝜌𝑊𝑖𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜉𝑖𝑡 (6) 

𝜉𝑖𝑡 = 𝜆𝑊𝑗𝜉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (7) 

em que, SAEB𝑖𝑡 é nota média municipal do SAEB em matemática na cidade 𝑖 no ano 𝑡; ρ e λ são 

parâmetros espaciais da variável dependente e do erro espacialmente correlacionado, respectivamente, 

situados no intervalo aberto entre -1 e 1; W𝑖SAEB𝑖𝑡 é a defasagem espacial da variável explicada; X𝑖𝑡  é o 

vetor transposto das variáveis independentes na cidade 𝑖 no ano 𝑗, sendo β o vetor de parâmetros 

estimados; ξ é o vetor de resíduos, pelo qual W𝑗ξ𝑖𝑡 são os erros defasados espacialmente; ε𝑖𝑡 os resíduos 

aleatórios; e W representa a matriz de ponderação espacial (ELHORST, 2014; ALMEIDA, 2012). 

Pressupõe-se que as matrizes de pesos espaciais podem ser diferentes, qualquer que seja a 

defasagem. Contudo, deve se ter cuidado, pois, caso seja especificada uma matriz de contiguidades de 

ordem diferente, por exemplo, segunda ordem, deve-se incluir apenas a segunda ordem, visto que, se 

especificada uma matriz de ordem superior, que inclua a ordem inferior, incorre-se nos erros de 

redundância e circularidade. Assim, se esse for o caso, faz-se necessária a diferenciação entre W𝑖 e W𝑗  

(ALMEIDA, 2012; STAKHOVYCH; BIJMOLT, 2009). 

Dependendo das restrições impostas na equação (6 e 7), definem-se outros dois modelos: O 

modelo autorregressivo espacial (SAR - Spatial Autoregressive Model) e o modelo com erro 

autorregressivo (SEM - Spatial Error Model) (ELHORST, 2014; ALMEIDA, 2012). O modelo SAR 

surge ao se impor, na equação (6 e 7), as seguintes restrições:  𝜌 ≠ 0 e 𝜆 = 0, de modo que: 

𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 = 𝜌𝑊𝑖𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡 (8) 

em que ρ permite captar o efeito de interação acerca do quanto uma variação da média do SAEB de uma 

cidade pode afetar as regiões vizinhas, ou seja, pode verificar um efeito transbordamento da proxy de 

qualidade da educação (ELHORST, 2014; ALMEIDA, 2012).  

Da mesma forma, ao restringir as equações (6 e 7), fazendo 𝜌 = 0 e 𝜆 ≠ 0 na equação (9 e 10), 

define-se o modelo SEM, representado por: 

𝑆𝐴𝐸𝐵𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜉𝑖𝑡 (9) 

𝜉𝑖𝑡 = 𝜆𝑊𝑗𝜉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (10) 

em que λ possibilita captar a dependência espacial dos resíduos caracterizados por efeitos não modelados 

ou por ausência de medidas apropriadas (ELHORST, 2014; ALMEIDA, 2012).  

Os modelos espaciais apresentados utilizam o(s) parâmetro(s) defasado(s) espacialmente para 

captar a estrutura de correlação espacial. Assim, esses modelos englobam as principais defasagens globais 

que se almeja empiricamente encontrar diante da Política de Educação Infantil no nível municipal. Cabe 

ressaltar que, se ρ e/ou λ forem positivos, aponta para autocorrelação espacial global positiva, e negativo 

caso contrário (ELHORST, 2014; ALMEIDA, 2012). 

Destaca-se que o método de estimação utilizado foi o de método de máxima verossimilhança7. 

Esse proporciona estimativas que possibilitam maximizar a probabilidade de se observarem os dados 

populacionais, de modo que assintoticamente os parâmetros são consistentes, eficientes e seguem 

distribuição normal (LEE, 2004; ELHORST, 2014). Para obter-se a regressão, por máxima 

verossimilhança, primeiramente, estimam-se por MQO a variável dependente e as variáveis defasadas 

espacialmente em relação às variáveis independentes e, em seguida, obtém-se os resíduos de ambas as 

estimações. De posse das estimativas dos resíduos e da constante, esses são utilizados na função de log-

verossimilhança, pela qual se detém os parâmetros espaciais e, em seguida, utilizam-se os parâmetros 

espaciais para calcular os demais parâmetros dos modelos estimados (LEE, 2004). 

 

7 Para mais informações sobre o método vide o capítulo 3 Elhorst (2014, 37-93 p.) e Almeida (2012, 31 p.) 
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3.3. Testes econométricos 

Para correta especificação do modelo proposto, fazem-se necessários alguns testes, sendo estes: o 

teste de White, de Chow, de Breusch-Pagan, Wooldridge de Hausman robusto e os testes CD de Pesaran. 

O teste de White tem por objetivo verificar a existência de heterocedasticidade na distribuição de 

erros, de modo que se constitui em fazer uma regressão auxiliar dos resíduos ao quadrado sob todos os 

regressores, de modo a verificar se a variância dos resíduos é constante. Assim sendo, o teste utiliza a 

estatística do multiplicador de Lagrange com distribuição 𝜒2, sob a hipótese nula de homocedasticidade e 

alternativa de heterocedasticidade, ao passo que o teste de Wooldridge faz o diagnóstico da presença de 

autocorrelação dos resíduos nos modelos RE ou FE. Sob a hipótese nula, verifica-se a não autocorrelação, 

e a não rejeição dessa hipótese identifica autocorrelação (GREENE, 2012). 

Já o teste de Chow, a tradicional estatística F, destina-se a comparar o modelo pooled contra o 

modelo de FE. A não rejeição da hipótese nula indica o modelo pooled e vice-versa. Assim como o teste 

de Chow, o teste de Breusch-Pagan empenha-se em comparar os modelos pooled e RE, utilizando a 

estatística do multiplicador de Lagrange. A não rejeição da hipótese nula aponta para o modelo pooled e 

vice-versa. Já o teste de Hausman robusto (1978) compara as estimativas dos modelos RE e FE. A 

hipótese nula tem como apropriado o modelo RE e a hipótese alternativa o FE. Assim, ao rejeitar hipótese 

nula, pela estatística 𝜒2 calculada, indica que o modelo de FE é mais apropriado. O teste, em sua versão 

robusta é necessário caso seja violada a pressuposição de homoscedasticidade e autocorrelação nos 

modelos estimados (GREENE, 2012). 

