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“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam 

o mundo.” 

Paulo Freire. 

  



RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do maior tempo de permanência dos jovens 

na escola sobre a violência entre jovens. Este estudo foi realizado baseado em dados 

dos municípios brasileiros para o período de 2010 a 2014 e a variável usada para 

medir a violência municipal entre jovens foi a taxa municipal de homicídios de jovens 

entre 15 e 29 anos, por 1.000 habitantes. Para lidar com o potencial problema de 

endogeneidade, foi estimado um modelo de painel com efeitos fixos em dois estágios. 

O tempo médio de permanência na escola dos alunos do ensino médio é a variável 

explicativa de interesse e a variável instrumental foi construída a partir do cálculo do 

total de transferências destinadas aos municípios especificamente para o setor de 

educação, usando a regra estabelecida em lei para esse cálculo. O modelo inclui uma 

série de variáveis de controle importantes, como nível de policiamento per capita, 

densidade demográfica, nível de emprego formal, entre outras. Os resultados indicam 

que maior tempo médio dos alunos na escola tem o efeito de reduzir a violência entre 

jovens, efeito que se mostrou estatisticamente significativo em todas as 

especificações. 

 

Palavras-chave: Educação. Violência. Jovens. Municípios brasileiros. Econometria. 

  



ABSTRACT 

 

The aim of this work is to evaluate the effect of the time spent by young students in 

school over the violence among individuals who are between 15 and 29 years old. The 

study was developed based on Brazillian counties from 2010 to 2014, using the rate 

of murder among young as proxy of violence. To deal with the endogeneity problem, it 

was developed an econometric model using panel data with fixed effect and 

instrumental variable. The average time spent in school, per day, is the main variable 

in the model and the instrumental variable is the budget available to each county to be 

spent in schools, which calculation is previously described by the law. Moreover, the 

model considers some social variables, as security level, demographic density, 

employment level, among others. The results illustrate that time spent by young 

students in a day of public school is negatively correlated with the murder rate among 

young individuals, given that the effect is statistically significant in each specification. 

 

Keywords: Education. Violence. Young. Brazilian county. Econometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Criada após a 2ª Guerra Mundial, sob a missão de garantir a paz através da 

cooperação entre as nações, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura) tem em sua agenda a educação como um de seus temas 

centrais. Com sua criação em 1945, a qual contou com o apoio de 51 países 

fundadores, entre eles o Brasil, a educação passou a ter um panorama global, sendo 

acompanhada nos fóruns promovidos pelos países membros, com o objetivo de se 

compartilhar resultados alcançados e elaborar novas metas.  

De acordo com o relatório da Unesco, em 2000 os países membros se 

reuniram com o objetivo de pensar em políticas que favorecessem a criação de um 

programa de Educação Para Todos (EPT), para fortalecer a cidadânia e o 

desenvolvimento humano sustentável.  

Envolvido no programa de EPT, o Brasil tem a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e da Família segundo a Constitução Federal de 1988 através 

da colaboração da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O acesso ao ensino 

gratuito é direito público, sendo o Poder Público responsabilizado pelo seu não 

fornecimento de acordo com o Art. 208. Ainda de acordo com a Constituição Federal, 

a educação escolar possui dois níveis de ensino: a Educação Básica – a qual 

compreende a Educação Infantil, Fundamental e o Ensino Médio – e a Educação 

Superior.  

Além dos níveis de educação, a modalidade de ensino também apresenta 

variações de aplicações, sendo elas: Educação Especial, Educação Profissional, 

Educação à Distância (EaD), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar 

Indígena, Educação Quilombola e a Educação de Campo.  

De acordo com relatório apresentado à Unesco, o esforço do Brasil se traduziu 

em um aumento significativo dos recursos financeiros direcionados à educação 

baseado em 2 mecanismos: o estabelecimento de um custo-aluno mínimo por 

estudante e a criação de fundos específicos de destinação de recursos, cuja estratégia 

foi iniciada na década de 90 e fortalecida na década de 2000.  

Os benefícios econômicos e sociais de um bom sistema educacional são 

inúmeros, sendo bastante conhecida, por exemplo, a teoria do capital humano, na 

qual os gastos em educação são considerados como investimento, uma vez que 

implicam um maior fluxo futuro esperado de renda ao longo da vida, a partir do 
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aumento da produtividade do trabalho. Contudo, os ganhos pecuniários da educação 

são reconhecidamente apenas uma parte do todo e, entre outros benefícios, alguns 

autores levantam a hipótese de que existe uma relação entre a educação e o 

comportamento criminoso. Autores como Loncher, Lance e Moretti, Enrico (2003) 

levantam em seu artigo a questão sobre o benefício social trazido pela educação, 

avaliando se há uma relação dela com o comportamento criminoso. Tratam-na como 

um possível instrumento de prevenção a crimes. Neste estudo, além dos autores 

trazerem as relações econométricas entre as variáveis estudadas – as quais serão 

expostas no capítulo seguinte – os autores elucidam razões para se esperar um efeito 

causal de escolaridade sobre criminalidade, a qual, assim como a educação, é um 

dos temas globais tratados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Tratada como um “desafio universal” pela OMS, a violência é a maior causa 

de mortes de indivíduos com idade entre 15 e 44 anos (no mundo) - segundo relatório 

da OMS divulgado em 2002.  

Definida como “o uso intencional de força física, poder ou ameaça contra si 

mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade que tem como resultado ou alta 

probabilidade de incorrência em prejuízo, morte, danos psicológicos, comportamento 

inadequado ou privação” pela OMS, a violência pode ocorrer em diferentes contextos. 

Em 2000, de acordo com o relatório, 520 mil pessoas no mundo morreram vítimas de 

violência interpessoal, sendo que, no mesmo ano, foram contabilizadas 199 mil jovens 

com idade entre 10 e 29 anos. O que se destaca nesta estatística, segundo relatório 

da OMS de 2002 é o fato comum a todos os países de que jovens do sexo masculino 

são os maiores autores e vítimas – em termos de frequência – de homicídios. Também 

destaca-se que a maioria dos países que possuem taxas de homicídio superiores a 

10 a cada 100 mil pessoas, são nações em desenvolvimento ou que enfrentaram 

mudanças estruturais no âmbito econômico-social em época recente ao período 

analisado.  

Este trabalho tem como objetivo mensurar a relação entre o tempo que os 

alunos do ensino médio passam em sala de aula, em cada município brasileiro, e a 

violência municipal entre jovens. Muito embora haja vários estudos sobre o efeito da 

educação sobre ganhos e rendas, de acordo com Lochner e Moretti (2003), poucas 

pesquisas foram realizadas a fim de se medir a importância de outros tipos de 

benefícios trazidos pela educação, como por exemplo sobre a criminalidade. 

Ratificando a afirmação dos autores, não foi encontrada, na bibliografia brasileira, um 
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trabalho que se propusesse a medir o benefício social da educação sobre a violência. 

Assim a contribuição deste trabalho se dá na direção de auxiliar a preencher esta 

lacuna, sendo possivelmente insumo para novas pesquisas relacionadas.  

Este trabalho foi realizado com base em dados relativos a todos os municípios 

brasileiros por um período de 5 anos, que vai de 2010 a 2014. A variável usada para 

medir a violência municipal entre jovens foi a taxa municipal de homicídios de jovens 

entre 15 e 29 anos, por 1.000 habitantes, e o tempo médio de permanência na escola 

dos alunos do ensino médio em cada município é a variável explicativa de interesse. 

Para lidar com o potencial problema de endogeneidade envolvido em uma 

análise empírica desse tipo, foi estimado um modelo de painel em dois estágios com 

controle de efeitos fixos. A variável instrumental foi construída a partir do cálculo do 

total de transferências destinadas aos municípios especificamente para o setor de 

educação, usando a regra estabelecida em lei para esse cálculo. Além disso, o modelo 

inclui uma série de variáveis de controle importantes, como nível de policiamento per 

capita, densidade demográfica, nível de emprego formal, entre outras.  

