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Resumo 

Este trabalho visa investigar o analfabetismo no Brasil a partir do uso de novas medidas de 

alfabetização inicialmente desenvolvidas por Basu e Foster (1998). Para tanto, primeiro se 

avalia o perfil de alfabetização da população brasileira de acordo com a definição de 

analfabetismo isolado. Entende-se por analfabetos isolados aqueles indivíduos analfabetos 

que não convivem com pessoas alfabetizadas em nível domiciliar. Segundo, busca-se 

evidências de externalidades domiciliares da alfabetização de filhos em aspectos relacionados 

a salários e à participação no mercado de trabalho de pais analfabetos. Devido à suspeita de 

causalidade reversa nas estimações por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) das equações 

que relacionam as variáveis de interesse dos pais com as alfabetizações dos filhos, utiliza-se 

as ofertas municipais de escolas e professores de primeiro grau como variáveis instrumentais 

para a alfabetização. Da investigação do perfil de alfabetização constata-se que a região 

Nordeste é a que apresenta os piores resultados entre as regiões do país, uma vez que é a que 

tem a maior parcela de analfabetos isolados do total. Tal resultado condiciona políticas 

públicas de alfabetização para essa região. As aplicações das medidas indicam que os 

rankings de alfabetização por estados são sensíveis às diferentes medidas. Os resultados 

encontrados das estimações por MQO indicam haver correlação positiva entre as variáveis 

dependentes dos pais e alfabetização dos filhos. Entretanto, a aplicação da metodologia de 

variáveis instrumentais não confirma os resultados das estimações por MQO. Contudo, 

devido à fragilidade dos resultados das estimações do primeiro estágio, não se pode afirmar 

que não há externalidades da alfabetização dos filhos para os pais. 

 
Palavras-Chave: Medidas de Alfabetização, Analfabetos não-Isolados, Analfabetos Isolados, 
Externalidades 
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Abstract 

This work aims to investigate illiteracy in Brazil using new literacy measures initially 

developed by Basu and Foster (1998).  We evaluate the proximate and isolated literacy profile 

of the Brazilian population and also apply the new literacy measures.  Isolated illiterate is 

defined as an individual who do not live with a literate individual at the household level.  We 

also look for evidence of household externalities from having literate children using parent 

productivity and job market participation levels.  Due to the possibility of endogeneity of 

parents' interests with the children literacy profile using Ordinary Least Squares (OLS) 

estimations, we use the availability of elementary schools and professors as instrumental 

variables to measure children literacy status.  The results of Brazil's literacy profile show that 

regionally, Brazil's Northeast performed the poorest as it presents the biggest fraction of 

isolated illiterates in the whole country.  This result impacts public policy relating to literacy 

in the region.  The applications of new measures indicate the states' literacy rankings are 

sensitive to different literacy measures.  The econometric results we find using OLS indicate a 

positive correlation between parents' dependent variable and children literacy profile. IV 

estimations do not confirm positive correlation found by OLS. Nevertheless, due to the 

sensitivity of the first stage estimation results, we cannot confirm that there are not 

externalities of a children's literacy for their parents. 

 
Keywords: Literacy Measures, Proximate Literates, Isolated Illiterates, Externalities  
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1  Introdução 

 Tradicionalmente se utiliza a taxa de alfabetização determinada pela razão entre o total 

de pessoas alfabetizadas e o total da população como principal parâmetro informativo a cerca 

da situação da alfabetização de uma região ou de um grupo de indivíduos. De acordo com 

Basu e Foster (1998) esta medida não capta os diferentes cenários de distribuição da 

alfabetização entre as famílias, sendo, portanto limitada para informar com precisão o papel 

da alfabetização na definição do nível de bem-estar da sociedade. Por exemplo, a única 

informação obtida sobre a alfabetização de duas regiões com populações de tamanhos 

idênticos e com metade dos indivíduos alfabetizados é que ela é exatamente a mesma para 

ambas as regiões, 50,0%. Contudo, pode ser que em um caso metade das famílias sejam 

compostas de pessoas alfabetizadas e a outra metade de pessoas analfabetas. No outro caso 

pode ser que em todas as famílias uma metade de seus membros seja alfabetizada e a outra 

metade seja analfabeta. Estas são duas situações inteiramente distintas que a medida 

tradicional de alfabetização não consegue revelar.  

 Basu e foster argumentam que o fato de haver alguém que esteja apto a processar e 

realizar atividades que requerem o uso da leitura e da escrita gera externalidades positivas 

para os demais membros analfabetos da família. Na concepção deles, a alfabetização de pelo 

menos uma pessoa da família é um bem público para os demais membros analfabetos.1 Por 

exemplo, uma campanha de governo em prol da saúde pública onde há distribuição de 

panfletos explicativos sobre métodos de higiene e prevenção de possíveis doenças pode 

alcançar analfabetos que convivem com pessoas alfabetizadas, se estas compartilharem as 

informações contidas nos panfletos, ou se adotarem as recomendações da campanha em favor 

da família. Por outro lado, analfabetos isolados do convívio de pessoas alfabetizadas não 

teriam acesso às informações fornecidas pelo governo.  

 Em termos de bem estar, portanto, a segunda situação do primeiro parágrafo pode ser 

superior à primeira, pois a existência de tais externalidades dentro da família pode melhorar as 

condições de vida dos membros analfabetos. Em decorrência disso Basu e Foster sugerem a 

divisão dos analfabetos em duas categorias: os Analfabetos não-Isolados e Analfabetos 

Isolados (de agora em diante ANI e AI respectivamente).2 O primeiro termo se refere aos 

                                                 
1 Basu e Foster restringem o escopo das externalidades da alfabetização à unidade familiar, entretanto, ressalvam 
que tais externalidades podem ser capturadas em redes mais amplas de contato dos indivíduos. 
2 Essas são traduções livres para os termos Proximate Illiterated e Isolated Illiterated. 
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analfabetos que convivem com pessoas alfabetizadas, enquanto o segundo é referente aos que 

não.  

 A distinção dos analfabetos, posta acima, é importante para efeitos de políticas 

públicas. Pode-se pensar que é mais interessante em termos de resultados que uma política de 

alfabetização seja destinada a regiões em que a maior parte dos analfabetos esteja isolada do 

convívio de pessoas alfabetizadas. Dessa forma, possibilita-se a criação de novas 

externalidades positivas da alfabetização através da educação de pessoas AI, pois estas 

poderiam auxiliar outros indivíduos analfabetos nas atividades que necessitam do uso de 

leitura ou de escrita. 

 Em decorrência do trabalho de Basu e Foster, surgiram dois esforços (não-

excludentes) de pesquisa sobre o tema. Um se refere ao aprimoramento das medidas de 

alfabetização desenvolvidas por esses autores. Basicamente, tanto se explicita os fatores que 

determinam a magnitude das externalidades geradas dentro da família quanto se incorpora 

elementos que potencializam a capacidade informativa da desigualdade da educação. Tais 

propostas são fundamentais para o balizamento de políticas públicas. Destacam-se nessa linha 

principalmente os trabalhos de Valentini (2002) e Subramanian (2004). Entretanto, há outros 

como os de Mukherjee e Gupta (2006), Maddox (2007), Basu e Lee (2008) e Lee (2008), que 

também buscam aprimorar as medidas de alfabetização. O outro esforço de pesquisa é 

composto por trabalhos que focam na busca de evidências que corroborem a formulação 

teórica quanto à existência de externalidades da alfabetização. Aqui os trabalhos de destaque 

são os de Basu, Narayan e Ravallion (2001), Gibson (2001) e Almeyda-Duran (2005).  

 Isto posto, o presente estudo visa introduzir esta discussão para o Brasil através da 

aplicação das novas medidas e da avaliação empírica das externalidades da alfabetização 

dentro dos domicílios. Esta proposta é relevante pelo fato de que como essas medidas contêm 

informações da distribuição da alfabetização entre as famílias elas podem auxiliar na 

elaboração de políticas públicas, tanto para diagnóstico como para uso de metas a serem 

alcançadas por tais políticas. Embora a taxa de analfabetismo entre a população com quinze 

ou mais anos de idade venha caindo no Brasil nos últimos anos de 20,1% em 1990, para algo 

em torno de 10,0% em 2006, ainda existe uma grande população (aproximadamente quinze 

milhões de pessoas) privada de capacidades para executar e usufruir de atividades que 

requerem o uso da escrita e da leitura. Dessa forma, o detalhamento da abrangência da 

alfabetização via o uso das medidas alternativas é desejável para a quantificação correta da 

magnitude desse problema e localização do mesmo. É possível que haja áreas, estados, 
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regiões, ou grupos demográficos em que o bem-estar da população avaliado em termos de 

acesso a atividades que requerem alfabetização seja melhor do que a medida convencional 

informa. 

 Para a realização dos objetivos expostos acima, este trabalho está divido em mais três 

capítulos além desta introdução. O segundo apresenta as medidas desenvolvidas por Basu e 

Foster, Valentini e Subramanian. Discorre-se sobre os resultados encontrados das aplicações 

já realizadas de tais medidas, que em grande parte foram feitas pelos seus próprios 

idealizadores. Com os dados das PNADs de 1996 e 2006, detalha-se o perfil de alfabetização 

da população brasileira com o uso dos conceitos de ANI e AI, e se aplica as medidas 

apresentadas. Dessa forma, avalia-se o comportamento da alfabetização ao longo de dez anos. 

O terceiro capítulo apresenta uma avaliação empírica da existência das externalidades 

da alfabetização dentro dos domicílios brasileiros com o uso de informações obtidas do Censo 

demográfico de 2000. Será investigado aqui como que o rendimento do trabalho principal 

(Proxy de produtividade) e a probabilidade de participação na população economicamente 

ativa (PEA) dos pais respondem à alfabetização dos seus filhos. Nos trabalhos presentes na 

literatura, investigou-se até então a existência de externalidades da alfabetização de qualquer 

membro na produtividade de chefes de domicílios analfabetos, além da existência de 

externalidades na direção dos pais para os filhos. Entretanto, como será visto, devido ao fato 

de que a maior parcela dos analfabetos do Brasil corresponde aos adultos e idosos, faz sentido 

a busca por evidências na direção exclusiva dos filhos para os pais. Além disso, devido à 

existência de informações referentes ao ambiente educacional que circunda as crianças é 

possível a utilização de variáveis instrumentais para a alfabetização das mesmas.  

Os mecanismos pelos quais filhos alfabetizados podem influenciar o rendimento do 

trabalho de pais analfabetos e a participação dos mesmos PEA podem ser os mais diversos. 

Pode-se pensar que pais analfabetos que tenham filhos alfabetizados conseguem ter acesso a 

informações que lhes tragam alguma vantagem na realização de suas atividades profissionais. 

Por exemplo, trabalhadores analfabetos que atuam em setores que estejam passando por 

inovações tecnológicas cujas informações e detalhamentos estão disponíveis em guias 

explicativos podem recorrer aos seus filhos para a leitura dos mesmos. Pode se pensar ainda 

que pais analfabetos que não estão trabalhando e nem mesmo procurando emprego podem ser 

estimulados a participar da população economicamente ativa quando seus filhos alfabetizados 

realizam buscas de ofertas de trabalho em anúncios de jornais, revistas, internet, etc.  
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É importante destacar, que quando se busca avaliar como o rendimento do trabalho 

dos pais e a probabilidade de participar na PEA são afetados pela alfabetização dos filhos, os 

resultados obtidos via estimações por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) estão 

fortemente sujeitos a causalidade reversa. Isso posto, Será utilizado variáveis instrumentais 

para alfabetização dos filhos com o intuito de buscar a relação causal existente entre estas 

variáveis. 

Em seguida ao segundo capítulo, as considerações finais. Há uma síntese dos 

resultados encontrados, e uma discussão sobre os rumos a serem seguidos por novos estudos 

sobre medidas e externalidades da alfabetização. 
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2 Medidas de Alfabetização e Aplicações para o Brasil  

 Este capítulo tem por objetivo a apresentação das novas medidas de alfabetização,  a 

aplicação das mesmas para o Brasil e uma investigação do perfil de alfabetização da 

população brasileira com base nos conceitos de ANI e AI. Para tanto, na primeira seção do 

capítulo se descreve e se discute as medidas de Basu e Foster (1998), Valentini (2002) e 

Subramanian (2004). As aplicações dessas medidas realizadas por esses autores também são 

comentadas. Na seção seguinte, detalha-se por diferentes dimensões como é a distribuição da 

alfabetização entre a população brasileira. Aspectos regionais, estaduais, de localização do 

domicilio, de hierarquia domiciliar, de gênero e de raça são utilizados para o mapeamento da 

alfabetização no Brasil. Faz-se esta investigação para os anos de 1996 e 2006. Por fim, para os 

mesmos anos, o capítulo apresenta aplicações das medidas expostas na primeira seção. 

2.1 Medidas de Alfabetização  

 Basu e Foster desenvolvem uma medida que incorpora as externalidades da 

alfabetização.. Tal medida foi denominada de alfabetização efetiva, e tem como característica 

respeitar os seguintes axiomas que os autores julgam ser importantes para uma medida de 

alfabetização: 

1. Anonimato: para a computação da medida não importa o nome dos indivíduos e das 

famílias, assim como quaisquer outras informações referentes aos indivíduos que não 

digam respeito a status de alfabetização; 

2. Monotonicidade: Se ao menos um indivíduo alterar seu status de analfabeto para 

alfabetizado, e o resto da população se manter com o mesmo, há um incremento na 

magnitude da medida de alfabetização; 

3. Decomposição: Se uma região (ou grupo de indivíduos) der origem a outras através de 

sua divisão, a medida de alfabetização da região de origem pode ser obtida pela média 

ponderada das medidas das novas regiões pelas populações resultantes da divisão; 

4. Normalização: Se todos os indivíduos de uma região são alfabetizados, a medida tem 

que ser igual a um. Por outro lado, se todos os indivíduos são analfabetos, a medida 

tem que ser igual a zero. Em outras palavras, este axioma requer que a medida de 

alfabetização expresse a proporção de alfabetizados do total da população e independa 

do tamanho da população; 
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5. Externalidade: Na divisão de um domicilio se tem duas situações distintas, com tudo 

ou mais constante: 

• A medida de alfabetização é a mesma antes e depois da divisão, pois a 

distribuição dos alfabetizados na divisão foi de tal forma que indivíduos ANI 

continuaram sendo ANI. Por exemplo, se houve a divisão de um domicilio que 

tinha dois indivíduos alfabetizados e após a divisão ficou um alfabetizado em 

cada domicílio, a medida não se altera; 

• A medida de alfabetização após a divisão é menor do que antes da divisão, pois 

se alterou a distribuição dos alfabetizados de tal forma que indivíduos que 

eram ANI após a divisão passaram a ser AI. Por exemplo, se a divisão de um 

domicilio, com dois indivíduos alfabetizados, resultar em um domicilio com os 

dois alfabetizados e em outros domicílios sem nenhum, a medida se altera. 

Percebe-se claramente que a medida tradicional de alfabetização satisfaz as quatro 

primeiras características axiomáticas à exceção da ultima. Já a medida de alfabetização efetiva 

satisfaz as cinco. 

 Para a definição do perfil de alfabetização dos domicílios de uma região de acordo 

com a idéia de externalidades da alfabetização, supõe-se que 1=h
jx  representa o fato do 

indivíduo j  da família h  ser alfabetizado, e 0=h
jx  o fato do indivíduo j  ser analfabeto. 

Dessa forma, tem-se que o perfil de alfabetização de um indivíduoj  pertencente à família h  

será definido por 
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onde )1,0(∈α  representa a magnitude da externalidade gerada pela alfabetização do 

indivíduo k , que beneficia o indivíduo j  se este for analfabeto.  Sendo assim, uma sociedade 

que tenha, por exemplo, dois domicílios com duas pessoas em cada, sendo que em um há uma 

alfabetizada e uma analfabeta e no outro há duas analfabetas, terá o perfil de alfabetização do 

primeiro domicílio definido como  ),1( α , e do segundo )0,0( . 
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 Para a derivação da medida de alfabetização efetiva, defini-se *
ix  como um indicador 

de acesso do indivíduo i  às funções que requerem alfabetização. Portanto, tem-se que *
ix  é 

igual a um se o indivíduo i  for alfabetizado, igual a α  se ele for ANI, ou igual a zero se ele 

for AI. Isto posto, define-se a medida efetiva de alfabetização, *L , por 

 

n

x
L i i∑=

*
*                                                                                                                       (2.2) 

 

onde  n  é o tamanho da população. Através de simples manipulação algébrica, pode se 

redefinir (2.2) para 

 

PRL α+=*                                                                                                                      (2.3) 

 

onde R  é a taxa de alfabetização usual, e P a proporção da população que é ANI. 

 Da equação (2.3) se constata, claramente, que a medida efetiva é superior a tradicional 

quanto à capacidade de informar a distribuição da alfabetização entre as famílias. Quanto 

maior for à proporção de ANI ou a magnitude de α  maior será a taxa de alfabetização 

efetiva. Percebe-se, que as medidas serão iguais apenas quando todos os indivíduos 

analfabetos estiverem isolados dos indivíduos alfabetizados. Fica claro que a medida 

tradicional se caracteriza como um caso particular da medida de alfabetização efetiva. 

 Basu e Foster também atentam para o fato de que pode haver diferença na intensidade 

das externalidades de acordo com características dos indivíduos alfabetizados. Por exemplo, 

com base na literatura existente sobre viés de gênero, os autores argumentam que é de se 

esperar que as mulheres compartilhem mais os seus conhecimentos com os demais membros 

da família do que os homens. Dessa forma eles reformulam a medida anterior e apresentam à 

seguinte: 

 

ffmm PPRL αα ++=**                                                                                                  (2.4) 

 

onde **L  é a medida de alfabetização efetiva para o viés de gênero, mα  ( fα ) é a magnitude 

da externalidade gerada pelo homem (mulher) sendo que 10 <<< fm αα  (decorrente do 

pressuposto da existência de viés de gênero), mP é a parcela da população que tem na família 
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ao menos um homem alfabetizado e nenhuma mulher alfabetizada e fP  é a parcela da 

população que tem na família ao menos uma mulher alfabetizada. 