Os testes CD de Pesaran (2004; 2015) visam aferir a dependência transversal nos modelos de 

dados em painel e a fraca dependência transversal (hipótese mais fraca). O teste consiste em verificar a 

correlação média entre as unidades de cross-section do painel. Sob a hipótese nula do teste há correlação 

entre as unidades de corte transversais. 

Por fim, o Critério de Informação de Akaike (AIC) tem por objetivo verificar a qualidade de um 

modelo estatístico, entre os modelos estimados, de modo que quanto menor o valor do AIC mais 

adequado a ser interpretado se torna entre os modelos ajuste (BOZDOGAN, 1987). 

Definidos os testes, Almeida (2012) sugere os seguintes procedimentos para especificação de 

modelo: realizar o teste Breush-Pagan, com objetivo de verificar se no modelo especificado há 

heterogeneidades não observadas (FE ou RE); proceder o teste de Hausman robusto, a fim de esclarecer 

qual é o modelo adequado para tratar os efeitos não observados, se FE ou RE; ajustar o modelo indicado 

pelo teste de Hausman, desconsiderando a dependência espacial; fazer o teste de I de Moran nos resíduos, 

com intuito de verificar a existência da dependência espacial. Caso não haja evidências dessa 

dependência, utilizar o modelo de regressão de dados em painel clássico, caso contrário estimar o modelo 

de efeitos (fixo ou aleatório) com dependência espacial; finalmente, utilizar o critério de informação de 

Akaike (AIC) pelo menor valor, de modo a selecionar o melhor modelo. 

 

3.4. Fonte e base de dados 

Foram selecionadas trinta e duas variáveis independentes relacionadas aos resultados do SAEB. O 

presente estudo utiliza-se dos microdados do SAEB dos anos de 2011 a 2017 (dados bianuais), em 

conjunto com os dados do Censo Escolar dos respectivos anos das escolas públicas brasileiras agregadas 

em municípios (BRASIL, 2020a; 2020b). Ambas as bases constituem-se de informações a nível de aluno, 

classe e escola, apresentando características que podem ser importantes para determinar o desempenho 

dos estudantes. Na constituição da base de dados, buscou-se contemplar todas as possíveis características 

relacionadas ao desempenho escolar dos alunos em matemática do 9º ano do ensino fundamental das 

escolas públicas brasileiras, em consonância com a literatura abordada no decorrer do presente trabalho e 

pela disponibilidade de dados relacionados as características/condições dos estudantes e do seu 

background familiar, à titulação dos professores e à infraestrutura escolar, detalhados na Tabela 1. 

Cabe ressaltar, que o método de dados em painel espacial, não permite a utilização de painéis 

desbalanceados, pois os dados faltantes podem gerar viés nas análises. Assim, os dados faltantes foram 

substituídos pela sua média na microrregião naquele ano. Em 2011, foram substituídas 133 observações 

da variável independente; em 2013, foram 123; em 2015, foram 286; e 45 em 2017. 
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Tabela 1 - Nomenclatura e descrição das variáveis utilizadas 
Nomenclatura                                            Descrição 

Variável dependente 

SAEB Média municipal da nota de matemática na avaliação do SAEB para o 9º ano do ensino fundamental 

Variáveis independentes 

Características/condições dos estudantes e do seu background familiar 

Sexo Proporção de estudantes do sexo masculino 

Etnia Proporção de estudantes autodeclarados brancos 

DIS Proporção de estudantes que possuem um ou mais anos de distorção idade em relação a série 

Mora.Mãe Proporção de estudantes que moram com a mãe 

Mãe.EM Proporção de mães que possuem o ensino médio completo 

Mãe.ES Proporção de mães que possuem o ensino superior completo 

Mora.Pai Proporção de estudantes que moram com o pai 

Pai.EM Proporção de pais que possuem o ensino médio completo 

Pai.ES Proporção de pais que possuem o ensino superior completo 

Reunião Proporção de responsáveis que frequentam reunião de pais e mestres 

Leitura Proporção de estudantes que praticam leitura de livros, jornais quadrinhos e revistas8 

Afazeres.Domésticos Proporção de estudantes que dedicam uma hora ou mais aos afazeres domésticos 

Trabalhar Proporção de estudantes que trabalham (formalmente ou informalmente) 

Pré.Escola Proporção de estudantes que ingressaram na pré-escola 

Reprovação Proporção de estudantes que foram reprovados uma ou mais vezes 

Faz.Exercícios Proporção de estudantes que fazem o dever de casa de matemática com frequência 

Corrige.Exercícios Proporção de estudantes que afirmaram que o professor corrige o dever de casa de matemática com frequência 

Condições docentes 

Prof.Atualização Proporção de professores com atualização em matemática 

Prof.Especialização Proporção de professores com especialização em matemática 

Prof.Mestrado Proporção de professores com mestrado 

Prof.Doutorado Proporção de professores com doutorado 

Condições de infraestrutura escolar 

Água.Filtrada Proporção de escolas que possuem água filtrada 

Água.RP Proporção de escolas que possuem abastecimento de água da rede pública 

Eletricidade.RP Proporção de escolas que possuem abastecimento de energia elétrica da rede pública 

Esgoto.RP Proporção de escolas que possuem coleta de esgoto da rede pública 

Coleta.Lixo Proporção de escolas que possuem coleta periódica de lixo 

Lab.Informática Proporção de escolas que possuem laboratório de informática 

Lab.Ciências Proporção de escolas que possuem laboratório de ciências 

Quadra Proporção de escolas que possuem quadra de esportes (coberta ou descoberta) 

Biblioteca Proporção de escolas que possuem biblioteca 

Internet Proporção de escolas que possuem acesso à internet 

Ativ.Complementar Proporção de escolas que oferecem alguma atividade complementar 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Na seção a seguir apresentam-se as estatísticas descritivas, resultados obtidos e suas respectivas 

análises. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

4.1. Estatísticas descritivas 

Os dados são compostos pelas características médias dos alunos do 9º ano do ensino fundamental 

das escolas públicas brasileiras, a compor um painel de 5570 cidades com informações bianuais entre 

2011 e 2017. As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas estão detalhadas no Apêndice A. O 

Gráfico 1 demonstra o primeiro sinal de diferenças espaciais entre o comportamento das notas médias do 

SAEB entre as regiões brasileiras. 

