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apoiaram e nunca se esqueceram de mim.

• E o apoio financeiro da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nı́vel Superior, Ministério da Educação



Resumo

O objetivo desse trabalho é verificar a influência das caracteŕısticas familiares no atraso
escolar. O atraso escolar no Brasil, além de onerar os gastos do governo, representa baixo
ńıvel de capital humano acumulado nas crianças. Baixos ńıveis de capital humano acu-
mulado representam indiv́ıduos com habilidades mal desenvolvidas que atingem baixos
ńıveis de produtividade dificultando o processo de desenvolvimento sustentável do páıs.
O capital humano acumulado é resultado de um processo construtivo que depende do de-
senvolvimento do indiv́ıduo no peŕıodo anterior, portanto melhores desempenhos futuros
são resultados de maior acúmulo de capital humano. A caracteŕıstica do processo sugere
grande influência das caracteŕısticas familiares. A famı́lia é o principal responsável por
fornecer recursos durante os primeiros anos do processo de acúmulo de capital humano.
O método utilizado para estimar o atraso escolar foi a quase verossimilhança em dois
estágios, devido à natureza de contagem e à presença da variável endógena. O resultado
obtido mostrou a influência da educação da mãe e do pai de forma a diminuir o atraso
escolar e a diferença em magnitude em relação às estimações padrão. A variável renda,
nesse método, apresentou impacto favorável ao atraso escolar.

Palavras-chave: atraso escolar, capital humano, caracteŕısticas familiares, variável en-
dógena e quase-verossimilhança em dois estágios



Abstract

The objective of this thesis is to verify the influence of family characteristics in school-
ing delay. The schooling delay in Brazil increases government’s spent and implies lower
rate human capital accumulation on children. Lower rates of human capital accumulation
means children will grow into less skilled workers, with low levels of productivity, which
has a negative effect on development. The accumulation of human capital is a process
that depends of the individual’s development throughout her life. The study considers
family factors that have an evident influence in children development, reinforcing that
the family is one of the main sources in the process of accumulative human capital. The
variable used as proxy to human capital accumulation was schooling delay, which is a
count variable and is clearly to endogeneity. The approach in this thesis is referred to as
the two-stage quasi likelihood. Results obtained indicate that Parent’s education have a
negative effect in the child’s being behind at school, while household income has a positive
effect. Additionally, the difference in magnitude when compared with standard estimation
methods is significant.

Keywords: schooling delay, human capital, family features, endogenous variable and
two-stage quase likelihood
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3.1.3 Transferências monetárias de pais pobres . . . . . . . . . . . . . . . 27
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1 Introdução

O estudo dos determinantes do sucesso econômico representado por ńıveis de produ-

tividade, de salários e de desempenho escolar, tem atráıdo a atenção de cientistas sociais

desde do final do século XIX. Esses estudos buscam identificar e mensurar os fatores

responsáveis por melhores esses melhores resultados.

Entre os economistas em particular, o assunto ganhou grande destaque com o trabalho

de Gary Becker, que formalizou a importância da decisão familiar na formação e acúmulo

de capital humano. Seguindo a tradição de Becker, o sucesso dos jovens depende de de-

cisões tomadas pelos pais acerca da formação do capital humano na famı́lia. É justamente

o estudo do processo de acúmulo de capital humano que ocupa um lugar central na agenda

de pesquisa dos determinantes do crescimento e desenvolvimento econômico. Tal como

evidenciado por Mankiw, Romer e Weil (1992) a formação do capital humano é um dos

principais fatores para explicar as diferenças observadas com relação ao crescimento dos

páıses. Hanushek (1992) corrobora essa informação ao provar que apenas a educação com

qualidade é responsável por elevar o crescimento econômico. O ńıvel de produtividade de

um páıs está, portanto, limitado pelas habilidades adquiridas pela população.

Para ilustrar essa situação, um exemplo foi retirado da revista exame. Essa re-

portagem descreve o relato do RH da empresa(LG) que compara os ńıveis de produtividade

das empresas localizadas no Brasil e na Coréia(sede). As duas unidades contam com o

mesmo número de funcionários, teoricamente dotado com o mesmo ńıvel de formação

escolar, o ensino médio completo. As linhas de produção da LG em Taubaté, no interior

de São Paulo, montam nove celulares por hora. Enquanto as linhas da fábrica da cidade

de Pulsan, no interior coreano, produzem 15 aparelhos por hora — quase 70% a mais. A

diferença é que os operários coreanos foram educados por um dos melhores sistemas de
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ensino público do mundo, e o brasileiro, por um dos piores. “O poder de concentração, a

capacidade de aprendizagem e a agilidade mental dos coreanos são impressionantes. Os

brasileiros ainda tentam e se empenham, contudo, precisam de mais treinamento, mais

orientação e são mais dispersos”.

A variável produtividade dos indiv́ıduos, relatada no exemplo, representa uma me-

dida observada que indica ńıveis de acúmulo de capital humano. Nesse caso, o ńıvel de

escolaridade não foi capaz de diferenciar os trabalhadores mais habilidosos, ou aqueles que

representam maior acúmulo de capital humano. Na literatura contemporânea, esse resul-

tado é estudado, pois o ńıvel de escolaridade não é mais um fator singular que diferencia

as qualidades entre os indiv́ıduos (HANUSHEK, 2001).

Como visto anteriormente, a produtividade é uma variável que representa a diferença

em ńıvel de capital humano acumulado entre os indiv́ıduos. Existem, entretanto outras

variáveis que afetam o ńıvel de acúmulo de capital humano. Outra variável que tem esse

papel de representar as habilidades dos indiv́ıduos é o desempenho escolar.

O desempenho escolar pode ser medido de diversas formas, por exemplo, a partir de

testes de conhecimento espećıficos em matérias chaves(Português e Matemática) como

feito no SAEB. Ou ainda de forma indireta pela defasagem-idade série. As pesquisas na

área da educação provam a existência da correlação inversa entre o atraso escolar e a

formação de habilidades nas crianças de mesma idade (MEISELS; LIAW, 1993; BYRNES;

YAMAMOTO, 1989). Os registros do SAEB de 2003 mostram que alunos com defasagem

idade-série apresentavam menores resultados nos testes de proficiência. Ainda que, não

seja posśıvel determinar a direção de causalidade entre defasagem e proficiência estes dados

deixam claro que existe forte correlação entre elas. Dessa maneira, é razoável utilizar o

atraso escolar como o indicativo de desempenho escolar.

A defasagem idade série no Brasil é considerada um dos principais problemas do sis-

tema educacional do páıs, pois além de representar falhas na formação das habilidades do

indiv́ıduo, para a sociedade e para o Estado, é um fenômeno gerador de enorme desperd́ıcio

de recursos.

No peŕıodo entre 7 e 17 anos é a fase de desenvolvimento fundamental escolar, é



14

nessa fase que o atraso escolar pode ser adquirido e, em geral, as crianças ainda estão

sob tutela dos pais. Cameron e Heckman (1998) conclúıram que entre os 16 e 18 anos os

indiv́ıduos já constitúıram a maior parte de sua capacidade cognitiva. Nesse peŕıodo as

caracteŕısticas familiares influenciam diretamente o atraso escolar, uma medida indicativa

de capital humano acumulado.

Por essa ótica, Horowitz e Souza (2005) estudaram a influência da estrutura familiar

no atraso escolar. A distribuição do atraso escolar é a proxy utilizada para a dispersão do

capital humano, pois diferencia as crianças quanto à qualidade das habilidades adquiridas.

Mesmo que a medida de capital humano acumulado seja algo complexo e não observável,

pois é resultado de um processo de construção durante toda a vida, as falhas desse processo

permitem qualificar a diferença de performance do capital humano acumulado. Durante o

peŕıodo escolar, as crianças estão sob o cuidado dos pais, esse fato intensifica a importância

das caracteŕısticas familiares no atraso escolar.

Assumindo que a criança deve ingressar na escola aos sete anos de idade, define-se

o atraso escolar como a diferença entre a série que a criança está cursando ou que tem

conclúıda e a série que deveria pertencer sem nenhuma reprovação. O atraso pode ser

causado por três situações: abandono escolar, repetência e atraso na matŕıcula. Estar

fora da idade ideal acarreta sérios prejúızos ao indiv́ıduo, que em geral comprometem a

qualidade de aprendizagem, criam graves conseqüências de auto-estima e problemas na

própria trajetória escolar.

O atraso escolar no cenário brasileiro não está apenas relacionado à falta de vagas

oferecidas. O baixo crescimento demográfico e a expansão do número de vagas incentivada

pelo Fundef foram responsáveis por elevar a proporção entre as crianças efetivamente

matriculadas e aquelas que estão em idade escolar. A evasão escolar, antes justificada

pela necessidade da criança ajudar na composição da renda familiar, também foi reduzida

devido aos aux́ılios governamentais tais como programas bolsa familia. Desta forma, as

crianças com atraso escolar são aquelas com dificuldades de aprendizagem, com falhas no

processo de formação das suas habilidades e baixo ńıvel de capital humano acumulado.

Neste contexto o estudo dos determinantes do atraso escolar é bastante pertinente
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para a agenda de desenvolvimento do Brasil. Este trabalho apresenta um contribuição

nesse sentido utilizando os modelos de contagem e dados da PNAD de 1996. A variável

analisada “atraso escolar” é uma variável discreta e não negativa, caracterizada como

dados em contagem. A PNAD 96 foi escolhida por fornecer dados sobre a escolaridades

dos pais dos pais e por não representar nenhuma poĺıtica de melhoria direcionada para a

redução do atraso escolar.
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2 Atraso escolar e educação
no Brasil

No ińıcio da década de 1990, os baixos ńıveis médios de escolaridade da população

adulta que oscilavam em torno de 5 anos, motivaram as mudanças das diretrizes básicas

do ensino. As mudanças ocorreram em vários sentidos, em novas normas institucionais e

nas formas de financiamento. O objetivo dessa mudança era melhorar primeiro o acesso

a escola, considerada condição mı́nima, conjuntamente com o aumento da qualidade do

ensino das crianças.

Para melhoria no acesso, uma nova forma de financiamento de ensino, definida Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef), foi criada. Nele,

os recursos da educação são repassados diretamente aos munićıpios de acordo com a

quantidade de alunos matriculados em suas escolas. Essa medida foi responsável por

aumentar a freqüência de matŕıculas das crianças e adolescentes para 97% entre as crianças

de 7 a 14 anos. Esse primeiro passo foi importante para garantir o acesso à educação a

todas as crianças em idade escolar.

Aliado a esse recurso normativo, outro fator que garantiu a possibilidade de melhoria

no acesso à escola foi a redução do crescimento demográfico para 2,5% em média ao ano1.

Nesse sentido, destaca-se que o Brasil atravessa, atualmente, um peŕıodo demográfico

favorável (que alguns autores denomina como “a fase de ouro da transição demográfica”)

em que os benef́ıcios da estabilização e eventual decréscimo das coortes de idade mais

jovens ainda não são anulados pelo rápido crescimento da população idosa.

Em 1980, o tamanho da população entre 7 e 14 anos era de pouco menos de 23 milhões

1Dados do IBGE de 2003
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de crianças, em 1993/94 esses números atingiram um pico de 27,5 milhões, declinando nos

anos seguintes para atingir um ńıvel pouco acima de 26 milhões em 2000. Assim, podemos

verificar que essa faixa de idade diminuiu em termos absolutos em quase 1,5 milhão nos

últimos seis anos. A prova da fase de ouro da transição demográfica é a redução da

freqüência relativa dessa coorte de sete a quatorze anos de idade de 19,2% da população

total em 1980 para 15,7% em 2000. Mais importante ainda é a razão de dependência

em relação à população adulta (de 15 a 64 anos de idade). Em 1980 essa relação era

de uma criança para cada três adultos, em 2000 era mais de quatro adultos para cada

criança em idade escolar obrigatória. Obviamente, isto representa um fator de atenuação

da demanda agregada por educação básica e de melhores condições da sociedade em arcar

com os custos do sistema educacional.

Outro fator que incentivou o aumento da freqüência foi a redução da evasão escolar

a partir dos aux́ılios governamentais como o Bolsa-Famı́lia. Esse programa visa manter a

criança carente na escola a partir de aux́ılios à renda familiar. Essa renda complementar

pode garantir que a criança em idade escolar não precise trabalhar.

O histórico dos fatos mostrou que em geral, o atraso escolar na década de 90 não

decorre de dificuldade de acesso ou de evasão escolar. Assume-se que em geral, os alunos

com atraso escolar são aqueles que apresentam uma falha na qualidade da habilidade. Por

esse fato, a variável “atraso escolar”será utilizada como indicativo de desempenho escolar

nesse estudo.

A partir dos dados do SAEB2 de 2003, pode-se identificar que o panorama da freqüência

do atraso escolar apresenta uma correlação negativa entre as regiões mais desenvolvidas

e o atraso escolar. As regiões Sul e Sudeste, caracterizadas como as mais desenvolvidas,

apresentaram a proporção das crianças sem atraso escolar em torno 25% e 32%, respecti-

vamente. O pior ı́ndice foi apresentado pela região Nordeste que mantém 58% das crianças

nessa situação de atraso escolar.

A comparação do desempenho escolar entre as regiões apresentou a mesma carac-

2órgão responsável pela avaliação do SAEB é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Ańısio Teixeira (Inep/MEC)
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teŕıstica de correlação acima, regiões consideradas mais pobres apresentam piores ńıveis

de desempenhos. No Nordeste, 75% das crianças da 4a série estão classificadas nos ńıveis

cŕıtico e muito cŕıtico em leitura. No Sul e Sudeste essa proporção cai para 47% e 44%,

respectivamente. A mesma situação é verificada na prova de matemática, a freqüência

das crianças nas últimas categorias no Nordeste, no Sul e no Sudeste são respectivamente

69%, 41% e 39%. Ainda que não seja posśıvel determinar a direção de causalidade entre

defasagem e proficiência estes dados deixam claro que existe forte correlação entre elas.

Foi visto que existe uma correlação entre as regiões com maior desempenho, as regiões

com mais recursos e menor atraso escolar.

Os dados apresentados também evidenciaram uma grande heterogeneidade do ńıvel

de escolaridade entre a população brasileira. Os dados permitiram comprovar que além

da grande diferença de performance dos alunos entre as regiões, a freqüência das crianças

com baixo desempenho e atraso escolar ainda é elevada em ńıveis gerais.

Outros resultados, apresentados pelo SAEB, provam que a qualidade do ensino ofere-

cido ainda é baixa. Essa última avaliação mostra que 55% das crianças que freqüentavam

a 4a série do ensino fundamental, em 2003, têm uma competência de leitura abaixo do

ńıvel considerado apropriado à série. Elas apresentam graves dificuldades em ler textos

simples, curtos, escritos na ordem direta e de encontrar em tais textos as informações

expĺıcitas. Em Matemática, 52% das crianças brasileiras da 4a série não consolidaram

plenamente os algoritmos da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. A média

de proficiência obtida pelas crianças de 4a série é baixa. A pontuação 200 indica que

o indiv́ıduo apresenta ńıvel mı́nimo satisfatório em leitura, mas a pontuação média dos

alunos foi de 169 pontos e em matemática de 177 pontos.