 Valentini (2002) aponta duas críticas para as medidas desenvolvidas por Basu e 

Foster. A primeira delas se refere ao fato de que os autores consideram as externalidades da 

alfabetização bens públicos dentro da família. Entretanto, segundo Valentini, pode haver por 

parte dos analfabetos rivalidade no consumo das externalidades, o que as descaracterizam 

como bens públicos. A segunda crítica, diz respeito à desconsideração dos autores com a 

possibilidade de que possa haver mais de uma pessoa alfabetizada. Quando isso ocorre, há 

uma disponibilidade de tempo maior por parte dos alfabetizados para prover serviços que 

requerem uso da alfabetização para os analfabetos. Além disso, os indivíduos alfabetizados 

podem possuir habilidades diferentes, que em conjunto com as habilidades oriundas da 

alfabetização, podem propiciar uma gama maior de serviços a serem oferecidos aos 

indivíduos analfabetos.  

 Visando superar estas duas possíveis falhas na medida de alfabetização efetiva, 

Valentini desenvolve outra medida, denominada de Sensível à Distribuição, que é capaz de 

capturar os retornos positivos e a rivalidade no consumo das externalidades. A principal 

alteração em relação à medida de Basu e Foster se refere ao fato de que a magnitude da 

externalidade é caracterizada em função da razão entre o número de alfabetizados e o número 

de analfabetos em cada família.  

 Em termos de construção teórica, a medida Sensível a Distribuição proposta por 

Valentini satisfaz igualmente como a medida de Basu e Foster os axiomas de anonimato, 

monotonicidade, decomposição, e normalização. Contudo, Valentini substitui o axioma da 

externalidade por outro denominado de Igualdade e que apenas a sua medida satisfaz. Tal 

axioma garante que quanto menor for a desigualdade da distribuição de alfabetizados e 

analfabetos entre os domicílios maior é a medida. 

 Em termos comparativos, sabe-se que a medida tradicional não aborda questões 

distributivas da alfabetização na sociedade. Sabe-se também que a medida efetiva embora 

tenha o apelo de que é desejável a presença de alfabetizados convivendo com analfabetos, tal 

medida tem por característica a não alteração da magnitude da externalidade da alfabetização 

quando aumenta (diminui) o número de pessoas alfabetizadas (analfabetas) em um domicilio 

que já tenha pelo menos algum membro alfabetizado. Entretanto, como Valentini argumenta 

que as externalidades da alfabetização não são bens públicos e dependem da razão do número 

de alfabetizados pelo número de analfabetos, uma distribuição mais igualitária de 



15 
 

alfabetizados e analfabetos é sempre desejável, pois maximiza a magnitude das externalidades 

na sociedade.  

 Para a derivação da medida de Valentini, primeiramente, tem-se que o perfil de 

alfabetização, de um indivíduo que pertença à família h  é dado por  
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onde hr  e hs  são, respectivamente, o número de pessoas alfabetizadas e analfabetas da família 

h , e (.)α  é uma função da razão entre essas duas variáveis. Tal função é por suposição 

estritamente crescente e estritamente côncava. Intuitivamente, a primeira suposição implica 

que quanto mais pessoas alfabetizadas (ou menos analfabetas) houver dentro da família, maior 

é a magnitude da externalidade, enquanto a segunda significa que o ganho marginal na 

magnitude da externalidade com o aumento no número de pessoas alfabetizadas (ou a redução 

do número de analfabetos) é decrescente. 

 Sendo *
ix , mais uma vez, a variável que representa o acesso do indivíduo i  às funções 

que requerem alfabetização (sendo, portanto, um ouα ), 1H  o conjunto de todas as famílias 

que tenham apenas pessoas alfabetizadas e 2H  o conjunto de todas as famílias em que haja ao 

menos uma pessoa analfabeta, tem-se a medida de alfabetização sensível a distribuição é dada 

por 
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Percebe-se que a expressão (2.5) é muito semelhante à expressão (2.3), diferindo-se apenas na 

magnitude da externalidade α , que em (2.6) é uma função de hr  e hs . 

 A decorrência direta de α  estar em função de hr  e hs  é que para a aplicação da 

medida sensível a distribuição, ao contrário da medida de Basu e Foster, não é necessário que 

se estipule valores a priori para oα . Em contrapartida, é preciso que se defina uma regra que 
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associe a magnitude das externalidades à razão pessoas alfabetizadas por pessoas analfabetas 

de cada família. Valentini em sua exposição sugere algumas formas para tal função, 

entretanto, no exercício que realiza, utiliza à seguinte 
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onde hn é o tamanho da família h .3 

 Seguindo na mesma direção de Valentini, isto é, do aprimoramento da medida que 

Basu e Foster desenvolveram, Subramanian (2004) deriva outra que busca ligar externalidade, 

equidade e eficiência à medida de alfabetização efetiva. O autor destaca que por ser a medida 

de Basu e Foster sempre no mínimo igual à medida tradicional, ela pode levar a conclusão 

equivocada de que há um maior número de pessoas alfabetizadas do que realmente há, o que 

pode gerar superestimação do bem-estar da sociedade. A medida que Subramanian 

desenvolve traz em si penalidades diretas para a distribuição desigual da alfabetização entre as 

famílias sem desconsiderar as externalidades positivas que são geradas pela alfabetização. 

 Subramanian inicia a derivação de sua medida sugerindo um indicador de perda de 

eficiência para captar a existência de desigualdade na distribuição da alfabetização entre as 

famílias. A idéia de eficiência para esse caso merece atenção. Para um dado número de 

alfabetizados e analfabetos, a melhor distribuição em termos de bem-estar desses dois grupos 

seria aquela mais próxima da situação em que todos os analfabetos fossem ANI. Qualquer 

arranjo diferente desse acarretaria em um menor bem-estar, que poderia ser evitado com uma 

melhor distribuição da alfabetização na sociedade. Isto posto, o indicador de perda de 

eficiência, que Subramanian sugere, penaliza a medida de alfabetização por existirem AI. Tal 

indicador é denotado por Q  e definido por  
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3 Valentini (2002) demonstra que essa função, assim como as outras que ela propõe, satisfaz as propriedades de 
ser estritamente crescente e estritamente côncava. 
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onde I  é a proporção de AI na população total. A medida Q  nada mais é do que a proporção 

de AI do total dos analfabetos (uma vez que R−1  é a proporção de analfabetos do total da 

população), e, portanto varia entre zero e um, porque o valor máximo que I  pode assumir é 

R−1  (situação em que todos os analfabetos estão isolados do convívio familiar com pessoas 

alfabetizadas) e o valor mínimo é zero (quando todos os analfabetos convivem com pelo 

menos uma pessoa alfabetizada). É claro que R  também impõe condições sobre o valor de 

Q . Se por exemplo todos os indivíduos forem alfabetizados, o indicador de perda de 

eficiência não estará definido.  

 De acordo com Subramanian, seria desejável que uma determinada medida de 

alfabetização fosse uma função tanto da medida tradicional R , quanto do indicador de perda 

de eficiência. Tal medida ainda deveria atender ao axioma de monotonicidade proporcional e 

os intervalos e limites impostos em R  e Q . Em síntese, o axioma de monotonicidade 

proporcional garante que para qualquer valor de R , uma alteração em Q  deve repercutir com 

uma mudança proporcional na medida de alfabetização que leva em conta essa perda de 

eficiência. A constante dessa mudança proporcional deve depender do patamar em que R  se 

situa.  

Diante disso, o autor apresenta uma proposição que garante que a única medida capaz de 

atender a essas duas condições, denominada por medida de alfabetização ajustada para 

externalidades, *R , é 

 

)1(* IRR −= .                                                                                                                        (2.8) 

 

 Nota-se que o valor máximo que *R  pode assumir é R  e o valor mínimo 2R . 

Claramente, a presença de AI penaliza 
*R , pois estes são negativamente relacionados. Dessa 

forma, esta medida será menor em regiões cujo grau de concentração da alfabetização é maior 

do que aquelas em que ela é melhor distribuída na sociedade. Além disso, tem-se que RR ≤* , 

o que reflete a superação daquele possível problema de interpretação do resultado da medida 

de alfabetização efetiva, levantado por Subramanian, em que se poderia pensar que há uma 

maior incidência de pessoas alfabetizadas pelo fato de que a medida de alfabetização efetiva é 

sempre no mínimo igual à medida tradicional. Outro elemento interessante dessa medida é 

que ela não requer nenhuma predição para o parâmetro α  e nem para uma função que o 
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defina, como necessitam as de Basu e Foster e Valentini. A tabela 2.1 abaixo relaciona as 

diferentes medidas de alfabetização e os axiomas que cada uma delas satisfaz. 

 

Tabela 2.1 Medidas de Alfabetização e Axiomas Satisfeitos. 
Axioma/Medida Tradicional Efetiva Sensível à Distribuição Ajustada as Externalidades 

Anonimato x x x x 
Monotonicidade x x x x 
Normalização x x x x 
Decomposição x x x x 
Externalidade  x   
Igualdade   x  
Monot. Proporcional    x 
Fonte: Basu e Foster (1998), Valentini (2002) e Subramanian (2004). 

 

 As três novas medidas apresentadas acima já foram aplicadas para outros países. Basu 

e Foster (1998) e Subramanian (2004) utilizaram a mesma base de dados, a saber, o censo da 

Índia para o ano de 1981. Os primeiros autores constataram que os rankings de alfabetização 

dos estados são sensíveis a diferentes medidas e a magnitude das externalidades da 

alfabetização. Já Subramanian além de constatar o mesmo, verifica que o ajuste que penaliza 

a existência de analfabetos isolados é menos severo com os estados que a taxa de 

alfabetização tradicional é maior. Segundo ele, este resultado não é surpreendente, porque a 

taxa de alfabetização tradicional e a proporção da população que é AI são em geral 

negativamente relacionadas.  

 Já com dados do October Household Survey de 1999 das províncias da África do Sul, 

Valentini (2002) mensura a alfabetização via uso da medida tradicional, da medida de 

alfabetização efetiva e da medida sensível à distribuição. Assim como Basu e Foster , ela 

constatou que o ranking de alfabetização por estados se altera de acordo com as medidas que 

são aplicadas. Além disso, os estados em que o grau de alfabetização da população é menor 

são os mais sensíveis à última medida. Em função desses resultados, Valentini recomenda 

para avaliação da alfabetização em países em desenvolvimento a aplicação de sua medida 

tanto para determinação de novos programas e políticas sociais quanto para a reavaliação dos 

programas e políticas já em curso. 

2.2 Perfil de Alfabetização no Brasil 

 Para a investigação da situação da alfabetização no Brasil sob a ótica dos conceitos 

ANI e AI, utiliza-se as PNADs de 1996 e 2006, para que se possa ter uma idéia da 

performance da alfabetização ao longo dos últimos anos. Para tanto, primeiramente se faz um 
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levantamento do número de alfabetizados e de analfabetos (sendo que este dividido entre ANI 

e AI) por regiões, estados, setor de localização do domicílio, cor, gênero, idade e posição no 

domicílio. Mantém-se no universo de análise pessoas com oito anos (nascidos até junho) ou 

mais anos de idade. Essa medida é adotada para que supostamente toda a população de 

interesse já tenha idade suficiente para estar alfabetizada.  

 A definição do status de alfabetização dos indivíduos foi baseada na pergunta direta 

“sabe ler ou escrever” presente nas PNADs. Os indivíduos assinalados a resposta sim foram 

considerados alfabetizados, enquanto os assinalados a resposta não foram considerados 

analfabetos. Uma vez identificado esses dois grupos, a divisão do segundo em ANI e AI foi 

realizada através da definição do perfil de alfabetização dos domicílios. Indivíduos 

analfabetos que residiam em domicílio que tinha ao menos uma pessoa alfabetizada foram 

classificados como ANI, enquanto os demais analfabetos foram classificados como AI. 

 Para a construção da variável Setor do domicílio, considerou-se setor urbano regiões 

classificadas pela PNAD como cidades ou vilas em áreas urbanizadas ou não e áreas urbanas 

isoladas. Foi considerado setor rural as regiões classificadas pela PNAD como Aglomerado 

Rural de extensão urbana, aglomerado rural isolado e povoado, aglomerado rural isolado 

núcleo, aglomerado rural isolado outros aglomerados e zona rural exclusive aglomerado rural.  

 Para a avaliação descritiva da alfabetização controlando pela idade, dividiu-se a 

população de interesse em três grupos: Crianças (oito a quinze anos), adultos (dezesseis a 

quarenta e cinco anos) e velhos (quarenta e seis ou mais anos de idade). Para a construção da 

variável Gênero, agrupou-se as classificações da PNAD em duas categorias, a saber, brancos 

(amarelos e brancos) e não brancos. 

 Primeiramente, avalia-se o perfil da alfabetização para todo o Brasil. A tabela 2.2 

abaixo apresenta em números a magnitude do problema do analfabetismo no país de acordo 

com a noção de analfabetismo isolado. Percebe-se que de 1996 a 2006, houve redução na 

população total de analfabetos das duas categorias. A população de analfabetos no Brasil em 

2006 é 15.489.349 pessoas, sendo que as populações de ANI e AI são respectivamente de 

12.135.579 e 3.353.770 pessoas. Em 1996 tais números eram 17.976.493, 13.441.781 e 

4.534.712 pessoas. 

 A participação dos AI no total dos analfabetos se situa acima de 20,00% para os dois 

anos estudados. Tal fato revela que em 2006, no mínimo um quinto do total dos analfabetos 

está excluído de informações e serviços que requerem o uso de leitura e escrita, ao menos no 

nível domiciliar.  Essa população de AI representa em 2006 do total da população 2,08%.  
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Tabela 2.2 – AI, ANI, Analfabetos e Alfabetizados no Brasil em 1996 e 2006 
População 1996 2006 var. (%) 2006/1996 

AI 4.534.712 3.353.770 -26,04 

ANI 13.441.781 12.135.579 -9,72 

Analfabetos 17.976.493 15.489.349 -13,84 

Alfabetizados 110.614.859 145.994.754 31,98 

Total 128.591.352 161.484.103 25,58 

 AI/Analfabetos (%) 25,23 21,65 -14,17 

AI/Total (%) 3,53 2,08 -41,11 

Taxa. Alfab. 86,02 90,41 5,10 
                              Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 

 Já por regiões, as tabela 2.3 e 2.4 trazem as informações relevantes. Constata-se que 

mais da metade dos analfabetos encontram-se na região Nordeste do país, tanto em 1996 

quanto em 2006 (57,61% e 53,56% respectivamente). Quando se olha apenas para os AI, para 

o Nordeste tais números são 68,78% e 55,74% para 1996 e 2006. Este resultado revela que 

além do fato de mais da metade dos analfabetos do Brasil serem do Nordeste, mais da metade 

dos AI também são, o que revela a precariedade da alfabetização dentro dessa região. 

Entretanto, vale destacar que de 1996 para 2006 a população de nordestinos que era AI caiu 

de 8,83% para 4,28% (ver tabela 2.4), fato que parece estar diretamente relacionado à redução 

total do percentual de analfabetos da população desta região no mesmo período (de 28,00% 

para 18,99%).  

 A região Sudeste é a segunda no ranking do número de analfabetos tanto em 1996 

quanto em 2006, o que pode ser explicado pelo fato de que essa é a região mais populosa do 

país. Entretanto, tal região para ambos os anos tem mais de 90,00% de sua população 

alfabetizada, e, além disso, entre os analfabetos a proporção de AI só é maior do que a da 

região norte para os dois anos analisados. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul se destacam 

pela baixa participação dos seus números de analfabetos no total do país (em parte devido ao 

fato de suas populações serem menores), sendo que a participação dos AI dentro de suas 

próprias populações em geral não ultrapassa 2,00%. 

 

Tabela 2.3 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre as regiões (%) 

Regiões 
AI ANI Analfabetos 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Norte 2,23 6,99 4,52 8,78 3,94 8,39 

Nordeste 68,78 55,74 53,84 52,96 57,61 53,56 

Sudeste 18,11 23,17 27,22 25,19 24,92 24,75 

Sul 6,71 8,16 9,19 7,82 8,56 7,89 

Centro-Oeste 4,17 5,94 5,24 5,26 4,97 5,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                                   Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 
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Tabela 2.4 – Composição da população de acordo com o status de alfabetização por região (%) 

Regiões AI ANI Analfabetos 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Norte 1,69 1,90 10,17 8,63 11,86 10,53 

Nordeste 8,43 4,28 19,56 14,71 28,00 18,99 

Sudeste 1,43 1,11 6,38 4,36 7,82 5,47 

Sul 1,55 1,14 6,29 3,96 7,83 5,10 

Centro-Oeste 2,18 1,74 8,12 5,57 10,29 7,30 
                                              Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 
 
 Em seguida, ao se investigar o perfil de alfabetização por estados, A tabela 2.5 mostra 

que tanto para 1996 quanto para 2006, a Bahia é o estado que possui a maior parcela da 

população brasileira ANI e AI. Em 1996 o Ceará era o estado que apresentava a segunda 

maior população de AI, superando inclusive estados como Minas Gerais e São Paulo que 

detinham populações maiores que a do Ceará. O Estado do Maranhão também se destaca 

negativamente pelo mesmo fato, já que 10,43% dos AI pertenciam a este estado, valor pouco 

abaixo dos 10,55% do Ceará. Ainda para 1996, os estados da região norte do país eram os que 

possuíam as menores contribuições a população dos AI no país. 