 

8  Exceto revistas de comportamento, celebridades, esportes ou TV. 
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Gráfico 1 - Notas do SAEB por regiões. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Observa-se que no decorrer do tempo houve uma tendência (média) positiva das notas de 

matemática do SAEB, porém as diferenças regionais observadas são significativas. O Norte e o Nordeste 

tiveram um crescimento da proficiência nesse período, contudo se encontram com médias entre 5-7% 

menores que a média brasileira e entre 9-13% menores que as regiões com melhor desempenho (Sul e 

Sudeste). Já as regiões Sul e Sudeste destacam-se com notas mais altas em todos os anos avaliados e o 

Centro-Oeste segue uma trajetória próxima a média nacional com crescimento no período. 

Por uma perspectiva territorial, quando se observa as notas em intervalos, percebe-se mais 

visualmente a concentração das notas média-altas no Sul e Sudeste brasileiro, enquanto as notas média-

baixas são distribuídas em todo território, porém mais concentradas na região Norte e Nordeste que 

converge com as notas abaixo de 200 pontos no Nordeste. 

Em 2011, observou-se concentração das notas média-altas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

brasileiro e poucas cidades nessa situação no Norte e Nordeste. Já as notas média-baixas se estenderam na 

costa oceânica nordestina e Norte, com tímidas aparências no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em 2013, 

observou-se uma concentração de notas média-baixas mais acentuada nas Regiões Norte e Nordeste, sem 

alterações para o período seguinte, em 2015. Já para as Regiões Sul e Sudeste, percebe-se um 

espraiamento das performances dessas notas, porém concentrando-se cada vez mais as notas média-altas 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste e em pequeno conjunto de cidades no Estado do Ceará. Por fim, em 2017, 

observa-se a formação de um grande conglomerado de notas média-altas nas Regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. Já no Norte e no Nordeste, os resultados foram difusos, enquanto o Ceará e Rondônia 

emergem com notas médias-altas, o restante da região Norte e Nordeste permanecem com notas média-

baixas. A Figura 1 ilustra essa distribuição.  

Verificada a existência observacional do possível comportamento espacial das notas do SAEB em 

cada ano, seguem-se os procedimentos para Análise Exploratória de Dados Espaciais, a fim de averiguar 

a significância estatística desse comportamento e se há distribuição espacial, em modo a formar clusters. 
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Figura 1 - Distribuição das notas do SAEB por intervalos de nota 
2011 2013 2015 2017 

    

   Legenda                             

  < 200  [200, 225]  [225, 250]  [250, 275]  >275 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Nota: Idealizado a partir do software GeoDa 1.18.0.10. 

 

4.2. Análise exploratória de dados espaciais 

Logo, para a análise de verificação da dependência espacial, primeiramente, foi necessário 

escolher a matriz de pesos espaciais. Assim foram testadas as matrizes do tipo rainha, torre, distância 

inversa e 𝑘 vizinhos. 

As estatísticas de I de Moran para as matrizes de pesos foram significativas estatisticamente a 1%, 

tendo os seus valores bem próximos. Desse modo, a contiguidade do tipo rainha foi escolhida para avaliar 

a distribuição espacial, pois essa considera todas as conexões entre os territórios. A seguir, é apresentada 

a distribuição do I de Moran Local univariado para os anos de 2011, 2013, 2015 e 2017 da nota de 

matemática do SAEB utilizando a matriz selecionada. As cores mais vibrantes na Figura 2 indicam 

clusters significativos e a cor cinza indica ausência de clusters. Assim, a cor vermelha revela 

concentração Alto-Alto (AA); em azul escuro, conglomerados Baixo-Baixo (BB); lilás e rosa representam 

Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB), respectivamente. De modo geral, nos quatro anos analisados, houve 

clusters de municípios significativos entre 43% e 47% da amostra do território. 

 

Figura 2 - Índice de Moran local univariado da nota média de matemática no SAEB, a nível municipal, 

para o 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota¹: O nível de significância das estatísticas calculadas é dado por: − (
1

1−𝑛
) ≈ 0,0002, sendo 𝑛 o número de municípios. 

Nota²: Idealizado a partir do software GeoDa 1.18.0.10. 

 

Na Região Norte, houve concentrações BB nos quatro anos analisados, em que os clusters se 

acumularam nas divisas nacionais e em seus limites com o Nordeste do país. Em 2011, identificaram-se 

aglomerados BB em algumas regiões limítrofes com cidades que se destacaram com notas mais altas. 

2011 2013 2015 2017 

 

   
   Legenda                             

  Alto-Alto  Baixo-Baixo  Baixo-Alto  Alto-Baixo  Não significativo 
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Contudo, a partir de 2013, os clusters BB foram se tornando mais comuns, passando a cobrir quase todo o 

seu território entre 2015 e 2017. 

No Nordeste brasileiro, identificou-se uma grande conglomeração BB nos quatro anos analisados, 

principalmente nas regiões limítrofes e da costa oceânica. Destaca-se, a partir de 2015, um cluster AA 

localizado nas proximidades de Sobral, no Ceará. Além disso, nesse período o Ceará deixa de fazer parte 

do cluster BB.  

Na Região Centro-Oeste, em 2011, houve uma aglomeração BB nos limites entre Brasil e Bolívia, 

que perdurou até 2017. Contudo, a partir de 2013, houve transbordamentos de notas altas nas cidades 

próximas à Região Sudeste, o que permaneceu nos anos subsequentes e espalhou-se, adentrando em 

direção ao centro daquela região. 

Na Região Sudeste, houve um grande cluster AA, identificado na parte central, entre 2011 e 2013. 

Todavia a partir de 2015, esse aglomerado foi diminuindo e dispersando-se, de modo que, em 2017, 

verificou-se uma proporção visivelmente menor que os anos anteriores. Para além disso, na fronteira com 

a Região Nordeste, constatam-se clusters BB, que perduraram durante os quatro anos da análise. 

Na Região Sul, observam-se quase exclusivamente clusters AA, concentrando-se, principalmente, 

na divisa com Paraguai e Argentina, nas regiões metropolitanas e costa oceânica.  