Na estimação da regressão do primeiro estágio foi possível verificar que o 

orçamento público municipal direcionado para educação apresenta efeito positivo e 

significativo sobre o tempo médio de permanência na escola dos alunos do ensino 

médio; e no segundo estágio encontram-se evidências de que maior tempo médio de 

permanência na escola tem efeito negativo e significativo de redução da violência 

entre jovens. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA: UMA ABORDAGEM EMPÍRICA 

 

Então membros do departamento econômico da University of Western Ontario 

e da University of California, Los Angeles em 2003, Lance Lochner e Enrico Moretti, 

respectivamente, escreveram neste mesmo ano uma pesquisa realizada com o 

objetivo de se identificar e medir o benefício social da educação sobre a criminalidade, 

titulada como “The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates”.  

Antes de abordarem a metodologia econométrica, os autores enumeram 

algumas razões e citações de trabalhos anteriores que sugerem um efeito causal do 

nível de escolaridade sobre a criminalidade. Segundo os autores: (1) quanto maior o 

nível de escolaridade, maiores são os retornos obtidos do trabalho legal, o que faz 

crescer o custo de oportunidade de um comportamento ilícito; (2) a educação pode 

afetar diretamente a expectativa financeira ou física de um crime, de modo que, por 

exemplo, ela aumente a aversão a risco por parte do criminoso. Assim, Lochner e 

Moretti (2003) esperam encontrar uma relação negativa entre o nível de escolaridade 

e a criminalidade. Os autores também citam estudos anteriores (a exemplo de Kling 

(2002)) que identificou que a pena do crime de “white collar workers” era maior do que 

a pena de “blue collar workers”. Admitindo que a maior expectativa de ganhos de um 

crime está positivamente correlacionada com o tamanho da pena (tempo de 

permanência na prisão em caso de condenação), espera-se que crimes com maior 

expectativa de ganhos sejam mais duramente punidos em média. Com isso esse autor 

infere que “white collar workers” tendem a se envolver em crimes com maior 

expectativa de ganhos. Também de acordo com Lochner e Moretti (2003), é possível 

que a probabilidade de ocorrência de um comportamento criminoso dependa da 

quantidade de crimes cometidos no passado. Assim, mantendo jovens e crianças 

longe das ruas e mantendo-os ocupados durante o dia, a escolaridade deve 

apresentar um efeito de longa duração sobre a participação criminosa.  

Dessa forma, segundo Lochner e Moretti (2003) seria esperado que quanto 

maior o nível de escolaridade menor seria a probabilidade de engajamento de se 

cometer um crime em uma nova oportunidade. 
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Nesta pesquisa, os autores procuram uma forma simples de se verificar a 

relação entre crimes na fase adulta e escolaridade, condicionada a determinadas 

variáveis de controle. O modelo proposto pode ser ilustrado na equação (1): 

 

ci = βsi + Xi + i               (1) 

 

No modelo ilutrado, ci é a quantidade de crimes ocorrida na fase adulta, si é o 

nível de escolaridade e xi é um conjunto de variáveis de controle que condicionam a 

escolaridade. Assim, Lance Lochner e Enrico Moretti (2003) esperam encontrar um 

coeficiente negativo para si, uma vez que β capta o efeito da escolaridade sobre a 

criminalidade.  

Contudo os autores encontram um problema de endogeneidade na equação 

(1), uma vez que, de acordo com Lochner (2003) a escolaridade não é um fator 

exógeno, uma vez que fatores que afetam atividade criminosa também afetam a 

educação, o que gera um problema de viés no modelo proposto na equação (1). 

Como solução ao problema de endogeneidade, os autores usam a variação 

estadual de leis sobre o ensino obrigatório. De acordo com Lochner e Moretti (2003), 

este instrumento é correlacionado com a escolaridade e exógeno à criminalidade, o 

que o torna válido como instrumento econométrico.  

Outro problema que emerge da equação (1) é relacionada à limitação de 

dados. Para realização do estudo econométrico, os autores retiram informações do 

Censo e Relatório Criminalístico do FBI. Contudo, estes dados não medem 

diretamente a criminalidade, mas são relevantes para se medir a relação com a 

escolaridade.  

Assim, os autores desenvolvem um modelo teórico que ilustra a probabilidade 

de apreensão condicional à incorrência em crime (πₐ) de um indivíduo e a 

probabilidade de encarceramento condicional à apreensão do indivíduo (πᵢ). Assim, 

assumindo que apreensões e encarceramento são funcões da quantidade de crimes 

cometidos no momento t, um indivíduo com escolaridade sᵢ será apreendido por um 

crime cometido com a probabilidade Pr(apreensão t) = πₐ * ct (s) e encarcerado com 

probabilidade Pr(encarcerado) = πᵢ * πₐ * ct (s). Contudo, para se verificar a relação 

entre educação e crime, os autores também avaliam efeitos sobre confissões, 

esperando que escolaridade afete de maneira similar crimes com réu confesso.  
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Avaliando as estatística levantada através do Censo, os autores identificam 

que a probabilidade de apreensão para negros é substancialmente maior que para 

brancos, para todos os anos e categorias de estudo.  Sobre as taxas de 

encarceramento, verifica-se que são monotonicamente decrescentes para todos anos 

de estudo e para ambas as raças – brancos e negros. Autores também pontuam que 

a redução de probabilidade à apreensão, com alta escolaridade, é substancialmente 

maior para negros do que para brancos. 

Para avaliar a relação da educação sobre as taxas de encarceramento,  

Lochner e Moretti (2003) usam primeiramente o método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), adotando como variáveis de controle a idade, estado de 

nascimento, estado de residência, curtose de data de nascimento e dummies de ano. 

Assim os autores encontram evidências de que a educação afeta a probabilidade de 

apreensão condicionada a um crime, controlando-a por idade, estado de origem, 

estado de residência, curtose de nascimento e anos de estudo. Os resultados 

apontaram, segundo os autores, um declínio acentuado nas taxas de encarceramento 

para as séries seguintes ao 8º ano do ensino fundamental e mais acentuado ainda 

para escolaridade no ensino médio americano.  

Em seguida os autores estimaram o efeito da escolaridade sobre a 

probabilidade de apreensão através de modelos lineares apartados para brancos e 

negros. As variáveis de controle usadas foram dummies de ano, idade, estado de 

nascimento e estado de residência. A esse modelo foi acrescentado uma dummy para 

jovens negros nascidos no sul dos EUA que completaram 14 anos a partir de 1958, 

com o interesse de capturar efeitos de mudanças de leis geradas pela implamentação 

“Brown v. Board of Education”. Nesta estimação, os autores verificaram que a cada 1 

ano a mais de ensino, a probabilidade de apreensão cai  0,10 pontos percentuais para 

brancos e 0,37 pontos percentuais para negros. O efeito marginal amplificado sobre 

negros (quando comparado aos brancos), segundo os autores, é consistente com a 

estística levantada sobre a maior probabilidade de uma raça à outra. Assim, de 

acordo com Lochner e Moretti (2003), a estimação pelo método de MQO se mostrou 

consistente com a hipótese de que a escolaridade reduz a probabilidade de 

aprisionamento, independente da raça.  

Contudo, os autores ressaltam que as estimações podem refletir efeitos não 

observados sobre a probabilidade de estudantes serem presos e, com isso, 

abandonarem a escola. Dessa forma Lochner e Moretti (2003) pontuam que o 
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estimador de MQO pode superestimar o efeito da educação sobre a criminalidade 

para ocasiões como esta. Após trabalharem o modelo de MQO, Lochner e Moretti 

(2003) apresentam o MQO em 2 estágios, fazendo o uso do método de variável 

instrumental. Descrevem 2 modelos econométricos, um para negros e outros para 

brancos. 