Os dados nacionais apresentados retrataram o baixo desempenho educacional, esse

resultado foi agravado por evidências de heteregeneidade entre as regiões. O desempenho

educacional brasileiro apresentado em outros estudos comparativos com relação aos páıses

de ńıveis semelhantes de desenvolvimento e renda per capita destacam ainda mais o atraso

de sistema educacional brasileiro.

O relatório PISA 2000 avalia entre páıses, o ńıvel de capacidade de leitura da criança,
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ao diferenciar entre os que ultrapassam os limites da decifração lingǘıstica, daqueles que

atingem um campo semiótico amplo do ensino disciplinar da ĺıngua. Nessas provas de

desempenho foram comparadas as diferenças entre as qualidades das habilidade dos in-

div́ıduos.

Como parâmetro de comparação os páıses mais avançados economicamente atingem

o ńıvel 3 (481-552) tendo como melhor colocado nessa categoria a Finlândia (546) e

pior dessa a Alemanha (483). Nessa categoria os alunos possuem habilidades de leitura

que permitem localizar e interpretar as informações de forma a relacionar os assuntos.

Enquanto, o Brasil (396) encontra-se no ńıvel 1 (335-407). Nesse ńıvel, o indiv́ıduo é

capaz a partir da leitura de localizar apenas informações que estejam colocadas de forma

expĺıcita. O México que apresenta indicadores de renda per capita US$8.296, ı́ndice de

desenvolvimento humano (IDH) em 0, 784 e coeficiente de Gini 53, 7, semelhante ao Brasil

que possui respectivamente US$7037; 0,747 e 60,0, obteve melhor desempenho(422).

Esses resultados mostram que o ńıvel qualitativo educacional brasileiro é considerado

baixo, mesmo quando comparado aos outros páıses com o grau de desenvolvimento sócio-

econômico semelhante.

A educação é um dos principais insumos para o desenvolvimento sustentável do páıs

(BARRO; LEE, 2001). Os dados da educação brasileira apresentados mostram que ainda

estamos muito aquém da qualidade necessária para atingir patamares de desenvolvimento

sustentável e de longo prazo.
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3 Revisão da literatura

Becker e Tomes (1986, 1979) foram os pioneiros na modelagem do comportamento fa-

miliar no processo de formação do indiv́ıduo. Esses autores, acreditam que a formação das

habilidades nas criança é determinada tanto pelas heranças genéticas intŕınsecas quanto

pelas decisões de investimento em capital humano feito pelos pais.

O ńıvel de herança genética depende do grau de transmissão classificadas entre zero e

um, descrita por um processo de Markov. Na média, pais que têm o ńıvel de escolaridade

acima da média terão crianças com altos ńıveis de escolaridade, mas não tão altos ao

compará-los ao ńıvel médio de seus pais. Os pais são os responsáveis por transmitir

heranças culturais e padrões de comportamento tais como maior comprometimento nos

estudos, hábitos de leitura, contato com música e artes.

Esses estudos mostram que a qualidade da habilidade do indiv́ıduo é um reflexo do

acúmulo de capital humano ao longo da vida. Essa “herança” , capital humano acumulado

irá refletir nos ı́ndices de produtividade e desempenho escolar.

Os pais preocupam-se com o desenvolvimento das capacidades da criança com a in-

tenção de prepará-los para que possam atingir melhor sucesso econômico. Por isso, se

preocupam em investir nos processos que ajudam o indiv́ıduo no acúmulo de capital hu-

mano. Os principais investimentos em capital humano feitos pelos pais são o acesso a

educação de qualidade, cuidados com a saúde e higiene, incentivo às atividades que de-

senvolvam as capacidades e habilidades que auxiliem na educação formal entre outros

(BECKER; TOMES, 1986).

Os estudos de Gary Becker em capital humano criaram novas linhas de pesquisa lig-

adas à abordagem da teoria de comportamento familiar. A unidade de produção é a



21

famı́lia, que emprega recursos para transformá-los em capital humano com o objetivo

maior de elevar os ńıveis de utilidade a todos os seus membros. Os pais são responsáveis

por grande parcela dos recursos na unidade familiar, que são obtidos por meio de rendi-

mentos e venda de trabalho. O papel dos pais na famı́lia é a captação e alocação de

recursos, de forma a maximizar os ńıveis de utilidade de seus membros.

O ńıvel de educação dos pais pode afetar a formação de capital humano do filho

em dois sentidos: diretamente no acompanhamento da formação educacional do filho e

indiretamente no fornecimento de recursos financeiros. Pais mais hábeis são aqueles com

capital humano elevado que garantem melhor formação de capital humano no filho.

As escolhas tomadas pelos pais a partir de suas próprias caracteŕısticas e condições

interferem de forma direta e indireta na formação do filho. O desenvolvimento da criança

não é um processo linear simples e direto, por isso, cada um compõe uma combinação

diferente de acúmulo de capital humano.

Entender e compreender o processo, os agentes e o resultado do investimento em cap-

ital humano na prática é importante para a formação de teorias. Esses autores ajudariam

a compor novos cenários que direcionariam melhor os futuros investimentos. O maior

ńıvel de capital humano acumulado significa pessoas melhor qualificadas, condição básica

para que o páıs atinja o desenvolvimento sustentável.

3.1 Modelos Teóricos

Mensurar o impacto das variáveis responsáveis pela falha ou pelo sucesso na formação

do indiv́ıduo permite identificar a relevância de cada uma delas nesse processo. Entre-

tanto, devido à natureza endógena das variáveis do processo de desenvolvimento, estru-

turar modelos de forma completa torna-se uma tarefa árdua.

Como visto na figura (??), os efeitos de causalidade de cada ação são compostos e in-

terdependentes. Leibowitz (1974) apresentou um modelo geral do processo de desenvolvi-

mento do indiv́ıduo no qual o objetivo era testar a transmissão das qualidades intŕınsecas

dos pais para os filhos. O modelo buscou comprovar graus de hereditariedade que mesmo
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Figura 1: Determinantes do Desenvolvimento da criança

não observadas diretamente manifestavam-se ao longo de diversas variáveis. No modelo, a

educação dos pais é responsável por influenciar a renda familiar, os investimentos alocados

dentro da famı́lia, o ńıvel escolar da criança e também a renda futura dela. A habilidade

intŕınseca dos pais é a variável chave no ato da tomada de decisão da alocação de recursos,

por isso o papel dos pais é fundamental no processo de desenvolvimento da criança. A

analogia é feita pelo sistema recursivo, da seguinte forma:

• Capacidade da criança = f1(fatores genéticos, investimento familiar)

• Educação da criança = f2 (capacidade da criança, investimento e renda familiar)

• Renda da criança = f3 (investimento e renda familiar, educação da criança, inves-

timento em treinamento, capacidade da criança)

A variável capacidade da criança depende dos fatores genéticos e das condições fa-

miliares. A educação da criança, por sua vez, depende da capacidade da criança e do

investimento e renda familiar. A renda futura da criança depende dessas variáveis de-
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scritas somadas às variáveis de investimentos e de renda familiar que também já foram

inclúıdas nas outras variáveis.

Becker e Tomes (1979) e Leibowitz (1974) assumem em seus modelos a mesma função

utilidade para todas as decisões feitas dentro do domićılio. Esse pressuposto é criticado

por aqueles que acreditam que a decisão familiar seja um modelo composto pelas funções

de utilidades individuais como em um modelo de barganha aplicado dentro da própria

famı́lia. McElroy (1990) formulou um modelo de barganha tipo Nash-Stackelberg para o

processo de decisão familiar. A maioria dos resultados e das análises mais recentes sugere

um comportamento mais consistente aos modelos de escolha com preferências individuais

(BEHRMAN; POLLAK; TAUBMAN, 1995; BEHRMAN; TAUBMAN, 1990). Uma alternativa

para modelar essa situação é construir um modelo com múltiplos estágios.

No modelo de múltiplos estágios, com funções utilidade para cada individuo, o agente

segue restrições de oportunidades e limitações segundo as condições de recursos dos pais.

Essas funções utilidade estão de acordo com as decisões tomadas pelos pais tais como:

tamanho da famı́lia e sua estrutura, renda e alocação do tempo, que afetam o desenvolvi-

mento da criança. E apenas no último estágio, as crianças maximizam a função utilidade

dado o investimento em capital humano.

Mesmo de forma incompleta, essas análises simples e diretas podem contribuir no

planejamento de poĺıticas públicas ao apresentar o impacto das caracteŕısticas familiares

no processo de formação das habilidades das crianças.

3.1.1 Modelo sem transferência

A seguir, o modelo simplificado com apenas uma criança de Ermisch e Francesconi

(2001) será apresentado para mostrar a influência das caracteŕısticas familiares no processo

de formação da criança.

Nesse modelo, assume-se que renda futura da criança e do adulto são bens da famı́lia.

A renda futura da criança é representada por e e a renda dos pais por rb, em que b é a

quantidade de transferências (doação e heranças) e r é a taxa de juros do mercado. A

remuneração futura da criança é determinada principalmente pela caracteŕıstica intŕınseca
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de cada criança (ε) e pela formação escolar.

O processo de desenvolvimento é cont́ınuo e dependente do resultado dos peŕıodos

anteriores. Quanto maior o desenvolvimento no peŕıodo anterior (t − 1), menores são as

chances de lacunas e falhas na formação nos peŕıodos subseqüentes (t). Devido à natureza

acumulativa do processo, a quantidade e a qualidade dos investimentos realizados pelos

pais durante a infância são considerados fundamentais.

As bases da formação escolar e das caracteŕısticas intŕınsecas individuais são consoli-

dadas no peŕıodo em que a criança está sob cuidados dos pais. Outro fator que intensifica

o papel dos pais durante esse peŕıodo é a natureza dependente da criança que ainda está

em processo de formação. Os pais são responsáveis por promover as condições de recursos

e tomadas de decisão sobre o investimento em capital humano na criança. Por esse fato,

as caracteŕısticas familiares são determinantes importantes para a formação da criança.

Durante a adolescência, o indiv́ıduo ainda vive de acordo com as condições de vida

provida pelos pais. Entretanto, ele já participa das escolhas do ńıvel de aproveitamento

de capital humano acumulado. As escolhas da criança são feitas de acordo principalmente

com os valores constrúıdos durante a infância. No modelo, a dinâmica das decisões de

investimento é estática e segue a lógica das escolhas direta dos pais na educação de seus

filhos.

A função de remuneração das crianças é dada por: e = f(S, ε), em que S é o ńıvel

educacional atingido pela criança (resultado do investimento em capital humano) e ε

representam as caracteŕısticas intŕınsecas da criança.

A função de preferências dos pais é representada por uma função utilidade U(x , e+rb),

em que x denota o consumo próprio. Os pais decidem alocar os recursos entre x (con-

sumir), b (transferências) e S (investir em capital humano no filho), de forma a maximizar

a função utilidade sujeita à restrição y = x+ b+ pSS, em que pS é o custo da educação e

y é a renda familiar. Como resultado desse problema de otimização, encontramos que o

ńıvel de educação escolhido pelos pais deve satisfazer a seguinte condição:

pS ≤ [∂f(S, ε)/∂S]/r. (3.1)
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O lado direito da equação (3.1) representa o retorno marginal do investimento em

educação e o lado esquerdo os custos da educação. Este resultado mostra que os custos

em investimento em educação realizados pelos pais superam o retorno marginal salarial

obtido pela criança. Ou seja, os pais apenas fazem investimento em capital humano se

acreditam que cada ano a mais de estudo será no futuro recompensado com melhores

salários.

Esse modelo ilustra como o recurso familiar é alocado na educação da criança. A

renda é um fator limitante nesse modelo, em que o pai tem que escolher como distribuir

sua renda entre as posśıveis opções. Pais com renda mais elevada têm acesso ao capital

próprio para a formação de capital humano de seu filho, o que eleva as chances de um

melhor desenvolvimento da criança.

3.1.2 Modelo com transferência

Anteriormente, verificamos que a relação dos pais na decisão de investimento na ed-

ucação do filho depende dos recursos dispońıveis. Nessa seção, serão apresentados modelos

em que o filho não depende diretamente da renda do pai e da mãe, mas de transferências

b que dependem diretamente da renda.

Caso os pais façam transferências monetárias para seu filho (isto é b > 0), a equação

(3.1) torna-se uma igualdade. Note que, nesse caso o ńıvel educacional das crianças não

dependerá mais da renda dos pais, apenas da taxa de juros, dos custos da educação e dos

ganhos em produtividade dado pelas caracteŕısticas instŕınsecas dos indiv́ıduos. Dado

e = Sγε com 0 < γ < 1, então o ńıvel de educação ótimo é:

S∗ = (γε/rpS)
1/(1−γ). (3.2)

Mesmo que a renda dos pais não influencie diretamente no investimento em educação,

a quantia monetária de transferências depende diretamente da renda dos pais. Ou seja, a

renda dos pais continua como um dos limitantes do investimento na educação da criança.

Esse modelo segue a função de utilidade representada por:
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U = α ln(x) + (1− α)ln(e+ rb). E a função da transferência ótima segue

b∗ = (1− α)[y − pSS
∗]− αe∗/r, (3.3)

em que e∗ = S∗γε é a renda ótima futura da criança e S∗ é o investimento ótimo na

educação do filho, representado na equação (3.2). Os pais fazem de forma eficiente as

transferências monetárias para seus filhos, de acordo com a sua renda e suas preferências.

O ńıvel educacional da mãe e do pai influencia a parcela de investimento em capital

humano no filho. Sm representa a parcela do investimento em capital humano relacionada

à educação da mãe e Sf é a parcela do investimento influenciado pelo ńıvel educacional

do pai.

As variáveis Sm, Sf e ε estão correlacionadas de forma positiva, e representam a

influência das heranças genéticas e dos hábitos diversos dos pais na formação das carac-

teŕısticas intŕınsecas das crianças(ε). Pais com o ńıvel educacional elevado podem pro-

mover melhor ambiente para o acúmulo de capital humano em seus filhos, pois estão

melhores preparados para incentivar e estimular adequadamente o desenvolvimento de

habilidades na criança.

Nesse caso, a educação dos pais é um indicador de melhores investimentos na educação

da criança. Pais mais educados possibilitam melhores condições de recursos para a criança

por fornecer melhor renda e melhor investimento em capital humano. Mesmo que a renda

não influencie o modelo, ela está relacionada com o ńıvel de transferência que é responsável

pelo ńıvel de investimento em educação da criança.

Caso os ńıveis educacionais dos pais não sejam semelhantes, o custo educacional pS da

criança é determinado pela quantidade de investimento realizado na educação pelos pais.

Por exemplo, como no modelo restrito de investimento em capital humano na criança

composto por insumo tempo de dedicação e produção. O insumo “tempo de dedicação”

é representado por tj, em que j indica o responsável, sendo m a mãe e f o pai. E hj é a

produção de capital humano de responsabilidade do parente j, segue então o modelo:

S = hf tf + hmtm. (3.4)
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Seja o valor do salário da mãe wm e o custo do capital humano do filho pS = wm/hm.

Então, a mãe apresenta uma vantagem comparativa quando proporciona maior acúmulo

de capital humano em relação aos outros responsáveis, ou seja, wm/hm < wf/hf . Como

a habilidade da mãe está correlacionada tanto com o ńıvel salarial (wm) quanto com

a produtividade de capital humano no domićılio (hm), a vantagem comparativa existe

quando a produção de capital humano supera o salário obtido no mercado.