De modo geral, observa-se grande concentração de clusters do tipo AA, ou seja, municípios com 

notas altas circundados por municípios com, também, notas altas no SAEB, principalmente nos 

conglomerados urbanos das Regiões Sul e Sudeste. Esse agrupamento pode ter sido causado pela maior 

dinâmica econômica da região, que proporciona tanto maior acesso a escolas, quanto famílias que 

objetivam qualificar-se para melhorar as condições de acesso ao mercado de trabalho (CASTRO; 

SADECK, 2003).  

Em contrapartida, as Regiões Norte e Nordeste concentram, em quase todo o seu território, 

clusters BB. Esse perfil de cluster foi também identificado na Região Centro-Oeste, nas proximidades 

com a Bolívia. Cabe ressaltar que esses conglomerados BB convergem com o PIB per capita dessas 

regiões, que também é baixo. Esses resultados são importantes por verificarem correlação e dependência 

entre uma variável econômica e a educação. Esse resultado pode ser devido ao fato de que variações nos 

gastos intraestaduais em educação podem gerar distorções no desempenho dos alunos, além do fato de 

que apesar das descentralizações ocorridas com processo de municipalização da educação, as políticas 

normalmente são focadas em grandes centros urbanos (MONTEIRO, 2016; HANUSHEK, 2001). 

 

4.3 Análise econométrica 

Comprovado o comportamento espacial dos dados em cada ano, através do Índice de Moran 

global e local univariado, seguem-se para os procedimentos de especificação de como abordar o 

comportamento dos dados, os testes de especificação e a estimação do modelo proposto de dados em 

painel espacial. Assim, primeiramente, realizou-se o teste de White para verificar a heterocedasticidade 

no modelo pooled. Esse teste apontou para a rejeição da hipótese nula com significância estatística de 1%. 

Logo, há presença de heterocedasticidade no conjunto de dados. Já o teste de Wooldridge, para o 

diagnóstico de autocorrelação, apresentou uma estatística significativa a 1%, apontando para a violação 

da hipótese de ausência de autocorrelação. 

Na sequência, foi verificado se as especificidades não observadas de cada município exercem 

efeito no desempenho dos alunos nas provas do SAEB. Para isso, foi realizado o teste de Chow, o qual 

apresentou uma estatística significativa a 1%, apontando que a regressão por FE é preferível à regressão 

pooled. Em seguida, foi realizado o teste de Breusch-Pagan, permitindo também rejeitar a hipótese nula a 

1% de significância, o que significa que a estimação do modelo RE comporta melhor a regressão que o 

método pooled. Assim, como ambos os testes foram significativos estatisticamente, segue-se para o teste 

de escolha de qual modelo (efeito aleatório - RE ou efeitos fixos - FE) ajusta melhor o modelo proposto. 

Para tanto, foi realizado o teste de Hausman, que permitiu, rejeitar a hipótese nula a nível de 1% de 

significância estatística, indicando o modelo de FE. Como complemento, foi realizado o teste de 

Hausman robusto, visto que a presença de heterocedasticidade pode invalidar os resultados do teste de 

Hausman tradicional. Assim, o teste robusto foi efetuado com a técnica de bootstrap, logo a estatística do 
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teste determinou que o modelo de FE permaneceu sendo o mais apropriado a 1% de significância 

estatística. 

Além desses testes, foram implementados os testes CD de Pesaran (2004; 2015) para verificar a 

dependência transversal dos modelos de dados em painel e a fraca dependência transversal. O teste CD de 

Pesaran (2004) de independência transversal rejeitou a hipótese nula, de modo que foi verificada 

dependência entre as unidades de cross-section. O teste CD de Pesaran (2015), para fraca dependência da 

seção transversal, também rejeitou a hipótese nula, de modo que reafirma a dependência entre as unidades 

de cross-section. Esse resultado também é um dos indícios da existência de dependência espacial na base 

dos dados utilizados. Todos os resultados dos testes realizados são descritos na Tabela (2) a seguir. 

 

Tabela 2 - Resumo das estatísticas dos testes realizados 
Teste Estatística 

White 2588.15*** 

Wooldridge   176.56*** 

Chow       6.65*** 

Breusch-Pagan 8226.33*** 

Hausman   931.24*** 

Hausman robusto 1260.00*** 

CD de Pesaran (2004)   264.87*** 

CD de Pesaran (2015)     55.31*** 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Nota: Os asteriscos indicam p-valor, denotando significância estatística a nível de 1%. 

 

Dessa forma, os testes realizados apontam para o modelo de efeito fixo, com a presença de 

heterocedasticidade, autocorrelação e correlação contemporânea. De posse desse entendimento, o 

próximo passo é definir a matriz de pesos espaciais a ser utilizada na estimação dos modelos com dados 

em painel espacial. Para isso, realizou-se a regressão clássica por FE e se obteve os resíduos. De posse do 

vetor de resíduos, verificou-se qual matriz de ponderação espacial representa melhor a distribuição dos 

efeitos não observados. Logo, de forma similar à realizada para a nota de matemática do SAEB, testaram-

se as matrizes de contiguidades do tipo rainha, torre, distância inversa e 𝑘 vizinhos. Embora os resultados 

obtidos foram próximos e significativos para todos os tipos de matrizes testadas, a matriz de contiguidade 

escolhida para condicionar a dependência espacial foi a contiguidade do tipo rainha9.  

Definidos todos os critérios necessários para a regressão de dados em painel espacial, parte-se 

para os resultados da estimação. A Tabela 3 apresenta os principais resultados das estimativas do modelo 

de FE clássico e da modelagem de FE nas especificações SAR, SEM e SAC. Em seguida, utilizou-se o 

critério de Akaike (AIC) para seleção do modelo mais adequado a ser interpretado. Assim, o AIC revelou 

que o modelo SAC é o que apresentou a menor estatística calculada, portanto selecionado para 

interpretação no presente estudo. 

Assim, o modelo proposto associa as condições do aluno e de sua família, a qualificação dos 

professores e as características da infraestrutura escolar à proficiência média na prova de matemática do 

SAEB nos municípios brasileiros entre 2011 e 2017. 

Os parâmetros espaciais foram significativos em todas as estimações. No modelo SAC, o 

parâmetro da defasagem espacial da variável dependente foi de -0.65, enquanto o dos fatores não 

modelados (λ) foi de 0.84. Isso representa que há transbordamentos espaciais relevantes ao estudar os 

determinantes do desempenho no SAEB dos alunos das escolas públicas brasileiras. 