 Já para 2006 além do fato da Bahia novamente apresentar as maiores populações de 

ANI e AI do país, destacam-se neste aspecto os estados de Minas Gerais e São Paulo que 

além de suas populações de ANI e AI se situarem entre as maiores, ambos os estados 

apresentaram um aumento da participação das suas populações de AI do total do país. Em 

Minas Gerais tal número passou de 7,18% em 1996 para 9,17% em 2006, enquanto em São 

Paulo passou de 7,20% para 8,60%. Tal resultado pode ser explicado em parte pela redução 

da participação das populações AI dos estados do nordeste no total. Já para a população de 

ANI em ambos os estados, houve queda de participação no total. Em 2006, de acordo com a 

tabela A5, a população de ANI em Minas Gerais passou a representar do total 6,92% (em 

1996 era 9,39%), e em São Paulo 8,71% (em 1996 era de 11,77%). 
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Tabela 2.5 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre os estados (%)  
Estados 

 
AI ANI Analfabetos 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Rondônia 0,17 0,81 0,27 0,62 0,24 0,80 

Acre 0,22 0,59 0,24 0,42 0,24 0,55 

Amazonas 0,35 0,90 0,82 1,07 0,70 1,27 

Roraima 0,02 0,12 0,06 0,13 0,05 0,15 

Pará 0,83 3,53 1,98 3,76 1,69 4,52 

Amapá 0,05 0,08 0,19 0,12 0,15 0,14 

Tocantins 0,59 0,97 0,97 0,75 0,87 0,96 

Maranhão 10,43 7,16 6,86 5,38 7,76 6,93 

Piauí 5,82 4,30 3,83 3,10 4,33 4,03 

Ceará 10,55 7,32 8,75 6,87 9,21 8,45 

Rio Grande do Norte 3,28 3,18 3,20 2,70 3,22 3,39 

Paraíba 5,02 4,27 4,50 3,21 4,63 4,13 

Pernambuco 9,94 8,26 8,35 6,15 8,75 7,93 

Alagoas 6,57 4,63 3,64 2,96 4,38 3,97 

Sergipe 2,09 2,38 1,62 1,29 1,74 1,81 

Bahia 15,08 14,23 13,08 9,84 13,59 12,92 

Minas Gerais 7,18 9,17 9,39 6,92 8,83 8,90 

Espírito Santo 1,27 1,66 1,77 1,32 1,65 1,68 

Rio de Janeiro 2,46 3,74 4,28 2,78 3,82 3,59 

São Paulo 7,20 8,60 11,77 8,71 10,62 10,57 

Paraná 3,45 3,61 4,36 2,61 4,13 3,39 

Santa Catarina 0,99 1,43 1,62 1,21 1,46 1,52 

Rio Grande do Sul 2,27 3,11 3,21 2,30 2,97 2,98 

Mato Grosso do Sul 0,73 0,84 1,06 0,79 0,97 0,97 

Goiás 2,37 3,44 2,40 1,98 2,39 2,73 

Distrito Federal 0,27 0,27 0,50 0,39 0,45 0,45 

Mato Grosso 0,80 1,38 1,28 0,96 1,16 1,25 

Total 100,00 100,00 100,00 78,35 100,00 100,00 
                                    Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 

 Quando se analisa a situação da alfabetização por setor de localização do domicilio, 

constata-se que grande parte da população alfabetizada está no setor urbano, 83,78% e 

85,95% respectivamente 1996 e 2006 (ver tabela 2.6). No setor rural a parcela da população 

analfabeta é relativamente bem maior do que a mesma parcela no setor urbano (em ambos os 

anos), não apenas para o total dos analfabetos, mas também para as duas classificações dos 

analfabetos (tabela 2.7). Além disso, quando se olha apenas para a população dos analfabetos, 

verifica-se também que a parcela dos AI no total dos analfabetos é sempre maior no setor 

rural do que no setor urbano. Em 1996, no setor rural, 31,54% dos analfabetos eram AI 

enquanto no setor urbano tal parcela era de 20,58%. Para 2006 tais valores foram 24,81% e 

19,81%. 

 

 

 



23 
 

Tabela 2.6– Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre os setores de localização 
dos domicílios (%) 

Setor/Ano AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Urbano 46,99 57,82 61,17 64,67 57,60 63,18 83,78 85,95 

Rural 53,01 42,18 38,83 35,33 42,40 36,82 16,22 14,05 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                              Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 
 
Tabela 2.7– Composição da população de acordo com o status de alfabetização por setor de localização 
dos domicílios (%) 

Setor/Ano AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Urbano 2,07 1,43 7,98 5,80 10,05 7,23 89,95 92,77 

Rural 9,40 5,40 20,42 16,36 29,82 21,76 70,18 78,24 
                                     Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 

 Em relação à cor ou raça, a proporção de analfabetos que não são brancos é maior do 

que 65,00% para ambos os anos. Entretanto, dentro deste grupo, de 1996 a 2006, houve uma 

significativa redução da proporção de analfabetos de 20,63% para 13,19% (tabela 2.9). Tal 

redução foi presenciada tanto na categoria dos ANI quanto para a categoria dos AI. Entre os 

brancos se destaca o fato de que a proporção de ANI, AI e analfabetos no total se mantêm 

razoavelmente no mesmo patamar entre os dois anos. 

 Para gênero, as variáveis que definem o perfil de alfabetização estão praticamente 

igualmente distribuídas. Tal resultado se comprova tanto quando se analisa cada população 

separadamente (cada variável para o grupo dos homens e cada variável para o grupo das 

mulheres) quanto se analisa a composição dos analfabetos em relação às duas classificações 

utilizadas. Em síntese, quando se estuda o perfil da alfabetização sob a ótica dos conceitos de 

Basu e Foster (1998) entre 1996 e 2006 por gênero, não há nenhum resultado significativo 

que permita considerações sobre diferenças de alfabetização de homens e mulheres no Brasil. 

As tabelas A1 e A2 no apêndice apresentam os resultados para a investigação do perfil de 

alfabetização do Brasil por gênero. 

 

Tabela 2.8 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre as cores ou raças (%) 

Cor/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Branco 30,20 32,59 36,27 31,05 34,74 31,39 59,20 52,09 

Não Branco 69,80 67,41 63,73 68,95 65,26 68,61 40,80 47,91 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                           Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 
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Tabela 2.9 – Composição da população de acordo com o status de alfabetização por cores ou raças (%) 

Cor/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Branco 1,91 1,35 6,80 4,66 8,71 6,01 91,29 93,99 

Não Branco 5,57 2,81 15,06 10,38 20,63 13,19 79,37 86,81 
                                  Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 

 Já quando se detalha e investiga o perfil de alfabetização da população por grupos de 

idade há resultados interessantes tanto entre os grupos quanto entre os diferentes anos. 

Primeiramente, constata-se que em 1996 quase a metade dos analfabetos pertencia ao grupo 

de pessoas com mais de 45 anos de idade, 48,93% (tabela 2.10). Em 2006 há um aumento 

significativo da participação dos velhos na população dos analfabetos, tal número passa a ser 

de 60,36%. Este resultado é acompanhado de uma redução significativa da participação do 

grupo crianças entre os analfabetos, que foi de 14,54% para 7,42%. Além disso, São os velhos 

a maior parte dos AI (mais de 50% para ambos os anos). Em parte, esses números podem ser 

explicados pelos esforços do governo brasileiro, principalmente a partir da segunda metade da 

década de noventa, em prol da universalização do ensino básico (Fundef e Fundeb, por 

exemplo), que abrange principalmente crianças e adolescentes.  

 

Tabela 2.10 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre os grupos de Idade (%) 
Faixa 

Etária/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Velhos 52,61 71,24 47,69 57,36 48,93 60,36 19,55 24,51 

Adultos 35,41 24,51 36,90 34,34 36,53 32,22 59,35 58,23 

Crianças 11,98 4,25 15,41 8,30 14,54 7,42 21,10 17,26 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                        Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 

 Ainda por grupos de idade, destaca-se o fato de que quando se observa as variáveis 

para cada grupo, a proporção de analfabetos na população dos velhos é muito superior as dos 

adultos e crianças. Para o grupo crianças, destaca-se que em 2006 o percentual desse grupo 

classificado como AI foi de 0,54%, valor bem abaixo do encontrado em 1996, 2,09%. Esse 

resultado está apresentado na tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11 – Composição da população de acordo com o status de alfabetização por grupos de idade (%) 
Faixa 

Etária/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Velhos 7,84 5,29 21,07 15,42 28,91 20,72 71,09 79,28 

Adultos 2,22 0,91 6,87 4,63 9,09 5,54 90,91 94,46 

Crianças 2,09 0,54 7,98 3,82 10,07 4,36 89,93 95,64 
                                 Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006 
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Tabela 2.12 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre as posições nos 
domicílios (%) 

Posição no Domicilio/Ano AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Pessoa de referência 50,93 62,95 38,87 45,86 41,91 49,56 29,20 32,22 

Cônjuge 23,10 22,07 25,24 25,37 24,70 24,66 22,16 22,61 

Filho 20,18 10,30 23,79 16,03 22,88 14,79 40,36 36,50 

Outro parente 5,33 4,46 10,87 11,90 9,47 10,29 7,28 7,89 

Agregado 0,41 0,19 0,68 0,56 0,61 0,48 0,44 0,42 

Pensionista 0,02 0,03 0,04 0,11 0,03 0,09 0,12 0,17 

Empregado doméstico 0,03 0,00 0,50 0,16 0,38 0,13 0,43 0,19 

Parente do empregado doméstico 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                    Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006 

 

Tabela 2.13 – Composição da população de acordo com o status de alfabetização por posição no domicílio 
(%) 

Posição no Domicilio/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 
Pessoa de referência 5,80 3,86 13,12 10,17 18,92 14,03 81,08 85,97 

Cônjuge 3,62 2,01 11,72 8,36 15,34 10,37 84,66 89,63 

Filho 1,88 0,62 6,56 3,50 8,43 4,12 91,57 95,88 

Outro parente 2,48 1,14 14,97 11,02 17,45 12,16 82,55 87,84 

Agregado 3,12 0,92 15,38 9,92 18,50 10,84 81,50 89,16 

Pensionista 0,62 0,35 3,55 5,14 4,17 5,49 95,83 94,51 

Empregado doméstico 0,25 0,00 12,46 6,59 12,71 6,59 87,29 93,41 

Parente do empregado doméstico 0,00 0,00 15,50 7,07 15,50 7,07 84,50 92,93 
                    Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006 

 

 Por fim, em relação à posição no domicilio, a tabela 2.12 acima destaca que 

aproximadamente metade dos analfabetos que são AI é composta por chefes de domicilio. 

Além disso, é entre este mesmo grupo que há a maior parcela da população analfabeta, tanto 

ANI quanto AI praticamente para ambos os anos. Salienta-se o fato que os cônjuges e outros 

parentes também apresentam uma maior parcela de analfabetos (novamente tanto ANI e AI 

em ambos os anos) do que apresentam os filhos (ver tabela 2.13). Este resultado está de 

acordo com o encontrado quando se avalia o perfil de alfabetização por grupos de idade, pelo 

fato de que se espera que muitos dos filhos estejam no grupo de idade crianças.  
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2.3 Aplicação das Medidas  

 Assim como para a investigação do perfil de alfabetização da população brasileira, 

utiliza-se as PNADs de 1996 e 2006 para a realização do exercício que consiste em aplicar as 

medidas desenvolvidas por Basu e Foster, Valentini, subramanian e a medida tradicional para 

fins de comparação. Novamente se utiliza a população com oito anos ou mais de idade.  

 Para aplicação da medida de Basu e Foster, *L , estipula-se ad hoc um valor para o 

parâmetro da expressão (2.3) assim como os próprios autores fazem em seu exercício. 

Portanto, Supor-se-á que a magnitude da externalidade é 0,5. Já para a aplicação da medida 

sensível a distribuição de Valentini, L
)

, usa-se a função apresentada em (2.8), que é a mesma 

que a autora utiliza em seu trabalho. 

 Em uma primeira análise dos resultados presentes na tabela 2.14, verifica-se que sob a 

ótica de todas as medidas, a alfabetização no Brasil aumentou, em média, ao redor de quatro 

pontos percentuais entre 1996 e 2006. Por exemplo, a medida de alfabetização ajustada para 

externalidades, *R , passou de cerca de 83,00% para 89,00% durante esse período. Verifica-se 

também que as medidas de alfabetização apresentam resultados diferentes entre si (como era 

de se esperar) em ambos os anos, o que dependendo de cada uma pode refletir uma grande 

magnitude das externalidades, grande parcela da população composta de ANI, ou ainda de AI.  

 

Tabela 2.14 – Avaliação da Alfabetização para as Regiões do Brasil sob as Diversas Medidas 1996 e 2006 
(%) 

1996 

Região R Região L (alfa=0,5) Região L^ (alfa=r/n) Região R*=R(1-I) 

Brasil 0,86 Brasil 0,91 Brasil 0,92 Brasil 0,83 

Sudeste 0,92 Sudeste 0,95 Sudeste 0,96 Sudeste 0,91 

Sul 0,92 Sul 0,95 Sul 0,96 Sul 0,91 

Centro-Oeste 0,90 Centro-Oeste 0,94 Centro-Oeste 0,95 Centro-Oeste 0,88 

Norte 0,88 Norte 0,93 Norte 0,94 Norte 0,87 

Nordeste 0,72 Nordeste 0,82 Nordeste 0,82 Nordeste 0,66 

2006 

Região R Região L (alfa=0,5) Região L^ (alfa=r/n) Região R*=R(1-I) 

Brasil 0,90 Brasil 0,94 Brasil 0,95 Brasil 0,89 

Sul 0,95 Sul 0,97 Sul 0,97 Sul 0,94 

Sudeste 0,95 Sudeste 0,97 Sudeste 0,97 Sudeste 0,93 

Centro-Oeste 0,93 Centro-Oeste 0,95 Centro-Oeste 0,96 Centro-Oeste 0,91 

Norte 0,89 Norte 0,94 Norte 0,94 Norte 0,88 

Nordeste 0,81 Nordeste 0,88 Nordeste 0,89 Nordeste 0,78 
             Fonte: Elaboração Própria 

 
 As duas medidas (*L  e L

)
) que captam diretamente a presença de ANI na sociedade, 

apresentam em ambas as simulações resultados superiores ao da medida tradicional para o 
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Brasil. Por exemplo, a medida L
)

 apresenta para 1996 e 2006 uma diferença pouco maior de 

cinco pontos percentuais em relação à medida tradicional, fato que retrata a existência 

considerável de ANI entre os analfabetos. Por outro lado a medida de Subramanian, que como 

já visto, penaliza a presença de AI na sociedade, apresenta valores menores que as demais 

medidas. Contudo, verifica-se que entre 1996 e 2006, a diferença entre a medida tradicional e 

a medida de Subramanian diminui de três pontos percentuais para um ponto percentual, o que 

pode estar indicando uma diminuição da população de AI no Brasil (fato que pode ser 

constatado na tabela 2.2). 

 Ainda com base nos dados presentes na tabela 2.14, verifica-se poucas mudanças nos 

rankings de alfabetização por região quando se aplica as diferentes medidas. As regiões Sul e 

Sudeste aparecem como as que apresentam os melhores resultados sob todas as medidas. A 

região Nordeste do país é a que apresenta entre o período avaliado a maior melhora dos 

indicadores, entretanto, isso se explica pelo fato de que tal região apresenta os piores 

indicadores em ambos os anos. Para fins de comparação, em 1996, pela medida *R , verifica-

se que a alfabetização na região Norte (a primeira a cima da região Nordeste em todos os 

rankings) foi de 87,00% enquanto no Nordeste foi de 66,00%, uma diferença de 21,00%. Em 

2006, tal índice para a região norte foi 88,00% e para a região nordeste 78,00%. Percebe-se 

que ocorreu uma queda de 11,00% na diferença durante o período. A princípio, isso se deve 

em parte a alfabetização de analfabetos isolados na região Nordeste (o que foi constatado na 

seção anterior). 

 Mesmo com essa melhora dos resultados ao longo do período estudado, a região 

Nordeste é a única que apresenta todos os indicadores de alfabetização abaixo dos do Brasil. 

Em princípio este resultado sugere que os esforços de políticas públicas de alfabetização 

devessem ser, em maior parte, direcionados para o Nordeste, pois ainda há a presença 

considerável de pessoas analfabetas nessa região, principalmente AI. 