Outra situação posśıvel ocorre quando o pai não contribui na formação de capital

humano do filho, ou seja, no modelo restrito em que não existe hf , na equação (3.4). Este

fato eleva os custos de acúmulo de capital humano(pS) pois a parte do investimento em

capital humano do filho relacionada ao pai Sf simplesmente não existe, e a correlação

entre ε e Sf também não.

Os resultados consideram o insumo “tempo de dedicação” dos pais como sendo substi-

tutos imperfeitos. Nesse modelo, dado que o custo de produção de capital humano do pai

seja menor, o efeito da educação do pai, mesmo que importante, é menor que a educação

da mãe.

As situações descritas acima mostram que o efeito causal da educação dos pais não

é linear no processo de desenvolvimento do filho. Entretanto, esse efeito influencia de

forma indireta e relativa ao investimento no capital humano do filho por meio das outras

variáveis comportamentais.

3.1.3 Transferências monetárias de pais pobres

Os pais pobres que não têm condições para fazer transferências monetárias, realizarão

investimento privado abaixo do ponto em que retorno marginal é igual ao custo marginal

da educação. Em outras palavras, os pais pobres investem menos que a quantidade de

equiĺıbrio ótima. Em contrapartida, os pais ricos fazem as transferências e o investimento

ótimo em capital humano correspondente a sua renda. A função a seguir representa o

investimento ótimo em capital humano:

S∗ = γ(1− α)y/[γ(1− α) + α]pS. (3.5)
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E o impacto da educação da mãe (Sm) na formação de capital humano no seu filho é:

∂S∗/∂Sm = (∂y/∂Sm)(∂S∗/∂y) = (S∗/pS)(∂pS/∂Sm). (3.6)

A equação (3.5) indica que as caracteŕısticas intŕınsecas das crianças não são resul-

tados dos investimento em capital humano feito pelos pais (Sm e Sf ). Desta forma, as

habilidades dos pais que seriam responsáveis pela formação do capital humano não são

relevantes nessa situação. Assim, mesmo pais com baixa escolaridade podem ter filhos

com investimento ótimo em capital humano. As caracteŕısticas intŕınsecas dos pais deve-

riam estar representadas pois poderiam ser responsáveis por resultados de diminuição ou

acréscimo de investimento de capital humano, principalmente quando os pais são pobres

e não fazem transferências monetárias (BECKER; TOMES, 1986).

Os efeitos da educação da mãe no que tange os investimento em capital humano (Sm)

são diferenciados dos efeitos da renda familiar. Nesse caso, a educação da mãe não afeta

o custo de investimento em capital humano do filho mas afeta indiretamente a renda

familiar. O impacto da educação do pai (Sf ) é análogo a (3.6), mas o efeito substituição

(∂pS/∂Sf ) pode ser nulo se a parcela de envolvimento do pai na formação de capital

humano (Sf ) for baixa.

Caso os pais não façam transferências, a correlação entre a educação dos pais e dos

filhos pode ser representada como um efeito causal da educação dos pais. Isso porque o

investimento em capital humano não atingiu o ponto de equiĺıbrio entre o retorno marginal

e o custo marginal desse investimento. Nesse caso, as preferências e os recursos em relação

aos custos marginais e as habilidades dos pais determinam o ńıvel de educação escolhida

para filho.

O modelo estático é diferente do modelo dinâmico (LOURY, 1981). A análise dinâmica

feita por Maoz e Moav (1999) mostra a correlação entre a educação dos pais e dos filhos

crescente e de forma mais acelerada de acordo com a educação dos pais pois, pais mais ed-

ucados têm acesso a mais recursos, não apenas resultado da correlação entre a capacidade

intensificada entre gerações.

O modelo de transferência de ganhos separados gera os mesmos resultados do modelo
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dos pais pobres que não fazem transferências (BEHRMAN J. R.; WOLFE; BLAU, 1981).

Nesse modelo, as preferências dos pais são separadas do consumo e das transferências

financeiras para os filhos. Novamente, o recurso e as preferências dos pais determinam

o ńıvel educacional do filho, não apenas o custo marginal e as caracteŕısticas intŕınsecas

das crianças.

Os pais contribuem para a manutenção da posição sócio-econômica do filho ao disponi-

bilizar recursos que garantam o maior acúmulo de capital humano ao longo do desenvolvi-

mento dele.

3.2 Modelos Emṕıricos

Coleman (1988) definiu uma nova forma de capital necessário para a concretização

de outras formas de investimentos, o capital social. O capital social pode ser definido

como o valor associado às relações entre os agentes da sociedade. Essas relações tornar

efetivos os investimento em capital humano responsáveis por desenvolver as habilidades

nos indiv́ıduos.

Por essa ótica, o papel da famı́lia torna-se ainda mais importante, pois além de finan-

ciador direto de investimento de capital humano e f́ısico, ela é responsável por efetivar as

diversas formas de investimento. As diferenças entre as qualificações dos indiv́ıduos re-

sultam da interação entre as diferentes formas de investimento de capital: f́ısico, humano

e social, que estão altamente relacionadas às caracteŕısticas familiares.

Outras abordagens como os estudos de mobilidade social também destacam o papel

da famı́lia ao avaliar que as caracteŕısticas dos pais são responsáveis por condições futuras

dos filhos. Esses estudos iniciaram por volta de 1920 nas ciências sociais com intuito de

verificar de forma emṕırica os determinantes do sucesso econômico. Esses pesquisadores,

ao mensurar a mobilidade social, encontravam o impacto entre as ocupações dos pais e

dos filhos. Outra questão analisada nessa área é a possibilidade de mensurar qual parte

dos ganhos dos filhos é determinada pela situação dos pais. A existência da correlação

entre os ganhos dos pais e dos filhos significa uma sociedade com pouca mobilidade social.
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O primeiro modelo causal desse processo foi feito por Duncan e Hodge (1963). Esses

autores criaram o ı́ndice de prest́ıgio ocupacional a partir da descrição do ciclo de vida

sócio-econômico entre as três esferas: famı́lia, escola e trabalho (DUNCAN, 1961). Para

isso, foi criado um sistema de equações recursivas que utilizou uma adaptação dos dados

contidos no suplemento de uma pesquisa da população americana realizada em 1962. A

estimação descreveu a relação entre as caracteŕısticas familiares e o desenvolvimento da

criança ao longo do tempo. A partir disso, foi feita a avaliação dos efeitos dessas variáveis

na determinação do sucesso do status socioeconômico. Constatou-se que a formação do

status ocupacional sofre impactos da escolaridade e das caracteŕısticas familiares. Entre-

tanto, a variável escolaridade também é determinada pelas caracteŕısticas familiares, o

que cria uma superestimação dos coeficientes dessas variáveis quando são tratadas como

variáveis exógenas.

Um estudo mais avançado nesse mesmo contexto foi realizado por Cameron e Heckman

(1998). Eles examinaram a influência das famı́lias na probabilidade de transição para um

ńıvel social superior. Entretanto, cada estrutura familiar tem condições diferentes e suas

probabilidades de mudança de camada social também são distribúıdas de forma particular.

Assim, foram criadas funções distribuições para alguns padrões de estruturas fami-

liares, descartando-se a distribuição uniforme. Nesse caso, os autores utilizaram ferra-

mentas estat́ısticas para adequar as probabilidades para cada tipo de famı́lia a partir do

conhecimento desse comportamento. Após essas adequações, o resultado mostrou que a

renda não é um fator determinante para o progresso nos estudos (ingresso na faculdade).

Como não existe uma restrição de renda (determinada pelos pais) no processo de desen-

volvimento da criança, esse estudo mostra que existem possibilidades de transição de ńıvel

social.

Hauser e Featherman (1977) e Hauser e Sewell (1986) agregaram à estrutura de de-

senvolvimento do padrão do ciclo de vida ocupacional os conceitos de capital humano.

Esses autores focaram a relação entre a decisão por acréscimos nos anos de estudos e

as caracteŕısticas familiares nos determinantes dos salários, mesmo que essa relação seja

endógena.
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A partir da introdução dessas novas definições e dos dados de 1973, foi posśıvel estimar

o mesmo modelo de Duncan e Hodge (1963) para que pudessem ser feitas comparações

entre o comportamento padrão da mobilidade entre gerações da década de 60 e 70. Os

resultados mostraram que o impacto das caracteŕısticas familiares realmente era super-

estimado devido à relação endógena entre a escolaridade e as caracteŕısticas familiares

tratadas de forma exógena no primeiro estudo.

Existe considerável evidência emṕırica de que os investimentos em capital humano

nos primeiros anos de vida das crianças são determinantes fundamentais dos resultados

atingidos ao longo da vida. Esse resultado reforça a importância dos pais no processo de

formação do indiv́ıduo, pois nos primeiros anos de vida das crianças, além de não terem

autonomia plena de seus atos, em geral, estão sobre custódia dos pais.

Os pais responsáveis por investimentos em capital humano das crianças nesses primeiros

anos são fundamentais no resultado do processo de desenvolvimento da criança (CUNHA

et al., 2005). Desta forma, a criança que recebeu desde os primeiros anos de vida recursos,

est́ımulos e cuidados adequados para o seu desenvolvimento obteve como resultado melhor

formação do lado cognitivo, maior acúmulo de capital humano.

O lado cognitivo é responsável pela formação de racioćınio lógico, pela autonomia e

por outras formas de associação que ajudam no processo de formação da aprendizagem

de assuntos não cognitivos ou parte formal da educação. Assim, a partir do conhecimento

que a educação é um processo de construção, a formação do lado cognitivo nos primeiros

anos de vida é bastante importante no desenvolvimento do indiv́ıduo.

Dado o conhecimento desse processo de formação do conhecimento, Cunha et al.

(2005) propõem uma nova estrutura teórica, ao introduzir dois novos conceitos: a autono-

mia produtiva (self-produtivity) e a complementariedade (complementarity) dos investi-

mentos em capital humano. Para esses autores, o investimento nas fases iniciais do ciclo

de vida desenvolve a autonomia produtiva e permite que ela seja responsável pelo efeito

de complementariedade dos investimentos futuros em capital humano. Quanto mais ante-

cipados os est́ımulos e os investimentos, maior será o ńıvel da autonomia do aprendizado

da criança, ou seja, terá maior acúmulo de capital humano para construir e desenvolver
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novos conceitos.

Para as crianças com bom ńıvel de desenvolvimento da autonomia de aprendizado, os

novos investimentos em capital humano serão formados com maior eficiência com menores

custos, devido ao caráter construtivo da formação. Esse efeito traz “facilidade”do apren-

dizado a partir do desenvolvimento do lado cognitivo, que diminui o custo de oportunidade

em continuar os estudos. Assim, como descrito acima, o desenvolvimento do lado cognitivo

é responsável pela formação dos efeitos autonomia do aprendizado e complementariedade.

Os estudos emṕıricos estão sujeitos às restrições de dados, às limitações de métodos

econométricos entre outros. A partir da descrição de alguns dos principais estudos foi

posśıvel notar que essas análises utilizavam forma reduzida e ou simplificada devido a tais

restrições.

Nos modelos emṕıricos a principal variável independente eram as caracteŕısticas famil-

iares representadas por escolaridade, experiência, renda, ocupação dos pais entre outras.

E o processo de desenvolvimento do indiv́ıduo, a variável dependente, era representada

por variáveis como a escolaridade da criança, desempenho da criança, estrutura familiar,

salários entre outros. Em geral, as variáveis explicativas desse modelo são endógenas,

portanto, estimativas clássicas geram estimativas viesadas. Por isso, o grau de confiança

dos estudos emṕıricos depende do conhecimento das razões da endogeneidade e a técnica

adequada para solucionar essas questões.

É importante esclarecer que os resultados encontrados sobre o processo de desenvolvi-

mento da criança apresentam diversas conclusões quanto à mensuração dos determinantes,

portanto não devem ser utilizados estudos diferentes para comparação direta de resultados.

Outra questão relevante é que as únicas variáveis que sempre afetam de forma positiva

o desenvolvimento do indiv́ıduo são as variáveis que representam as caracteŕısticas famil-

iares. Esse estudo faz uma análise do processo de desenvolvimento da criança tendo como

foco as caracteŕısticas familiares
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3.3 Outras perspectivas

Além da economia, há linhas de pesquisa dentro da sociologia e da psicologia que

também estudam o processo de desenvolvimento do indiv́ıduo. Esses estudos buscam

descrever às relações entre agentes e instituições. A partir desse conhecimento, os modelos

econômicos foram desenvolvidos, com o foco principal em mensurar os determinantes do

processo de desenvolvimento da criança.

Os modelos de perspectivas gerais ou de socialização analisam as transferências de

conduta entre pais e filhos ao verificar seus comportamentos na sociedade. Os pais e os

irmãos mais velhos representam o modelo de conduta, eles são responsáveis por influenciar

o comportamento a partir de hábitos, na formação dos objetivos e a composição dos

valores. Esses aspectos são definidos como formações cognitivas e psico-social da criança.

Outras teorias como a do trauma e a da cópia de estratégias corroboram o resultado

obtido no modelo anterior. Essas teorias acreditam que acontecimentos de dif́ıcil aceitação

(separação, perda ou desemprego dos pais) são geradores de fortes desequiĺıbrios na estru-

tura de formação da criança. O desequiĺıbrio é decorrente da desestruturação do modelo

padrão de conduta da vida, que são representados pelos responsáveis em geral os pais

(MCCUBBIN, 1980). Para essas crianças o modelo padrão é a sua realidade, ou aquilo que

elas vivenciaram.

Os valores transferidos de forma intŕınseca pelos pais (valores morais, hábitos, obje-

tivos de vida, ambições) mesmo considerando-os não adequados ou negativos à conduta

humana geral, são absorvidos pela criança como ”fato normal´´, o que poderá gerar

diferenças na formação e no desenvolvimento dela.

Outra abordagem dada pela psicologia assume que os pais podem melhor desenvolver

a capacidade de seus filhos caso compreendam que este é um processo cumulativo e que

a criança deve ser estimulada de forma adequada em cada fase da vida. Essa teoria foi

definida como teoria das fases ou dos ciclos de vida (curso de vida ou sistema natural). O

desenvolvimento é resultado da interação entre dois processos simultâneos: o externo e o

interno. O est́ımulo externo é principalmente dados pelos pais. Eles são responsáveis por
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estimular, instigar e criar novos ambientes. Ao receber toda essa informação a própria

criança ao lidar e adaptar-se a tais situações desenvolve suas habilidades. Esse processo

é divido em fases. Em cada peŕıodo as crianças respondem aos acontecimentos de forma

diferente dentro do limite da habilidade natural de cada idade. No ato de adaptação

para o meio é que se faz a realização do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento

é considerado um processo de ajuste, adaptação e interação do indiv́ıduo aos est́ımulos

externo limitado de acordo com a sua fase. Nessa teoria o papel dos pais é fundamental,

pois são responsáveis pela adequação dos est́ımulos em cada fase (INHELDER; PIAGET,

1958).

Na teoria determinista, o desenvolvimento sofre limitações de acordo com o ambiente

em que o indiv́ıduo esta inserido. Por exemplo, indiv́ıduos criados em ambientes com

poucas oportunidades acreditam que não podem se desenvolver além dessas fronteiras

pré-determinadas por suas próprias condições. Nesse modelo, a própria capacidade do

indiv́ıduo é subestimada, dada pela dificuldade da situação (MACAULEY, 1977).