Segundo Lochner e Moretti (2003), os estimadores em dois estágios sugerem 

que 1 ano a mais de escolaridade reduz a probabilidade de aprisionamento em 0,10% 

para brancos e em 0,30-0,5% para negros, o que se mostrou consistente com o 

estimador de mínimos quadrados. De acordo com os autores, essa consistência de 

resultados indica que o viés gerado por endogeneidade não é um problema 

quantitativamente relevante adotando-se como variáveis de controle idade, ano, 

estado de residência e estado de nascência.  

Por último, os autores estudam efeitos diferenciando os tipos de crimes - (i) 

assassinato, (ii) assalto e (iii) roubo de veículos motorizados – e por categoria de 

crimes assumidos pelos suspeitos – (i) roubo a propriedades privadas ou lojas com 

valores superiores a R$ 50,00, (ii) crimes violentos e (iii) crimes por tráfego de drogas. 

Através do método de variável instrumental, no qual foi usada como 

instrumento a mudança de anos compulsórios na escola, Lochner e Moretti (2003) 

verificaram que o maior impacto da escolaridade se dá sobre crimes associados a 

assassinatos, assaltos e roubos de veículos motorizados, enquanto que o mesmo 

efeito não foi verificado sobre crimes assumidos pelos suspeitos. Para este último, os 

autores citam que não verificaram efeito significativo entre o nível de escolaridade e 

crimes assumidos pelos suspeitos e que, este último, estaria mais associado à 

mudança de comportamento do indivíduo. 

Por fim, os autores verificaram que as 3 abordagens (MQO, Variável 

Instrumenal e análise por tipologia de crime) da educação sobre a criminalidade 

produziram efeitos similares, evidência sobre a qual os autores argumentaram que a 

educação, além de seu benefício social – sob a ótica do indivíduo – produz retornos 

financeiros ao Estado, de modo que a cada 1% a mais no índice de conclusão do 

ensino médio, há uma economia de $ 1.4 bilhões, considerando-se saldos financeiros 

de vítimas e da sociedade como um todo. Assim, segundo autores, torna-se difícil se 

imaginar uma razão melhor para criação de políticas públicas que previnam o 

abandono do jovem à escola, o que, conforme já descrito, aumenta a propensão de 

realização de um ato ilícito. 
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2.2 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Sociólogo brasileiro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e ex-diretor do American Institute for Reasearch entre 1999 e 2002, 

Simon Schwartzman publicou, em um de seus trabalhos, os avanços e dificuldades 

apresentados pelo Brasil para desenvolvimento da educação local. 

Segundo Schwartzman (2006), a educação brasileira passou por muitas 

mudanças, tornando a educação de nível básico quase universal e expandindo o 

acesso à educação de nível secundário e superior. No entanto, dado o atraso no 

desenvolvimento do ensino, o país ainda não construiu uma rede acadêmica sólida, o 

que poderia prover  maior apoio à equidade, qualidade e eficiência de políticas 

públicas no Brasil. 

Para o sociólogo brasileiro, é um consenso que no Brasil (naquela época) a 

quantidade de escolas então existentes não eram suficientes para conseguir absorver 

a demanda por ensino de jovens e crianças, fazendo com que esses abandonassem 

a escola. Segundo Schwartzman (2006), o governo não investia o suficiente em 

educação, uma vez que seriam necessárias mais escolas e melhor remuneração a 

professores, além da então necessidade de incentivar que pais  enviassem seus filhos 

à escola. Além disso, para o autor, os principais problemas enfrentados com relação 

aos que estavam na escola eram a qualidade de ensino e a retenção - daqueles alunos 

que que têm uma performance inferior em exames - nas séries de ensino.  

Com o passar do tempo, com a redução da expansão demográfica e maior 

frequência de migrações, o Brasil começou a enfrentar os desafios de salas de aula 

vazias, ponto até então inédito para o Brasil segundo o autor. Schwartzman (2006) 

elucida a questão de que as crianças de 7 a 10 anos estavam, quase em sua 

totalidade, na escola, o que tornaria possível assumir que houve significativo avanço 

no acesso à educação básica na época. Contudo, nota-se um descasamento crecente 

da relação idade-série, o que ilustra altos índices de repetência e que cada vez mais 

pessoas em fase adulta estão ocupado lugares de ensino de jovens que abandonaram 

a escola. 

Este descasamento ocorre pela retenção de alunos nas séries de ensino 

escolares por não aprovação. Isso reflete, segundo apontado pela Brazilian National 

Assessment of Basic Education, bem como estudos de Crespo, Soares, Mello e Souza 
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(2000) e da OECD Programme for International Student Assessment (2001), a má 

qualidade de instrução, o que limita o aprendizado do aluno e estimula altas taxas de 

abandono quando jovens atingem a adolescência. Segundo Schwartzman (2006), em 

2001 eram 19% de jovens com 16 anos fora das escolas, e 43% de jovens com 18 

anos que também abandonaram as escolas. 

Um dos problemas mais sérios se dá pelo grande número de alunos que 

frequentam as escolas sem aprender a ler e a escrever, o que, segundo Oliveira e 

Schwartzman (2002), retrata o desafio de se treinar melhor o corpo de professores em 

como aperfeiçoar o ensino a jovens e adolescentes, de modo a conseguir trazê-los de 

volta às salas de aula e recuperar o tempo perdido.  

Para Ferreira e Paes de Barros (2000), o Brasil é visto como uma das nações 

com maiores índices de desigualdade social, o que está fortemente relacionado à 

educação segundo os autores. Além disso, o país possui mais da metade de sua 

população não branca e estas desigualdades estão fortemente relacionadas a origens 

étnicas, renda e oportunidades de ensino.  

Sob o contexto de políticas públicas, um dos maiores avanços originados por 

ações governamentais citados por Schwartzman (2006), foram a criação do Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) – o qual em janeiro de 2007 foi 

transformado no FUNDEB, que extendeu a aplicação do fundo ao ensino básico – e a 

criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), o qual foi criado com o 

intuito de tornar a educação mais científica e técnica.  O FUNDEF, criado em 1988, 

por sua vez, segundo Schwartzman (2006), tinha como objetivo estimular o 

envolvimento de estados e municípios na educação básica, a fim de se reduzir 

burocracias em favor do ensino.  

Assim, segundo o autor, focado em combater o analfabetismo, ganhar apoio 

do meio acadêmico e aumentar a destinação de recursos para a educação, ações 

como as citadas no parágrafo anterior, contribuiram para o fortalecimento da 

educação no país. 

 

2.3 VIOLÊNCIA COMO UM PROBLEMA POLÍTICO E SÓCIO-ECONÔMICO 

 

Segundo Fajnzylber e Araújo (2001), para surpresa de economistas na 

década de 90, pesquisas apontaram que a principal preocupação da opinião pública 

na Europa, América Latina e nos Estados Unidos eram violência e criminalidade, 
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deixando em segundo plano preocupações com taxas de juros, inflação e 

desemprego. De acordo com os autores, a violência é uma questão transversal à 

política, economia e sociedade, pois afeta diretamente as expectativas das pessoas 

e, por tanto, tomadas de decisões dos indivíduos.  

Para Cerqueira e Lobão (2019) estudos sobre causas de comportamentos 

ilícitos têm se desenvolvido sob o viés de motivações individuais e de processos que 

conduziriam a um comportamento criminoso. Uma das abordagens dos autores cita 

resultados da publicação de Entorf e Spengler, (2002), a qual trata a Teoria da 

Desorganização Social como uma das possíveis causas de motivação ao crime, 

tratando-se de uma abordagem sistêmica de que o enfoque a comunidades ou redes 

de associações conduzem à aculturação de um indivíduo, condicionando-o a fatores 

estruturais, contribuindo para que a criminalidade emerja como consequência das 

relações comunitárias e do entorno do indivíduo. 

Outra abordagem usada no trabalho de Cerqueira e Lobão (2019) é na Teoria 

de Estilo de Vida, a qual baseia-se na hipótese da junção de três aspectos implícitos 

ao crime (i) vitima em potencial, (ii) agressor em potencial e (iii) uma tecnologia de 

proteção condicionada ao estilo de vida da vítima. Assim, segundo os autores, 

indivíduos que saiam de casa para se divertir em locais públicos estão mais propensos 

a serem vitimados do que aqueles que se divertem em casa.  