 Quando se foca a atenção no desempenho dos estados (tabelas 2.15 e 2.16), verifica-se 

que o Distrito Federal é a unidade da federação que apresenta os melhores resultados ao longo 

do tempo para todas as medidas, mantendo-se no mínimo em segundo lugar. Já o pior 

resultado é apresentado pelo Alagoas que se mantém quase sempre na última colocação dos 

diferentes rankings para os dois anos avaliados. 
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Tabela 2.15 - Avaliação da Alfabetização para os Estados e a Unidade da Federação do Brasil sob as 
Diversas Medidas 1996 (%) 

 UF R UF L* (alfa=0.5) UF L^ (alfa=r/n)  UF R*=R(1-I) 

1° Grupo  

DF 0,95 RR 0,97 RR 0,98 RR 0,94 

RR 0,94 DF 0,97 DF 0,98 DF 0,94 

RJ 0,94 RJ 0,97 RJ 0,97 RJ 0,93 

SC 0,94 SC 0,96 SP 0,97 SP 0,93 

RO 0,94 RO 0,96 SC 0,97 RO 0,92 

RS 0,94 SP 0,96 RO 0,97 SP 0,92 

SP 0,93 RS 0,96 RS 0,97 RS 0,92 

AM 0,91 AM 0,95 AM 0,96 AM 0,9 

PR 0,9 PR 0,94 AP 0,95 PR 0,88 

2° Grupo  

MT 0,89 MT 0,94 PR 0,95 MT 0,88 

MS 0,89 MS 0,93 MT 0,94 MS 0,87 

MG 0,89 AP 0,93 MS 0,94 AP 0,87 

GO 0,88 MG 0,93 MG 0,94 MG 0,87 

AP 0,88 PA 0,93 PA 0,94 PR 0,86 

ES 0,87 GO 0,93 ES 0,94 GO 0,86 

PA 0,87 ES 0,93 GO 0,93 ES 0,85 

AC 0,82 AC 0,89 TO 0,9 AC 0,79 

TO 0,81 TO 0,89 AC 0,9 TO 0,78 

3° Grupo 

BA 0,77 BA 0,85 BA 0,86 BA 0,72 

SE 0,76 SE 0,85 SE 0,85 SE 0,71 

PE 0,75 PE 0,84 PE 0,84 PE 0,69 

RN 0,73 RN 0,83 RN 0,83 RN 0,68 

PB 0,7 PB 0,81 PB 0,8 PB 0,64 

CE 0,7 CE 0,8 CE 0,8 CE 0,64 

MA 0,66 MA 0,78 MA 0,77 MA 0,59 

PI 0,65 PI 0,77 PI 0,76 PI 0,57 

AL 0,64 AL 0,75 AL 0,74 AL 0,56 
                     Fonte: Elaboração Própria 

 

 Percebe-se das tabelas 2.15 e 2.16 que os rankings de alfabetização por estados são 

sensíveis as diferentes medidas. Em 1996, por exemplo, do quarto ao sétimo lugar, Santa 

Catarina, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo se revezam ranking a ranking entre essas 

posições. Tal resultado indica diferenças entre os perfis de alfabetização das populações 

desses estados. Pelas informações presentes na tabela 2.15, pode-se dizer que os analfabetos 

do Estado de São Paulo, em geral, estavam em situação melhor, em termos de acesso a 

informações e serviços que requerem alfabetização, do que os analfabetos presentes nos 

outros três. Tal conclusão deriva diretamente do fato de que pelo ranking da medida 

tradicional São Paulo está classificado abaixo dos outros três, mas nos rankings das medidas 

de Valentini e Subramanian São Paulo aparece acima.  
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Tabela 2.16 - Avaliação da Alfabetização para os Estados e a Unidade da Federação do Brasil sob as 
Diversas Medidas 2006 (%) 

 UF R UF L* (alfa=0.5) UF L^ (alfa=r/n) UF R*=R(1-I)  

1° Grupo  

DF 0,97 DF 0,98 DF 0,99 DF 0,96 

RJ 0,96 RJ 0,98 AP 0,98 RJ 0,95 

AP 0,96 AP 0,98 RJ 0,98 AP 0,95 

SC 0,96 SP 0,97 SP 0,98 SP 0,95 

SP 0,95 SC 0,97 SC 0,98 SC 0,95 

RS 0,95 RS 0,97 RS 0,97 RS 0,94 

PR 0,94 PR 0,96 PR 0,97 PR 0,93 

RR 0,93 AM 0,96 RR 0,97 AM 0,92 

AM 0,93 RR 0,96 AM 0,97 RR 0,92 

2° Grupo  

MS 0,92 MS 0,96 MS 0,96 MS 0,91 

MT 0,92 MT 0,95 MT 0,96 MT 0,9 

MG 0,92 MG 0,95 MG 0,96 MG 0,9 

GO 0,91 ES 0,95 ES 0,95 ES 0,9 

ES 0,91 GO 0,95 GO 0,95 GO 0,89 

RO 0,91 RO 0,94 RO 0,95 RO 0,89 

PA 0,88 PA 0,93 PA 0,94 PA 0,86 

TO 0,87 TO 0,92 TO 0,93 TO 0,84 

AC 0,84 AC 0,9 AC 0,91 AC 0,81 

3° Grupo 

SE 0,84 BA 0,9 BA 0,9 SE 0,8 

BA 0,83 PE 0,9 PE 0,9 BA 0,8 

PE 0,83 SE 0,9 SE 0,9 PE 0,8 

CE 0,81 CE 0,89 CE 0,9 CE 0,78 

RN 0,8 RN 0,88 RN 0,89 RN 0,77 

PB 0,79 PB 0,87 PB 0,88 PB 0,76 

MA 0,79 MA 0,87 MA 0,88 MA 0,75 

AL 0,76 PI 0,85 PI 0,86 PI 0,72 

PI 0,76 AL 0,85 AL 0,85 AL 0,71 
                     Fonte: Elaboração Própria 

 

 É importante dizer que as mudanças que ocorrem nos rankings são apenas de algumas 

posições. Se os estados fossem divididos em três grupos de mesmo tamanho de acordo com 

suas respectivas classificações, constatar-se-ia que em geral eles não transitam entre os grupos 

(as tabelas 2.15 e 2.16 apresentam essa divisão). Em parte, isso deriva do fato de que quanto 

maior (menor) a proporção de pessoas alfabetizadas na população, maiores (menores) são as 

chances dos analfabetos conviverem com ao menos uma pessoa alfabetizada. Dessa forma, os 

estados que possuem taxas de alfabetização usual maiores (menores), são, via de regra, 

aqueles que apresentam os melhores (piores) resultados quando se aplica as demais medidas, 

uma vez que a presença de AI tende a ser menor (maior). Um olhar atento sob as tabelas 2.15 

e 2.16 permite esta constatação. 

 Os resultados obtidos das aplicações das medidas estão de acordo com os que foram 

encontrados das aplicações já realizadas para outros países. O fato dos rankings de 

alfabetização se revelarem sensíveis a diferentes medidas indica que há estados em que a 
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distribuição da alfabetização na sociedade é pior do que em outros. Isto posto, espera-se que 

políticas públicas orientadas para alfabetização sejam direcionadas para os estados com os 

piores resultados nas medidas que levem em conta as externalidades da alfabetização e a 

presença de AI, pois dessa forma se tem a possibilidade de melhora do bem-estar da 

sociedade com a alfabetização de AI e criação de novas externalidades. 

 Por fim, constata-se das tabelas 2.15 e 2.16 que os estados que apresentam os piores 

resultados são os da região Nordeste. Tal fato confirma as evidências encontradas na 

investigação do perfil de alfabetização e na aplicação das medidas por regiões.  
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3 Avaliação Empírica da Existência de Externalidades da Alfabetização 

 Este capítulo estuda a existência de externalidades da alfabetização dentro dos 

domicílios brasileiros presentes no Censo de 2000. O teste de avaliação das externalidades da 

alfabetização já foi realizado por alguns autores para outros países.  

 Basu, Narayan e Ravallion (2001) com dados do Household Expenditure Survey de 

Bangladesh 1995-1996 investigam se a produtividade no trabalho de chefes de família 

analfabetos é influenciada positivamente pela alfabetização de demais membros. Eles 

verificam se variáveis dummies para o fato de haver ou não ao menos um alfabetizado na 

família são significantes nas regressões que avaliam os fatores que determinam salários de 

chefes de família analfabetos.  

 Os autores ressalvam que de acordo com a literatura existente sobre a equação salários 

e educação, existe a possibilidade de que a extensão da escolaridade dentro da família seja 

passível de escolha por parte do trabalhador analfabeto. A idéia é que quanto maior o salário 

do trabalhador analfabeto, maior é a liberdade que ele tem para optar por um nível maior de 

educação para a sua família. Se isso ocorre de fato, os resultados da regressão de salários 

desse trabalhador contra alfabetização dos demais membros estariam viesados se estimados 

pelo modelo clássico de mínimos quadrados ordinários (MQO). Para tratar este problema os 

autores utilizam testes de robustez para os parâmetros estimados através da seleção de 

diferentes amostras. 

Basu, Narayan e Ravallion constatam que a presença de indivíduos alfabetizados 

dentro da unidade familiar está associada a salários mais altos para os indivíduos analfabetos 

(tanto para homens quanto para mulheres). Por exemplo, homens casados do setor urbano e 

do setor rural (não ligados a atividade agrária) recebem até 15,00% a mais quando têm na 

família ao menos um membro alfabetizado.  

 Gibson (2001) através da utilização de dados de Papua-Nova Guiné avalia o impacto 

da alfabetização de adultos em medidas de peso e saúde de crianças de zero a cinco anos de 

idade. A análise dos resultados revelou que os coeficientes associados às variáveis que 

representavam as externalidades da alfabetização se mostraram estatisticamente significantes 

e robustos sendo, portanto, a alfabetização dos pais positiva para a saúde dos filhos. O autor 

também constata que a grandeza da externalidade responde as diferenças de gênero dos 

alfabetizados. Como era de se esperar, com base na maior parte dos trabalhos existente sobre 

o tema, os coeficientes estimados para a alfabetização da mãe são maiores dos que os 
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estimados para a alfabetização dos pais. Contudo, a hipótese nula de que os coeficientes que 

representam as variáveis de gênero diferentes sejam iguais ( fm αα = ) não foi rejeitada, fato 

que segundo o autor, deixa o tópico aberto para futuros trabalhos. 

 Já Almeyda-Duran (2005) com base na hipótese de que as externalidades da 

alfabetização não se restringem apenas à unidade domiciliar, mas também a redes mais 

amplas de contato social, avaliou o impacto da alfabetização de adultos, não-pais, em 

indicadores de saúde das crianças da Índia com dados da National Family Health Survey 

1998-99. Da aplicação de regressões de cross-sections e testes de robustez para a possível 

endogeneidade das equações, as evidências encontradas sugerem que a alfabetização de 

mulheres impacta positivamente a saúde de crianças com pais analfabetos, enquanto a 

alfabetização dos homens não se revela significante.  

 Após essa apresentação dos principais estudos que visaram avaliar a existência e 

magnitude das externalidades da alfabetização, cabe fazer alguns comentários sobre o que 

será feito nas seções a seguir deste estudo. Primeiramente, avaliar-se-á as externalidades da 

alfabetização na direção dos filhos para os pais. Como dito na introdução e visto no capítulo 

anterior, busca-se evidências nessa direção, pois para o Brasil a alfabetização entre as crianças 

e jovens está mais difundida do que entre adultos e velhos. Dessa forma, espera-se avaliar se 

pais analfabetos se beneficiam, em termos de rendimento do trabalho principal (proxy de 

produtividade) e de participação na PEA, da alfabetização dos filhos.  

É importante salientar que o estudo das externalidades da alfabetização na direção dos 

filhos para os pais também é motivado pelo uso da metodologia adotada. Como consta na 

literatura, as estimações de equações que relacionam características de produtividade 

(salários) de um indivíduo com a educação de sua família estão sujeitas aos obstáculos 

impostos pela causalidade reversa. Ao se restringir o estudo na direção dos filhos para os pais, 

a disponibilidade de informações referentes ao ambiente educacional permite a 

instrumentalização da alfabetização das crianças. Sendo assim, este objeto de estudo permite 

uma contribuição metodológica ao debate de externalidades da alfabetização e uma checagem 

aos resultados já obtidos por MQO.  

Isto posto, as seções a seguir trazem descrições das seleções amostrais realizadas e 

discutem a aplicação do método usual de mínimos quadrados ordinários (MQO) e do método 

dos momentos generalizados (MMG) com variáveis instrumentais. Para cada método, 

apresenta-se os resultados encontrados. Discute-se os possíveis problemas existentes na 

estimação da equação de rendimentos de um indivíduo contra a extensão da educação na sua 
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família por MQO e as razões pelas quais se espera que tais problemas sejam contornados 

através do uso do MMG variáveis instrumentais.  

3.1 Seleções Amostrais e Estratégia Empírica 

 Para avaliar a existência de externalidades da alfabetização no Brasil, utiliza-se, como 

já dito, informações dos domicílios presentes no censo demográfico de 2000. Primeiramente, 

para introduzir o debate e buscar evidências preliminares, seleciona-se aqueles domicílios que 

tenham apenas pai, mãe e filhos, sendo que os dois primeiros são necessariamente analfabetos 

com mais de dezoito anos de idade. A idéia é a realização de um exercício similar ao que já 

consta na literatura (ver Basu, Narayan e Ravallion (2001)).  Isto posto, almeja-se, tanto para 

os pais quanto para as mães, estimar, separadamente, as seguintes equações:  

 

iiiiii XPFAw εβα ++= 'ln                                                                                                   (3.1) 

e 

iiiiii XPFAobPEA υδγ ++= 'Pr .                                                                                        (3.2) 

 

onde iwln  é o logaritmo do rendimento bruto do trabalho principal do indivíduo i , 

iobPEAPr é a probabilidade do indivíduo i  estar na PEA e iPFA é uma variável dummy que 

representa o fato de haver no domicilio do indivíduo i  ao menos um filho alfabetizado. Além 

disso, iX  tem as variáveis que podem influenciar rendimentos oriundos do trabalho e a 

probabilidade dos pais participarem do mercado de trabalho. Em geral tais variáveis são 

controles para setor de localização do domicilio (urbano ou rural), localização geográfica do 

domicílio (estados) e características do indivíduo i  (cor, gênero, idade e idade ao quadrado). 

As dummies de localização do domicílio e de cor assumem valores iguais a um se forem 

respectivamente domicílio localizado no setor urbano e branco.  

Em seguida, visando detalhar os testes e o estudo do viés de gênero e possíveis 

diferenças existentes entre retorno para os pais da alfabetização de diferentes filhos, faz-se 

outras duas seleções amostrais similares à descrita acima só que restritas a outros dois fatos. 

Primeiro, uma das seleções terá apenas domicílios com pais e mães analfabetos com dois 

filhos entre sete a quinze anos de idade, enquanto a outra seleção terá domicílios com pais e 

mães analfabetos com três filhos também entre sete a quinze anos de idade. Faz-se duas 

seleções com números diferentes de filhos por domicilio como uma forma de checagem da 
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robustez dos resultados que serão encontrados. Além disso, tal fato permite avaliar se a 

alfabetização de diferentes filhos de acordo com idade impacta as variáveis dependentes do 

pai e da mãe, e se impactar, pode-se também avaliar se há diferenças na magnitude das 

externalidades de acordo com a ordem de nascimento.  

 Segundo, aqueles domicílios com filhos que quando tinham sete anos de idade 

residiram no exterior são excluídos das amostras. Tal medida é adotada para que exatamente 

as mesmas seleções amostrais sejam utilizadas para a aplicação das distintas metodologias 

adotadas.4 

 Para os domicílios contidos nas duas seleções amostrais descritas acima se estima, 

tanto para o pai quanto para a mãe, as seguintes equações: 
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                                                                                             (3.3) 
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.                                                                                   (3.4) 

 

onde jiAF  é uma dummy igual a um se o j -ésimo filho do indivíduo i for alfabetizado e igual 

a zero caso não for. As variáveis características dos filhos gênero e cor também são iteradas 

com as dummies de alfabetização. A matriz de controles iX  de (3.3) e (3.4) é a mesma de 

(3.1) e (3.2) acrescida de controles para características dos filhos (gênero, cor, idade e idade 

ao quadrado). Dessa forma, o impacto da alfabetização dos filhos na variação do rendimento e 

na probabilidade de fazer parte da PEA dos pais é dado pelas derivadas parciais das equações 

(3.3) e (3.4). Por exemplo, se o objetivo é avaliar se a alfabetização do segundo filho (homem 

e branco) exerce alguma influencia na variação do rendimento da mãe, deve-se analisar 

conjuntamente os coeficientes dummy de alfabetização do segundo filho com os coeficientes 

das iterações alfabetização e gênero e alfabetização e cor do segundo filho. 

 

 

 

                                                 
4 Na seção em que se apresenta os instrumentos que serão utilizados para a alfabetização dos filhos fica claro a 
necessidade do uso desse critério de exclusão. 
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3.2 Resultados das Estimações por Mínimos Quadrados Ordinários  

 A tabela 3.1 abaixo apresenta o resultado da primeira seleção amostral retirada do 

censo de 2000, enquanto a tabela 3.2 informa as estatísticas descritivas das variáveis que 

serão utilizadas nas estimações das equações (3.1) e (3.2). Da análise da tabela 3.1, constata-

se que a seleção amostral que seleciona domicílios com pais analfabetos e qualquer número 

de filhos é de 167.588 domicílios, o que representa 3,16% do total do Censo. Já a tabela 3.2 

revela que 72,00% dos domicílios presentes na seleção amostral têm ao menos um filho 

alfabetizado. Além disso, dos indivíduos presentes nessa seleção amostral e que tem 

informações referentes à participação no mercado de trabalho no censo de 2000, 72,00% dos 

pais e 19,00% das mães participam da PEA.  

 

Tabela 3.1 -- Domicílios com Chefes Analfabetos com dezoito anos ou mais de idade, Cônjuges 
Analfabetos e Filhos*  

Seleção Amostral Domicílios % do Total 

Total de Domicílios 5.304.711 100,00 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos 696.813 13,14 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos e com Cônjuges Analfabetos 299.207 5,64 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos, Cônjuges Analfabetos e com Filhos(*) 167.588 3,16 

       Fonte: Censo 2000. Nota: Não há outros parentes e agregados no domicilio. 

 

Tabela 3.2 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Domicílios Remanescentes da Primeira Seleção 
Amostral. 

 
Variáveis 

Pai Mãe 

Obs Média Desv. Pad. Min.  Máx. Obs Média Desv. Pad. Min.  Máx. 

lnRenda 98390 4,86 0,77 0,69 10,13 22989 4,34 0,88 0,00 8,52 

Prob. Econ. Ativo 132941 0,72 0,44 0,00 1,00 141205 0,19 0,40 0,00 1,00 

Pelo menos 1 filho alfb. 167588 0,72 0,45 0,00 1,00 167.588 0,72 0,45 0,00 1,00 

Idade 167588 48,87 14,72 18,00 111,00 167588 43,49 13,65 18,00 130,00 

(Idade)^2 167588 2604,70 1526,58 324,00 12321,00 167588 2077,33 1288,69 324,00 16900,00 

Branco 167588 0,28 0,45 0,00 1,00 167588 0,29 0,46 0,00 1,00 

Dom. Setor Urbano 167588 0,40 0,49 0,00 1,00 167588 0,40 0,49 0,00 1,00 

Norte 167588 0,09 0,28 0,00 1,00 167588 0,09 0,28 0,00 1,00 

Nordeste 167588 0,64 0,48 0,00 1,00 167588 0,64 0,48 0,00 1,00 

Sul 167588 0,05 0,22 0,00 1,00 167588 0,05 0,22 0,00 1,00 

Centro Oeste 167588 0,04 0,20 0,00 1,00 167588 0,04 0,20 0,00 1,00 
Fonte: Censo 2000.  
 

 Os resultados das estimações das equações (3.1) e (3.2) estão presentes na tabela 3.3 

abaixo. As evidências indicam haver correlação entre a presença de ao menos um filho 

alfabetizado no domicilio com o logaritmo do rendimento e a probabilidade de participação da 

população economicamente ativa dos pais. As colunas Rendimento se referem aos resultados 



36 
 

da estimação de (3.1), enquanto PEA/MQO e PEA/Probit se referem às estimações de (3.2) 

por MQO e Probit respectivamente.5 

 

                         Tabela 3.3 – Resultados das Estimações das Equações (3.1) e (3.2) 

Variáveis 

Pai Mãe 

Rendimento PEA Rendimento PEA 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Pelo menos 1 filho 
alfb. 