Os estudos que buscam mensurar o impacto das caracteŕısticas familiares priorizam as

caracteŕısticas das mães, pois elas participam de forma mais intensa e direta no processo

de desenvolvimentos dos filhos. As principais variáveis utilizadas para definir diferentes

padrões de mães são: tipos de trabalho, alocação do tempo e escolaridade. Mães que

trabalham dentro do domićılio conseguem monitorar as atividades de seus filhos, apesar

da remuneração desse trabalho, em geral, ser baixa. Hetherington, Camara e Featherman

(1983) afirmam que existe um tradeoff entre aumento de renda e diminuição na alocação

do tempo gasto no cuidado da criança. E em páıses em desenvolvimento a renda é a

variável com maior impacto na qualidade no desenvolvimento da criança devido à falta

de estrutura básica fornecida pelo governo.

Com o aux́ılio do conhecimento dessas outras ciências, intensifica-se a importância

das caracteŕısticas familiares no processo de formação de capital humano na criança.
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4 Métodos Econométricos

Este trabalho tem como objetivo analisar a variável anos de atraso escolar, que a-

presenta natureza de seu número discreta e não negativa, o que caracteriza dados em

contagem.

O método mais simples de mı́nimos quadrados não representa a forma adequada dos

dados pois, revela valores xβ̂ < 0(fornece valores negativos de y). Para solucionar essa

questão a solução é procurar por uma distribuição com essas propriedades. A distribuição

que segue esse tipo é a de Poisson. Caso uma variável discreta Y siga a distribuição de

Poisson então:

Pr(Y = y) =
e−λλy

y!
, y = 0, 1, 2... (4.1)

a soma das probabilidades das categorias (y = 0, 1, 2, ..) apresentadas em (4.1) somam

1. A distribuição é caracterizada por um único parâmetro λ. A média e a variância de

Poisson para uma amostra com variáveis aleatórias são ambas iguais a λ, e somente com

valores positivos.

4.1 Modelo de Regressão de Poisson

Essa seção que descreve a regressão de Poisson segue Davidson e MacKinnon (2004)

O modelo básico de regressão de Poisson é obtido substituindo uma função não negativa

no parâmetro λ em (4.1). A função mais adequada para essa escolha é a função de média

exponencial.

λt(β) ≡ exp(Xtβ) (4.2)
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em que é utilizada a função ı́ndice linear Xtβ. Para qualquer escolha válida de (λt(β)),

obtemos o modelo de regressão de Poisson:

Pr(Y = y) =
exp(−λt(β))(λt(β))y

y!
, y = 0, 1, 2... (4.3)

O pressuposto intŕınseco da distribuição de Poisson se dá sobre os momentos condicionais

de y, representado pela média e pela variância:

V ar(y|x) = E(y|x) = λ (4.4)

Caso a variável de contagem observada t é yt, então a contribuição para a função log de

verossimilhança é o logaritmo do lado direito de (4.3) no ponto y = yt. Assim, a função

completa de log da verossimilhança é:

ly,β =
n∑
t=1

(−exp(Xtβ) + ytXtβ − log yt!) (4.5)

na qual considera a especificação da média na forma exponencial(4.2), em que x é um

vetor 1 x k, e β é um vetor k x 1.

A maximização da função(4.5) em relação ao parâmetro β é a condição de primeira

ordem representada por:

∂l(y, β)

∂β
=

n∑
t=1

(yt − exp(Xtβ))Xt = 0, (4.6)

e a partir da segunda derivada é posśıvel construir a matriz Hessiana representada por:

H(β) = −
n∑
t=1

exp(Xtβ)XT
t Xt = −XTΥ(β)X (4.7)

em que Υ(β) é uma matriz diagonal n× n com elemento diagonal t́ıpico igual a Υt(β) ≡

exp(Xtβ). A inferência é baseada no resultado assintótico padrão que define como a

matriz de covariância igual a inversa da matriz de informação, dado por:

V̂ ar(β̂) = (XtΥ̂X)−1, (4.8)

em que Υ̂ ≡ Υ(β̂).

A regressão de Poisson é o ponto de partida para as análises de dados em contagem

pela sua simplicidade, entretanto esse modelo dificilmente é satisfatório. As principais
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limitações da regressão do modelo padrão de Poisson seguem abaixo e são determinantes

fundamentais para a escolha de outros métodos alternativos:

• Na prática, apesar do modelo prever a existência de zeros, a variância real do modelo

é maior que a variância estimada na modelo de Poisson. Essa falha é definida como

overdispersion.

• O modelo de Poisson falha por não incorporar o problema do ‘excesso de zeros’,

mesmo que a distribuição de Poisson seja caracterizada por eventos raros e discretos,

a grande quantidade de zeros amostral cria diferença entre a distribuição amostral

de Poisson. Para solucionar tal problema, Mullahy (1986) considera que o modelo

é composto por duas partes e que cada uma segue uma função de distribuição de

probabilidade.

• O modelo é inconsistente na presença de endogeneidade.

O estudo quer analisar o atraso escolar em função das caracteŕısticas familiares. Sabe-

se que a variável dependente, a medida do anos de atraso é uma variável discreta e não neg-

ativa, por isso é natural a escolha de modelo com especificações de contagem. Entretanto,

existe o problema da variável endógena que quando não tratada, gera a inconsistência nos

estimadores. A seguir será testada a existência da endogeneidade nesse modelo, a partir

do seguinte teste:

• para endogeneidade: verifica se a variável explicativa está correlacionada com o

erro, em caso positivo as estimações padrão apresentam parâmetros inconsistentes.

O teste na forma individual, utiliza o método de regressão base simples.E para

o tratamento conjunto dessas variáveis endógenas utiliza-se a estat́ıstica C que é

robusta a heteroscedasticidade.

• para sobreidentificação: garante que a relação ortogonal da combinação linear das

variáveis instrumentos com o erro é significante. Assim, podemos concluir que os

instrumentos utilizados apresentados são bons instrumentos.
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E o teste para heteroscedasticidade determina se a dispersão do estimador é constante.

Em geral modelos de contagem apresentam heteroscedasticidade devido à sua natureza.

Nesse caso, é importante identificar a existência da heteroscedasticidade, de forma a tratá-

la para que as estat́ısticas dos outros testes sejam calculadas de forma correta.

4.2 Testes para heteroscedasticidade,

endogeneidade e sobreidentificação

Teste para heteroscedastidade

O prinćıpio é testar se o reśıduo da regressão e as variáveis indicadoras p estão rela-

cionadas as hipóteses de heteroscedasticidade. Como apresentado em Baum, Schaffer e

Stillman (2003), a estat́ıstica original tem distribuição χ2 com p graus de liberdade com a

hipótese nula de homoscedasticidade e com a normalidade dos erros. Esse estat́ıstica cri-

ada por Koenker verificou que o poder do teste era senśıvel ao pressuposto de normalidade

e apresentou uma outra versão que relaxa essa hipótese.

nR2
c é facilmente obtido, em que nR2

c é centrado no R2 da regressão auxiliar dos

quadrados dos reśıduos da regressão original da variável indicadora. Quando a variável

indicadora coincide com os regressores da equação original, seus quadrados e seus produtos

cruzados são idênticos ao teste de heteroscedasticidade de White(1980).

Dada Ψ, a variável indicadora Ψ = 1
n

∑n
i=1 Ψi é uma matriz indicadora n × p de

variáveis hipoteticamente relacionadas com a heteroscedasticidade. Essas variáveis in-

dicadoras devem ser exógenas, tais como instrumentos ou função dos instrumentos. A

escolha feita por White(1980) para variável indicadora são ńıveis, quadrados e produtos

cruzados dos instrumentos Z(excluindo a constante).

O teste assume homoscedasticidade, então B2 = B3 = B4 = 0 com a estat́ıstica nR2
c .

O conhecimento e a correção da caracteŕıstica heteroscedástica dos dados do mod-

elo permite que os testes e estimações sejam consistentes. A estat́ıstica do teste será

apresentada na tabela 12.

Teste para endogeneidade
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A endogeneidade em estimações padrão gera a inconsistência dos parâmetros estima-

dos. A endogeneidade é gerada pela não ortogonalidade entre as variáveis explicativas

e o erro. O processo de variáveis instrumentais(VI) tornar a estimação consistente, o

tradeoff entre a perda de eficiência. O custo da performance do estimador de VI pode

ser visto quando x e u não são correlacionados: a variância assintótica do estimador VI

é sempre maior, e as vezes muito maior, que a variância assintótica do estimador MQO

(WOOLDRIDGE, 2002). Naturalmente a perda de eficiência é o preço por tornar um esti-

mador viesado e inconsistente em consistente.

A seguir será apresentado o teste de endogeneidade descrito por Wooldridge (2002).

Para descrever o teste de forma clara, define-se y1 a variável dependente e y2 a variável

explicativa potencialmente endógena. A variável endógena do modelo não sofre restrição

quanto a sua natureza, ela pode ser cont́ınua ou discreta. O modelo populacional é descrito

por:

y1 = z1δ1 + α1y2 + u1 (4.9)

em que z1 é 1× L1, δ1 é definida por L1 × 1, e u1 é um erro não observável. O conjunto

de todas as variáveis exógenas é definido por z, vetor 1 × L, em que z1 é um subcon-

junto de variáveis exógenas inclúıdas no modelo. O pressuposto sobre a exogeneidade é

representado por:

E(z
′
u1) = 0 (4.10)

Para efeito de teste, a condição (4.10) é sempre mantida. Em uma situação em que

E(y2u1) 6= 0, assume-se que a equação (4.16) é identificada, se para cada variável endógena

do modelo existir uma variável exógena exclúıda(condição de ordem), é necessário que uma

variável em z não esteja em z1. A condição de rank é que pelo menos um elemento de z

não em z1 seja parcialmente correlacionada com y2. A partir dessas hipóteses, desejamos

testar a hipótese nula que y2 é realmente exógena.

Hausman (1978) criou um teste formal para a endogeneidade, baseado na comparação

dos estimadores β1 ≡ (δ
′
1, α1)

′
em MQO e em MQ2E: se y2 é não correlacionado com u1, as
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estimações de β devem apenas ter diferenças no erro amostral. O teste de endogeneidade

de Hausman segue a idéia descrita acima.

A forma original da estat́ıstica requer grande esforço computacional devido à singu-

laridade de uma matriz da forma quadrática, exceto quando nenhuma variável exógena

está presente na equação (4.16). Como sugerido por Hausman (1978) e Hausman (1983),

existe uma alternativa, o teste de regressão base que funciona de forma assintoticamente

equivalente a proposta pelo teste de Hausman original. A seguir será feita a descrição do

teste regressão base, escrito a partir da projeção linear de y2 em z:

y2 = zπ2 + υ2 (4.11)

E(z
′
υ1) = 0 (4.12)

em que π2 é L × 1. Dado u1 não correlacionado com z, e a partir das equações (4.11) e

(4.12), y2 é considerada endógena se e somente se E(u1υ2) 6= 0. Então, podemos testar

se o erro estrutural u1 é correlacionado com a reśıduo da forma reduzida υ2. A projeção

linear de u1 pode ser em υ2, pode ser expressa em função do erro da seguinte forma:

u1 = ρ1υ2 + e1 (4.13)

em que ρ1 = E(υ2u1)/E(υ2
2), E(υ2e1 = 0) e E(z

′
e1) = 0 (desde que u1 e υ2 sejam ambas

ortogonais a z). Então, y2 é exógeno se e somente se ρ1 = 0. Substituindo a equação

(4.13) em (5.1) temos:

y1 = z1δ1 + α1y2 + ρ1υ2 + e1 (4.14)

A chave é que e1 não é correlacionado com z1, y2 e υ2 por construção. Desta forma,

um teste H0 : ρ = 0 pode ser feito a partir do teste padrão t para a variável υ2 na

estimação MQO da regressão (4.14). O problema é que υ2 é não observada. Apesar disso,

os parâmetros da forma reduzida π2, são facilmente estimados por MQO. υ̂2 é calculado

a partir da forma reduzida do primeiro estágio da regressão de y2 por z, relembrando que



41

z contém todas as variáveis exógenas. Ao substituir υ2 por υ̂2, temos a seguinte equação:

y1 = z1δ1 + α1y2 + ρ1υ̂2 + erro (4.15)

δ1, α1 e ρ1 serão estimados de forma consistente por MQO. Os valores estimados de δ1

e α1 no segundo estágio apresentado pela equação (4.15) são iguais aos valores obtidos

por MQO. Esse fato é conveniente pois além da facilidade computacional do processo, a

regressão (4.15) resultante permite comparar as magnitudes entre os estimadores obtidos

por MQO e MQ2E. Esse processo ainda permite compreender melhor o processo com-

putacional por trás desse teste.

Teste C

Para o caso de teste conjunto das variáveis endógenas com heteroscedasticidade condi-

cional o teste adequado é a estat́ıstica C. O teste C testa a combinação linear das condições

de ortogonalidade.

Mesmo que a estat́ıstica C possa ser calculada pela diferença entre as estat́ısticas

Hansen-Sargan para duas regressões, esse procedimento gera uma estat́ıstica teste negativa

em amostras finitas. No contexto VI, esse problema pode ser evitado se a estimativa

da variância do erro σ̂2 da equação restrita (mais eficiente) for usada para calcular a

estat́ıstica Sargan da regressão restrita.

A estat́ıstica de Hausman para especificação é numericamente igual ao teste C que

testa a combinação linear das condições de ortogonalidade quando a equação é exata-

mente identificada. Os graus de liberdade da estat́ıstica de Hausman na presença de

heteroscedasticidade condicional não apresenta forma conhecida. Enquanto a estat́ıstica

tem graus de liberdade dado por: C = Le − Lc em que Le e Lc representa respectiva-

mente o número total de instrumentos restrito(eficiente) e não restrito(consistente mas

não eficiente).

Teste para as restrições de sobreidentificação

Quando o modelo apresenta um número maior de instrumentos que são necessários

para identificar a equação, podemos testar se o instrumento adicional é válido na medida
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em que ele não está correlacionado com u1. Para explicar alguns procedimentos escrevemos

novamente a equação (4.16):

y1 = z1δ1 + α1y2 + u1 (4.16)

em que z1 é 1 × L1 e y2 é 1 × G1. O vetor 1 × L de todas as variáveis endógenas

continua z. Os vetores são representados por z = (z1, z2), em que z2 é 1 × L2 e L =

L1 + L2. O modelo é sobreidentificado, L2 > G1. Dada a condição de identificação,

qualquer subconjunto de 1 × G1 pode ser utilizado como instrumento para estimar a

equação de y2. Seguindo esses prinćıpios, Hausman (1978) sugeriu a comparação dos

estimadores de mı́nimo quadrado de dois estágios que utiliza todos os instrumentos com

aqueles estimadores formados por apenas um subconjunto de instrumentos. Caso todos

os instrumentos fossem válidos, as estimações deveriam apenas diferir quanto ao resultado

do erro amostral. Da mesma forma como dito anteriormente a construção da estat́ıstica

original de Hausman é computacionalmente complicada. Entretanto, uma outra forma

capaz de realizar esse teste de forma simples é o processo de regressão.