A terceira teoria abordada por Cerqueira e Lobão (2019) e inaugurada por 

Sutherland (1973) é a do Aprendizado Social, a qual baseia-se na hipótese de que 

indivíduos (em particular jovens) determinam seus comportamentamentos a partir de 

experiências passadas com ocasiões críticas. Assim, a partir destas experiências e 

de um processo de comunicação haveria um aprendizado favorável ou não ao 

comportamento criminoso. Assim os autores criam uma variável não observada de 

Determinação Favorável ao Crime (DFE), que seria gerada a partir das variáveis : grau 

de supervisão familiar, intensidade de coesão nos grupos de amizade, existência de 

amigos que foram, em algum momento, pegos pela polícia, percepção dos jovens 

acerca de outros jovens na vizinhança que se envolvem em problemas e uma dummy 

que identifique se o indivíduo mora ou não com os pais.  

A quarta abordagem de Cerqueira e Lobão (2019), a Teoria do Autocontrole, 

elaborada por Gottfredson e Hirschi (1990), diferencia indivíduos que tendem a ter 

desvios ou vícios dado lacunas deixadas no processo de socialização infantil entre os 

2 e 3 anos, endossando seu comportamento egoísta. Dessa forma, o indivíduo passa 
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a ter ações – de modo persistente – baseado apenas em seus próprios interesses 

tendo em vista prazeres imediatos, desconsiderando o impacto de seus atos sobre 

terceiros e deixando de vislumbrar efeitos de longo prazo.  

Os autores Gibbs et alii (1998), Arneklev et alii (1993) e Polakowski (1994) 

foram os mais reconhecidos nesse campo, encontrando evidências que conduzem à 

explicação da delinquência a partir da Teoria do Autocontrole  

Cerqueira e Lobão (2019) também abordam a Teoria Intergeracional, 

trabalhada por Thornberry (1996 apud Entorf e Spengler, 2002), que propõe um 

modelo interacional dinâmico. Entorf e Spengler (2002) pontuam que existem 2 fatores 

que sustentam esse pensamento: a perspectiva evolucionária e os efeitos recíprocos. 

A primeira assume que o crime não é constante na vida do indivíduo, porém pode ser 

entendido como um  processo, o qual inicia-se por volta de 12 anos, tem seu 

envolvimento intensificado por volta dos 16,17 anos e conclui esse processo aos 30 

anos. O segundo fator, referente ao efeito recíproco, traduz endogeneidades que 

existem entre o comportamento criminoso e variáveis de controle sociais, 

exemplificadas pelos autores como ligação com os pais, notas, envolvimento escolar, 

grupos de amizade, punição paternal para desvios, ligação com grupos delinqüentes 

etc.  

Por fim, a última teoria abordada por Cerqueira e Lobão (2019) foi a Teoria 

Econômica da Escolha Racional, cujo autor Gary Becker (1968) foi amplamente 

reconhecido por seu trabalho “Crime and Punishment: An Economic Approach”, que 

impôs um marco sobre a abordagem de determinantes da criminalidade, quando 

desenvolveu um modelo formal em que o ato criminoso decorreria de uma avaliação 

racional a cerca de benefícícios e custos esperados , comparados à alocação do seu 

tempo no mercado de trabalho legal. 

Em resumo, a decisão de cometer ou não um crime seria consequência de 

um processo de maximização da utilidade esperada, na qual o indivíduo confrontaria, 

de um lado, potenciais ganhos e custos, dado seus valores e probabilidades de 

detenção, e, do outro lado, custos de oportunidades associados ao comportamento 

criminoso, medido pelo salário alternativo no mercado de trabalho.  

Complementar à abordagem social, Fajnzylber e Araújo (2001) ilustram 

impactos econômicos da violência, chegando a 5% do PIB nos Estados Unidos e 

América Latina, além do valor econômico de vidas perdidas, avaliadas em 2% do PIB, 

além de gastos no sistema de segurança público-privado. Os autores também citam 
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a palestra realizada por Becker (1993) após receber o prêmio Nobel que assim 

sintetizou a abordagem econômica do crime:  

 

rationality implie[s] that some individuals become criminals because of the 
financial and other rewards from crime compared to legal work, taking account 
of the likelihood of apprehension and conviction, and the severity of 
punishment.  

 

Assim, sob expectativas puramente racionais, o modelo de Becker (1993) 

institui a o indivíduo optará pela ação criminosa se: 

 

          (2) 

 

Uma vez que li seja o valor monetário do crime, ci seja o custo de 

planejamento e execução do crime, Mi seja o custo “moral”,  pr seja a probabilidade 

de captura e condenação, pu seja o valor monetário do castigo e wi seja o custo de 

oportunidade dado a renda em atividades legais.  

Um dos destaques de Fajnzylber e Araújo (2001) é de que criminosos têm a 

tendência, ou vício, de serem reincidentes após ingresso à “industria” do crime. Esse 

comportamento pode ser inserido no modelo assumindo-se que a experiência na 

atividade criminosa leve a uma redução nos custos de execução de delitos, 

característica lembrada pelos autores como “learning by doing”, o qua ilustra retornos 

de custos marginais decrescentes a cada deliquência realizada pelo indicíduo, bem 

como custos morais e de oportunidade, em razão da marcação à perda de capital 

humano que ex-criminosos enfrentam no mercado de trabalho legal.  

Por fim, Fajnzylber e Araújo (2001) reforçam a importância de se compreender 

cada vez mais os determinantes de crimes e lembra que os jovens são os mais 

afetados, em sua pesquisa, visto isso pelas taxas de homicídios, e ratifica também a 

importância da disponibilização de dados de modo transparente, a fim de melhorar e 

desenvolver a confiança no sistema policial e judicial, de modo a favorecer melhores 

índices de denúncias e informações geradas.  

Esta dissertação se insere nesse vasto leque de pesquisas a respeito dos 

determinantes da violência, com foco na violência entre jovens. Apesar de procurar 

uma relação causal entre tempo médio de permanência dos adolescentes na escola 

(uma medida municipal de acesso a educação) e taxa de homicídios entre jovens, a 
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ideia principal subjacente a este estudo não é a mesma subjacente ao estudo de 

Lochner e Moretti (2003), os quais pesquisam a relação entre o grau de escolaridade 

de um indivíduo e a sua propensão ao crime. Este estudo está mais ligado, por 

exemplo, às idéias apresentadas por Entorf e Spengler (2002) sobre a Teoria da 

Desorganização Social, citada anteriormente neste capítulo, uma abordagem 

sistêmica que admite que redes de associações conduzem à aculturação de um 

indivíduo, contribuindo para que a criminalidade emerja como consequência das 

relações comunitárias e do entorno do indivíduo. Assim, a ideia por tras deste estudo 

é que o maior tempo de permanência dos alunos na escola, ao expor os alunos a um 

maior tempo de convivência com atividades bem distantes ao crime e suas práticas, 

pode distanciá-los da cultura e do entorno da criminalidade. 
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3 O FINANCIAMENTO DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO NO BRASIL 

 

3.1 FUNDEB 

 

Segundo o Manual de orientação do FUNDEB – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica - publicado em novembro de 2007 -, o 

FUNDEB foi criado na Emenda Constitucional nº53/2006 em substituição ao Fundef, 

o qual vigorou de 1998 até 2006. De acordo com o manual, o FUNDEB é definido 

como um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, formado por 27 

estados e o Distrito Federal. Sua composição financeira é baseada em uma parcela 

dos recursos federais e por recursos oriundos de impostos e de transferências dos 

Estados, Municípios e Distrito Federal. Todo recurso gerado e que compõe o FUNDEB 

é para uso exclusivo na educação básica. 