0,108*** 0,029*** 0,138*** 0,070*** 
(0,006) (0,003) (0,014) (0,003) 

Idade 
0,009*** 0,021*** 0,013*** 0,006*** 
(0,001) (0,000) (0,003) (0,000) 

(Idade)^2 
-0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Branco 
0,062*** -0,015*** 0,045*** -0,026*** 
(0,005) (0,002) (0,012) (0,002) 

Dom. Setor Urbano 
0,178*** -0,031*** 0,279*** 0,088*** 
(0,005) (0,002) (0,011) (0,002) 

Obs. 98.390 132.941 22.989 141.205 
                               Fonte: Elaboração própria. Nota: Outros controles utilizados nas estimações de (3.1) e (3.2) são as 
                               variáveis dummies de estados.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
 

 Das estimativas de (3.1), os resultados sugerem que os pais que tem ao menos um 

filho alfabetizado no domicilio (pais ANI) ganham (em termos de rendimento do trabalho 

principal) 10,80% a mais do que aqueles que não possuem nenhum filho alfabetizado (pais 

AI). Já as mães que possuem ao menos um filho alfabetizado (mães ANI) recebem 13,80% a 

mais do que aquelas que não têm nenhum filho alfabetizado (mães ANI). Tais estimativas são 

significantes a 1,00%. 

 Em termos da probabilidade de participação na PEA, também se encontra correlações 

positivas. Pelo modelo de probabilidade linear, pais que tem ao menos um filho alfabetizado 

apresentam uma probabilidade superior de 2,90% de serem da PEA do que aqueles pais que 

são AI. Já para as mães tal estimativa é de 7,00%.  

Os resultados das estimações de (3.1) e (3.2), embora tenham caráter preliminar, estão 

de acordo com os existentes na literatura ao encontrarem sinais de existência de 

externalidades da alfabetização dentro dos domicilios. O seguimento do trabalho com as 

outras seleções amostrais permitirá uma melhor investigação a cerca da existência dessas 

externalidades. 

 A seleção amostral que contém domicílios com pai e mãe analfabetos e dois filhos 

com idades diferentes entre sete e quinze anos representa 0,11% do total dos domicílios 

                                                 
5 Estima-se (2) também por Probit como método de checagem de robustez dos resultados. 
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presentes no Censo de 2000 (tabela 3.4 abaixo). Destes domicílios em 80,00% o primeiro 

filho é alfabetizado, enquanto em 60,00% o segundo filho é (tabela 3.5). 

 

Tabela 3.4 -- Domicílios com Chefes Analfabetos com dezoito anos ou mais de idade, Cônjuge Analfabetos 
e com dois filhos. 

Seleção Amostral Domicílios % do Total 

Total de Domicílios 5.304.711 100,00 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos 696.813 13,14 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos e com Cônjuges Analfabetos 299.207 5,64 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos, Cônjuges Analfabetos e com Filhos(*) 169.058 3,19 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos e com 2 Filhos entre 7 a 15 anos de idade(*) 

6.072 0,11 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos, e com 2 Filhos entre 7 a 15 anos de idade com idades diferentes(*) 

6.046 0,11 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos, com 2 Filhos entre 7 a 15 anos de idade com idades diferentes e que nenhum dos 
filhos tenha morado no exterior quando tinha 7 anos(*) 

6.008 0,11 

      Fonte: Censo 2000. Nota: Não há outros parentes e agregados no domicilio. 

 
             Tabela 3.5 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Domicílios Remanescentes 

Variáveis 
Pai Mãe 

Obs Média Desv. Pad. Min. Máx. Obs Média Desv. Pad. Min. Máx. 

lnRenda 3913 4,90 0,75 2,08 8,99 1168 4,40 0,83 1,61 7,82 

PEA 4874 0,81 0,39 0,00 1,00 5167 0,28 0,45 0,00 1,00 

1° Filho Alfab. 6008 0,80 0,40 0,00 1,00 6008 0,80 0,40 0,00 1,00 

2° Filho Alfab. 6008 0,60 0,49 0,00 1,00 6008 0,60 0,49 0,00 1,00 

Idade 1° Filho 6008 12,53 2,00 8,00 15,00 6008 12,53 2,00 8,00 15,00 

Idade 2°Filho 6008 9,67 1,99 7,00 14,00 6008 9,67 1,99 7,00 14,00 

1° Filho Homem 6008 0,54 0,50 0,00 1,00 6008 0,54 0,50 0,00 1,00 

2° Filho Homem 6008 0,51 0,50 0,00 1,00 6008 0,51 0,50 0,00 1,00 

1° Filho Alfab.e Homem 6008 0,41 0,49 0,00 1,00 6008 0,41 0,49 0,00 1,00 

2° Filho Alfab.e Homem 6008 0,28 0,45 0,00 1,00 6008 0,28 0,45 0,00 1,00 

Idade 6008 44,96 11,70 18,00 94,00 6008 39,68 8,79 18,00 117,00 

Branco 6008 0,26 0,44 0,00 1,00 6008 0,28 0,45 0,00 1,00 

Setor Urbano 6008 0,46 0,50 0,00 1,00 6008 0,46 0,50 0,00 1,00 

Região Norte 6008 0,08 0,26 0,00 1,00 6008 0,08 0,26 0,00 1,00 

Região Nordeste 6008 0,66 0,47 0,00 1,00 6008 0,66 0,47 0,00 1,00 

Região Sul 6008 0,05 0,22 0,00 1,00 6008 0,05 0,22 0,00 1,00 

Região Centro-Oeste 6008 0,05 0,22 0,00 1,00 6008 0,05 0,22 0,00 1,00 
             Fonte: Censo 2000.  

 

As estimativas de (3.3) e (3.4) para essa seleção amostral (presentes na tabela 3.6 

abaixo) indicam que se há externalidades apenas os pais se beneficiam. Em termos de 

rendimento, pais analfabetos que tem o primeiro filho alfabetizado recebem 8,90% a mais do 

que aqueles que não o tem, enquanto pais que possuem o segundo filho alfabetizado recebem 

8,20% a mais. Os resultados indicam ausência de viés de gênero uma vez que os coeficientes 

estimados para as dummies de gênero não são signficantes. Em relação à probabilidade de 
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participação na população economicamente ativa, apenas a alfabetização do 1° filho é 

relevante para o pai, com uma estimativa positiva de 5,30% significante a 5,00%.  

 

Tabela 3.6 – Resultados das Estimações por MQO das equações (3.3) e (3.4) para domicílios com três 
filhos. 

Variáveis 

Pai Mãe 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Alfb. 1° Filho 
0,089*  0,053**  0,073  0,015  

(0,050)  (0,024)  (0,102)  (0,028)  

Alfb. 2° Filho 
 0,082**  0,006  0,121  0,032 

 (0,037)  (0,018)  (0,077)  (0,021) 

1° Filho Homem 
0,008  0,006  -0,152  -0,023  

(0,053)  (0,025)  (0,112)  (0,029)  

1° Filho Homem 
e Alfb. 

0,025  -0,006  0,100  0,012  

(0,058)  (0,027)  (0,121)  (0,032)  

2° Filho Homem 
 -0,013  0,009  -0,047  0,023 

 (0,035)  (0,017)  (0,074)  (0,020) 

2° Filho Homem 
e Alfb.. 

 0,005  -0,029  -0,043  -0,040 

 (0,045)  (0,021)  (0,091)  (0,025) 

Obs. 3.913 3.913 4.874 4.874 1.168 1.168 5.167 5.167 

Fonte: Elaboração Própria. Nota: Outros controles são dummies de estado, localização do domicilio e 
características dos pais e dos filhos (cor, idade e idade ao quadrado). *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
 
 Dá análise dos dados presentes na tabela 3.7 abaixo, constata-se que a terceira seleção 

amostral contém apenas 3.395 domicílios, o que representa 0,06% do total dos presentes no 

censo populacional de 2000.  Destes 3.395, apenas 387 (11,40%) não tem nenhum filho 

alfabetizado. Já a tabela 3.8 informa que 83,00% dos domicílios remanescentes têm o 

primeiro filho alfabetizado, 73,00% o segundo e 48,00% o terceiro. 

 

Tabela 3.7 - Domicílios com Chefes Analfabetos com 18 anos ou mais de idade, Cônjuges Analfabetos e 3 
Filhos 

Seleção Amostral Domicílios % do Total 

Total de Domicílios 5.304.711 100,00 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos 696.813 13,14 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos e com Cônjuges Analfabetos 299.207 5,64 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos, Cônjuges Analfabetos e com Filhos(*) 169.058 3,19 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos e com 3 Filhos entre 7 a 15 anos de idade(*) 

3.725 0,07 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos, e com 3 Filhos entre 7 a 15 anos de idade com idades diferentes(*) 

3.421 0,06 

Domicílios com Chefes Homens Analfabetos com mais de 18 anos, Cônjuges Analfabetos com 
mais de 18 anos, com 3 Filhos entre 7 a 15 anos de idade com idades diferentes e que nenhum dos 
filhos tenha morado no exterior quando tinha 7 anos(*) 

3.395 0,06 

      Fonte: Censo 2000. Nota: Não há outros parentes e agregados no domicilio. 
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Tabela 3.8 - Estatísticas Descritivas das Variáveis dos Domicílios Remanescentes da Seleção amostral 

 
Variáveis 

Pai Mãe 

Obs. Média Desv. Pad. Min. Max. Obs. Média Desv. Pad. Min Max 

lnRenda 3395 4,85 0,76 1,61 8,29 680 4,34 0,81 1,61 6,80 

PEA 3395 0,84 0,36 0,00 1,00 2862 0,28 0,45 0,00 1,00 

1° Filho Alfab. 3395 0,83 0,37 0,00 1,00 680 0,87 0,34 0,00 1,00 

2° Filho Alfab. 3395 0,73 0,44 0,00 1,00 680 0,79 0,41 0,00 1,00 

3° Filho Alfab. 3395 0,48 0,50 0,00 1,00 680 0,55 0,50 0,00 1,00 

Idade 1° Filho 3395 13,25 1,53 9,00 15,00 680 13,40 1,46 9,00 15,00 

Idade 2°Filho 3395 11,09 1,62 8,00 14,00 680 11,21 1,60 8,00 14,00 

Idade 3° Filho 3395 8,74 1,55 7,00 13,00 680 8,85 1,59 7,00 13,00 

1° Filho Homem 3395 0,55 0,50 0,00 1,00 680 0,50 0,50 0,00 1,00 

2° Filho Homem 3395 0,52 0,50 0,00 1,00 680 0,50 0,50 0,00 1,00 

3° Filho Homem 3395 0,53 0,50 0,00 1,00 680 0,54 0,50 0,00 1,00 

1° Filho Alfab.e Homem 3395 0,43 0,50 0,00 1,00 680 0,41 0,49 0,00 1,00 

2° Filho Alfab.e Homem 3395 0,35 0,48 0,00 1,00 680 0,36 0,48 0,00 1,00 

3° Filho Alfab.e Homem 3395 0,22 0,42 0,00 1,00 680 0,27 0,44 0,00 1,00 

Idade 3395 41,52 8,69 20,00 79,00 680 37,39 6,95 20,00 72,00 

Branco 3395 0,25 0,43 0,00 1,00 680 0,26 0,44 0,00 1,00 

Setor Urbano 3395 0,43 0,50 0,00 1,00 680 0,52 0,50 0,00 1,00 

Região Norte 3395 0,08 0,27 0,00 1,00 680 0,06 0,24 0,00 1,00 

Região Nordeste 3395 0,67 0,47 0,00 1,00 680 0,64 0,48 0,00 1,00 

Região Sul 3395 0,03 0,16 0,00 1,00 680 0,05 0,21 0,00 1,00 

Região Centro-Oeste 3395 0,06 0,23 0,00 1,00 680 0,05 0,22 0,00 1,00 
     Fonte: Censo 2000.  

 
 Para essa seleção amostral os resultados das estimações de (3.3) e (3.4) estão presentes 

na tabela 3.9. As estimações indicam que pais que têm o primeiro o e último filho 

alfabetizados recebem em termos de rendimento, com tudo ou mais constante, 18,20% e 

8,50% a mais do que pais que não os têm (estimativas significantes a 5,00% e a 10,00% 

respectivamente). Percebe-se que a alfabetização do primeiro filho gera, com tudo ou mais 

constante, uma variação de aproximadamente dez pontos percentuais a mais do que a 

alfabetização do último filho. Destaca-se aqui, o resultado curioso da alfabetização do último 

filho ser significante e a do filho do meio não ser. Constata-se também que não há sinais de 

viés de gênero.  

 Já para a probabilidade de participação na PEA, apenas a alfabetização do primeiro 

filho parece gerar algum beneficio pai. O coeficiente estimado para a alfabetização do 

primeiro filho é de 6,70% significante a 5,00%. Mais uma vez, os resultados indicam que não 

há viés de gênero dos filhos no compartilhamento das externalidades da alfabetização com o 

pai, pois os coeficientes associados às varáveis de gênero são estatisticamente insignificantes. 

 Já para as mães, em termos de rendimento as evidências são fracas, assim como, são 

na seleção amostral de dois filhos (fato que pode estar indicando ausência de externalidades 
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da alfabetização dos filhos para as mães em termos de salários). As estimativas indicam que 

apenas a alfabetização do filho do meio é significante a 10,00%. Resultado pouco intuitivo.  

 Entretanto, para a probabilidade de participação na PEA as alfabetizações dos três 

filhos se revelaram importantes e positivas para as mães. Os coeficientes estimados são de 

9,40%, 9,30% e 7,90%, para primeiro, segundo e terceiro filho respectivamente (todos 

significantes a 1,00%). Percebe-se que as magnitudes das externalidades são decrescentes de 

acordo com a ordem de nascimento dos filhos. 

 Os resultados obtidos apontam claramente que a alfabetização do primeiro filho é a 

que parece ser a mais importante para os pais. Em geral, mesmo quando as alfabetizações dos 

demais filhos se revelam estatisticamente significantes, os coeficientes estimados para a 

variável alfabetização do primeiro filho é maior do que os estimados para as variáveis de 

alfabetização dos demais filhos.  
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Tabela 3.9 – Resultados das Estimações por MQO das equações (3.3) e (3.4) para domicílios com três filhos. 

Variáveis 

Pai Mãe 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1° filho 2° filho 3° filho 1° filho 2° filho 3° filho 1° filho 2° filho 3° filho 1° filho 2° filho 3° filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Alfb. 1° Filho 0,182**   0,067**   0,054   0,094**   

 (0,075)   (0,032)   (0,160)   (0,042)   

Alfb. 2° Filho  0,072   0,029   0,239*   0,093***  

  (0,057)   (0,025)   (0,123)   (0,033)  

Alfb. 3° Filho   0,085*   0,023   0,114   0,079*** 

   (0,049)   (0,021)   (0,096)   (0,028) 

1° Filho Homem -0,032   0,042   -0,075   0,060   

 (0,079)   (0,034)   (0,170)   (0,043)   

1° Filho Homem e Alfb. 0,028   -0,032   0,159   -0,104**   

 (0,085)   (0,037)   (0,180)   (0,047)   

2° Filho Homem  -0,018   0,029   0,213*   0,011  

  (0,059)   (0,026)   (0,128)   (0,033)  

2° Filho Homem e Alfb.  0,020   -0,033   -0,206   -0,039  

  (0,068)   (0,030)   (0,143)   (0,039)  

3° Filho Homem   -0,010   0,048***   0,055   0,040* 

   (0,041)   (0,018)   (0,085)   (0,023) 

3° Filho Homem e Alfb.   0,054   -0,021   -0,041   -0,035 

   (0,059)   (0,026)   (0,113)   (0,033) 

obs 2.295 2.295 2.295 2.726 2.726 2.726 680 680 680 2.862 2.862 2.862 

                Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado, localização do domicilio e características dos pais e dos filhos (cor, idade e idade ao quadrado). *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
 

 
 

 

 

 



42 
 

Com algumas especificidades, pode-se dizer que foi encontrada certa correlação entre 

a alfabetização dos filhos (principalmente a do primeiro) e variações de renda e probabilidade 

de participação no mercado de trabalho dos pais (principalmente o pai). Tais estimativas estão 

de acordo com as evidências encontradas nos trabalhos já realizados na literatura, 

principalmente, em relação ao sinal dos coeficientes estimados (sempre positivos). Entretanto, 

é preciso interpretar estes resultados com atenção e cuidado. 

No caso do objeto de avaliação deste estudo pode se pensar que a alfabetização dos 

filhos é função do nível de renda dos pais ou da participação dos mesmos no mercado de 

trabalho. Se tal suposição é verdade, tem-se caracterizado o clássico problema de causalidade 

reversa já apresentado. 

  Os mecanismos pelos quais a causalidade reversa pode ocorrer no problema de 

avaliação das externalidades intradomiciliares da alfabetização são muitos, indo desde 

preferências dos pais em relação à educação dos seus filhos quanto a normas sociais que 

influenciam o nível de escolaridade. Por exemplo, pais que tenham preferências em prol da 

educação dos filhos em detrimento a outros bens e serviços podem optar por gastar mais com 

educação à medida que seus salários aumentem. Dessa forma, a probabilidade dos filhos 

serem alfabetizados é afetada positivamente pela variação do nível de renda dos pais. Isto 

posto, na presença de causalidade reversa, os estimadores de MQO poderiam estar 

positivamente viesados, superestimando os efeitos da alfabetização dos filhos nas variáveis 

dependentes dos pais. 