Dado ŷ2, obtido no primeiro estágio, por mı́nimos quadrados ordinários e h2 um vetor

1×Q1 um subconjunto de z2 (Não importa quais elementos foram escolhidos, apenas que

Q1 elementos foram escolhidos). Faça a regressão para cada elemento de h2 em relação a

(z1, ŷ2) e estime os reśıduos , r̂2(1×Q1). Assim, a estat́ıstica χ2
Q1 é obtida como N−SSR0

da regressão 1 de û1r̂2. A prova do funcionamento desse método é similar ao teste robusto

de heteroscedasticidade para restrições exclúıdas. A estat́ıstica do teste Sargan é:

Sargan =
1

σ̂2
û
′
Z(Z

′
Z)−1Z

′
û =

û
′
Z(Z

′
Z)−1Z

′
û

û′û/n
=
û
′
PZ û

û′û/n
(4.17)

A estat́ıstica de Sargan tem a forma nR2
u (em que R2

u é o R2 não centrado), e como

descrito anteriormente, pode ser facilmente calculado pelo reśıduo da equação VI sobre

todos os instrumentos (ambas variáveis exógenas e exógenas exclúıdas(instrumentos) ).
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4.3 Método de variáveis instrumentais

O método de variáveis instrumentais é utilizado para contornar o problema de endo-

geneidade. Da mesma forma como descrito por Davidson e MacKinnon (2004), inicia-se

com a apresentação do modelo padrão MQO, como forma de justificar a utilização do

método de variáveis instrumentais. No modelo de regressão linear:

exp(xα) + Θ + ε, (4.18)

y = Xβ + u, E(uuT ) = σ2I, (4.19)

em que pelo menos uma das variáveis explicativas da matrix X de ordem n×k é assumida

como não pré-determinada com relação aos termos de erro. E suponha que para cada

t = 1, ..., n a condição

E(ut|Ωt) = 0,

é satisfeita para um conjunto de informações Ωt e que formará uma matriz W com o

número de linhas t Wt tais que todos os seus elementos pertencerão a Ωt. A variável k

formada pelas k colunas de W são chamadas de variáveis instrumentais, ou simplesmente

de instrumento.

As variáveis instrumentais podem ser exógenas pré-determinadas, e por razões que

serão explicadas posteriormente, sempre devemos incluir todas as colunas de X no primeiro

estágio do processo. Existem muitas controvérsias emṕıricas nas disputas de validade da

constituição das variáveis instrumentais.

Para o modelo linear 4.19, a condição de momento é:

WT (y −Xβ) = 0 (4.20)

Desde que exista k equações e k exógenas, podemos resolver a equação de forma direta

ao obter de forma direta o estimador de variáveis instrumentais simples dado por:

β̂IV = (W TX)−1W Ty (4.21)
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A condição que esse estimador deverá seguir é se Wt ∈ Ωt,

E(ut|Ωt) = 0, (4.22)

Essa suposição mostra que Wt é não correlacionado em relação ao termo erro. Ao

considerar a suposição 4.21 o estimador β̂IV é consistente e assintoticamente normal sob

condição de identificação. A def inição assintótica da variância de W TX pode ser escrita

como:

SWTX ≡ P lim
n→∞

1

n
W TX

em que a equação acima é determinada e não-singular. Para qualquer amostra identifi-

cada, a condição necessária é WTX não-singular. Caso essa condição não seja satisfeita,

a equação (4.21) não terá solução única.

A partir da equação abaixo o estimador é consistente se o modelo for corretamente

especificado e a condição (4.22) for imposta:

β̂IV = (W TX)−1WTXβ0 + (W TX)−1WTu,

= β0 + (n−1W TX)−1n−1W Tu

Ou ainda dado a variância assintótica, β̂IV é consistente se:

P lim
n→∞

1

n
W Tu = 0

a condição mantém o termo de erro assintoticamente não correlacionado com os instru-

mentos. A condição descrita acima é a condição fraca para atingir a consistência do

estimador IV.

O modelo em questão “anos de atraso escolar” viola as duas principais hipóteses do

modelo de Poisson devido às caracteŕıstica dos dados. A primeira hipótese violada foi a

relação entre a média e a variância condicional provocada pelo excesso de números zeros

na variável dependente anos de atraso escolar e a segunda é a endogeneidade da variável

anos de educação da mãe. Por isso, métodos alternativos serão apresentados para que
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parâmetros consistentes sejam estimados.

4.4 Alternativas para o modelo de Poisson

Iniciaremos a discussão do fenômeno de overdispersion. A forma mais direta de re-

mover esse problema é retirar a restrição (4.4) ao assumirmos uma função densidade

probabilidade menos restritiva. Ou ainda, adicionar um parâmetro de overdispersion φ,

com a interpretação que o overdispersion é resultado de uma heterogeneidade não obser-

vada que fora negligenciada quando o modelo foi formado, o que justificaria o tratamento

do parâmetro de Poisson como uma variável aleatória. Desta forma, adicionar um termo à

média condicional de y é equivalente a introduzir um termo de erro de forma multiplicativa

na função de média condicional. Acatando tais mudanças temos em (4.2):

λt(β) = E(yt|xt, νt) = exp(x′tβ + εt) = exp(xtβ) · νt (4.23)

em que a heterogeneidade não observada expressa pelo termo νt = exp(εt) pode refletir um

erro de especificação. Assume-se que νt são independentes e identicamente distribúıdas,

e que são independentes do termo x, ou seja, não existe problema de endogeneidade.

Ao assumir que E(νt = 1), var(νt = σ2
t e E(yt|xt, νt) = var(yt|xt, νt), então, os

momentos de y condicionais a x, podem ser expressos por:

E(yt|xt) = exp(x
′

tβ) (4.24)

e

var(yt|xt) = exp(x
′

tβ)[1 + σ2
t · exp(x

′

tβ)] > E(yt|xt) (4.25)

Assim, o método de quase-verossimilhança apresentado acima desenvolvido por Cameron

e Trivedi (1990) permite obter parâmetros consistentes quando todas as distribuições de

g(νt) tiverem segundo momento, sem que haja a necessidade de assumir uma distribuição

mista.

Outra alternativa para a estimação consistente de dados em contagem com overdis-
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persion é o método de máxima verossimilhança. Esse método para atingir resultados

consistentes assume especificação total da distribuição. Nesse caso, é assumido uma

distribuição mista com heterogeneidade gamma não observada e distribuição binomial

negativa, no qual é parametrizada da seguinte forma:

h(yt) =

(
Γ(yt + ψt)

Γ(ψt)Γ(yt + 1)

)(
ψt

λt + ψt

)ψt
(

λt
λt + ψt

)yt

(4.26)

yt = 0, 1, 2, 3

em que λt é a média e ψ−1
t é um parâmetro. A forma exata da distribuição mista deve

estar próxima da expressão correta e depende da escolha espećıfica de g(νt). E para

manter a propriedade geral de g(νt) não dependem se há ou não overdispersion.

Nesse contexto, existem várias possibilidades de especificação das relações entre a

média e a variância. Quando a media é especificada a partir da forma:

λt = exp(x
′
tβ) e ψt = (1/α)λkt entende-se que α > 0 mostra uma dispersão do parâmetro

e k é uma constante arbitrária.

O modelo binomial negativo segue a especificação da média e variância, respectiva-

mente:

E(yt|xt) = λt e a var = (yt|xt) = λt + αλ2−k
t . Os modelos mais comuns são Negbin1 e

Negbin2, e que são obtidos respectivamente quando k = 0 e k = 1. O modelo Negbin1

implica em uma função da variância de forma linear em relação a média λ enquanto Neg-

bin2 implica em uma função variância quadrática. O modelo de regressão de Negbin é

amplamente utilizado como alternativa para o modelo de Poisson por também acomodar

o overdispersion. Misturar termos de heterogeneidade não observada de forma multi-

plicativa não afeta a média condicional, e ainda torna flex́ıvel a relação entre média e

variância.

Além disso, misturar termos de heterogeneidade não observada gera aumento da pro-

porção de zeros na observação, ou seja, aumenta a freqüência das categorias com maiores

pesos. Assim, a função distribuição de probabilidade com heterogeneidade não observada

mista cria aparentemente uma distribuição em duas partes.
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Por exemplo, caso os eventos reflitam a escolha individual, a possibilidade de ocorrência

de soluções de canto são maiores que a própria solução da média de Poisson(λ). Em muitos

casos aplicados os efeitos da heterogeneidade não observada não estão restritos às especi-

ficação da variância, e portanto podem ser utilizados para generalizar ou modificar a

especificação de ambos da média e da variância.

A seguir serão apresentados os métodos de quase verossimilhança em dois estágios

para a função binomial negativa e de máxima verossimilhança para o modelo Hurdle com

zeros inflados que também utilizam a função binomial negativa para representar os dados

em contagem.

4.5 Estimação por Quase Verossimilhança

em dois estágios

Uma abordagem apropriada para esse modelo é a quase verossimilhança em dois

estágios. O próprio nome indica que o método utilizado é baseado na estimação por

máxima verossimilhança. Esse método para atingir a consistência dos seus estimadores

assume que as covariadas sejam independentes. Entretanto, o modelo estudado apresenta

uma variável endógena, e a forma de tratamento dessa variável é estimá-la em um primeiro

estágio a partir de seus instrumentos que nesse caso são os anos de estudos dos pais da

mãe e do pai.

Primeiramente, assume-se uma forma reduzida para a estimação da variável endógena(anos

de estudos da mãe) em função dos instrumentos e das outras variáveis exógenas, da

seguinte forma:

x = zR∆ + υ

= z + υ

em que R é uma matriz de ordem p × p que define a priori restrições para a matriz de

parâmetros ∆ de ordem p × k. Para a equação ser ao menos identificada a regressão

que estimará x̂, deve conter para cada variável endógena ao menos uma variável exógena

exclúıda. Para o modelo ser considerado identificado deve seguir rank(δ) = k com (p ≥ k).
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Para simplificar, assume-se a forma linear entre a variável endógena e o instrumento

E(x|z). Desta forma, torna se posśıvel estimar a variável endógena em função dos in-

strumentos por mı́nimos quadrados ordinários(MQO). Essa estimação é feita da seguinte

forma: x̂ = zδ̂. A partir do resultado anterior de x̂ é posśıvel compor a função de

quase-verossimilhança que assume forma desconhecida da função da variância.

Assume-se que E[exp(xc)ν|z] = 0, para qualquer vetor finito com c constante, ou seja,

o vetor instrumento z é independente de ν e x. Substituindo-se a forma reduzida de x em

λ(x, ν; β) temos:

λ(x, Θ; β) = exp(xβ)ν

= exp[(zδ)β + υβ]ν

= exp(zθ + ξ)

= λ(z, ξ; θ)

em que Θ = log ν em que θ = δβ (p×1) e ξ = υβ + log ν. Ao assumir por hipótese que

E(exp ξ|z) = 0, as estimativas de quase-verossimilhança feitas a partir de λ(z, ξ; θ) serão

consistentes. Isso porque de forma direta quando o parâmetro do estimador endógeno é

calculado no primeiro estágio, este é responsável por garantir a consistência e portanto,

permite que a estimação de quase-verossimilhança mantenha o parâmetros consistentes.

4.6 Modelos de contagem modificados:

Modelo Hurdle que segue zeros inflados

O problemas de excessos de zeros pode ser resolvido a partir da transformação do

modelo de contagem, que segue distribuição binomial negativa devido ao problema de

overdispersion.

O modelo hurdle assume duas distribuições de probabilidade para y, ou seja, relaxa a

hipótese que os zeros e os outros valores positivos são gerados a partir do mesmo processo

gerador de dados. Os zeros são determinados pela densidade f1(·), então Pr[y = 0] =

f1(0). As categorias positivas são representadas pela densidade truncada f2(y|y > 0) =
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f2/(1− f2(0)), o qual é multiplicado por Pr[y > 0] = 1− f1(0) para garantir que a soma

das probabilidades individuais seja igual um. Então:

g(y) =

 f1(0) se y=0 ;

1−f1(0)
1−f2(0)

f2(y) y ≤ 1

Esse processo se reduz ao modelo padrão apenas se f1(·) = f2(·). No modelo modifi-

cado o processo gerador de dados é diferente para cada parte.

A estimação por máxima verossimilhança dos modelos hurdle envolve função verossim-

ilhança representada em duas partes, um correspondente aos zeros e o outro referente aos

valores positivos. Esse modelo hurdle interpreta que o processo de tomada de decisões é

feito em dois estágios.

A aplicação do modelo hurdle é obtida a partir das especificações da função densidade

f1(·) e f2 que segue função densidade binomial negativa. Na prática as covariadas nas

duas partes não necessitam seguir os mesmos valores.

A idéia básica é que a probabilidade binomial permite direcionar o modelo para es-

timações das categorias zero ou para as outras com valores positivos. Caso a realização

da variável seja positiva, a distribuição condicional segue especificações adequadas para

variáveis positivas e portanto segue um modelo de dados de contagem truncado no valor

zero.

O modelo hurdle ao utilizar a função binomial negativa incorporou relações mais gerais

quando comparada ao modelo de Poisson. Desta forma, consegue contornar o problema

de overdispersion, mas devido à variável endógena do modelo a estimação dos parâmetros

é inconsistente.

A distribuição dada em (4.26) com k = 0 segue as probabilidades:

P1(yt = 0|xt) = (1 + α1λ1t)
−1
α1 (4.27)

1− P1(yt = 0|xi) =
∑
yεω

h(yt|xt) = 1− (1 + α1λ1t)
−1
α1 (4.28)



50

e

P2(yt|xt; yt > 0) =

(
Γ(yt + α−1

2 )

Γ(α−1
2 )Γ(yt + 1)

)(
1

(1 + α2λ2t)
1

α2−1

)
×
(

λ2t

λ2t + α−1
2

)yt

(4.29)

ytεω

A equação (4.27) direciona a função densidade de probabilidade para a parte com

dados zeros e a equação (4.28) é responsável por direcionar para as probabilidades das

outras categorias. A equação (4.29) é a distribuição binomial negativa que é truncada no

valor zero. E a sua função densidade é:

[P1(yt = 0|xt)]1−It × [(1− P1(yt = 0|xt))P2(yt|xt, yt > 0)]It (4.30)

O modelo de Poisson hurdle estudado por Mullahy (1986) é obtido a partir da equação

(4.27) a (4.30) que considera α1 = α2 = 0. A equação (4.30) é a composição da função de

log-verossimilhança em duas partes em que ambas são representadas pela função proba-

bilidade binomial negativa. O lado direito é censurado no ponto 1 e o esquerdo truncado

no zero. Na prática a maximização da função log verossimilhança computacionalmente é

equivalente a maximização da função de verossimilhança feita em duas etapas separada-

mente da seguinte forma:

logLh1(β1, α1) =
∑
i

(1− It)× log[P1(yt = 0|xt)] + It × log[(1− P1(yt = 0|xt))] (4.31)

logLh2(β2;α2) =
∑
t

It × log[P2(yt|xt, yt > 0)] (4.32)

Os estimadores do modelo hurdle são calculados a partir da maximização da função de

verossimilhança. O método descrito acima estima parâmetros inconsistentes na presença

de variável endógena.
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5 Resultados Emṕıricos

5.1 Descrição dos Dados

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domićılio (PNAD), feito pelo In-

stituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE) forneceram as informações utilizadas

nesse estudo.