Esse fundo, que teve sua vigência definida para o período de 2007 a 2020, 

tem a seguinte composição financeira, baseada em transferências e impostos: 

• Fundo de Participação dos Estados (FPE); 

• Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços 

(ICMS); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações 

(IPIexp); 

• Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de bens ou direitos 

(ITCMD); 

• Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

• Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos Municípios) 

(ITRm); 

• recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a LC nº 

87/96; 

• arrecadação de imposto que a União eventualmente instituir no exercício 

de sua competência; 

• (cotas-partes dos Estados, Distrito Federal e Municípios); 

• receita da dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos 

acima relacionados. 
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Como regra de cálculo, é gerado um custo mínimo por aluno. Quando os 

recursos disponíveis ficam abaixo do mínimo definido, os recursos federais são 

acionados para fins de complementação financeira, visando garantir o valor mínimo 

por aluno.  

A complementação da união ocorre, de acordo com o Manual do FUNDEB, 

da seguinte forma: 

• O mínimo de 90% é repassado a Estados e Municípios – beneficiários do 

repasse da União – a fim de garantir o valor mínimo por aluno por ano. 

• Até 10% do valor anual é repassado através de programas de melhoria de 

qualidade da educação básica, de acordo com a decisão e critérios 

definidos pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para 

Educação de Qualidade. Caso a Comissão entenda, sob determinadas 

razões, usar os repasses da União, é possível que os repasses da União 

sejam realizados, em sua totalidade, da forma especificada no item 

anterior. 

Essa comissão é composta por 11 membros, dos quais 5 são representantes 

dos Estados, 5 são dos municípios e 1 representante do MEC. As atribuições deste 

grupo são (i) definir os fatores de ponderação aplicáveis entre etapas, modalidades e 

tipos de estabelecimento de ensino; (ii) fixar anualmente o limite de apropriação de 

recursos pelas etapas , modalidades e tipos de estabelecimento de ensino; (iii) fixar a 

parcela de complementação da União a ser distribuída por meio de programas 

direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica. 

De acordo com o Manual do FUNDEB, os critérios usados para distribuição 

dos recursos são baseados no CENSO Escolar do ano anterior, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), conforme 

especificado na Tabela 1:  
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Tabela 1 - Critérios de consideração dos alunos na distribuição dos recursos do Fundeb 

 

Fonte: Manual FUNDEB. 

 

Assim, os alunos considerados para distribuição de recursos são aqueles do ensino 

público e que cumprem ao menos 1 dos requisitos a seguir: 

• Alunos em etapas de educação infantil (creche e pré-escola), do ensino 

fundamental (de oito ou de nove anos) e do ensino médio; 

• Alunos nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação 

de jovens e adultos e ensino profissional integrado; 

• Alunos nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural; 

• Alunos nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial 

(matutino e vespertino ou noturno). 

Os dados do Censo Escolar são colhidos por Estado, providos pelas 

secretarias estaduais de educação e processados pelo sistema informatizado do 

Inep/MEC e publicados no Diário da União. Após a publicação, segundo o manual do 

FUNDEB, Estados e Municípios dispõem de 30 dias para apresentação de possíveis 

retificações. Passados os 30 dias, o Censo Escolar é então publicado em caráter 

definitivo e usados para cálculo de coeficientes de distribuição dos recursos do 

FUNDEB para o ano seguinte. 

Para fins de elegibilidade, para que uma instiuição seja considerada no 

FUNDEB, também é necessário que haja cumprimento de todos requisitos abaixo 

especificados: 

• Oferta de igualdade de condições de acesso, de permanência na escola e 

de atendimento gratuito a todos os seus alunos; 

• finalidade não lucrativa e aplicação dos seus excedentes financeiros no 

atendimento em creches, pré-escola ou educação especial, conforme o 

caso; 
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• Garantia que, no caso de encerramento de suas atividades, a destinação 

de seu patrimônio ao poder público ou a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional que realize atendimento em creches, pré-

escola ou educação especial; 

• que atendem a padrões mínimos de qualidade definidos pelo órgão 

normativo do sistema de ensino a que pertencem, inclusive, 

obrigatoriamente, terem aprovados seus projetos pedagógicos; 

• Ter o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) 

• emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou, na 

ausência do Cebas, que dispõem de credenciamento regularmente 

expedido pelo órgão normativo do sistema de ensino, com base na 

aprovação do projeto pedagógico. 

Assim, cumprindo todos os requisitos exigidos e após a realização e 

explanação dos cálculos e resultados, os repasses financeiros são depositados em 

uma conta específica do FUNDEB, do respectivo Estado, Distrito Federal e Município, 

os quais são os responsáveis por repassar os valores às instituições conveniadas, 

obedecidas às cláusulas de elegibilidade. 

Para que a distribuição de recursos seja realizada de forma equânime, a regra 

de cálculo usada, segundo o Manual do FUNDEB, é baseada no produto da 

quantidade de matrículas no ensino básico do Censo Escolar do ano anterior, no valor 

por aluno e por um fator de ponderação. A figura abaixo ilustra como este cálculo é 

realizado, descrevendo cada variável.  

 

Figura 1 - Regra de cálculo do Valor por Aluno 

 

 

Fonte: Manual FUNDEB. 
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Para se entender o fator de ponderação, é necessário primeiro descrever a 

segmentação do ensino básico, o qual compreende 19 modalidades, aqui listadas: 

• Creche pública em tempo integral; 

• Creche pública em tempo parcial; 

• Creche conveniada em tempo integral; 

• Creche conveniada em tempo parcial; 

• Pré-escola em tempo integral; 

• Pré-escola em tempo parcial; 

• Anos iniciais do ensino fundamental urbano; 

• Anos iniciais do ensino fundamental no campo; 

• Anos finais do ensino fundamental urbano; 

• Anos finais do ensino fundamental no campo; 

• Ensino fundamental em tempo integral; 

• Ensino médio urbano; 

• Ensino médio no campo; 

• Ensino médio em tempo integral; 

• Ensino médio integrado à educação profissional; 

• Educação especial; 

• Educação indígena e quilombola; 

• Educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 

• Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível 

médio, com avaliação no processo.  

Sobre a segmentação exposta acima, define-se, de acordo com o Manual do 

FUNDEB, os seguintes parâmetros para 3 das classificações: 

• educação básica de tempo integral: a jornada escolar com duração igual 

ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 

compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola 

ou em atividades escolares; 

• anos iniciais do ensino fundamental: as primeiras quatro ou cinco séries ou 

os primeiros quatro ou cinco anos do ensino fundamental de oito ou de 

nove anos deduração; 

• anos finais do ensino fundamental: as quatro últimas séries ou os quatro 

últimos anos do ensino fundamental de oito ou de nove anos de duração. 
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Assim, baseada nesta segmentação, os fatores de diferenciação são definidos 

pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para Educação Básica de 

Qualidade e publicados no MEC. Esses fatores usam como referência o valor por 

aluno do ensino fundamental urbano e, a partir dele, são calculados a relação do valor 

por aluno dos demais segmentos. Dessa forma, se determinado segmento tem valor 

1,15, significa que seu valor por aluno é 15% superior ao valor por aluno do ensino 

fundamental urbano. Em contrapartida, quando o fator de outro segmento é de 0,80, 

significa que o seu valor por aluno é 20% inferior à referência (valor por aluno do 

ensino fundamental urbano). 