Outro problema que deve ser citado porque também é capaz de viesar os estimadores 

de MQO e prejudicar a interpretação e significância das estimativas, é a omissão de variáveis 

importantes que podem influenciar tanto variações no nível de renda dos pais quanto à 

alfabetização dos filhos. Mais uma vez preferências da família quanto à educação, normas 

sociais e atributos pessoais não-cognitivos (e não identificados) dos pais podem prejudicar a 

identificação da relação causal e magnitude dos efeitos caso existam. Há também variáveis 

que afetam tanto o rendimento dos pais quanto a alfabetização dos filhos e que se não 

utilizadas como controles nas regressões podem afetar negativamente as propriedades 

desejáveis dos estimadores de MQO. Um exemplo para essas variáveis é o nível de renda per 

capita dos municípios e regiões, uma vez que pode influenciar positivamente a média de 
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salários e a oferta educacional local, que por sua vez podem desempenhar papel positivo na 

determinação dos rendimentos dos pais e na probabilidade de alfabetização das crianças.6  

 É importante ressaltar que os resultados diferentes encontrados nas seleções amostrais 

de dois e três filhos também podem estar influenciados pelo viés de variáveis omitidas. Como 

o tamanho da família é uma variável que pode ser determinada por preferências dos pais, 

influências culturais, etc., a não modelagem desses elementos pode perturbar a precisão e 

significância das estimações. Pode-se pensar que na presença de salários maiores pais que 

tenham preferências em prol da educação podem optar por ter um filho a mais, uma vez que 

terão condições de educá-lo. 

Tendo esses problemas em mente, a adoção de estratégias que visam corrigi-los se 

torna uma condição necessária para checar a robustez dos resultados obtidos das estimações 

das equações (3.3) e (3.4) por MQO. Portanto, a seção seguinte discorre sobre o uso de 

variáveis instrumentais para a alfabetização dos filhos. Em síntese, a adoção de variáveis 

instrumentais visa solucionar o problema de causalidade reversa e suas implicações negativas 

para a avaliação das externalidades da alfabetização. 

3.3 Variáveis Instrumentais para Avaliação das Externalidades 

 Diante do potencial problema de causalidade reversa existente na estimação das 

equações que relacionam rendimentos dos pais contra a alfabetização dos filhos, busca-se 

solução através da utilização de variáveis que representam o ambiente educacional como 

instrumentos para a alfabetização dos filhos. Adota-se a oferta de escolas e professores de 

primeiro grau por mil crianças no município em que os filhos estavam quando tinham sete 

anos de idade.  

 A utilização dessas variáveis se sustenta basicamente nos pressupostos de 

exogeneidade do instrumento em relação à variável dependente e na correlação do 

instrumento com a variável dependente. A idéia é que a decisão das quantidades que serão 

ofertadas de escolas e professores seja de caráter político exógeno, de tal forma que ela não 

seja afetada pelo nível de renda dos pais e também não o afete diretamente. Entretanto, tal 

decisão política exógena que influencia o ambiente educacional deve estar correlacionado 

com a probabilidade de alfabetização dos filhos. Em outras palavras, supõe-se que a variação 

                                                 
6 Espera-se que a utilização de dummies de estados capte características econômicas (PIB per capita, 
especificidades do mercado de trabalho, etc) dos municípios e regiões. Entretanto, na seção de checagem da 
robustez dos resultados obtidos serão utilizadas informações do PIB per capita de 1991 dos municípios. 
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dos rendimentos dos pais em nada influencia a quantidade ofertada de escolas e professores 

de primeiro grau nos municípios em que residem e que tais quantidades ofertadas são 

correlacionadas com a alfabetização dos seus filhos. Dessa forma, as condições de momento 

dos instrumentos com os termos de erro das equações (3.3) e (3.4) necessárias para a 

estimação pelo método MMG seriam satisfeitas, e os estimadores de MMG com variáveis 

instrumentais seriam não-viesados. As seleções amostrais para a realização desse experimento 

são as mesmas utilizadas para as estimações por MQO para fins de comparação dos resultados 

obtidos. 

 Entretanto, é preciso estar ciente de que os instrumentos que serão adotados podem ter 

sua validade (em termos de exogeneidade) posta em dúvida por vários razões. Por exemplo, 

pais podem optar por migrarem para municípios em que a oferta de serviços de educação é 

maior, o que acabaria afetando o pressuposto de exogeneidade do instrumento. Além disso, 

não seria equivocado pensar que em municípios onde a renda per capita e a média salarial são 

maiores, a arrecadação de impostos pode também ser mais elevado e ter como conseqüência 

maior oferta de serviços educacionais públicos.  

 Para a construção dos instrumentos foram utilizados os Censos Escolares de 1995 a 

2000 (fonte dos dados referentes aos números de escolas e professores), além dos Censos 

demográficos de 1991 e 2000. Destes dois últimos foram retiradas informações sobre a 

população de crianças de sete a quinze anos e também sobre características sócio-econômicas 

dos municípios. Com base na evolução da população de crianças de sete a quinze anos por 

municipio entre 1991 e 2000, gerou-se para o período de 1992 a 1999 as populações anuais de 

crianças de sete a quinze anos através da interpolação das taxas de crescimento em cada 

município. Dessa forma, foi possível a construção das medidas de ofertas educacionais por 

mil crianças. 

 Alguns comentários necessitam ser feitos: i) para aquelas crianças que quando tinham 

sete anos não se sabe em que município residiam, atribui-se as ofertas educacionais médias da 

unidade da federação em que se encontravam de acordo com o censo de 2000; ii) para aquelas 

crianças que têm entre doze a quinze anos de acordo com o censo de 2000, atribuiu-se as 

ofertas educacionais referentes à unidade da federação em que residiam e não ao município, 

uma vez que não há a divulgação do número de escolas e professores por municípios em anos 

anteriores ao de 1995; e iii) a peculiaridade dos instrumentos que serão utilizados faz com que 
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apenas a segunda e a terceira seleção amostral descritas na seção anterior sejam utilizadas.7 A 

tabela 3.10 abaixo apresenta as estatísticas descritivas, para as duas seleções amostrais, dos 

instrumentos que serão utilizados. 

 

Tabela 3.10 - Estatísticas Descritivas dos Instrumentos Educacionais 
 

                         Fonte: Censo Escolares de 1995 a 2000 e INEP. 

 

 Para a amostra com dois filhos, percebe-se que as médias de escolas e professores por 

mil crianças por município são respectivamente 10,13 e 47,53. Já para a seleção amostral com 

três filhos tais valores são de 10,48 escolas por mil crianças e 46,79 professores por mil 

crianças. 

 Os resultados das estimações do primeiro estágio para as amostras de domicílios com 

dois e três filhos estão presentes nas tabelas 3.11 e 3.12 a seguir. As estimações indicam que 

os instrumentos não são correlacionados com as variáveis endógenas, uma vez que os 

coeficientes estimados dos instrumentos são em geral estatisticamente insignificantes tanto 

independente quanto conjuntamente de acordo com o teste F de exclusão dos instrumentos. 

Porém, apenas com essas evidências não se pode dizer que o ambiente educacional não 

influencia a alfabetização das crianças. A análise das estatísticas descritivas presentes nas 

tabelas 3.5 e 3.8 revelam que boa parte das crianças presentes nas amostras são alfabetizadas, 

o que significa haver pouca variabilidade das variáveis endógenas, fato que compromete as 

estimações e a significância das variáveis explicativas.  

 Outro fato importante que pode explicar o fraco resultado das estimações do primeiro 

estágio são as limitações encontradas para a construção dos instrumentos. É preciso lembrar 

que para as crianças que quando tinham sete anos não se sabe pelo censo de 2000 em que 

município residiam, foi-lhes atribuídas as médias dos instrumentos da unidade da federação. 

                                                 
7 Como dito anteriormente, a seleção amostral de domicílios que não faz restrições em relação ao número de 
filhos foi utilizada para uma investigação inicial de existência de correlação entre alfabetização dos filhos e 
externalidades para os pais. 

Seleção Amostral Variáveis Obs. Média Desv. Pad. Min. Máx. 

2 Filhos 

Oferta. Escola 1° Filho 6006 9,56 5,54 0,99 71,70 

Oferta. Escola 2° Filho 6003 10,70 6,80 0,95 71,76 

Oferta. Professores 1° Filho 6006 45,27 22,16 10,40 940,67 

Oferta. Professores 2° Filho 6003 49,80 32,64 12,57 940,67 

3 Filhos 

Oferta. Escola 1° Filho 3394 9,41 5,29 0,65 71,70 

Oferta. Escola 2° Filho 3392 11,04 6,77 1,06 71,70 

Oferta. Escola 3° Filho 3389 11,00 6,38 0,90 71,70 

Oferta. Professores 1° Filho 3394 43,69 18,12 11,01 573,69 

Oferta. Professores 2° Filho 3392 47,43 24,13 13,60 518,87 

Oferta. Professores 3° Filho 3389 49,25 16,13 13,45 238,72 
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Além disso, para aquelas crianças com mais de doze anos em 2000 foram atribuídos os 

instrumentos da unidade federação em que residiam com sete anos de idade, uma vez que não 

há microdados de educação antes de 1995. Estas duas medidas fazem com que a variabilidade 

dos instrumentos entre os municípios fique comprometida e possa prejudicar as estimações. 

 

Tabela 3.11 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para domicílios com dois filhos. 

Variáveis 

Pai Mãe 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

 coef/dp coef/dp coef/dp coef/dp coef/dp coef/dp coef/dp coef/dp 

Oferta Escolas 
1° Filho 

0,001  0,001  0,002  0,001  

(0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001)  

Oferta Prof. 
1° Filho 

-0,000  -0,000  -0,000  -0,000  

(0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

Oferta Escolas 
2° Filho 

 -0,002  -0,002**  -0,001  -0,001 

 (0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001) 

Oferta Prof. 
2° Filho 

 0,000  0,000*  0,000  0,000 

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000) 

1° Filho Homem 
-0,749***  -0,745***  -0,780***  -0,741***  

(0,012)  (0,011)  (0,023)  (0,010)  

1° Filho Homem 
Alfb. 

0,866***  0,863***  0,883***  0,863***  

(0,012)  (0,011)  (0,024)  (0,011)  

2° Filho Homem 
 -0,522***  -0,504***  -0,578***  -0,510*** 

 (0,013)  (0,011)  (0,023)  (0,011) 

2° Filho Homem 
Alfb. 

 0,771***  0,758***  0,769***  0,759*** 

 (0,015)  (0,013)  (0,027)  (0,013) 

Obs. 3.913 3.911 4.873 4.870 1.167 1.166 5.166 5.164 
Teste F de 

validade dos 
instrumentos 

0,92 1,44 1,37 2,77 0,45 0,30 0,49 1,29 

Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado, localização do domicilio e características dos pais e dos 
filhos (idade, idade ao quadrado, cor). *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela 3.12 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para domicílios com três filhos. 

Variáveis 

Pai Mãe 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1° Filho 2° Filho  3° Filho 1° Filho 2° Filho  3° Filho 1° Filho 2° Filho  3° Filho 1° Filho 2° Filho  3° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta Escolas 
1° Filho 

-0,000   0,001   -0,000   -0,000   

(0,001)   (0,001)   (0,003)   (0,001)   

Oferta Prof. 
1° Filho 

0,000   0,000 
 

 0,000   -0,000   

(0,000)   (0,000)   (0,000)   (0,000)   

Oferta Escolas 
2° Filho 

 -0,001   0,001   0,002   -0,002**  

 (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,001)  

Oferta Prof. 
2° Filho 

 0,001*   0,000   -0,000   0,000*  

 (0,000)   (0,000)   (0,000)   (0,000)  

Oferta Escolas 
3° Filho 

  0,001   0,000   -0,004*   -0,000 

  (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,001) 

Oferta Prof. 
3° Filho 

  0,001   0,001   0,001   0,001 

  (0,000)   (0,000)   (0,001)   (0,000) 

1° Filho Homem 

-0,788***   -0,781*** -0,781***  -0,832***   -0,774***   

(0,014)   (0,014) (0,014)  (0,026)   (0,013)   

1° Filho Homem 
Alfb. 

0,885***   0,881*** 0,881***  0,896***   0,877***   

(0,015)   (0,014) (0,014)  (0,027)   (0,013)   

2° Filho Homem 

 -0,668***      -0,742***   -0,659***  

 (0,016)      (0,029)   (0,015)  

2° Filho Homem 
Alfb. 

 0,843***      0,864***   0,826***  

 (0,017)      (0,031)   (0,016)  

3° Filho Homem 

  -0,425***   -0,415***   -0,496***   -0,412*** 

  (0,015)   (0,014)   (0,029)   (0,014) 

3° Filho Homem 
Alfb. 

  0,762***   0,745***   0,767***   0,748*** 

  (0,020)   (0,018)   (0,035)   (0,018) 

Obs. 2.294 2.293 2.292 2.725 2.725 2.720 680 680 680 2.861 2.859 2.856 
Teste F de 

validade dos 
instrumentos 

0,07 1,78 1,25 0,81 1,81 1,32 0,50 0,32 0,94 0,07 2,50 1,23 

 Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado, localização do domicilio e características dos pais e dos filhos (cor, idade, idade ao quadrado).  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 



48 
 

 Para a constatação se de fato os instrumentos não são válidos, retira-se sub-amostras 

das duas seleções amostrais utilizadas. Estima-se o primeiro estágio separadamente para o pai 

e para mãe, por gênero dos filhos e por setor de localização do domicílio (urbano e rural). 

Dessa forma, se o problema dos instrumentos estiver relacionado a questões de gênero dos 

filhos ou a localização do domicilio, ele pode ser identificado e corrigido. 

 Os resultados das estimações do primeiro estágio para as sub-amostras estão presentes 

da tabela A4 até a tabela A11 no apêndice. As evidências não apontam para resultados muito 

diferentes indicando que os instrumentos em geral não são correlacionados com a 

alfabetização dos filhos. Entretanto, eles se mostraram significantes (na seleção amostral de 

três filhos) para a determinação da alfabetização do primeiro filho se este for homem e o 

domicilio for localizado no setor urbano (ver tabelas A8 a A11). As estatísticas F do teste de 

validação dos instrumentos para esta sub-amostra se situam entre 3,09 e 9,95 sendo em geral 

significantes a 1,00%, indicando que os instrumentos são válidos. A tabela 3.13 abaixo 

reporta as estimações do primeiro estágio para as sub-amostras com o primeiro filho homem e 

domicilio localizado no setor urbano. 

 

Tabela 3.13 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para domicílios com três filhos e com 
Primeiro Filho Homem e Domicilio Localizado no Setor urbano 

Variáveis 

Pai Mãe 
Var. Dep 

 2° Estágio: 
Renda 

Coef/(dp) 

Var. Dep 
 2° Estágio: 

 PEA 
Coef/(dp) 

Var. Dep  
2° Estágio:  

Renda 
Coef/(dp) 

Var. Dep 
 2° Estágio: 

PEA 
Coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho 
-0,018*** -0,019*** -0,028** -0,017*** 

(0,005) (0,004) (0,012) (0,004) 

Oferta. Prof. 1° Filho 
0,002*** 0,002*** 0,003** 0,003*** 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) 
Obs. 526 670 177 697 

Teste F de validade dos instrumentos 7,67 9,95 3,09 9,08 
                          Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado, localização do domicilio e  
                          características dos pais e dos filhos  (cor, idade, idade ao quadrado).  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
 

 
 Verifica-se que para a variável que representa a oferta de escola, os coeficientes 

estimados, para o primeiro filho homem no setor urbano, são negativos, enquanto para a 

variável oferta de professores os coeficientes estimados são positivos. Embora aparentemente 

tal resultado pareça ser pouco intuitivo, ele pode estar refletindo algum elemento relacionado 

à qualidade da oferta educacional. Pode-se pensar que com o número de professores constante 

(e todos os demais controles também), um aumento no número de escolas diminui a qualidade 

do serviço prestado, uma vez que há uma redução da razão professores por escola (supondo 

que quanto maior for o número de professores por escola melhor é a qualidade do serviço 
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educacional prestado). Similarmente, com tudo ou mais constante, um aumento no número de 

professores aumenta a qualidade da educação fornecida pela escola, o que em tese explica os 

coeficientes positivos estimados para a variável oferta de professores.  

 O fato de o primeiro estágio revelar que os instrumentos não são significantes para os 

demais filhos (segundo e terceiro) é um resultado pouco intuitivo. Já em relação ao fato de ser 

significante apenas no setor urbano poderia ser explicado por diferenças de variabilidade dos 

instrumentos entre os setores urbanos e rurais, entretanto, as estatísticas descritivas são 

similares para os dois setores. Porém em relação ao gênero, as meninas apresentam taxa de 

alfabetização maior do que a dos homens, o que implica em maior variabilidade da variável 

endógena para os filhos homens. Por exemplo, na seleção amostral de três filhos, 76,70% dos 

primeiros filhos homens são alfabetizados enquanto para as primeiras filhas mulheres este 

número é 88,00%. 

 Diante dos resultados do primeiro estágio, faz-se o segundo estágio para as sub-

amostras com primeiros filhos homens e domicílios no setor urbano da seleção com três 

filhos. A tabela 3.14 abaixo reporta tanto os resultados encontrados para o segundo estágio 

quanto os resultados das estimações por MQO para fins de comparação. 

 

Tabela 3.14 – Resultados MQO e 2° Estágio Para Sub-Amostra Primeiro Filho Homem Setor Urbano 

Variáveis 

Pai Mãe 

Rendimento PEA Rendimento PEA 

MQO 2° est. IV MQO 2° est. IV MQO 2° est. IV MQO 2° est. IV 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

1° Filho Alfb. 0,196** 0,227 -0,021 0,075 0,317** 0,129 -0,017 0,572* 

 (0,077) (0,429) (0,034) (0,190) (0,157) (0,705) (0,048) (0,319) 

Idade 0,016 0,016 0,033*** 0,032*** 0,098 0,081 -0,041* -0,038 

 (0,022) (0,022) (0,008) (0,008) (0,066) (0,086) (0,022) (0,024) 

(Idade)^2 -0,000 -0,000 -0,000*** -0,000*** -0,001 -0,001 0,000 0,000 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,000) 

Branco 0,226*** 0,225*** -0,089*** -0,092*** 0,050 0,026 -0,074 -0,059 

 (0,077) (0,076) (0,032) (0,032) (0,143) (0,156) (0,048) (0,053) 

Idade 1° Filho -0,677** -0,681** -0,004 -0,015 -0,079 -0,050 0,230 0,162 

 (0,319) (0,312) (0,139) (0,138) (0,658) (0,608) (0,200) (0,219) 

(Idade 1° Filho)^2 0,026** 0,026** -0,000 0,000 0,003 0,002 -0,008 -0,006 

 (0,012) (0,012) (0,005) (0,005) (0,025) (0,023) (0,008) (0,008) 

1° Filho Branco -0,043 -0,042 -0,038 -0,038 -0,065 -0,042 -0,032 -0,039 

 (0,074) (0,073) (0,032) (0,031) (0,150) (0,161) (0,049) (0,053) 

Obs. 526 526 670 670 177 177 697 697 

          Fonte: Elaboração Própria.  Nota: Demais controles são dummies de estados. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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 Os resultados presentes na tabela 3.14 mostram que as estimações por MQO 

apresentam correlação positiva entre alfabetização do primeiro filho homem no setor urbano 

com a variação do nível de renda dos pais (tanto o pai quanto a mãe). Para a probabilidade de 

participação na PEA, não há evidências.  Já as estimações de 2° estágio revelam que os 

coeficientes associados à variável alfabetização do primeiro filho homem em geral não são 

significantes nem para o pai nem para mãe independente da variável explicada (a exceção da 

PEA para mãe). 