A PNAD é uma pesquisa feita anualmente com exceção dos anos em que são realizados

os Censos demográficos. A PNAD contempla um questionário semelhante ao do Censo,

a diferença entre as duas é que a primeira é feita a partir de uma seleção amostral dos

domićılios enquanto a segunda é total. A escolha pela PNAD 96, ao invés da mais recente,

foi feita principalmente por dois motivos: a existência de dados essenciais e exclusivos

nesse ano e a questão sobre poĺıtica educacional adotada a partir de 96, que afetaram os

dados sobre o atraso escolar.

O dado essencial em questão faz parte do suplemento de mobilidade social, exclusivo

dos anos de 96 e de 82. Esse anexo nos fornece os anos de estudos dos pais do chefe de

famı́lia e do cônjuge. Ou seja a partir desses dados torna-se posśıvel determinar os anos

de estudos dos pais dos pais (avós). Essa variável é utilizada como instrumento para a

variável “anos de estudos da mãe”.

A variável “anos de estudos da mãe” apresenta problema de endogeneidade, pois uma

variável não observada definida como habilidade influencia o processo de educação da

mãe e o ńıvel de atraso escolar. Assim, quando a variável explicativa e o erro estão

correlacionados a estimação padrão de mı́nimos quadrados ordinários gera estimadores

inconsistentes. Para esse modelo uma alternativa é o uso de variáveis instrumentais.
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Outra vantagem desse banco de dados de 96 é a representatividade da variável anos

de atraso escolar como medida indicativa de desempenho escolar. Em 1996, foi aprovada a

nova lei de diretrizes e base da educação que incluiu uma medida (progressão continuada)

que visa a melhoria do fluxo escolar. O objetivo dessa iniciativa é manter o aluno na

escola, de forma que a reprovação não seja a causa do abandono escolar. Acredita-se que

essa medida é o primeiro passo para elevar a qualidade educacional. Os defensores dessa

medida acreditam que manter o aluno na escola é o fator que gera maior contribuição

para ao longo da formação do indiv́ıduo.

Alguns educadores questionam essa medida e alegam que ela seria responsável por

causar uma queda na qualidade efetiva na formação dos alunos, mesmo que o ńıvel médio

da educação dos indiv́ıduos aumente. Paro (2003) confirma tal afirmação pois acredita

que o fato de repetir a mesma série é uma maneira de disciplinar e educar a criança,

e repetir faz parte do processo como um todo. Entretanto, o estudo recente sobre a

progressão continuada feito por Menezes-Filho, Vasconcellos e Ribeiro (2005) verificou

que a qualidade do ensino dos alunos não sofreu alterações após a adoção dessa medida.

Independentemente da questão da qualidade, a progressão continuada entretanto diminuiu

os ı́ndices de atraso escolar.

Os dados da PNAD 2004 evidenciam que quase 80% dos jovens entre 7 e 17 anos

estão na categoria zero ano de atraso, enquanto em 96 essa proporção estava em 60%.

Ou seja, a partir do pressuposto que a qualidade do ensino se manteve nos mesmos

patamares e verificado que ocorreu uma variação bastante significativa na variável atraso

escolar durante esse peŕıodo, acredita-se que atualmente ela não pode ser mais considerada

como um indicativo da desempenho escolar. Para analisar o impacto das caracteŕısticas

familiares em um dos ı́ndices de desempenho escolar preferiu-se adotar os dados da PNAD

de 1996.

A amostra total da PNAD 96 é composta por 331.263 observações. O objetivo do

estudo é analisar o desempenho escolar das crianças e dos adolescentes e para isso foi feito

uma sub-amostra composta de 80.040 observações. Essas observações correspondem às

crianças e aos adolescentes entre 7 a 17 anos de idade que estão em idade escolar e que
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em geral, ainda vivem na residência com mãe1.

O banco de dados não fornece a escolaridade da mãe e do pai de cada criança di-

retamente. Para cada criança da amostra foi criada uma variável ńıvel educacional dos

pais pois na pesquisa a pergunta sobre o ńıvel de escolaridade é feita apenas no ńıvel

do indiv́ıduo. A estratégia para esse caso foi identificar os indiv́ıduos que compõem uma

mesma famı́lia através da construção de uma chave2. A partir da identificação das pessoas

da mesma famı́lia e sabendo o código da condição de cada indiv́ıduo dentro dela3, pode-se

construir uma variável que determina os anos de estudos da mãe e do pai de cada criança.

Entretanto, a informação que determina a condição de filho na famı́lia apenas apre-

senta que ele é filho da pessoa de referência, não que seja o filho do cônjuge da pessoa

de referência. Assim, pode-se identificar que o indiv́ıduo é filho do chefe de famı́lia, não

ficando evidente que o cônjuge não é necessariamente a mãe(caso o chefe seja o pai) ou o

pai(caso o chefe seja a mãe). Mesmo assim, no estudo considerou-se que o casal por conter

pelo menos um das partes sendo os pais biológicos, o parceiro também desempenhará um

papel na formação da criança. Aceita-se essa relação pois a influência social é o fator

determinante dos incentivos em capital humano.

A variável educação dos pais dos pais está presente no suplemento da PNAD 96 e

fornece essas informações somente para as pessoas com mais de 15 anos de idade. Para

identificar os pais dos pais, estabeleceu-se a mesma convenção utilizada para encontrar os

pais da criança. Por exemplo, a partir dos critérios anteriores uma mulher foi reconhecida

como mãe da criança, essa mãe terá a informação sobre a escolaridade de seus pais e

assim podemos estabelecer o ńıvel de escolaridade dos pais dela como sendo a educação

dos avós materno.

A construção da variável anos de atraso escolar baseia-se na classificação dos anos de

atraso a partir da diferença entre a idade atual menos a idade padrão de entrada da criança

1Dados da PNAD96 mostram que 93,10% das pessoas entre 7-17 anos vivem no mesmo domićılio com
a mãe

2a chave formada pela composição das seguintes variáveis referentes a unidade federativa (UF) +
variável controle (v0102) + variável série (v0103) + número da famı́lia (v0403)

3por exemplo, (1) pessoa de referência, (2) cônjuge do chefe(pessoa de referência), (3)filho da pessoa
de referência



54

na escola. Esse cálculo pode ser desenvolvido de forma direta pois os anos de escolaridade

declarados são anos completos até a data da pesquisa que ocorre em setembro. Para

avaliar que a sua construção foi feita de forma correta verificaremos as possibilidades. Uma

criança com oito anos de idade completos até a data da pesquisa deve estar matriculada

na segunda série e declara que tem um ano de escolaridade completo para assim ser

classificado com zero ano de atraso escolar. O resultado da diferença entre oito e sete

é um, ou seja, essa criança está classificada com zero ano de atraso escolar. O ńıvel de

escolaridade declarado são os anos completos de estudos, o mês que a criança nasceu não

afeta no cálculo do atraso escolar. Para a criança que faria nove anos(aniversário em

outubro, novembro ou dezembro) até o fim do ano, mas declarou oito, na pesquisa deve

estar no mı́nimo cursando a segunda série, o cálculo da escolaridade continuará sendo um

o que o classificará com zero ano de atraso escolar caso declare um ano de escolaridade

completo. Desta forma, como a pesquisa ocorre em setembro e a escolaridade declarada

são os anos completos de estudo a simples diferença permite a classificação em patamares

dos alunos em anos de atraso escolar.

Tabela 1: Descrição das variáveis do estudo
variável média desvio-padrão min. máx.
idade da criança 12,08 3,14 7 17
renda familiar 784,05 1282,87 0 63500
horas trabalhadas da mãe** 0,84 1,48 0 5
região nordeste 0,343 0,48 0 1
região sudeste 0,31 0,46 0 1
região sul 0,15 0,36 0 1
região centro oeste 0,09 0,29 0 1
região norte 0,09 0,28 0 1
área urbana 0,72 0,45 0 1
gênero masculino 0,50 0,50 0 1
raça negra 0,52 0,50 0 1
educação da avó materna* 1,92 1,41 1 10
educação do avô materno* 2,09 1,57 1 10
educação da avó paterno* 1,90 1,41 1 10
educação do avô paterno* 2,09 1,57 1 10
educação da mãe* 3,58 2,25 1 9
educação do pai* 3,53 2,30 1 9
número de irmãos 3,14 2,51 0 11
anos de atraso escolar 1,16 1,80 0 9
*por ńıvel de escolaridade
**por categoria
Fonte:PNAD 1996
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A partir da 1 verifica-se os valores médios apresentados por cada uma das variáveis

que compõem o estudo, bem como seu desvio-padrão e os seus valores máximo e mı́nimo.

As descrições das variáveis foram separadas em grupos relevantes, são eles: caracteŕısticas

individuais das crianças e jovens, caracteŕısticas geográficas e caracteŕısticas familiares.

• Caracteŕısticas individuais das crianças e jovens:

– variável gênero masculino da criança/jovem, com valor 1 para os meninos.

– variável raça negra, composta pelas categorias auto-declarada preta, parda o

ind́ıgena representada pelo valor 1, e aqueles que se auto-declaram raça branca

e amarela tem o valor que os representa igual a 0.

– variável idade da criança/jovem que nesse estudo pertencem ao intervalo de 7

a 17 anos.

• Caracteŕısticas geográficas:

– variável área urbana com valor um para as categorias localizadas na área

metropolitana, e zero para área rural.

– variável binária para cada região, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudes-

te. Para cálculo das estimações optou-se por colocar como referência a região

Sudeste.

• Caracteŕısticas familiares:

– variável categórica que representa a educação da mãe/educação do pai segue

os ńıveis:

∗ 1- sem nenhuma escolaridade

∗ 2 - ensino básico incompleto

∗ 3 - ensino básico completo

∗ 4 - ensino fundamental incompleto

∗ 5 - ensino fundamental completo

∗ 6 - ensino médio incompleto
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∗ 7 - ensino médio completo

∗ 8 - ensino superior incompleto

∗ 9 - ensino superior completo ou mais

– variável da educação da avó/avô materna e educação do avó/avô paterno

também é categórica e segue a classificação acima com uma categoria a mais

que separa aqueles com ensino superior completo - ńıvel 9 e pós ensino superior

- 10.

– variável cont́ınua renda familiar que equivale ao valor informado no ques-

tionário como total da renda familiar composta por salários e outras formas de

rendimento. A renda familiar média é R$784, 05, com um alto desvio-padrão

(R$1282, 87), o que representa a concentração de renda.

– variável irmão é formado a partir da informação do número de filhos de cada

mãe menos 1. Supõem-se irmão apenas da mesma mãe. A média de irmão no

Brasil é de 3, 14 crianças.

– variável horas trabalhadas pela mãe é categórica e segue a classificação abaixo.

∗ ‘1’ para até 14 horas semanais.

∗ ‘2’ de 15 a 39 horas semanais.

∗ ‘3’ de 40 a 44 horas semanais.

∗ ‘4’ de 45 a 48 horas semanais

∗ ‘5’ para 49 ou mais horas semanais.

A distribuição dos anos de atraso escolar é apresentada pelo histograma (5.1) em

que, 59, 97% das crianças/jovens estão na série adequada(zero anos de atraso escolar). O

resultado mostra que são quase 40% das crianças com defasagem idade-série, esse dado

indica a baixa qualidade dos alunos em conseqüência de falhas no funcionamento do

processo educacional. 13, 52% e 9, 63% são as proporções apresentadas nas categorias um

ano e dois anos de atraso escolar respectivamente. As categorias com mais de dois anos

de atraso seguem proporção decrescente.
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Figura 2: Distribuição dos anos de atraso escolar

Tabela 2: Distribuição das variáveis qualitativas entre regiões
Região Prop.Negros Educação Educação Média do anos Número médio Renda familiar

da mãe* do pai* de atraso de irmãos média
Norte 0,75 3,70 3,51 1,30 3,77 720,12
Nordeste 0,72 3,10 2,92 1,72 3,87 521,64
Sudeste 0,41 3,83 3,89 0,83 2,70 951,41
Sul 0,15 3,96 4,056 0,66 2,52 958,63
Centro Oeste 0,57 3,86 3,75 1,00 2,70 930,89
*por ńıvel de escolaridade
Fonte: PNAD 1996

Os anos médios de atraso escolar nacional atingem o patamar de 1, 16 anos, identi-

ficando de forma bruta, uma falha no processo educacional. Esse valor pode ser mais

representativo quando distribúıdo entre regiões, como apresentado na tabela(2). A região

Sul(0, 66 ano de atraso escolar) obteve melhor desempenho, enquanto o pior resultado foi

apresentado pelo nordeste que tem média quase três vezes maior(1, 72). Nessa tabela,

podemos verificar que a ordem de melhor desempenho escolar estabelecida por Sul, Sud-

este, Centro-Oeste, Norte e Nordeste corresponde a mesma ordem para a melhor renda

familiar média, para maior educação média dos pais e para uma menor quantidade de

irmãos. Apenas para o ńıvel médio de escolaridade das mães existe uma troca entre as

posições centro-oeste e sudeste. Nota-se que existe uma correlação entre a composição

das raças e os ı́ndices de boas condições de vida. Regiões com maiores concentrações de

pessoas com a raça negra apresentam os piores ı́ndices de desempenho escolar seguem a

mesma ordem acima para as outras variáveis.

A figura (5.1) mostra a proporção de meninos em cada um dos anos de atraso escolar
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Figura 3: Proporção dos homens em relação as categorias de anos de atraso escolar

entre as crianças/jovens de 7 a 17 anos e verifica-se que elas seguem proporções crescentes.

Para zero anos de atraso escolar, 47, 03% são meninos. Essa proporção cresce para 51, 93%

para um ano de atraso escolar e segue tendência de crescimento que atinge 66, 43% em

8 anos de atraso escolar. A justificativa para essa tendência, é que o custo oportunidade

dos meninos para manter-se na escola é grande devido a entrada no mercado de trabalho.

Quanto maior a idade menor são as chances de estarem com zeros anos de atraso, os

dados mostram que 51, 87% dos meninos com 7 anos tem zero anos de atraso escolar e

essa proporção diminui para 41, 42% quando esses estão com 17 anos.

Figura 4: Proporção dos negros em relação as categorias de anos de atraso escolar

A partir da figura(5.1) verificamos que na categoria zero ano de atraso escolar apenas

43, 11% pertencem a raça negra. As outras categorias(um, dois, três, . . . anos de atraso es-

colar) indicam existência de alguma falha no processo educacional. Para essas categorias,
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por exemplo para um ano de atraso escolar a proporção daqueles com raça negra sobe para

quase 60% (59, 05%). Dado que a proporção de negros e brancos na população amostral é

equivalente (51, 76% são negros), esse dados indicam que existem uma desigualdade entre

as raças e que aqueles que estão alocados na raça negra a qual possui piores qualificações.

Figura 5: Proporção de indiv́ıduos que moram na área urbana em relação as categorias
de anos de atraso escolar

Na figura (5.1) é posśıvel verificar que quase 80%(79, 31%) das crianças que residem

em área urbana estão com zero anos de atraso escolar. Esses valores indicam que o de-

sempenho das crianças são melhores nas áreas urbanas, apenas 20% sofrem deficiência no

processo. Assim, dentre as 58, 97% das crianças que têm zero anos de atraso escolar, 80%

delas estão nas áreas urbanas. Esse resultado corrobora a informação que os investimento

e o acesso a educação são melhores em centros urbanos.