Tabela 2 é possível visualizar todos os fatores de diferenciação usados no 

cálculo do FUNDEB, para os anos de 2010 a 2014. 
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Tabela 2 - Fatores de Ponderação - 2010-2014 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Outro fator importante para tratamento do FUNDEB é a definição do valor 

mínimo por aluno, o que irá afetar diretamente o montante de recursos da União a ser 

usado em caráter complementar. Para esse cálculo, são consideradas as seguintes 

variáveis: 

•  Total geral da receita prevista para o Fundo no exercício (contribuição de 

Estados, 

•  Distrito Federal e Municípios); 

•  Número de alunos matriculados, por segmentos da educação básica 

considerados; 

•  Fatores de diferenciação do valor por aluno/ano; 

Segmentos da Educação Básica Considerados 2010 2011 2012 2013 2014

I- Creche pública em tempo integral 1.10 1.20 1.30 1.30 1.30

II- Creche pública em tempo Parcial 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00

III- Creche conveniada em tempo integral 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

IV- Creche conveniada em tempo parcial 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

V-Pré-escola em tempo integral 1.25 1.30 1.30 1.30 1.30

VI-Pré-escola em tempo parcial 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VII- Anos iniciais do ensino fundamental urbano 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

VIII- Anos iniciais do ensino fundamental no campo 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

IX- Anos finais do ensino fundamental urbano 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

X- Anos finais do ensino fundamental no campo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

XI- Ensino fundamental em tempo integral 1.25 1.30 1.30 1.30 1.30

XII- Ensino médio urbano 1.20 1.20 1.20 1.20 1.25

XIII- Ensino médio no campo 1.25 1.25 1.30 1.30 1.30

XIV- Ensino médio em tempo integral 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

XV- Ensino médio integrado ao ensino profissionalizante 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

XVI- Educação especial 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

XVII- Educação indígena e quilombola 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

XVIII- Educação de jovens e adultos com avaliação no 

processo
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

XIX- Educação de jovens e adultos, integrado à educação 

profissionalizante e com avaliação no processo
1.00 1.20 1.20 1.20 1.20
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•  Valor da complementação da União para o exercício (depois de deduzida 

parcela de até 10% direcionada à melhoria da qualidade da educação 

básica, caso seja estabelecida para o exercício). 

Assim, a totalidade de recursos do FUNDEB são destinados à manutenção e 

melhorias do ensino básico, sendo que 60% destes recursos devem ser destinados a 

profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica com vínculo 

contratual e regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São considerados 

profissionais do magistério: (i) direção ou administração escolar, (ii) planejamento, (iii) 

inspeção, (iv) supervisão, (v) orientação educacional e (vi) coordenação pedagógica.  

A parcela restante de 40% do fundo deve ser destinada à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE) conforme previsto 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB).  

Por fim, o FUNDEB é construído e distribuído sob a única função de contribuir 

para o desenvolvimento do ensino básico público brasileiro, a fim de atenuar ou 

minimizar as variadas formas de desigualdades econômicas educacionais, 

estabelecendo maior equidade nas melhorias e manutenção do ensino básico público 

no âmbito federal, estadual e municipal, gerando oportunidades e auxiliando, 

indiretamente, na performance sócio econômica do Brasil. 

 

3.2 O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) 

 

Em 2008, Marcos Mendes (então consultor legislativo do Senado Federal), 

Rogério Boueri Miranda (então Economista do IPEA) e Fernando Blanco Cosio (então 

economista do Banco Mundial) publicaram o trabalho “TRANSFERÊNCIAS 

INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL: diagnóstico e proposta de reforma” para 

avaliar se as transferências intergovernamentais atingem seus objetivos, colocarem 

pontos positivos e negativos e, por fim, propor ideias de melhorias.  

Assim, Marcos Mendes, Rogério Boueri Miranda e Fernando Blanco Cosio 

(2008) definem o FPM como sendo uma transferência paga pela União a todos os 

municípios do Brasil, cujo uso é incondicional, obrigatório e sem contrapartida. 

Segundo autores, o fundo foi criado pela Constituição de 1967 e foi atualizada pela 

Constituição de 1988 com um caráter mais descentralizador, o que resultou em maior 

participação dos municípios nas receitas da União.  

Previsto no art. 159 da Constituição Federal, o FPM deve ser formado por 

23,5% do montante total arrecadado de Imposto de Renda (IR) e de Imposto sobre 
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Produto Industrializado (IPI). Portanto os recursos do fundo em questão são oriundos 

de impostos específicos arrecadados pela União, e não de uma parcela do total de 

sua receita. 

Dessa forma, para fins de distribuição de recursos, o FPM é segmentado em 

3 partes: (i) 10% de seu total é destinado a municípios que são capitais de seus 

Estados, (ii) 86,4% são destinados a municípios que não são capitais em seus Estados 

e (iii) 3,6% são destinados a uma reserva, cuja a finalidade é suplementar os 

municípios que sejam mais populosos. A fundamentação desta distribuição é de que 

a parcela I limite o montante destinados a capitais, as quais são consideradas com 

maior grau de desenvolvimento e com maior capacidade econômica de 

autofinanciamento. A parcela II é distribuída de forma proporcional ao tamanho da 

população local e, por fim, a parcela III foi criada para atenuar as diferenças criadas 

por municípios mais populosos, dado o baixo valor per capta produzido no cálculo.  

 

3.2.1 A regra de cálculo para FPM – Capitais 

 

A partir do montante de 10% do montante arrecado do FPM, a distribuição 

desta primeira parcela é realizada baseada na representatividade percentual da 

população de uma determinada capital em relação à população total de todas capitais 

do Brasil e também na relação do inverso da renda per capta de cada estado, 

conforme ilustrado nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Participação da população da capital no somatório da população de todas as capitais 

 

Fonte: Lei 5.172, de 1966, art. 91. 
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Tabela 4 - Inverso do índice relativo à renda per capita do estado onde se situa o município 

 

Fonte: Lei 5.172, de 1966, art. 90. 

 

Uma vez estabelecidos os coeficientes referentes à população e o fator 

relacionado à renda per capta, a seguinte regra de cálculo é usada para definir o 

montante partilhado por cada município do grupo de capitais: 

 

     (3) 

 

Onde Ve é valor a ser recebido pela capital do estado e, FPM é o montante 

arrecadado para o fundo, CPe é o coeficiente relativo da população da capital do 

estado e em relação ao total de população de todas as capitais, CIRPe é o coeficiente 

relativo ao inverso da renda per capita do estado e e Σe (CPe* CIRPe) é somatório do 

produto dos coeficientes de todas as capitais. Uma vez calculados, os montantes 

relativos a cada município são transferidos e ficam sob incubência das capitais o gasto 

dos recursos recebidos da União.  
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3.2.2 A regra de cálculo para FPM-Interior 

 

Nesta segunda parcela, segundo os autores, toma-se como ponto de partida 

o saldo de 86,4% do montante total do FPM para se calcular a partilha deste grupo de 

municípios.  

De maneira semelhante à parcela 1, para este grupo de municípios, a partilha 

é realizada de acordo com a quantidade de habitantes de cada município, conforme 

escala apresentada na tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5 - Coeficientes de participação dos municípios no FPM - parcela de municípios não-capitais de 
estado 

 

Fonte: Decreto-Lei nº 1.881, de 1981. 

 

Assim, segundo os autores, a regra de cálculo pode ser definida conforme 

equação X.Y1: 
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          (4) 

 

Na equação X.Y1, Vie ilustra valor a ser recebido pelo município i situado no 

estado e, FPM o valor total a ser distribuído pelo FPM, θe é a participação do estado 

e no FPM-Interior, CPie é somatório de todos os coeficientes dos municípios do estado 

e. Assim são partilhados 96,4% dos recursos arrecadados do FPM, ficando pendente 

o valor de reserva, detalhado no próximo subitem. 

 

3.2.3 FPM – Reserva 

 

Terceira parcela do FPM, a qual representa 3,6% do montante arrecadado do 

fundo, estes valores têm a função, segundo os autores, de amenizar diferenças no 

FPM-Interior, geradas por municípios mais e menos populosos. São elegíveis a essa 

terceira parcela municípios com população igual ou maior a 142.633 habitantes. A 

regra de de cálculo usada na partilha do FPM-Reserva é a mesma do FPM Capital. 

 

3.2.4 Tempo médio do aluno na escola 

 

O indicador de número médio de horas-aula diária mede o tempo médio de 

duração diária do aluno na escola. Índice disponível nos relatórios do INEP, seu 

cálculo é baseado na média aritmética ponderada, cujo fator de ponderação é a 

matrícula na data de referência do Censo, por série, grupo de séries ou nível de 

ensino. Neste estudo usamos o indicador calculado ao nível municipal para o ensino 

médio (grupo de séries). Abaixo sua fórmula de cálculo está ilustrada com suas 

respectivas legendas: 

 

           (5) 

 

 

Onde: 
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Hith = número de horas-aula diária nas séries do ensino médio público, no 

município i no ano t. 