 A interpretação desses resultados deve ser feito com muita cautela. Novamente, deve-

se lembrar das limitações enfrentadas na construção dos instrumentos e a perda de 

variabilidade que tais limitações acarretam. Isto posto, os resultados indicam não haver 

externalidades da alfabetização do primeiro filho homem no setor urbano para os pais. 

Embora por MQO os coeficientes sejam significantes, estes podem estar apenas captando um 

dos problemas previamente discutidos sobre estimações por esse método das equações (3.3) e 

(3.4). Dessa forma não há externalidades da alfabetização dos filhos para os pais.  

3.4 Checagens Adicionais à Robustez dos Resultados 

 Para garantir a validação dos resultados encontrados, foram realizadas outras 

especificações das equações (3.3) e (3.4). Estima-se as equações novamente, para as seleções 

de domicílios com dois e três filhos, com as informações de todos os filhos presentes nas 

equações. A tabela 3.15 reporta os resultados abaixo. As colunas Rendimento têm como 

variável dependente o logaritmo do rendimento bruto do trabalho principal e as colunas PEA 

têm a probabilidade participação na PEA. 

Para domicílios com dois filhos, a exceção do resultado da coluna PEA para os pais, as 

evidências indicam ausência de correlação entre as variáveis. Já para os domicílios com três, 

apenas o primeiro filho parece gerar externalidades para o pai (tanto em termos de rendimento 

quanto em termos de participação na PEA), enquanto para a mãe as alfabetizações dos filhos 

mais novos são significantes quando a variável dependente é a probabilidade de participação 

na PEA. Em geral tais resultados estão de acordo com os que já foram obtidos neste trabalho. 
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Tabela 3.15 Resultados das Estimações de (3.3) e (3.4) com informações de todos os filhos 
simultaneamente 

N° Filhos por Domicílio Variáveis 
Pai Mãe 

Rendimento PEA Rendimento PEA 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Dois 

1° Filho Alfb. 0,067 0,062** 0,043 0,014 

 (0,051) (0,024) (0,104) (0,029) 

2° Filho Alfb. 0,055 -0,012 0,089 0,023 

 (0,039) (0,018) (0,078) (0,022) 

Obs. 3.913 4.874 1.168 5.167 

  
Variáveis 

Rendimento PEA Rendimento PEA 
  coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Três 

1° Filho Alfb. 0,161** 0,065* -0,005 0,058 

 (0,078) (0,034) (0,167) (0,043) 

2° Filho Alfb. -0,028 0,012 0,180 0,070** 

 (0,061) (0,027) (0,128) (0,035) 

3° Filho Alfb. 0,056 0,015 0,066 0,066** 

 (0,050) (0,022) (0,099) (0,029) 

Obs. 2.295 2.726 680 2.862 

                            Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são características dos pais, dos filhos. 
                            e localização do domicilio. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 
 Embora a adoção de controles para os diferentes estados em parte capture 

características sócio-econômicas dos municípios, também se estimou as equações (3.3) e (3.4) 

com informações do PIB per capita dos municípios para o ano de 1991. Tal estratégia foi 

adotada com a finalidade de garantir que não se está incorrendo em viés de variáveis omitidas, 

uma vez que pais podem optar por estabelecer a moradia da família em municípios com renda 

per capita maior, e tais municípios por terem renda per capita maior podem ter uma oferta de 

educação também maior, o que afeta positivamente a probabilidade de alfabetização dos 

filhos. Para domicílios com dois filhos, a tabela 3.16 abaixo apresenta os resultados das 

estimações. 

Tabela 3.16– Resultados das Estimações de (3.3) e (3.4) controlando Pelo PIB Per Capita de 1991. 
 (dois Filhos) 

 Pai Mãe 

Variáveis 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

 coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

1° Filho Alfb.  0,088*  0,053**  0,079  0,014  

 (0,050)  (0,024)  (0,102)  (0,028)  

2° Filho Alfb.   0,087**  0,006  0,124  0,033 

  (0,037)  (0,018)  (0,076)  (0,021) 

PIB Per capita 1991 0.002*** 0.002*** 0.000** 0.000** 0.002*** 0.002*** 0.001*** 0.001*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Obs. 3,913 3,913 4,874 4,874 1,168 1,168 5,167 5,167 

        Nota: Demais controles são características dos pais, dos filhos e localização do domicilio.   
          *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
. 
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 Os resultados encontrados para a seleção amostral com dois filhos são exatamente os 

mesmos para a especificação anterior já realizada. Há evidências de ausência de correlação 

entre as variáveis para as mães, enquanto para os pais a alfabetização do primeiro filho 

aparece como a mais relevante. A tabela 3.17 abaixo reporta os resultados das estimações com 

informações do PIB per capita para os municípios para os domicílios com três filhos. 

  

Tabela 3.17– Resultados das Estimações de (3.3) e (3.4) controlando Pelo PIB Per Capita de 1991. 
(três Filhos) 

Variáveis 

Pai 

Var. Dep. Rendimento Var. Dep. PEA 

1° Filho 2° filho 3° Filho 1° Filho 2° filho 3° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

1° Filho Alfb. 0,175**   0,067**   

 (0,074)   (0,032)   

2° Filho Alfb.  0,073   0,03  

  (0,056)   (0,025)  

3° Filho Alfb.   0,093*   0,024 

   (0,048)   (0,021) 

PIB Per Capita 1991 0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,000* 0,000* 0,000* 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Obs. 2.295 2.295 2.295 2.726 2.726 2.726 

Variáveis 

Mãe 

Var. Dep. Rendimento 
Var. Dep. PEA 

1° Filho 2° filho 3° Filho 1° Filho 2° filho 3° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

1° Filho Alfb. 0,058   0,094**   

 (0,157)   (0,042)   

2° Filho Alfb.  0,238**   0,093***  

  (0,121)   (0,033)  

3° Filho Alfb.   0,14   0,080*** 

   (0,095)   (0,028) 

PIB Per Capita 1991 0,002*** 0,002*** 0,002*** 0,000** 0,000** 0,000** 

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Obs. 680 680 680 2.862 2.862 2.862 
                 Nota: Demais controles são características dos pais, dos filhos e localização do domicilio.   
                     *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
 

 Os resultados obtidos para essa especificação são semelhantes aos que já foram 

constatados sem as informações referentes à renda per capita. Por exemplo, encontrou-se 
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novamente correlação entre alfabetização do primeiro filho e as duas variáveis dependentes 

do pai, assim como, entre a alfabetização do último filho e o rendimento do pai, sendo que a 

magnitude do coeficiente estimado para a alfabetização do primeiro filho novamente maior do 

que a do terceiro.  

Para as mães, outra vez as externalidades são capturadas apenas na probabilidade de 

participação na PEA sendo que são decrescentes na ordem de nascimento dos filhos. Em 

síntese, a utilização desse controle adicional importante para a avaliação do viés de variáveis 

omitidas não alterou os resultados obtidos pelas estimações de MQO. 

Em relação às estimações de primeiro estágio, as tabelas A12 e A13 apresentam os 

resultados. A adoção do PIB per capita como controle nas equações, não alterou os resultados 

das estimações anteriores. Portanto, não é devido à variáveis omitidas que os instrumentos 

estão consistentemente se revelando não significantes nas estimações do primeiro estágio.  
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4 Considerações Finais 

Este trabalho visou contribuir para a pesquisa e o debate sobre alfabetização no Brasil 

com novos conceitos e medidas capazes de balizar e condicionar políticas de desenvolvimento 

sócio-econômico. Três aspectos se destacam entre os objetivos e realizações desse estudo: i) a 

aplicação das novas medidas de alfabetização para um país ainda não avaliado na literatura 

internacional e com características sócio-econômicas semelhantes aos que já haviam sido; ii) 

a investigação das externalidades da alfabetização sob uma direção única, dos filhos para os 

pais; e iii) a aplicação da metodologia de variáveis instrumentais para a superação do 

problema de causalidade reversa nas estimações das equações que relacionam salários e 

participação no mercado de trabalho com alfabetização dentro dos domicílios.  

A investigação do perfil de alfabetização da população brasileira para os anos de 1996 

e 2006 revelou que a região nordeste é a que apresenta do total do país a maior parcela de AI. 

Por raça e cor, constatou-se que a situação dos não brancos é pior do que a dos brancos em 

termos de analfabetismo geral e isolado. Já por idade é entre os velhos (quarenta e cinco anos 

ou mais) que está a maior parcela dos analfabetos do país (tanto ANI quanto AI).  

A aplicação das medidas desenvolvidas a partir de Basu e Foster para o Brasil revelou 

que os rankings de alfabetização por estados são sensíveis as diferentes medidas. Tal 

resultado, que está de acordo com a investigação do perfil de alfabetização da população 

brasileira e com as evidências encontradas para outros países, revela que em alguns estados a 

alfabetização está pior distribuída do que em outros. Constatou-se que os piores estados em 

termos de colocação nos rankings pertencem à região nordeste, fato que corrobora os 

resultados encontrados da investigação da alfabetização por região. Fica recomendado que 

políticas públicas de alfabetização sejam orientadas em maior parte para os estados dessa 

região, pois a alfabetização de analfabetos isolados acarretaria em melhora de bem-estar tanto 

dos próprios analfabetos que passariam a ser alfabetizados quanto dos analfabetos que 

convivem com os que seriam alfabetizados pelas políticas.  

 A investigação empírica deste trabalho foi idealizada principalmente por dois motivos. 

O primeiro é o fato de que a maior parte dos analfabetos do Brasil pertence aos grupos de 

idade adultos e velhos. Segundo, as informações referentes ao ambiente educacional das 

crianças permitem em tese a instrumentalização da alfabetização das mesmas. Com isso, o 

presente trabalho tratou de superar o problema de causalidade reversa existente nos demais 

trabalhos sobre o tema. Dessa forma, objetivou-se avaliar a existência de externalidades da 
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alfabetização exclusivamente dos filhos para os pais, o que ainda não havia sido feito na 

literatura.  

 Devido às limitações associadas à construção da metodologia adotada, os resultados, 

como já dito ao longo do texto, devem ser interpretados com muita precaução. Em primeiro 

lugar, as estimações por MQO parecem indicar que há correlação da alfabetização dos filhos 

com a produtividade e participação dos pais no mercado de trabalho. Destes resultados, o que 

parece ser mais o robusto, uma vez que foi constatado nas duas seleções amostrais com 

diferentes números de filhos e em diversas especificações, é o impacto positivo que a 

alfabetização do primeiro filho desempenha na variação do nível de renda do pai e na 

probabilidade do mesmo participar da PEA. Tal fato pode refletir uma maior capacidade de 

iteração com o pai que o primeiro filho pode ter em relação aos demais irmãos. Além disso, 

os pais parecem ser melhores receptores das externalidades (são mais afetados pelas 

alfabetizações dos filhos) do que as mães. Em relação a viés de gênero no fornecimento das 

externalidades, os resultados indicam que há ausência de viés no compartilhamento das 

externalidades por parte dos filhos.  

 Já em relação à adoção de variáveis instrumentais, as estimações por MMG são 

bastante inseguras uma vez que o primeiro estágio é em geral fraco e sem significado, o que 

inválida a aplicação do segundo. Mesmo assim, para a sub-amostra de domicílios com três 

filhos no setor urbano e primeiro filho homem foi constatado ausência de externalidade da 

alfabetização do primeiro filho para o pai e para a mãe, resultado contrastante com o de 

MQO. Isto posto, os resultados encontrados por MQO podem estar apenas revelando presença 

de causalidade reversa, variáveis omitidas, viés de seleção, e outros problemas, portanto, não 

se tratando de externalidades da alfabetização do primeiro filho. Os resultados das estimações 

por MQO e das estimações do primeiro estágio do método MMG variáveis instrumentais se 

mantêm sob os testes de robustez baseados em diferentes especificações das equações de 

interesse. 

 Em síntese, apenas com os resultados obtidos da investigação empírica desse trabalho, 

afirmar se existe ou não externalidades domiciliares da alfabetização dos filhos para os pais é 

algo bastante temerário. As estimativas de MQO parecem indicar correlação entre as 

variáveis, já a aplicação do método de variáveis instrumentais se esbarra na fragilidade dos 

resultados do primeiro estágio.  

 Embora as evidências sejam imprecisas, a introdução no Brasil da literatura de novas 

medidas de alfabetização e da noção de externalidades da alfabetização permite a realização 
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de outros trabalhos. É possível que se faça a busca de evidências tanto em outras direções 

quanto em redes mais amplas de contato social dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Referências 

 ALMEIDA-DURAN, R . Proximate Literacy, Inter and Intrahousehold 
Externalities and Child Health Outcomes: Evidence from India. Mimeo. Columbia 
University: New York, NY, 2005. 

 

 BASU, K. & FOSTER, J. On Measuring Literacy, Economic Journal, vol. 108, p.p. 
173-349, 1998. 
 

 BASU. K., FOSTER, J. FOSTER & SUBRAMANIAN. S. Isolated and Proximate 
Illiteracy and Why These Concepts Matter in Measuring Literacy and Designing Education 
Programmes. Economic and Political Weekly, vol. 35, p.p 35-38, 2000. 
 

 BASU. K. & LEE. T.. A New and Easy-to-Use Measure of Literacy, Its Axiomatic 
Properties and an Application. Working Papers 08-04, Cornell University, Center for 
Analytic Economics. 2008. 
 

 BASU. K. NARAYAN., A. NARAYAN & RAVALLION. M. Is l iteracy shard within 
households? Theory and Evidence from Bangladesh, Journal of Labor Economics, vol. 8, 
p.p. 649-655, 2001. 
 

 BARRO. R. P. CARVALHO. M & FRANCO. S.Analfabetismo no Brasil. 2004. 
Disponível em: <http://www.iets.org.br/biblioteca/Analfabetismo_no_Brasil.pdf>. 
 

 BELTRÃO. K & NOVELLINO. M.. Alfabetização por Raça e Sexo no Brasil: 
Evolução no Período 1940 e 2000. Escola Nacional de Ciências Estatísticas, IBGE, 2002. 
 

 BRAIDO. H. B., OLINTO. P. & PERRONE. H. S. Gender Bias in intrahousehold 
Allocation: Evidence  From an Unintentional Experiment. mimeo, 2007. 
 

 CARD. D. The causal Effect of Education on Earnings. Handbook of Labor 
Economics, vol. 3A, p.p. 1802-1863, 2000. 
 

 CARNEIRO. P., HECKMAN. J. & VYTLACIL. E. Understanding What Instrumental 
Variables Estimate: Estimating Marginal and Average Returns to Education.. University of 
Chicago, 2003. Disponível em: <http://www.cemfi.es/~MMC/PCARNEIRO.pdf>. 
 

 COGNEAU. D. & MAURIN. E. Parental Income and School Attendence in a Low 
Income Country Parametric Analysis. mimeo, 2001. 
 

 EMERSON. P. & SOUZA. A. P. F. Is Child Labor Harmful? The Impact of Working 
Earlier in Life on Adult Earnings. American Economic Association Meeting 2007. Chicago. 
American Economic Association, 2007. 
 



58 
 

 GIBSON. J. Literacy and Intrahousehold Externalities, World Development, vol. 29, 
p.p. 155-166, 2001. 
 

 HECKMAN. J. Dummy Endogenous Variables in a Simultaneous Equation System. 
Econometrica, vol. 46, p.p. 931-959, 1978. 
 

 HECKMAN. J Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica, vol. 47, 
p.p. 153-161, 1979. 
 

 HECKMAN. J., URZUA. S. & E. VYTLACIL.. Understanding Instrumental 
Variables in Models with Essential Heterogeneity. Review of Econometrics and Statistics, 
vol 88, p.p. 389-432, 2006. 
 

 LEE. T.. Benchmarking the Effective Literacy Rate. Mathematical Social Sciences, 
vol 56, p.p 233 – 239, 2008. 
 

 MACHADO. D. C Escolaridade das Crianças no Brasil: Três Ensaios Sobre a 
Defasagem Idade-Série. Tese de Doutorado – Departamento de Economia da PUC/RJ, 2005. 
 

 MADDOX. B. Worlds Apart? Ethnographic Reflections on “Effective Literacy” and 
Intrahousehold Externalities. World Development, vol. 35, p.p. 532-541, 2007. 
 

 PINTO, J. M. de R., BRANT, L. L., SAMPAIO, C. E. M. e PASCOM, A. R. Um 
olhar Sobre os Indicadores de Analfabetismo no Brasil. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, vol. 81, n. 199, p.p. 511-524, 2000. 
 

 SOUZA, M. M. O Analfabetismo no Brasil Sob o Enfoque Demográfico. IPEA 
Textos Para Discussão, Brasília, 1999. 
 

 SUBRAMANIAN, S. Measuring Literacy: Some Extensions of The Basu-Foster 
Framework. Journal of Development Economics, vol. 73, p.p. 453-463, 2004. 
 

 VALENTINI. P. M. Should We Be Concerned About The Distribution of The 
Literacy Across Households? An Axiomatic Investigation. ”, CAE Working Paper #02-15, 
2002. Disponível em: <www.arts.cornell.edu/econ/cae/Valenti_Literacy.pdf>. 
 

 MUKHERJEE. D. & GUPTA. M. R. Measures of Effective Literacy: A Theoretical 
and Empirical Note. Hitotsubashi Journal of Economics, vol. 47, p.p.17-35, 2006. 
 