Na tabela (3) é feita a correlação entre as variáveis ano de atraso escolar e aquelas que

sinalizam melhores habilidades dos pais. Entre elas estão o ńıvel de educação dos pais,

mães e avós além dos números de filhos. Entende-se que as pessoas com melhor ńıvel

educacional apresentam melhores ńıveis de desenvolvimentos pessoal geral, que colabo-

ram para melhores cuidados no processo de desenvolvimento das crianças. A quantidade

de irmãos, de forma simplificada, sinaliza o rateio de tempo que cada pai/mãe dedica-se

a cada criança. Os pais com melhores habilidades acreditam que para o melhor desen-

volvimento de seus filhos é necessário dedicar maior quantidade de tempo e renda para

cada uma das crianças. Por isso esse pais têm o número de filhos reduzido. Essa tabela

mostra a relação positiva entre os anos de atraso escolar e o número de irmãos, quanto
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Tabela 3: Caracteŕısticas do Atraso Escolar
Anos de Atraso Escolar N.Médio Educação Educação Educação

irmãos média da mãe* média do pai* média da avó*
0 2,42 4,33 4,25 2,20

(2,04) (2,34) (2,41) (1,58)

1 3,39 3,14 3,03 1,69
(2,45) (1,91) (1,90) (1,16)

2 3,90 2,79 2,64 1,55
(2,60) (1,72) (1,71) (1,01)

3 4,24 2,54 2,41 1,48
(2,66) (1,61) (1,63) (0,90)

4 4,68 2,27 2,16 1,38
(2,76) (1,48) (1,47) (0,76)

5 4,95 2,08 1,97 1,34
(2,80) (1,37) (1,37) (0,74)

6 5,11 1,95 1,90 1,31
(2,81) (1,40) (1,42) (0,79)

7 5,21 2,07 2,05 1,39
(2,88) (1,62) (1,66) (0,97)

8 5,22 1,91 1,87 1,35
(2,91) (1,49) (1,60) (0,83)

9 5,34 2,02 1,79 1,29
(3,02) (1,67) (1,5) (0,71)

Total 3,12 3,3 3,55 1,92
(2,48) (2,26) (2,32) (1,41)

*por ńıvel de escolaridade
() - valor do desvio-padrão
Fonte:PNAD 1996

maior os anos de atraso escolar maior é a quantidade de irmãos na famı́lia. A escala do

desempenho escolar das crianças apresenta melhores resultados para as categorias com

ńıvel maior de escolaridade média de seus familiares.

Entre os resultados apresentados na tabela (3), as crianças que estão adequadas as

suas séries têm pais com ńıvel médio de escolaridade em ńıvel fundamental. Os dados de

escolaridade das mães também seguem os resultados apresentados pelos pais, mesmo que

não homogêneos no critério do sentido do efeito para as últimas categorias. Nas categorias

anos de atraso 7 e 9 os valores para ńıvel médio da educação das mães não acompanham

a tendência decrescente, mas seus valores continuam sendo próximos. Esse fato decorre
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da diminuição do número absoluto das observações nessas categorias

Tabela 4: Caracteŕısticas sociais médias condicionada ao ńıvel de escolaridade da mãe
Formação escolar da mãe Renda N. médio Atraso Educação Horas traba

Familiar Média de filhos escolar médio média do pai -lhadas da mãe**

sem nenhuma escolaridade 348,07 6,06 2,26 1,73 1,41
(377,03) (3,54) (2,29) (1,17) (1,75)

ensino básico incompleto 441,35 4,48 1,56 2,33 1,12
(569,82) (3,12) (1,92) (1,32) (1,60)

ensino básico completo 581,71 3,33 1,03 3,05 0,94
(630,95) (2,57) (1,58) (1,55) (1,54)

ensino fundamental incompleto 637,55 2,72 0,81 3,80 0,64
(785,79) (2,24) (1,42) (1,72) (1,33)

ensino fundamental completo 880,54 2,32 0,63 4,60 0,50
(1022,15) (1,98) (1,28) (1,95) (1,17)

ensino médio incompleto 938,16 2,02 0,47 5,14 0,41
(1034,07) (1,84) (1,07) (1,95) (1,07)

ensino médio completo 1468,56 1,91 0,35 5,96 0,29
(1696,48) (1,66) (1,00) (2,19) (0,88)

ensino superior incompleto 2104,75 1,59 0,20 6,90 0,19
(1916,21) (1,21) (0,79) (2,01) (0,71)

ensino superior completo ou mais 3388,34 1,53 0,20 7,72 0,13
(3499,79) (1,25) (0,84) (1,82) (0,57)

Total 782,95 4,64 1,16 3,53 0,84
(1283,65) ( 3,07) (1,80) (2,31) (1,48)

**por categoria
( ) - valor do desvio-padrão
Fonte:PNAD 1996

A tabela (4) apresenta as relações entre os ńıveis de escolaridade da mãe e as variáveis

renda média familiar, número médio de filhos, e a categoria que representa as horas por

elas trabalhadas. O ńıvel de escolaridade dos pais e das mães é semelhante em cada

categoria, ou seja, quando a mãe apresenta nenhum grau de escolaridade em média o

marido também se encontra nesse no mesmo ńıvel e assim por diante. Ao entender que

a escolaridade de cada responsável pela famı́lia é semelhante, ambos são responsáveis

por contribúırem no mesmo sentido para a renda familiar e para os cuidados da criança,

intensificando o fator positivo da escolaridade dos pais no processo de desenvolvimento

da criança. A renda média familiar quando a mãe não possui nenhuma escolaridade é

R$ 348, 07 e atinge a média de R$ 3388, 34 quase dez vezes mais quando a mãe apresenta

ńıvel superior completo ou mais. A partir desses dados podemos verificar a importância

da educação dos pais na formação da renda familiar. Essa restrição financeira é um dos

principais fatores que compõem o investimento privado em educação, ou seja é o fator que
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limita o investimento em capital humano em páıses em desenvolvimento.

O número médio de filhos para as mães com nenhum ńıvel de escolaridade é 6, 06,

esse número cai para 1, 53 para as mães com ńıvel superior completo ou mais. Esses

dados mostram que as mães com maior escolaridade têm menor quantidade de filhos pois

atrasam o ińıcio da maternidade e assim garantem condições de estudar por um peŕıodo

maior. O fato de possuir maior ńıvel de escolaridade permite a essa mãe compreende

melhor os cuidados necessários para o cuidado de um filho e assim restringir o número

total de filhos para fornecer melhores condições de tempo dispońıvel para o cuidado e

maior parcela da renda.

Os anos de atraso escolar médio apresentado pelos filhos de mães com nenhum ńıvel

de escolaridade é 2, 26 e esse valor se reduz para menos de um(0, 81) para as mães com

ńıvel fundamental incompleto. A relação entre o ńıvel de escolaridade da mãe e os anos

de atraso escolar médio da criança é negativa, quanto maior o ńıvel educacional da mãe

menor é a média de anos de atraso escolar apresentado pelos filhos.

5.2 Resultados das estimações

5.2.1 O Modelo Linear Simples

O modelo linear é composto pelas seguintes variáveis:

• variável dependente: anos de atraso escolar(y1),

• variáveis explicativas exógenas (z1): raça negra, região Norte, região Nordeste,

região Centro Oeste, região Sul e região Sudeste, área urbana, gênero masculino,

idade da criança, horas trabalhadas da mãe,

• variável explicativa endógena(y2): renda familiar, ńıvel de escolaridade da mãe e do

pai.

A estimação por MQO com a presença de uma variável endógena resulta em esti-

madores viesados e inconsistentes. O modelo linear por MQO ilustra o sentido dos efeitos
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de cada variável.

y1 = z1δ1 + α1y2 + u1 (5.1)

O modelo estimado por método de mı́nimos quadrados ordinários é apresentado na

tabela (5):

Tabela 5: Estimação do atraso escolar - MQO
Anos de atraso escolar Coeficientes Erro Padrão t P > t

idade da criança 0,248 0,002 136,87 0,000
renda familiar? -0,003 0,004 -8,58 0,000
horas trabalhadas da mãe** 0,058 0,004 14,04 0,000
nordeste 0,515 0,014 36,15 0,000
sul -0,059 0,017 -3,53 0,000
centro oeste 0,144 0,021 7,02 0,000
norte 0,309 0,022 14,00 0,000
área urbana -0,339 0,014 -24,15 0,000
gênero masculino 0,315 0,011 28,85 0,000
raça negra 0,159 0,012 12,78 0,000
educação da mãe* -0,090 0,004 -24,72 0,000
educação do pai* -0,051 0,004 -14,27 0,000
número de irmãos 0,078 0,003 28,94 0,000
intercepto -1,882 0,030 -62,93 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 604
? renda familiar representada em milhares de Reais

*por ńıvel de escolaridade
**por categoria

A partir da tabela(5) verifica-se que as variáveis renda familiar, educação da mãe,

educação do pai, urbano e região sul apresentam efeitos negativos para o atraso escolar.

Quanto maior a renda familiar do indiv́ıduo menor é a chance da criança apresentar

atraso escolar. A educação do pai e da mãe, como enfatizados anteriormente, também

são responsáveis por diminuir os anos de atraso escolar. As crianças e jovens que vivem

nas áreas urbanas apresentam resultado melhor quando comparada as outras, por isso,

seu sinal é negativo para o atraso escolar. Ao comparar a região Sudeste com as demais,

verificamos que o atraso escolar diminui apenas em relação a região Sul, as demais quando

comparadas com a região Sudeste apresentam piores ńıveis de atraso escolar.

A variável número de irmãos indica que quanto maior a quantidade de irmãos, menor

é o tempo de dedicação dos pais e a renda per capita dispońıvel para cada criança. Por

esse fato, a variável afeta positivamente os anos de atraso escolar. As horas trabalhadas
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da mãe afetam o atraso escolar de forma positiva indicando que quanto maior o categoria

de horas que a mãe trabalha menor é o tempo dedicado no cuidado dos filhos, o que afeta

de forma direta a formação de capital humano das crianças.

Meninos têm mais atraso escolar quando comparado às meninas. O custo de opor-

tunidade do menino em continuar os estudos é maior em relação à menina devido às

chances no mercado de trabalho. A raça negra quando comparada aos brancos e aos

amarelos apresenta maior freqüência de indiv́ıduos com atraso escolar.

Acredita-se que as variáveis ńıvel educacional da mãe, do pai e a renda familiar são

endógenas no modelo de anos de atraso escolar. O ńıvel educacional da mãe direciona o

investimento do capital humano do filho e também no atraso escolar do filho. Mães mais

educadas, em geral, representam maior acúmulo de capital humano.

5.2.2 Teste de endogeneidade

De acordo com a discussão anterior, testamos a endogeneidade de três variáveis, quais

sejam, o ńıvel de escolaridade da mãe, o ńıvel de escolaridade do pai e a renda familiar.

As variáveis utilizadas para a construção desse teste foram as seguintes:

• variável dependente(y1): anos de atraso escolar

• variáveis exógenas inclúıdas(z1): raça negra, região Norte, região Nordeste, região

Sul, região Sudeste e região Centro-Oeste, categoria das horas trabalhadas da mãe,

gênero masculino, idade da criança e área urbana.

• variáveis endógenas (y2): renda familiar, ńıvel de escolaridade da mãe e do pai

• variáveis exógenas exclúıdas(z − z1): ńıvel de escolaridade dos avós e avôs materno

e paterno.

Seguindo Wooldridge (2002), no primeiro estágio o objetivo é estimar o reśıduo da

equação de cada uma das variáveis endógenas (y2) a partir de todas as variáveis exógenas

representadas por z. No segundo estágio, estima-se o ano de atraso escolar incluindo o

reśıduo estimado e as outras variáveis explicativas (z1). Nos três casos constatou-se a
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significância dos reśıduos, o que sugere a existência de uma variável não observável no

reśıduo relacionada com as variáveis inclúıdas no modelo. Em outras palavras, encon-

tramos evidências de que há endogeneidade.

As tabelas (6) a (11) apresentam os modelos estimados no primeiro estágio e segundo

estágio, que representam o resultado.

O resultado encontrado no segundo estágio para a educação da mãe, Tabela (7),

significa que pode existir alguma variável não observada no modelo que está relacionada

tanto com a educação dos pais quanto à melhoria do desempenho da criança, possivelmente

associada à “habilidade” ou “capacidadade” dos pais. Como mencionado anteriormente,

pessoas com mais habilidade tendem a avançar mais nos estudos pois custo dos anos

adicionais na escola é menor quanto maior a habilidade formada no peŕıodo anterior.

Tabela 6: Estimação da variável e do reśıduo da educação da mãe - Primeiro estágio
Educação da mãe* Coeficientes Erro Padrão t P > t

idade da criança 0,017 0,003 6,06 0,000
horas trabalhadas da mãe** -0,127 0,007 -19,39 0,000
nordeste 0,123 0,023 5,36 0,000
sul -0,135 0,026 -5,28 0,000
centro oeste 0,180 0,033 5,51 0,000
norte 0,180 0,038 4,72 0,000
área urbana 0,615 0,022 28,17 0,000
gênero masculino 0,026 0,017 1,49 0,136
raça negra -0,389 0,020 -19,51 0,000
número de irmãos -0,209 0,004 -50,40 0,000
educação da avó materna* 0,340 0,009 39,28 0,000
educação do avô materno* 0,259 0,008 32,29 0,000
educação da avó paterna* 0,209 0,009 23,15 0,000
educação do avô paterno 0,142 0,008 17,22 0,000
intercepto 2,046 0,046 44,53 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 4995
*por ńıvel de escolaridade
**por categoria

A equação utilizada para estimação do reśıduo para o teste de endogeneidade da

educação do pai é representada por (4.11) e os resultados obtidos são apresentados na

tabela (8). A regressão do segundo estágio, tabela (9), mostra que o termo do reśıduo

também é significante e, portanto, a variável educação dos pais é endógena e deve ser

tratada no intuito de fornecer estimações consistentes.
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Tabela 7: Teste de endogeneidade - para a variável educação da mãe
Anos de atraso escolar Coeficientes Erro Padrão t P > t

reśıduo educação da mãe -0,045 0,008 -5,53 0,000
idade da criança 0,235 0,002 102,98 0,000
renda familiar? -0,0369 0,005 -7,05 0,000
horas trabalhadas da mãe** 0,071 0,005 13,35 0,000
nordeste 0,540 0,018 29,64 0,000
sul -0,034 0,020 -1,68 0,093
centro-oeste 0,148 0,026 5,74 0,000
norte 0,313 0,030 10,43 0,000
área urbana -0,357 0,018 -19,54 0,000
gênero masculino 0,287 0,014 20,93 0,000
raça negra 0,187 0,016 11,39 0,000
número de irmãos 0,094 0,004 24,59 0,000
educação da mãe* -0,050 0,005 -10,85 0,000
educação do pai* -0,046 0,008 -5,59 0,000
intercepto -1,950 0,044 -44,35 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 402
? renda familiar em milhares de Reais
*por ńıvel de escolaridade
**por categoria

A variável renda familiar também deve ser testada para endogeneidade. Pais com

melhores salários indicam melhor produtividade, que tiveram maior acúmulo de capital

humano e portanto, mais habilidade. A variável habilidade também impacta na formação

de capital humano na criança, como visto no modelo teórico. Desta forma, o teste foi

feito para a renda familiar, da mesma maneira que aplicada para a educação da mãe e do

pai. Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas 10 e 11.