A estimativa do parâmetro λ indicou que fatores não modelados que contribuem para melhorar a 

educação nos municípios vizinhos podem contribuir para a qualidade da educação no município em 

questão. Esses efeitos podem estar associados aos determinantes históricos e culturais das regiões no que 

se refere a valorização da educação. O parâmetro espacial ρ indica a presença de autocorrelação espacial 

 

9 Os resultados das estimações usando as demais matrizes podem ser obtidos com os autores. 
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na variável dependente, e quando positivo, está associado a um efeito transbordamento da qualidade da 

educação entre os municípios vizinhos, conforme o parâmetro estimado no modelo SAR. Porém, no 

modelo SAC, que considera também os efeitos não modelados na especificação, o sinal do parâmetro ρ 

foi negativo. Assim, quando são controlados efeitos como a cultura e instituições de valorização da 

educação, o parâmetro ρ pode estar indicando os possíveis efeitos de mobilidade do capital humano, ou 

seja, se há um município com elevada qualidade da educação, este se tornará atrativo, captando os 

recursos dos demais. 

 

Tabela 3 - Resumo das estimativas dos modelos econométricos espaciais (*) 

Continua 

 FE  SAR  SEM  SAC  

Sexo 
6.0591 *** 6.0246 *** 6.7667 *** 6.5994 *** 

(1.4182)  (1.1074)  (1.1026)  (1.0083)  

Etnia 
6.1503 *** 6.1273 *** 6.4787 *** 6.2633 *** 

(1.3726)  (1.0428)  (1.0678)  (0.9881)  

DIS 
7.0254 *** 2.9099 ** 1.6293  0.2788  

(1.5451)  (1.2289)  (1.2843)  (1.2040)  

Mora.Mãe 
2.7162  2.5198  2.2244  2.0283  

(2.2681)  (1.8108)  (1.7945)  (1.6347)  

Mãe.EM 
19.8958 *** 20.3802 *** 19.4227 *** 17.4980 *** 

(2.3243)  (1.8158)  (1.8227)  (1.6751)  

Mãe.ES 
29.2303 *** 27.8853 *** 27.2234 *** 23.7161 *** 

(3.2066)  (2.5026)  (2.4864)  (2.2718)  

Mora.Pai 
-5.6225 *** -5.3470 *** -4.6643 *** -3.8324 *** 

(1.5847)  (1.2318)  (1.2238)  (1.1167)  

Pai.EM 
14.6344 *** 15.5429 *** 14.6626 *** 12.9881 *** 

(2.6877)  (2.1888)  (2.1873)  (2.0016)  

Pai.ES 
5.0103  5.6141  5.8709 * 5.6284 * 

(4.4526)  (3.4336)  (3.3928)  (3.0861)  

Reunião 
9.7827 *** 7.3383 *** 6.4448 *** 4.8842 *** 

(1.2515)  (1.0023)  (1.0147)  (0.9322)  

Leitura 
2.7981 *** 1.2169  1.3252  0.8042  

(1.2111)  (0.9816)  (1.0241)  (0.9581)  

Afazeres.Domésticos 
1.7529 *** 0.8639 * 2.4679 *** 3.4935 *** 

(0.4978)  (0.4815)  (0.6787)  (0.8183)  

Trabalhar 
-10.6456 *** -9.2347 *** -8.4955 *** -6.7705 *** 

(1.0302)  (0.8399)  (0.9135)  (0.8826)  

Pré.Escola 
8.1617 *** 6.9319 *** 7.7867 *** 6.8125 *** 

(1.2782)  (1.0658)  (1.1204)  (1.0520)  

Reprovação 
-26.2107 *** -22.4528 *** -23.7027 *** -21.2964 *** 

(1.0239)  (0.8550)  (0.9254)  (0.9061)  

Faz.Exercícios 
6.4798 *** 7.2504 *** 8.1330 *** 7.8732 *** 

(1.1213)  (0.8384)  (0.8356)  (0.7630)  

Corrige.Exercícios 
18.3501 *** 16.8150 *** 16.0437 *** 13.7327 *** 

(1.3368)  (1.0441)  (1.0491)  (0.9648)  

Prof.Atualização 
3.0817  2.6464 *** 2.1173 *** 1.5084 ** 

(0.9339)  (0.7453)  (0.7413)  (0.6757)  

Prof.Especialização 
1.7870 *** 1.6317 *** 1.3731 *** 1.0011 *** 

(0.3877)  (0.3221)  (0.3329)  (0.3098)  

Prof.Mestrado 
1.9845  1.2804  1.3717  1.0237  

(1.6385)  (1.4271)  (1.4229)  (1.3010)  

Prof.Doutorado 
5.0823  5.2255  3.9829  3.2707  

(6.7233)  (5.3149)  (5.2782)  (4.8026)  

Água.Filtrada 
0.0561  -0.5473  -0.2421  -0.2427  

(0.5170)  (0.4130)  (0.4548)  (0.4390)  

Água.RP 
-0.8820  -0.8659  -1.0241  -0.7487  

(0.9820)  (0.8114)  (0.8137)  (0.7451)  

Eletricidade.RP 
3.3622 * 3.4765 ** 3.6064  2.8179 * 

(1.7357)  (1.6012)  (1.6946)  (1.5965)  

Esgoto.RP 
0.4421  -0.2137  -0.3460  -0.3665  

(1.1333)  (0.9485)  (0.9409)  (0.8560)  

Coleta.Lixo.RP 
0.5670  0.4929  0.3004  0.0582  

(1.1749)  (0.9444)  (0.9593)  (0.8838)  

Lab.Informática 
1.5621 ** 0.8022  0.3298  -0.1413  

(0.7232)  (0.5857)  (0.5976)  (0.5526)  
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Tabela 3 - Resumo das estimativas dos modelos econométricos espaciais (*) 

Continuação 
 FE  SAR  SEM  SAC  

Lab.Ciências 
0.7737  1.1479  1.0155  0.9659  

(1.7385)  (1.2667)  (1.2660)  (1.1574)  

Quadra 
0.1179  0.3811  0.3310  0.3198  

(0.9942)  (0.7727)  (0.7813)  (0.7185)  