Mith = número de matrículas nas séries do ensino médio público do município 

i no ano t. 

Mks = número de matrículas totais do ensino médio público do município i no 

ano t. 

i = identificador do município. 

t = identificador do ano. 

Para fins de detalhamento, o numerador desta regra de cálculo é a soma do 

produto entre o número de horas-aula diárias h e o número de alunos matriculados na 

série de cada município em um determinado ano. Já o denominador é a matrícula total 

na mesma série do município em determinado ano. Este indicador é calculado para 

níveis/modalidades de creche, pré-escola, classe de alfabetização, ensino 

fundamental (série, 1ª a 4ª, 5ª a 8ª, total) e ensino médio (grupo de séries). 
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4 DADOS E ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

4.1 DADOS 

 

Os dados usados neste estudo foram obtidos de fontes oficiais e disponíveis 

para consulta. As informações sobre educação foram retiradas do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas (INEP), de violência do Instituo de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), e de verbas públicas usadas no ensino básico público brasileiro, bem 

como gastos e outras finanças dos municípios foram extraídos de Finanças do Brasil 

(FINBRA). As informações de contingenciamento policial foram retiradas da RAIS e 

demais variáveis de âmbito social, entre elas população, foram retiradas do IBGE. 

O quadro 1 abaixo traz uma descrição detalhada dos dados usados nos 

estudos, bem como suas respectivas fontes e, de modo complementar, o quadro 2 

possui suas estatísticas descritivas. 

 



41 

 

Quadro 1 – Detalhamento de variáveis 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Resumo de Variáveis Fonte Descrição
Função 

Econométrica

Taxa de homicídios IPEA Taxa indivíduos assassinados
Variável 

dependente

Taxa de homicídios de 

jovens entre 15 e 29 

anos

IPEA
Taxa de jovens assassinados 

entre 15 e 29 anos

Variável 

dependente

Taxa de homicídios de 

jovens homens entre 

15 e 29 anos

IPEA

Taxa de jovens homens 

assassinados entre 15 e 29 

anos

Variável 

dependente

Budget FINBRA
Soma das verbas verbas do 

FUNDEB e FPM

Variável 

Instrumental

Gastos Públicos FINBRA Total de gastos por município

Variável 

certificadora da 

variável budget

Tempo médio do 

aluno por escola
INEP

Mede o tempo médio de 

permanência do aluno na 

escola

Variável 

Instrumentalizada

População IBGE

Quantidade de indivíduos de 

um município dado 

determinado ano

Variável de 

Controle

População com água 

encanada
IBGE

Percentual da população 

atendida com água encanada

Variável de 

Controle

Densidade 

demográfica
IBGE

Quantidade de habitantes 

por km²

Variável de 

Controle

Policiamento* RAIS

Quantidade de policiais 

obtido a nível estadual e 

distribuídos municipalmente 

proporcional a respectiva 

população

Variável de 

Controle

Nível de Trabalho IBGE

População do município com 

trabalho formal (cateira 

assinada)

Variável de 

Controle

*A variável de policiamento considera policiais, guardas civis municipais, agentes de transito, 

inspetores de policia, detetives e vigilantes
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Quadro 2 – Medidas descritivas de variáveis 

  
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Resumo de Variáveis Unidade de Medida Número de Observações Média Desvio Padrão

Taxa de homicídios

Quantidade de 

indivíduos 

assassinados a cada 

100 mil habitantes

27,840 17.39 20.07

Taxa de homicídios de 

jovens entre 15 e 29 

anos

Quantidade de 

indivíduos 

assassinados a cada 

100 mil habitantes

27,840 29.01 45.01

Taxa de homicídios de 

jovens homens entre 

15 e 29 anos

Quantidade de 

indivíduos 

assassinados a cada 

100 mil habitantes

27,840 51.60 83.46

Budget Reais [R$] 27,840 20,212,772.32 59,866,520.53

Gastos Públicos Reais [R$] 27,840 26,735,748.80 182,147,043.40

Tempo médio do 

aluno por escola
Horas [h] 27,840 4.47 0.64

População Pessoas 27,840 35,220.22 208,015.55

População com água 

encanada

Quantidade de 

pessoas sem água 

encanada

27,840 25,875.06 130,017.39

Densidade 

demográfica
Pessoas/Km² 27,840 3,310,911.90 2,429,013.77

Policiamento
Quantidade de 

policias
27,840 40.20 353.38

Nível de Trabalho

Quantidade de 

pessoas com trabalho 

formal

27,840 8,469.90 87,387.84

40,53 245.07 

21.97 148.48 

140.52 20.53 

0.14 0.11 

Quantidade de pessoas 

com trabalho formal 

dividido pela população 

do respectivo município 

Quantidade de pessoas 

com água encanada 

dividido pela população 

do respectivo município 

0.60 0.0.30 
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O estudo foi realizado baseado nos dados dos 5.570 municípios brasileiros, ao 

longo de 5 anos, de 2010 a 2014. Vale destacar que em 2010 e 2011 o Brasil contava 

com 5.565 municípios e, a partir de janeiro de 2012, passaram a ser considerados os 

municípios de Mojuí dos Campos (PA), Balneário Rincão (SC), Pescaria Brava (SC), 

Pinto Bandeira (RS) e Paraíso das Águas (MS).  

Outra observação relevante, ilustrou-se na figura 2 e 3 tem-se um mapa de 

calor por Unidade Federativa, para o período acumulado de 2010 a 2014, no qual 

quanto mais avermelhada a região é, maior é o valor absoluto da variável demostrada. 

Assim, na figura 3 foi ilustrado a variável de tempo médio de permanência do aluno 

do ensino médio público na escola e na figura 2 foi representado a taxa de homicídios 

média do estado, cujos resultados estão demonstrados a seguir.  

 

Figura 2 - Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 3 - Tempo médio na escola 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

O que se pode notar a partir da comparação entre a Figura 2 e a Figura 3 é que 

as regiões mais avermelhadas e que, portanto, apresentam maiores tempos médio de 

permanência do aluno na escola, tendem a ser as regiões que não possuem as 

maiores taxas de homicídios. Dentre as 14 UFs com maiores tempos médio de 

permanência do aluno na escola, 64,3% não estão entre as 10 UFs com maiores taxas 

de homicídios. Alagoas, local que apresentou a maior taxa de homicídios no período, 

está entre os 6 estados que tiveram os menores tempos médio de permanência do 

aluno na escola. 

Outro fato já estilizado pela literatura e citado nos relatórios da UNESCO e 

OMS, que ratifica o que foi identificado no estudo, é o fato do maior volume de 

homicídios entre os anos de 2010 e 2014 serem sobre jovens entre 15 e 29 anos, do 

sexo masculino. O gráfico 1 ilustra esse comportamento, no qual essa 

representatividade pouco oscilou nos 5 anos analisados.  
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Gráfico 1 - Homicídios 

  
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Dado este conjunto de dados utilizados no estudo, será abordado na próxima 

seção a estratégia empírica usada no trabalho, bem como a persistência do modelo. 

 

4.2 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

Este estudo tem por objetivo identificar se o tempo médio de permanência na 

escola do aluno do ensino médio público tem efeito significante sobre a taxa de 

homicídios nos municípios brasileiros (foram usadas a taxa de homicídios total, a taxa 

de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos e a taxa de homicídios entre 15 e 29 anos 

do sexo masculino). Porém a simples regressão linear da primeira variável explicando 

a taxa de homicídios ocasionaria um problema econométrico de endogeneidade. 