Analisando a tabela 10, constatamos que o reśıduo da renda familiar também é signi-

ficativo na regressão de atraso escolar, confirmando a intuição sobre a natureza endógena

da variável renda.

Nesse estudo, outros testes foram aplicados são eles: de heteroscedasticidade do erro,

da endogeneidade conjunta e o teste de sobreidentificação. É importante detectar a het-

eroscedasticidade do erro para o uso de correções na aplicação dos testes. Para isso,

utilizamos o teste de Koenker/White, que tem como um dos seus diferenciais a não neces-

sidade da hipótese de normalidade do erro. A hipótese de homoscedasticidade do termo

aleatório é rejeitada, deve-se considerar, portanto, que existe heteroscedasticidade para

aplicação dos testes.
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Tabela 8: Estimação da variável e do reśıduo da educação do pai - Primeiro estágio
Educação do pai* Coeficientes Erro Padrão t P > t

idade da criança 0,015 0,003 5,30 0,000
horas trabalhadas da mãe** -0,141 0,007 -21,22 0,000
nordeste -0,166 0,023 -7,16 0,000
sul -0,078 0,026 -3,03 0,002
centro oeste 0,031 0,033 0,95 0,344
norte -0,086 0,038 -2,25 0,024
área urbana 0,777 0,022 35,17 0,000
gênero masculino 0,034 0,018 1,93 0,054
raça negra -0,430 0,020 -21,33 0,000
número de irmãos -0,162 0,004 -38,72 0,000
educação da avó materna* 0,207 0,009 23,66 0,000
educação do avô materno* 0,211 0,009 26,00 0,000
educação da avó paterna* 0,299 0,009 32,89 0,000
educação do avô paterno* 0,302 0,008 36,40 0,000
intercepto 1,723 0,046 37,13 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 5235
*por ńıvel de escolaridade
**por categoria

O teste de endogeneidade conjunta, proposto originalmente por Sargan, considera uma

combinação linear das variáveis endógenas e testa a ortogonalidade desta combinação com

o erro. O p-valor associado ao teste C (robusto à heteroscedasticidade) é muito próximo de

zero, levando à rejeição da hipótese nula . Desta forma, confirma-se mais uma evidência

de que há endogeneidade em pelo menos uma das variáveis consideradas (educação da

mãe, educação do pai ou renda familiar).

Como pretendemos utilizar instrumentos para contornar o problema de endogeneidade

apontado acima, é conveniente aplicar um teste de sobre-identificação. Este tipo de teste é

importante neste contexto pois valida, de certa forma, os instrumentos utilizados. A idéia

geral deste tipo de teste é verificar se a combinação linear dos instrumentos é ortogonal à

variável endógena. O resultado obtido foi a rejeição da hipótese nula de não ortogonalidade

dos instrumentos ao ńıvel de 8%. Ainda que o ńıvel de significância necessário para validar

os instrumentos é relativamente alto nesse caso, é posśıvel argumentar de que há pelo

menos alguma evidência de que os instrumentos são razoáveis.
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Tabela 9: Teste de endogeneidade - para a variável educação do pai
Anos de atraso escolar Coeficientes Erro Padrão t P > t

reśıduo educação do pai -0,045 0,008 -5,92 0,000
idade da criança 0,235 0,002 103,05 0,000
renda familiar? -0,003 0,005,23 -7,14 0,000
horas trabalhadas da mãe** 0,072 0,005 13,45 0,000
nordeste 0,553 0,018 30,35 0,000
sul -0,036 0,020 -1,79 0,073
centro-oeste 0,156 0,026 6,06 0,000
norte 0,325 0,030 10,85 0,000
área urbana -0,364 0,019 -19,66 0,000
gênero masculino 0,287 0,014 20,89 0,000
raça negra 0,188 0,016 11,50 0,000
número de irmãos 0,092 0,004 25,27 0,000
educação do pai* -0,007 0,008 -0,94 0,345
educação da mãe* -0,091 0,005 -19,35 0,000
intercepto -1,937 0,042 -45,97 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 4029
? renda familiar em milhares de Reais *por ńıvel de escolaridade
**por categoria

5.2.3 O Modelo com dados em contagem

A tabela (13) apresenta os resultados da estimação pelo modelo de Poisson. Esse

modelo, como visto anteriormente, é restrito pois a natureza da distribuição de Poisson

considera que a variância e a média são iguais. Após a estimação, foi feito o teste χ2 para

overdispersion (variância excede a média). A hipótese nula foi rejeitada, identificando que

existe overdispersion, e portanto o modelo de Poisson não é adequado para representar

esses dados de atraso escolar.

A figura (5.2.3) compara as distribuições de poisson, binomial negativa e a da amostra.

Nesta figura é posśıvel verificar visualmente que a amostra provavelmente não segue a

distribuição de Poisson. Aparentemente, a distribuição binomial negativa representa de

forma mais adequada a distribuição da amostra.

A tabela (14) compara as três estimações descritas nesse estudo. A primeira coluna

representa a estimação por mı́nimos quadrados em dois estágios. Nesse modelo, assume-

se que a variável renda, educação da mãe e do pai são endógenas e por isso são feitas

estimações dessas variáveis no primeiro estágio. No segundo estágio, estima-se o atraso

escolar em relação as variáveis exógenas inclúıdas e as endógenas estimadas. O resul-
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Tabela 10: Estimação da variável e do reśıduo da renda familiar - Primeiro estágio
Renda familiar Coeficientes Erro Padrão t P > t

idade da criança 44,104 2,376 18,56 0,000
horas trabalhadas da mãe* -6,248 5,431 -1,15 0,250
nordeste -98,111 18,999 -5,16 0,000
sul -132,438 21,034 -6,30 0,000
centro oeste 131,384 26,873 4,89 0,000
norte -134,265 31,213 -4,30 0,000
área urbana 241,305 18,090 13,34 0,000
gênero masculino 13,668 14,363 0,95 0,341
raça negra -276,476 16,469 -16,79 0,000
número de irmãos -6,955 3,441 -2,02 0,043
educação da avó materna* 147,487 7,163 20,59 0,000
educação do avô materno* 152,664 6,649 22,96 0,000
educação da avó materna* 127,636 7,484 17,06 0,000
educação do avô paterno* 145,857 6,828 21,36 0,000
intercepto -705,565 38,010 -18,56 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 2665
*por ńıvel de escolaridade
**por categoria

tado encontrado mostra que a renda familiar, a educação dos pais e região sul são não

significantes.

A estimação pela função de quase máxima verossimilhança apresenta dados significa-

tivos para as variáveis endógenas tratadas. As variáveis exógenas, quando comparamos

entre MQ2E e QML2E apresentam magnitude semelhantes, mas as variáveis endógenas

tratadas tiveram resultados bastante diferentes. O resultado da estimação da educação da

mãe em MQ2E apresentou impacto de −0, 169 com significância ao ńıvel de 1% no atraso

escolar, enquanto em QML2E o impacto foi calculado em −0, 535. A diferença entre as

magnitudes atinge valores três vezes maiores. O modelo de QML2E é mais adequado pois

além de tratar a endogeneidade, respeita a natureza de contagem dos dados. O método

de quase verossimilhança apresenta estimações dos parâmetros consistentes sob hipótese

fraca de exogeneidade das variáveis explicativas. Essa hipótese pode ser assumida depois

do tratamento das variáveis endógenas no primeiro estágio. A variável educação do pais

em QML2E também apresenta efeito negativo no atraso escolar mas a magnitude do im-

pacto quando comparada com os resultados da mãe, chega a ser quase a metade. Assim,

a educação do pais impactam em −0, 268 com ńıvel de significância em 1%. As mães

têm maior influência na educação do filho, no processo de formação de capital humano,



70

Tabela 11: Teste de endogeneidade - para a variável renda familiar
Anos de atraso escolar Coeficientes Erro Padrão t P > t

reśıduo da renda familiar -0,07,97 0,001 -5,87 0,000
idade da criança 0,232 0,002 99,07 0,000
renda familiar? 0,042 0,0135 3,14 0,002
horas trabalhadas da mãe** 0,066 0,005 12,66 0,000
nordeste 0,553 0,018 30,37 0,000
sul -0,029 0,020 -1,45 0,146
centro-oeste 0,146 0,026 5,68 0,000
norte 0,332 0,030 11,08 0,000
área urbana -0,348 0,018 -19,49 0,000
gênero masculino 0,288 0,014 20,93 0,000
raça negra 0,191 0,017 11,57 0,000
número de irmãos 0,085 0,003 24,89 0,000
educação do pai* -0,052 0,005 -11,01 0,000
educação da mãe* -0,091 0,005 -19,37 0,000
intercepto -1,803 0,038 -48,07 0,000
Prob > F = 0, 000 R2 = 0, 4029
? renda familiar em milhares de Reais *por ńıvel de escolaridade
**por categoria

Tabela 12: Teste de endogeneidade conjunta, heteroscedasticidade e sobreidentificação
Teste para heteroscedasticidade
Ho: Disturbância Homoscedastica
estat́ıstica teste Koenker/White = 98,379 p− valor = 0, 0000
Teste endogeneidade conjunta com correção para heteroscedasticidade - Teste C
Ho: Combinação linear das variáveis endógenas são ortogonais ao modelo

estat́ıstica teste Sargan = 383,130 p− valor = 0, 0000
Teste instrumentos sobreidentificados
Ho: Combinação linear dos instrumentos não é ortogonal a variável endógena

estat́ıstica teste J-Hansen = 2,960 p− valor = 0, 0853

mesmo que ambos sejam responsáveis pelo efeito negativo.

Esses resultados estão de acordo com a literatura que mostra o impacto negativo

da educação dos pais no atraso escolar. Desta forma, mostra-se que pais com maiores

ńıveis educacionais são aqueles que mantém maiores condições de investimento em capital

humano nos filhos.

De forma diferente das conclusões da literatura dessa área, a renda familiar em

QML2E, apresentou impacto positivo na educação familiar, pessoas com maior renda

familiar apresentam na média, maior ńıvel de atraso escolar.

O modelo Hurdle utilizou o método de estimação por Máxima verossimilhança. A

função base considerada foi a binomial negativa, conclusão obtida a partir do gráfico
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Tabela 13: Modelo de Poisson
Anos de atraso escolar Coeficientes Erro Padrão z P > z

idade da criança 0,301 0,002 173,33 0,000
renda familiar? -0,0236 0,0089 -26,47 0,000
horas trabalhadas da mãe** 0,024 0,003 9,27 0,000
nordeste 0,423 0,011 37,68 0,000
sul -0,109 0,017 -6,54 0,000
centro oeste 0,189 0,017 10,95 0,000
norte 0,375 0,017 22,30 0,000
área urbana -0,222 0,009 -23,49 0,000
gênero masculino 0,280 0,009 32,51 0,000
raça negro 0,166 0,010 17,06 0,000
educação da mãe* -0,130 0,003 -38,00 0,000
educação do pai* -0,089 0,003 -26,19 0,000
número de irmãos 0,041 0,002 24,19 0,000
intercepto -3,701 0,030 -124,70 0,000
H0: teste modelo Poisson adequado
Prob > χ2(57410) = 0, 0000
? renda familiar em milhares de Reais
* por ńıvel de escolaridade
**por categoria

(4.30). O gráfico(??) apresentou uma grande quantidade de zeros na variável anos de

atraso escolar mostrando que apenas a função binomial negativa não seria capaz de es-

pecificar corretamente esse modelo. Entretanto, mesmo que a especificação seja feita de

forma adequada, a estimação por máxima verossimilhança apresenta parâmetros inconsis-

tentes na presença de endogeneidade. O resultado apresentado é interessante pois mostra

a diferença na magnitude entre os modelos especificados de forma diferente.
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Figura 6: Comparação entre as distribuição binomial negativa, poisson e dos dados
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Tabela 14: MQ2E X QML X ML
Anos de atraso escolar MQ2E QML2E ML

idade da criança 0,227 0,305 0,155
(0,008) (0,012) (0,002)

horas trabalhadas da mãe** 0,055* -0,056** 0,017
(0,017) (0,025) (0,002)

nordeste 0,577 0,657 0,231
(0,027) (0,035) (0,010)

sul -0,032**
(0,016)

centro-oeste 0,139 0,208 0,056
(0,029) (0,038) (0,016)

norte 0,372 0,69 0,151
(0,047) (0,062) (0,015)

área urbana -0,340 -0,146
(0,042) (0,008)

gênero masculino 0,288 0,298 0,125
(0,014) (0,015) (0,008)

raça negra 0,196 0,192 0,062
(0,018) (0,021) (0,008)

número de irmãos 0,066* -0,061**
(0,023) (0,034)

educação das mães estimada* -0,169* -0,535 -0,055
(0,066) (0,099) (0,003)

educação dos pais estimados* -0,268* -0,027
(0,107) (0,003)

renda familiar estimada 0,826 ** -0,040
(0,329) (0,001)

intercepto -1,498 -2,443 -1,153
(0,403) (0,599) (0,023)

*por ńıvel de escolaridade
**por categoria
() - desvio-padrão
• coeficiente significativo ao ńıvel (∗)1%;(**) 5%;(***) 10%
• para ML as variáveis endógenas não são estimadas
• as variáveis omitidas são não significantes
• as estimações são signiticantes
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6 Conclusão

O estudo mostrou que existe diferenças na magnitude do impacto das caracteŕısticas

familiares no atraso escolar. Três métodos foram utilizados entre eles, apenas o método

de quase verossilhança leva a estimadores consistentes e proporciona uma especificação

correta dos dados de acordo com sua natureza de contagem. Nesse modelo, destaca-se

que a magnitude do impacto negativo no atraso escolar em relação a educação do pai é

menor que na mãe, sendo quase metade.

Foram utilizados os dados da PNAD 96 devido aos dados referentes à educação dos

avós maternos e paternos. Esses dados foram essenciais para o tratamento da endogenei-

dade no modelo. Outra vantagem encontrada nesse banco de dados foi a representativi-

dade do atraso escolar como uma medida de baixo ńıvel de acúmulo de capital humano,

já que as crianças em geral tinham acesso à escola.

Os testes para as variáveis potencialmente endógenas mostraram que as três, educação

da mãe, do pai e a renda familiar apresentam seus reśıduos correlacionados ao atraso

escolar. Duas formas foram utilizadas para provar a endogeneidade. O primeiro teste

verifica a significância do reśıduo da variável endógena na regressão do atraso escolar.

O segundo teste verifica a endogeneidade conjunta a partir da combinação linear das

variáveis endógenas.

A educação da mãe, quando considerada exógena ao modelo de atraso escolar e cal-

culada por MQO apresenta efeito em −0, 090 no atraso escolar. Em QML2E, esse efeito

chega a −0, 535. Os efeitos nas estimações padrões são viesados.

Os efeitos encontrados em relação as variáveis educação da mãe e do pai utilizadas

nos estudos estão de acordo com a literatura. A criança com maior potencial para estar
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com atraso escolar é aquela que possui maior número de irmãos, meninos, de raça negra

moradores de regiões com menor infra-estrutura e menor educação dos pais.
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