Biblioteca 
-5.3269 *** -3.8277 *** -3.2214 *** -5.3269 *** 

(0.7977)  (0.6264)  (0.6391)  (0.5906)  

Internet 
-0.5388  -0.2616 *** -0.1658  0.1339  

(0.4409)  (0.3637)  (0.3794)  (0.3542)  

Ativ.Complementar 
2.6928 *** 1.8452 *** 1.3034 *** 0.6318  

(0.5037)  (0.4362)  (0.4481)  (0.4155)  

Tendência 
1.8994 *** 0.9203 *** 1.9006 *** 2.4238 *** 

(0.1215)  (0.1030)  (0.1231)  (0.1495)  

Constante 
204.4773 *** 

- 
 

- 
 

- 
 

(3.1757)     

ρ - 
 0.4345 *** 

- 
 -0.6454 *** 

 (0.0110)   (0.0281)  

λ - 
 

 
 0.4768 *** 0.8409 *** 

  (0.0110)  (0.0121)  

σe 
8.2747  7.8300  7.8050  7.2588  

  (0.0431)  (0.0432)  (0.0488)  

Pseudo-R² 0.3093  0.2137  0.3367  0.1328  

Estatística AIC 151004.9  116678.2  116663.2  116394.7  

Fonte: Estimado pelos autores a partir do software Stata 15.1 licenciado sob número 401506318757. 

Nota: Os asteriscos denotam significância estatística, sendo: *** a nível de 1%; ** a 5%; e * 10%. 

 

Em relação as variáveis, a proporção municipal de alunos do sexo masculino (Sexo) tem um efeito 

positivo na nota média do SAEB municipal em matemática, de modo a convergir com os resultados 

anteriores encontrados que sugerem que os meninos têm mais chances de concluir o Ensino Fundamental 

(DE ARAÚJO; SOUZA; ANDRADE, 2019; CURI; MENEZES-FILHO, 2009). Quanto a proporção de 

indivíduos autodeclarados brancos (Etnia) teve também um efeito positivo no desempenho médio dos 

avaliados. Esse resultado revela que mesmo com as ações corretivas que vem sendo feitas para diminuir a 

desigualdade social, os não brancos, mesmo frequentando os mesmos ambientes, não atingiram ainda os 

mesmos resultados médios que seus pares brancos. Hanushek (2001) observou resultados similares, de 

forma que mesmo com ações públicas corretivas focadas, os negros tinham um desempenho médio menor 

em testes padronizados. 

A distorção idade-série apresentou sinal positivo e significativo nos modelos de Efeito Fixo e 

SAR. Esse resultado pode estar associado ao fato de que alguns municípios podem ter políticas de 

desincentivo a reprovação mesmo em casos de baixo desempenho dos alunos, prejudicando os resultados 

nos testes de proficiência.  Porém, nos modelos SEM e SAC os parâmetros não foram significativos. 

Assim, quando são controlados os efeitos espaciais não modelados, que podem contemplar esse tipo de 

prática educacional nas localidades, tal resultado não apresentou significância estatística. 

O fato de morar com a Mãe (Mora.Mãe) foi positivo, além de que, se essas possuíssem Ensino 

Médio (Mãe.EM) ou Ensino Superior (Mãe.ES) os resultados foram ainda maiores em efeitos no 

desempenho médio dos alunos sendo um dos mais relevantes em impactos. Esse resultado é conhecido 

pela literatura e se confirma a influência materna no desempenho educacional das crianças, 

principalmente se essas mães possuem graus de escolaridade. 

Já a proporção dos que residem com o pai (Mora.Pai) o parâmetro foi diferente do esperado, sendo 

negativo e significativo. É possível que esse resultado esteja associado à construção da variável, que 

identifica apenas o fato de morar com o pai, enquanto os estudos da literatura, geralmente, quando 

utilizam as informações dos pais, a usam combinada com as informações da mãe, ou seja, identificam o 

fato de morar com ambos os pais (pai e mãe). 

Em relação à educação dos pais, quando os pais possuem Ensino Médio (Pai.EM) e Ensino 

Superior (Pai.ES) promove um aumento médio dos desempenhos dos alunos amostrados. Esses resultados 

convergem com os achados por Cadaval e Monteiro (2017), além de Curi e Menezes-Filho (2009).  

É relevante ressaltar que a educação dos pais (pai e mãe) são essenciais para além do desempenho médio, 
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pois Hanushek (2001) verificou que a educação é ainda mais potencial para os negros nos Estados Unidos 

da América e Barros e Biondi e Felício (2008) para o Brasil.    

A proporção de responsáveis que frequentaram reuniões escolares (Reunião) aumentou 4.88 

pontos a nota do SAEB. Esse resultado vai ao encontro das evidências do estudo De Araújo, Souza e 

Andrade (2019), que demonstraram que os responsáveis que se preocupam com o desempenho dos alunos 

e se envolvem com suas atividades na escola proporcionam uma melhora no desempenho escolar médio 

desses alunos. 

Em relação à proporção de alunos que se dedicaram a ajudar com as tarefas de casa 

(Afazeres.Domésticos) teve um efeito positivo. Esse efeito pode ter sido causado por um reflexo do 

processo de responsabilização do qual os pais ensinam a lidar com as tarefas domésticas. Já Trabalhar 

fora de casa teve um efeito negativo, mesmo com o percentual cada vez menor de crianças no nono ano 

nessa situação. 

Como verificado por Hanushek e Kimko (2000) e Klein (2006), ter iniciado a vida escolar na pré-

escola tem um efeito positivo e significativo, que acompanha o aluno durante toda sua vida acadêmica e, 

possivelmente, em todos os outros aspectos de sua vida. No entanto, ter sido reprovado ao menos uma vez 

tem um efeito negativo e com impacto relevante. Alguns autores, como Scriptore, Azzoni e Menezes-

Filho (2018), têm discutido os efeitos proporcionados pela reprovação e, de modo geral, não se verificou 

consenso nacional ou internacional de como proceder sob esse caso. Porém, esses estudos apontaram que 

reunir alunos com capacidades diferentes (alunos com baixo desempenho e/ou reprovados com os demais 

alunos) pode promover aos alunos de menor desempenho, com atrasos ou reprovações, mais gaps de 

conhecimento do que repetir a série que estavam. 