Dessa forma a estratégia empírica usada no estudo foi a adoção de uma estrutura de 

painel, com efeito fixo, fazendo uso do recurso de variável instrumental. Dessa forma 

chegou-se em um modelo que considera cada município i no ano t, usando um 

instrumento correlacionado com tempo médio de permanência na escola e não 

correlacionado com a taxa de homicídios, de modo que se possa assumir 

exogeneidade do estimador. Essa variável instrumental foi calculada, sendo igual ao 

total de recursos per capita advindos de transferências que o município teria, de 

acordo com as regras de transferências, para serem destinados ao setor de educação 

(FUNDEB e FPM). O uso do efeito fixo se dá para eliminar efeitos constantes no tempo 
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e não observáveis. Por fim foram adicionadas ao modelo variáveis de âmbito social 

com o objetivo enriquecê-lo com controles. 

Assim, as equações abaixo apresentam os 2 estágios do modelo 

econométrico, usando-se como instrumento o orçamento disponível para educação, 

composto pela soma do FUNDEB e FPM, para cada município i no ano t, relativizado 

pela respectiva quantidade de habitantes.  

TM it = βₒ + β1*Budget_PC it + β2*Controles it + β3*Dummies Anuais +ci+ ε1it      (6) 

Tx_Homic it = αₒ + φ1*IV it + φ2*Controles it + φ3*Dummies Anuais +ci+ ε2it      (7) 

 

Onde: 

i = Municípios brasileiros. 

t = marcador anual de tempo. 

TM = Tempo médio de estadia do aluno do ensino médio público na escola. 

Tx_Homic = Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes. 

Budget_PC = Razão entre o orçamento disponível para educação e a 

respectiva população. 

IV = variável instrumentalizada, que corresponde ao TM estimado no primeiro 

estágio. 

Dummies anuais = variáveis binárias para marcação do ano. 

Controles = matriz de variáveis de controle. 

ε1it = Resíduos das estimativas da equação 1. 

ε2it = Resíduos das estimativas da equação 2. 

 

O vetor de variáveis de controle inclui o tamanho da população (tamanho e 

tamanho ao quadrado), densidade demográfica (e densidade demográfica ao 

quadrado), nível de emprego formal per capita total, nível de policiamento per capita 

no estado correspondente ao município e porcentagem da população atendida por 

água encanada. 

Também foi testada a consistência do modelo, alternando a variável 

dependente entre taxa de homicídios, taxa de homicídio de jovens entre 15 e 29 anos 

e taxa de homicídios entre 15 e 29 anos do sexo masculino. conforme foi apontado no 

início desta seção. 
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Antes do desenvolvimento do modelo, a variável de orçamento foi testada 

usando-a como variável explicativa dos gastos em educação. Esta regressão foi 

realizada para certificar a sua correlação com os gastos no ensino público de acordo 

método de Mínimos Quadrados descrito abaixo: 

 

Gastos_Educ = ωₒ + ω1*Budget + ε3           (8) 

 

Onde: 

Gastos_Educ = Gastos empenhados no setor de educação de cada município 

Budget = Soma dos fundos FUNDEB e FPM de cada município 

Essa regressão teve por fim se certificar quanto a correlação entre o 

orçamento e gastos na educação para avaliar qual instrumento a ser analisado. Os 

resultados obtidos estão na tabela 6: 

 

Tabela 6 - Variável dependente: gastos em educação 

  
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6, foi obtido na 

regressão um coeficiente de determinação (R2) de quase 80%, o que indica forte 

correlação entre as variáveis. Além da variável de orçamento apresentar coeficiente 

positivo, o que confirma o esperado, a correlação entre budget e gastos é bastante 

elevada.   

  

1.603235

(0.0048793)

1.603235

(0.0048793)

Número de Observações 27,194

R² 79.88%

* p-value <= 1%   **p-value <= 5%   ***p-value <= 10%  

Constante 0.000
*

**

***

Variável Dependente: Gastos em Educação

Variáveis Independentes: Coeficiente Pvalue Significância

Budget 0.000
*

**

***
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5 RESULTADOS 

 

A partir da estimação do modelo definido nas equações (1) e (2) apresentadas 

no capítulo anterior - usando-se o orçamento disponível para a educação como 

variável instrumental - foram obtidos os resultados expostos nas tabelas 7 e 8. 
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Tabela 7 – Primeiro estágio 
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Tabela 8 – Segundo estágio 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

1% 

5% 

10% 
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No primeiro estágio da regressão, no qual o tempo médio de permanência do 

aluno do ensino médio público na escola é a variável dependente, encontrou-se uma 

alta significância do orçamento disponível para a educação e com sinal positivo do 

coeficiente, o que indica que seu efeito marginal sobre tempo médio do aluno na 

escola é positivo, resultado esperado pelo estudo e confirmado no primeiro estágio da 

regressão. Quando ocorre aumento de recursos para a educação, aumentam os 

gastos e parte destes gastos são direcionados para o aumento do número de horas 

de aula por dia. 

No segundo estágio, que possui a taxa de homicídios entre jovens do sexo 

masculino como uma das três variáveis dependentes, foi identificado que a variável 

de médias de horas de permanência dos alunos do ensino médio público nas escolas, 

agora instrumentalizada, apresentou significância estatística, e com o sinal esperado 

do coeficiente, ou seja, negativo, o que indica que indica que seu efeito marginal sobre 

a taxa de homicídios é negativo.  

Para efeito de controle, entendendo-se este como um estudo de curto prazo, a 

variável de policiamento, além de estatisticamente significante, foi a variável que 

apresentou maior efeito marginal sobre a taxa de homicídios, bem como 

negativamente correlacionada com tal. A população apresenta uma relação côncava 

em relação à taxa de homicídios, dado seu sinal negativo no quadrado da população 

do município i.  

A variável de PIB per capita apresenta o sinal do coeficiente evidenciando 

efeito marginal negativo sobre a taxa de homicídios, apesar de não significativo. Este 

comportamento ratifica o que Lochner e Moretti (2003) encontraram em seu estudo, 

sobre o fato de haver um custo de oportunidade envolvido com a esfera criminosa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi verificado que o tempo médio de horas dos alunos do ensino 

médio público na escola é afetado positivamente pelos gastos em educação e, por 

sua vez, tem efeito significativativo e negativo sobre a taxa de homicídios (seja na taxa 

entre jovens de 15 a 29 anos e ou, principalmente em jovens do sexo masculino), o 

que reforça a importância da educação, bem como seu benefício social. Em outras 

palavras, o orçamento usado na educação se mostrou um elemento significativo para 

manter o jovem no ambiente escolar, a qual, por sua vez, parece ter o efeito social 

benéfico ao afastar os jovens do crime.  

Outro ponto a ser destacado foi a observação de que a representatividade de 

homicídios de jovens entre 15 e 29 anos corresponde a mais da metade dos 

homicídios ocorridos no período, fato estilizado pela literatura aqui usada e que 

destaca um grande problema social, representado pela violência entre jovens. 

Por fim, a partir dos resultados obtidos, este estudo reforça a importantância 

social da educação, avaliando seu efeito sobre a violência, aqui captada pela taxa de 

homicídios. Fator também fundamental é a realização de políticas públicas voltadas 

para educação, que, além de benefícios de desenvolvimento e aumento de renda para 

população local, também abre um potencial aumento de uso do capital humano a partir 

do aproveitamento de um indivíduo que seria perdido para a esfera criminosa, 

tornando-o mais um aliado na caminhada do desenvolvimento social e econoômico. 

Por fim, de acordo com o último relatório divulgado do PISA (sigla em inglês 

de Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) no final de 2019 (incluir a 

definição da sigla) o Brasil ficou na 57ª posição dentre 77 países avaliados. Este 

programa avalia os conhecimento básico de matemática e da língua local e, assim, a 

baixa performance dos alunos ilustra problemas de aprendizados nas 2 disciplinas 

avaliadas, bem como o desafio do sistema público educacional brasileiro. Contudo, 

este estudo evidencia que apesar do baixo rendimento estudantil demonstrado no 

PISA, a educação também tem pode ser tratada como um meio para não perder o 

jovem para a esfera criminosa, retendo-o na escola e deixando de comprometer um 

potencial capital humano para sociedade.  
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