 
 
 
 
 



59 
 

Apêndice 

Tabela A1 – Distribuição da população de acordo o status de alfabetização entre os gêneros (%) 

Gênero/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Homem 49,38 50,51 49,23 49,84 49,27 49,99 48,34 48,12 

Mulher 50,62 49,49 50,77 50,16 50,73 50,01 51,66 51,88 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
                            Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 
Tabela A2 – Composição da população de acordo com o status de alfabetização por gênero (%) 

Gênero/Ano 
AI ANI Analfabetos Alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Homem 3,59 2,17 10,62 7,76 14,21 9,93 85,79 90,07 

Mulher 3,46 1,99 10,30 7,29 13,76 9,28 86,24 90,72 
                                    Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 

 
Tabela A3 - Composição da população de acordo com o status de alfabetização por estado (%) 

Estados 
AI ANI analfabetos alfabetizados 

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 

Rondônia 1,14 2,05 5,30 7,28 6,44 9,33 93,56 90,67 

Acre 4,12 3,74 13,43 12,34 17,55 16,08 82,45 83,92 

Amazonas 1,11 1,11 7,68 6,11 8,79 7,22 91,21 92,78 

Roraima 0,49 1,18 5,20 6,01 5,69 7,19 94,31 92,81 

Pará 1,55 2,03 10,97 10,00 12,52 12,03 87,48 87,97 

Amapá 1,03 0,54 11,21 3,82 12,24 4,36 87,76 95,64 

Tocantins 3,25 2,92 15,84 10,43 19,10 13,35 80,90 86,65 

Maranhão 11,38 4,74 22,19 16,44 33,56 21,18 66,44 78,82 

ANIauí 11,86 5,57 23,11 18,53 34,97 24,10 65,03 75,90 

Ceará 8,77 3,51 21,56 15,22 30,33 18,74 69,67 81,26 

Rio Grande do Norte 6,97 4,09 20,13 16,00 27,10 20,09 72,90 79,91 

Paraíba 8,20 4,61 21,82 15,99 30,02 20,60 69,98 79,40 

Pernambuco 7,28 3,85 18,13 13,25 25,42 17,10 74,58 82,90 

Alagoas 13,55 6,08 22,23 17,95 35,78 24,03 64,22 75,97 

Sergipe 7,16 4,65 16,46 11,67 23,62 16,33 76,38 83,67 

Bahia 6,50 4,02 16,71 12,85 23,20 16,88 76,80 83,12 

Minas Gerais 2,32 1,81 9,00 6,31 11,32 8,12 88,68 91,88 

Espírito Santo 2,43 1,85 10,07 6,80 12,50 8,65 87,50 91,35 

Rio de Janeiro 0,96 0,90 4,96 3,10 5,92 4,00 94,08 96,00 

São Paulo 1,11 0,80 5,40 3,73 6,52 4,53 93,48 95,47 

Paraná 2,15 1,34 8,04 4,47 10,19 5,81 89,81 94,19 

Santa Catarina 1,09 0,91 5,28 3,57 6,37 4,48 93,63 95,52 

Rio Grande do Sul 1,25 1,08 5,23 3,70 6,48 4,78 93,52 95,22 

Mato Grosso do Sul 2,07 1,42 8,89 6,14 10,96 7,55 89,04 92,45 

Mato Grosso 1,85 1,89 8,86 6,04 10,71 7,94 89,29 92,06 

Goiás 2,94 2,33 8,81 6,18 11,75 8,51 88,25 91,49 

Distrito Federal 0,84 0,45 4,58 2,97 5,42 3,41 94,58 96,59 

total 3,53 2,08 10,45 7,52 13,98 9,59 86,02 90,41 
                             Fonte: PNAD 1996 e PNAD 2006. 
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Tabela A4 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para os Pais do Sistema de Equações com Rendimento como Variável Dependente (domicílios com dois 
Filhos). 

Variáveis 
 

Filhos Homens Filhas Mulheres 

Urbano Rural Urbano Rural 
1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,006*  -0,000  0,007**  0,001  

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  

Oferta. Prof. 1° Filho 0,001  0,000  -0,001*  -0,001  

 (0,001)  (0,000)  (0,001)  (0,001)  

Oferta. Escola 2° Filho  -0,005  -0,001  0,003  -0,006** 

  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003) 

Oferta. Prof. 2° Filho  0,000  0,000  0,000  0,001* 

  (0,000)  (0,001)  (0,001)  (0,000) 

Idade 1° Filho 0,387***  0,344***  0,214***  0,364***  

 (0,075)  (0,075)  (0,063)  (0,074)  

(Idade 1° Filho)^2 -0,014***  -0,012***  -0,007***  -0,013***  

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  

1° Filho Branco 0,000  0,055*  0,026  0,030  

 (0,032)  (0,033)  (0,024)  (0,032)  

Idade 2° Filho  0,430***  0,426***  0,432***  0,225*** 

  (0,074)  (0,070)  (0,073)  (0,074) 

(Idade 2° Filho)^2  -0,017***  -0,017***  -0,017***  -0,006* 

  (0,004)  (0,003)  (0,004)  (0,004) 

2° Filho Branco  0,045  0,071**  0,049  0,087** 

  (0,037)  (0,036)  (0,034)  (0,037) 

Obs. 927 949 1.160 1.063 902 880 924 1.019 

                                        Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais. Nota:  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A5 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para as Mães do Sistema de Equações com Rendimento como Variável Dependente (domicílios com 

dois Filhos). 

Variáveis 
 

Filhos Homens Filhas Mulheres 

Urbano Rural Urbano Rural 
1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,011  -0,016*  0,010**  0,007  

 (0,007)  (0,008)  (0,005)  (0,008)  

Oferta. Prof. 1° Filho 0,001  0,005*  -0,000  -0,002  

 (0,001)  (0,003)  (0,001)  (0,003)  

Oferta. Escola 2° Filho  -0,007  -0,006  0,007  0,001 

  (0,005)  (0,007)  (0,005)  (0,008) 

Oferta. Prof. 2° Filho  0,001  0,002  -0,001  0,002 

  (0,001)  (0,002)  (0,002)  (0,003) 

Idade 1° Filho 0,265**  0,465***  0,138  0,525***  

 (0,133)  (0,160)  (0,099)  (0,159)  

(Idade 1° Filho)^2 -0,009  -0,018***  -0,004  -0,020***  

 (0,006)  (0,007)  (0,004)  (0,007)  

1° Filho Branco 0,042  0,106  0,039  -0,005  

 (0,055)  (0,074)  (0,036)  (0,070)  

Idade 2° Filho  0,358***  0,568***  0,478***  0,179 

  (0,119)  (0,148)  (0,115)  (0,174) 

(Idade 2° Filho)^2  -0,014**  -0,024***  -0,019***  -0,005 

  (0,006)  (0,007)  (0,006)  (0,009) 

2° Filho Branco  0,117*  0,118  -0,011  0,008 

  (0,066)  (0,077)  (0,053)  (0,081) 

Obs. 337 348 246 246 358 346 226 226 
                                      Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais. Nota:  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A6 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para os Pais do Sistema de Equações com PEA como Variável Dependente (domicílios com dois Filhos). 

Variáveis 
 

Filhos Homens Filhas Mulheres 

Urbano Rural Urbano Rural 
1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,004  -0,001  0,003  0,004  

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  

Oferta. Prof. 1° Filho 0,001*  0,000  -0,001  -0,001  

 (0,001)  (0,000)  (0,001)  (0,001)  

Oferta. Escola 2° Filho  -0,004  -0,001  -0,002  -0,005** 

  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003) 

Oferta. Prof. 2° Filho  0,001  0,000  0,000  0,001* 

  (0,000)  (0,001)  (0,001)  (0,000) 

Idade 1° Filho 0,353***  0,300***  0,195***  0,450***  

 (0,064)  (0,071)  (0,058)  (0,070)  

(Idade 1° Filho)^2 -0,012***  -0,011***  -0,007***  -0,017***  

 (0,003)  (0,003)  (0,002)  (0,003)  

1° Filho Branco 0,005  0,045  0,016  0,014  

 (0,028)  (0,031)  (0,022)  (0,029)  

Idade 2° Filho  0,420***  0,465***  0,467***  0,292*** 

  (0,062)  (0,066)  (0,061)  (0,066) 

(Idade 2° Filho)^2  -0,016***  -0,019***  -0,019***  -0,010*** 

  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003) 

2° Filho Branco  0,027  0,035  0,046  0,026 

  (0,031)  (0,034)  (0,029)  (0,034) 

Obs. 1.294 1.272 1.337 1.212 1.191 1.212 1.051 1.174 
                                     Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais. Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A7 – Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para as Mães do Sistema de Equações com PEA como Variável Dependente (domicílios com dois 
Filhos). 

Variáveis 
 

Filhos Homens Filhas Mulheres 

Urbano Rural Urbano Rural 
1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 1° Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,003  -0,002  0,003  0,002  

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003)  

Oferta. Prof. 1° Filho 0,001  0,000  -0,001  -0,000  

 (0,001)  (0,000)  (0,000)  (0,001)  

Oferta. Escola 2° Filho  -0,003  -0,003  0,001  -0,004 

  (0,002)  (0,003)  (0,002)  (0,002) 

Oferta. Prof. 2° Filho  0,000  0,000  0,000  0,001* 

  (0,000)  (0,001)  (0,001)  (0,000) 

Idade 1° Filho 0,331***  0,356***  0,179***  0,442***  

 (0,062)  (0,069)  (0,056)  (0,066)  

(Idade 1° Filho)^2 -0,012***  -0,012***  -0,006***  -0,016***  

 (0,003)  (0,003)  (0,002)  (0,003)  

1° Filho Branco 0,004  0,057*  0,006  0,012  

 (0,028)  (0,030)  (0,022)  (0,031)  

Idade 2° Filho  0,415***  0,445***  0,457***  0,301*** 

  (0,061)  (0,063)  (0,059)  (0,065) 

(Idade 2° Filho)^2  -0,016***  -0,018***  -0,018***  -0,010*** 

  (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,003) 

2° Filho Branco  0,039  0,007  0,019  -0,005 

  (0,032)  (0,033)  (0,029)  (0,034) 

Obs. 1.358 1.339 1.424 1.314 1.240 1.258 1.144 1.253 
                                        Fonte: Elaboração Própria.  Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais. Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A8– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para os Pais do Sistema de Equações com Rendimento como Variável Dependente (domicílios com três 
Filhos). 

Variáveis 

Filhos Homens Filhas mulheres 

Setor Urbano Setor Rural Setor Urbano Setor Rural 

1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,018***   -0,002   -0,003   -0,006   

 (0,005)   (0,005)   (0,006)   (0,004)   

Oferta. Prof. 1° Filho 0,002***   0,002   -0,003   0,004*   

 (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,002)   

Oferta. Escola 2° Filho  -0,009**   -0,004    0,001   -0,004  

  (0,004)   (0,004)    (0,004)   (0,003)  

Oferta. Prof. 2° Filho  0,000   0,003**    0,000   0,001*  

  (0,001)   (0,001)    (0,001)   (0,001)  

Oferta. Escola 3° Filho   -0,007*   0,002    0,005   -0,001 

   (0,004)   (0,004)    (0,004)   (0,004) 

Oferta. Prof. 3° Filho   0,005***   0,001    -0,000   0,002 

   (0,002)   (0,001)    (0,001)   (0,002) 

Obs. 526 523 508 743 680 702 460 462 477 565 628 605 

              Fonte: Elaboração Própria.  Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais e dos filhos. Nota:  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A9– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para as Mães do Sistema de Equações com Rendimento como Variável Dependente (domicílios com três 

Filhos). 

Variáveis 

Filhos Homens Filhas mulheres 

Setor Urbano Setor Rural Setor Urbano Setor Rural 

1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,028**   -0,003   0,007   -0,011   

 (0,012)   (0,013)   (0,010)   (0,008)   

Oferta. Prof. 1° Filho 0,003**   0,008   0,005   0,010*   

 (0,001)   (0,005)   (0,006)   (0,006)   

Oferta. Escola 2° Filho  -0,008   -0,008   0,000   0,006  

  (0,006)   (0,009)   (0,006)   (0,007)  

Oferta. Prof. 2° Filho  -0,001   -0,003   0,000   0,005*  

  (0,001)   (0,004)   (0,001)   (0,003)  

Oferta. Escola 3° Filho   0,000   0,011   -0,004   -0,016* 

   (0,007)   (0,007)   (0,007)   (0,010) 

Oferta. Prof. 3° Filho   0,005   -0,002   0,004*   0,004 

   (0,004)   (0,002)   (0,002)   (0,004) 

Obs. 177 173 186 166 166 183 176 180 167 161 161 144 

              Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais e dos filhos. Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A10– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para os Pais do Sistema de Equações com PEA como Variável Dependente (domicílios com três Filhos). 

Variáveis 

Filhos Homens Filhas mulheres 

Setor Urbano Setor Rural Setor Urbano Setor Rural 

1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,019***   -0,006   -0,002   -0,000   

 (0,004)   (0,005)   (0,005)   (0,004)   

Oferta. Prof. 1° Filho 0,002***   0,002***   -0,003   0,003   

 (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,002)   

Oferta. Escola 2° Filho  -0,009**   -0,004   0,001   -0,004  

  (0,004)   (0,004)   (0,004)   (0,003)  

Oferta. Prof. 2° Filho  0,000   0,003**   0,000   0,001*  

  (0,001)   (0,001)   (0,001)   (0,001)  

Oferta. Escola 3° Filho   -0,003   0,006*   0,001   -0,002 

   (0,004)   (0,004)   (0,004)   (0,004) 

Oferta. Prof. 3° Filho   0,002   -0,000   -0,000   0,002 

   (0,001)   (0,001)   (0,001)   (0,002) 

Obs. 670 523 638 796 680 730 624 462 654 635 628 698 

              Fonte: Elaboração Própria.  Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais e dos filhos. Nota: Sistema de Equações com PEA como variável dependente. 
              *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A11– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio para as Mães do Sistema de Equações com PEA como Variável Dependente (domicílios com três 
Filhos). 

Variáveis 

Filhos Homens Filhas mulheres 

Setor Urbano Setor Rural Setor Urbano Setor Rural 

1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 1° Filho 2° Filho 3° filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 

Oferta. Escola 1° Filho -0,017***   -0,004   0,000   -0,003   

 (0,004)   (0,005)   (0,005)   (0,004)   

Oferta. Professores 1° Filho 0,003***   0,003**   -0,004**   0,001   

 (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,002)   

Oferta. Escola 2° Filho  -0,008   -0,008   0,000   0,006  

  (0,006)   (0,009)   (0,006)   (0,007)  

Oferta. Professores 2° Filho  -0,001   -0,003   0,000   0,005*  

  (0,001)   (0,004)   (0,001)   (0,003)  

Oferta. Escola 3° Filho   -0,001   0,003   0,001   -0,002 

   (0,004)   (0,003)   (0,004)   (0,003) 

Oferta. Professores 3° Filho   0,001   -0,001   0,000   0,003* 

   (0,001)   (0,001)   (0,001)   (0,001) 

Obs. 697 173 674 862 166 786 642 180 663 660 161 733 

              Fonte: Elaboração Própria.  Nota: Demais controles são dummies de estado e características dos pais e dos filhos. Nota: Sistema de Equações com PEA como variável dependente.  
              *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A12– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio Controlando Pelo PIB Per Capita de 1991 (domicílios com dois Filhos). 

Variáveis 

Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA Var. Dep: Rendimento Var. Dep: PEA 

1/ Filho 2° Filho 1/ Filho 2° Filho 1/ Filho 2° Filho 1/ Filho 2° Filho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 
Oferta. Escola 1° 

Filho 
0,001  0,001  0,002  0,001  

 (0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001)  
Oferta. Prof. 1° 

Filho 
-0,000  -0,000*  -0,000  -0,000  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  
Oferta. Escola 2° 

Filho 
 -0,002*  -0,002**   -0,002  -0,001 

  (0,001)  (0,001)   (0,002)  (0,001) 
Oferta. Prof. 2° 

Filho 
 0,000  0,000**   0,000  0,000 

  (0,000)  (0,000)   (0,000)  (0,000) 
PIB Per Capita 

1991 
0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Obs. 3.913 3.911 4.873 4.870 1.167 1.166 5.166 5.164 

                          Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são características dos pais, dos filhos e localização do domicilio.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela A13– Resultados das Estimações do Primeiro Estágio Controlando Pelo PIB Per Capita de 1991 (domicílios com três Filhos). 

Variáveis 

Var. Dep. Rendimento Var. Dep. PEA Var. Dep. Rendimento Var. Dep. PEA 

1° Filho 2° Filho 3° fuilho 1° Filho 2° Filho 3° fuilho 1° Filho 2° Filho 3° fuilho 1° Filho 2° Filho 3° fuilho 

coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) coef/(dp) 
Oferta. Escola  

1° Filho 
-0,000   0,001 

 
 -0,001   -0,000   

 (0,001)   (0,001)   (0,003)   (0,001)   
Oferta. Prof. 

 1° Filho 
0,000   0,000 

 
 0,000   -0,000   

 (0,000)   (0,000)   (0,000)   (0,000)   
Oferta. Escola 

 2° Filho 
 -0,001   -0,002**   0,002   -0,002**  

  (0,001)   (0,001)   (0,002)   (0,001)  
Oferta. Prof. 

 2° Filho 
 0,001*   0,000*   -0,000   0,000*  

  (0,000)   (0,000)   (0,000)   (0,000)  
Oferta 

 Escola 3° Filho 
  0,000   -0,000   -0,007**   -0,001 

   (0,001)   (0,001)   (0,003)   (0,001) 
Oferta 

Prof. 3° Filho 
  0,001   0,001   0,001   0,001 

   (0,001)   (0,000)   (0,001)   (0,000) 
PIB Per Capita 

 1991 
0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000** -0,000 -0,000 -0,000 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Obs. 2.294 2.293 2.292 2.725 2.725 2.720 680 680 680 2.861 2.859 2.856 

Fonte: Elaboração Própria. Nota: Demais controles são características dos pais, dos filhos e localização do domicilio.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 