Além das características citadas, foram verificadas variáveis de envolvimento do aluno com os 

afazeres escolares. Assim, os resultados indicaram que a proporção de alunos que fazem com frequência 

os exercícios para casa (Faz.Exercícios) aumenta, em média, 7.87 pontos o desempenho médio municipal 

no SAEB. E mais: quando os professores corrigem esses exercícios (Corrige.Exercícios), promovem um 

efeito positivo de 13.74 pontos no SAEB. Esse fato demonstra a importância do papel do professor e sua 

responsabilização no processo de promoção de qualidade da educação pública, conforme ressalta Klein 

(2006). Assim, deve-se ter incentivo que estimule os professores a aplicar e corrigir os exercícios para 

casa com frequência, uma vez que isso pode auxiliar na promoção da qualidade e no melhor desempenho 

dos alunos no SAEB. 

Avaliados os aspectos relacionados aos docentes, verificou-se que a proporção de professores com 

atualização teve um efeito positivo de 1.51 pontos e a especialização um ponto. Em relação aos que 

detinham mestrado ou doutorado não foram significativos, porém esse efeito pode ser devido ao fato que 

menos de 2% da população desses professores detém tais formações. Amâncio-Vieira et al. (2015) e De 

Araújo, Souza e Andrade (2019) observaram impactos relevantes dessas variáveis, de modo que reforça 

que quanto maiores graus os professores adquirem, maior o desempenho médio dos alunos. 

Quando se avaliam os efeitos da infraestrutura do ambiente escolar, verificou-se que apenas 

possuir energia elétrica foi significativo para o desempenho médio dos alunos na prova do SAEB. Ao 

observar-se as estatísticas descritivas verifica-se baixa variação dessas quantidades ao longo do tempo. 

Hanushek (2006) inferiu que os efeitos promovidos pela infraestrutura física do ambiente escolar são 

complexos de serem obtidas, principalmente quando se considera as idiossincrasias dos indivíduos, além 

de sugerir que os resultados podem ter um efeito mais lento dado ao fato que pode demorar a adaptação e 

a incorporação as novas caraterísticas do ambiente nas práticas escolares.   

Por sua vez, ter acesso a bibliotecas na escola teve um efeito negativo, porém similar ao 

encontrado por Cadaval e Monteiro (2017). Cabe ressaltar que com a popularização do advento da 

internet pode estar correlacionado a não utilização ou a subutilização desses espaços. Estudos anteriores 

apontaram que ter a biblioteca auxiliam não só no desempenho em leitura, língua portuguesa e áreas 

humanas, mas também gera capacidades relacionadas a raciocínio lógico, essencial em matemática 

(BARROS et al. 2001; BEZERRA; KASSOUF, 2006; BIONDI; FELÍCIO, 2007). 

Logo, os resultados apontaram que em média os fatores do background familiar dos alunos têm 

um efeito bastante robusto no desempenho nas provas do SAEB. Os fatores da infraestrutura do ambiente 

escolar e a capacitação dos docentes não foram tão relevantes. Esses resultados estão de acordo com a 
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literatura, que evidencia a importância das características da família nos resultados educacionais dos 

alunos. No caso desse estudo, os resultados pouco expressivos das variáveis de infraestrutura também 

podem estar associados às dificuldades de agregação dos dados no nível municipal.  

 

5. Conclusão 

O trabalho analisou os efeitos que o background familiar, a infraestrutura física escolar e a 

qualificação dos professores exerceram na proficiência em matemática dos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental das escolas públicas brasileiras em nível municipal na avaliação do SAEB entre 2011 e 

2017. 

Os resultados apontaram que as condições familiares foram os fatores que mais influenciaram o 

desempenho médio no SAEB dos alunos nos municípios no período estudado, em acordo com as 

evidências já apontadas na literatura, principalmente no que se refere à escolaridade da mãe. Além disso, 

o grau de comprometimento dos alunos com a leitura e ao fazerem os exercícios para casa com frequência 

também foram determinantes para o desempenho médio dos alunos nos municípios. Ademais, alunos que 

tiveram suas tarefas corrigidas pelos professores apresentaram melhor desempenho nas avaliações do 

SAEB.  

Para além desses, verificou-se forte dependência espacial, demonstrando que a estrutura espacial é 

relevante para determinação do desempenho escolar médio dos alunos no nível municipal no Brasil. 

Foram identificados possíveis efeitos de mobilidade do capital humano, no qual um município com 

elevada qualidade da educação pode se tornar atrativo, captando os recursos dos demais. Identificou-se 

ainda que fatores não modelados, como determinantes históricos e culturais, são determinantes 

importantes dos clusters de qualidade da educação.   

Assim, o estudo demonstrou a importância de considerar-se os aspectos espaciais ao analisar a 

educação em seu contexto nacional, visto que há disparidades entre as regiões quanto às notas do SAEB. 

Uma sugestão para estudos futuros é analisar, além do efeito espacial, o efeito dinâmico da proficiência 

escolar, ou seja, o possível transbordamento temporal da atividade educacional, associados ao processo de 

learning-by-doing do investimento em capital humano e da gestão municipal da educação direcionada a 

qualidade dos resultados. 
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Apêndice A - Estatística descritiva 

 Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. 

2011 2013 2015 2017 

SAEB 245.55 20.56 180.47 343.86 244.93 19.83 186.59 320.72 250.65 17.28 201.20 322.90 251.62 19.83 183.68 329.05 

Sexo 0.4881 0.0475 0.1875 0.8000 0.4712 0.0681 0.0588 0.8148 0.4791 0.0658 0.1923 0.8750 0.4851 0.0642 0.2308 0.9333 

Etnia 0.3435 0.1805 0.0333 1.0000 0.3339 0.1960 0.0000 1.0000 0.3079 0.1797 0.0000 1.0000 0.3243 0.1975 0.0000 1.0000 

DIS 0.2296 0.1189 0.0000 0.7500 0.2205 0.1255 0.0000 1.0000 0.2160 0.1157 0.0000 0.8667 0.2155 0.1175 0.0000 0.7222 

Mora.Mãe 0.9010 0.0379 0.7000 1.0000 0.8822 0.0508 0.5000 1.0000 0.8779 0.0491 0.6190 1.0000 0.8752 0.0489 0.5294 1.0000 

Mãe.EM 0.1066 0.0445 0.0000 0.5000 0.1465 0.0611 0.0000 0.4737 0.1581 0.0628 0.0000 0.5000 0.1649 0.0636 0.0000 0.5185 

Mãe.ES 0.0697 0.0320 0.0000 0.2571 0.0690 0.0375 0.0000 0.3333 0.0738 0.0393 0.0000 0.4545 0.0814 0.0430 0.0000 0.4000 

Mora.Pai 0.7152 0.0712 0.3750 1.0000 0.6694 0.0867 0.2632 1.0000 0.6525 0.0879 0.2973 1.0000 0.6466 0.0865 0.2500 1.0000 

Pai.EM 0.0748 0.0397 0.0000 0.3182 0.1058 0.0556 0.0000 0.3226 0.1102 0.0548 0.0000 0.3750 0.1155 0.0563 0.0000 0.5517 

Pai.ES 0.0439 0.0233 0.0000 0.1905 0.0374 0.0255 0.0000 0.2188 0.0403 0.0269 0.0000 0.3014 0.0432 0.0289 0.0000 0.2500 

Reunião 0.4809 0.1040 0.0757 0.9565 0.4520 0.1088 0.0374 0.8750 0.4407 0.1128 0.0400 0.8636 0.4491 0.1155 0.0526 0.9286 

Leitura 0.5639 0.0829 0.0857 1.0000 0.4483 0.0866 0.0444 0.8636 0.4259 0.0827 0.0882 0.7857 0.3896 0.0882 0.0667 0.8125 

Afazeres.Domésticos 0.9101 0.0382 0.6000 1.0000 0.8204 0.0656 0.4762 1.0000 0.7354 0.2374 0.0000 1.0000 0.8481 0.0660 0.5000 1.0000 

Trabalhar 0.3427 0.0963 0.0000 0.8947 0.1996 0.0871 0.0000 0.6563 0.1810 0.0823 0.0000 0.6500 0.1654 0.0773 0.0000 0.6875 

Pré.Escola 0.8194 0.0792 0.2276 1.0000 0.8011 0.1157 0.0667 1.0000 0.8070 0.1144 0.0526 1.0000 0.8310 0.1033 0.2000 1.0000 

Reprovação 0.2294 0.0859 0.0000 0.7895 0.3435 0.1301 0.0000 0.9149 0.3178 0.1373 0.0000 0.8636 0.2929 0.1323 0.0000 0.9500 

Faz.Exercícios 0.6046 0.1036 0.0667 1.0000 0.5845 0.1068 0.1765 1.0000 0.5806 0.1066 0.0000 1.0000 0.6117 0.1049 0.1667 1.0000 

Corrige.Exercícios 0.8717 0.0823 0.2619 1.0000 0.8509 0.0893 0.2549 1.0000 0.8730 0.0789 0.2222 1.0000 0.8758 0.0754 0.3659 1.0000 

Prof.Atualização 0.0612 0.1047 0.0000 1.0000 0.0445 0.0871 0.0000 1.0000 0.0510 0.0973 0.0000 1.0000 0.0317 0.0595 0.0000 0.7059 

Prof.Especialização 0.5163 0.2681 0.0000 1.0000 0.5455 0.2650 0.0000 1.0000 0.5995 0.2582 0.0000 1.0000 0.4656 0.2121 0.0000 1.0000 

Prof.Mestrado 0.0080 0.0421 0.0000 1.0000 0.0105 0.0399 0.0000 1.0000 0.0158 0.0535 0.0000 1.0000 0.0214 0.0521 0.0000 0.8000 

Prof.Doutorado 0.0024 0.0185 0.0000 0.5000 0.0006 0.0072 0.0000 0.2727 0.0006 0.0094 0.0000 0.5000 0.0008 0.0072 0.0000 0.1818 

Água.Filtrada 0.6286 0.2729 0.0000 1.0000 0.6310 0.2510 0.0000 1.0000 0.8347 0.2774 0.0000 1.0000 0.8294 0.2776 0.0000 1.0000 

Água.RP 0.6690 0.2911 0.0000 1.0000 0.6873 0.2848 0.0000 1.0000 0.7061 0.2778 0.0000 1.0000 0.7261 0.2735 0.0000 1.0000 

Eletricidade.RP 0.9509 0.1344 0.0408 1.0000 0.9650 0.1164 0.0408 1.0000 0.9720 0.1076 0.0300 1.0000 0.9762 0.0994 0.0400 1.0000 

Esgoto.RP 0.3375 0.3629 0.0000 1.0000 0.3497 0.3667 0.0000 1.0000 0.3636 0.3693 0.0000 1.0000 0.3762 0.3719 0.0000 1.0000 

Coleta.Lixo 0.6941 0.3111 0.0000 1.0000 0.7236 0.2989 0.0000 1.0000 0.7520 0.2842 0.0000 1.0000 0.7774 0.2715 0.0000 1.0000 

Lab.Informática 0.3368 0.2265 0.0000 1.0000 0.3561 0.2235 0.0000 1.0000 0.4844 0.2405 0.0000 1.0000 0.4369 0.2323 0.0000 1.0000 

Lab.Ciências 0.0681 0.0999 0.0000 1.0000 0.0671 0.0968 0.0000 1.0000 0.0912 0.1183 0.0000 1.0000 0.0883 0.1158 0.0000 1.0000 

Quadra 0.2229 0.2186 0.0000 1.0000 0.2410 0.2149 0.0000 1.0000 0.3383 0.2414 0.0000 1.0000 0.3483 0.2365 0.0000 1.0000 

Biblioteca 0.2500 0.2200 0.0000 1.0000 0.2508 0.2186 0.0000 1.0000 0.3663 0.2752 0.0000 1.0000 0.3641 0.2723 0.0000 1.0000 

Internet 0.7074 0.2570 0.0000 1.0000 0.7263 0.2580 0.0000 1.0000 0.6658 0.3025 0.0000 1.0000 0.7040 0.2889 0.0000 1.0000 

Ativ.Complementar 0.1727 0.2088 0.0000 1.0000 0.2569 0.2215 0.0000 1.0000 0.2162 0.1807 0.0000 1.0000 0.1907 0.1737 0.0000 1.0000 

Fonte: Estimado pelos autores a partir do software Stata 15.1 licenciado sob número 401506318757. 

Nota: DP representação desvio-padrão, Mín. os valores mínimos e Máx. valor máximo. 


