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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o impacto da educação sobre a criminalidade, e verificar 

a teoria de Lochner (2004), a qual defende que quanto menor for o acúmulo de capital humano 

do indivíduo, maiores serão as chances dele se tornar um criminoso. Para isso, o estudo utilizou 

um modelo econométrico de dados em painel para os estados brasileiros no período de 2012 a 

2017, sendo a educação e a criminalidade representadas pelas respectivas variáveis: Distorção 

Idade-Série e Taxa de Homicídios. Os resultados encontrados mostraram que, dado o aumento 

de uma unidade na Taxa de Distorção Idade-Série, a Taxa de Homicídios tende a aumentar em 

0,52 unidades, com tudo mais mantido constante. Assim, pode-se dizer que quanto maior for a 

Distorção Idade-Série, maior será a evasão escolar, e, portanto, maiores chances de o 

adolescente aderir ao mercado ilegal. Logo, têm-se que a educação é um instrumento eficaz no 

combate à criminalidade. 

 

Palavras-chave: criminalidade; educação; dados em painel. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the impact of education on crime, and to verify the theory of Lochner 

(2004), which argues that the lower the accumulation of human capital of the individual, the 

greater the chances of becoming a criminal. For this, the study used an econometric model of 

panel data for Brazilian states from 2012 to 2017, with education and crime represented by the 

respective variables: Age-Series Distortion and Homicide Rate. The results found showed that, 

given the increase of one unit in the Age-Series Distortion Rate, the Homicide Rate tends to 

increase by 0.52 units, with everything else kept constant. Thus, it can be said that the greater 

the Age-Grade Distortion, the greater the dropout rate, and, therefore, the greater the chances 

of the adolescent joining the illegal market. Therefore, education is an effective tool in 

combating crime. 

 

Keywords: criminality; education; panel data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A criminalidade é uma questão social que vem preocupando cada vez mais os cidadãos 

brasileiros, uma vez que esse fenômeno tem alcançado índices cada vez mais alarmantes, 

gerando perda de bem-estar da população e dando a sensação de insegurança generalizada. De 

acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil apresentava em 2016, 

a 7ª maior taxa de homicídios dentre todos os países da região das Américas (31,3 mortes a 

cada 100 mil habitantes). Consequentemente, de acordo com a Infopen (2017), a população 

carcerária brasileira aumentou 707% desde 1990, ultrapassando, em junho de 2016, a marca de 

700 mil pessoas privadas de liberdade, conforme a Figura 1, em que, no ano de 1990 havia 

aproximadamente 0,9 pessoas privadas de liberdade por cem mil habitantes, enquanto em 2016, 

havia aproximadamente 7,2 pessoas aprisionadas por cem mil habitantes. 

 

Figura 1 – Evolução das pessoas privadas de liberdade no Brasil entre 1990 e 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

2017. 
 

 Assim, de acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(Infopen), a taxa de aprisionamento entre 2000 e 2016 aumentou 157% no Brasil, de forma que 

a taxa de ocupação carcerária alcançou, em junho de 2016, a marca de 197,8%, na qual havia 

lotação em todos os estados brasileiros, com destaque ao Amazonas, que abrigava 48 indivíduos 

em um espaço destinado a apenas 10 indivíduos.  
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 Com isso, o debate acerca da segurança pública propiciou o surgimento crescente de 

estudos a respeito da criminalidade, a qual é abrangida por diversas áreas como a psicologia, 

sociologia, direito, economia, entre outras. 

 Fajnzylber e Araújo Junior (2001) destacam que a criminalidade é um problema social 

(pois afeta a qualidade e expectativa de vida das populações), econômico (pois sua intensidade 

está ligada a aspectos econômicos e, ainda, é um fator limitante do desenvolvimento econômico 

das nações) e político (pois, cabe aos governos atuarem com políticas de combate e alocarem 

recursos a esse objetivo em detrimento de outros). 

 Diante do contexto multidisciplinar dos estudos acerca do crime, a Ciência Econômica 

tem contribuído principalmente na investigação das causas da criminalidade, a fim de se 

proporem soluções, bem como na análise dos efeitos negativos que o crime tem gerado sobre o 

desenvolvimento econômico. Segundo Cerqueira (2016), o debate a respeito dos determinantes 

do crime gira em torno de dois eixos: por um lado, defende-se que a criminalidade diz respeito 

à impunidade e vigência de leis excessivamente brandas, consequentemente soluções seriam o 

enrijecimento das leis e encarceramento em massa. Em contrapartida, Cerqueira (2016) relata 

que o outro eixo aborda a criminalidade como decorrência de faltas de oportunidade e de acesso 

aos meios materiais e simbólicos que representam o ideal de sucesso na sociedade de consumo; 

logo, as soluções seriam políticas inclusivas que viabilizassem o acúmulo de capital humano e 

aumento do grau de concordância dos valores sociais para os indivíduos que apresentam maior 

vulnerabilidade socioeconômica. 

 De acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira- INEP, o Brasil enquadra-se nos países de pior rendimento da 

prova do PISA – Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que, em 2018, foi aplicada a 

79 países, a qual objetiva produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade 

da educação nos países participantes. Os resultados apontaram que o Brasil tem baixa 

proficiência em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que 

participaram da avaliação, em que 68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não 

possuem nível básico de matemática, o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Em 

ciências, 55% e, em leitura, 50%. Quando comparado com países da América do Sul, o Brasil 

é o pior país em matemática (empatado estatisticamente com a Argentina), ciências (empatado 

com Argentina e Peru) e o segundo pior em leitura, ao lado da Colômbia, perdendo somente 

para a Argentina e Peru. 

 A partir desses dados alarmantes, nos quais o Brasil se apresenta entre os países com maiores 

índices de homicídios da região das Américas e piores índices de qualidade educacional, pode-se 
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especular que há uma relação expressiva entre a qualidade da educação nacional e os índices criminais 

vigentes. 

O déficit educacional tem sido indicado como um importante determinante da 

criminalidade. Hjalmarsson e Lochner (2012) defendem que a melhora da qualidade da 

educação pode reduzir significativamente as taxas criminais, e, além disso, apontam que a 

educação interfere na criminalidade de quatro maneiras: a educação aumenta as oportunidades 

futuras de trabalho; torna o indivíduo mais paciente e afeta suas preferências de tempo; altera 

as preferências ao risco; e, por fim, altera o conjunto de pessoas com quem elas interagem. 

A primeira diz respeito à educação como uma forma de investimento humano que 

aumenta os salários e oportunidades empregatícias futuras, de forma que o retorno marginal do 

trabalho se eleva ao retorno marginal do crime; isto é, aumenta o custo de oportunidade do 

crime, desencorajando o indivíduo a cometer o ato. O entendimento vai ao encontro do modelo 

teórico de Becker (1968), no qual sugere que o criminoso racionalmente opta por transgredir a 

lei se a utilidade marginal obtida da atividade criminal for maior do que a utilidade marginal 

que poderia ser obtida por meios lícitos. Logo, maiores salários e oportunidades de emprego 

decorrentes de um maior nível de escolaridade geram uma utilidade marginal superior à de se 

cometer crimes, desencorajando o indivíduo ao ato.  No entanto, Hjalmarsson e Lochner (2012) 

destacam que a escolaridade pode apresentar uma relação positiva com os crimes de colarinho 

branco se eles recompensarem suficientemente as habilidades aprendidas na escola. 

A segunda forma na qual a educação impacta a criminalidade, apontada por Hjalmarsson 

e Lochner (2012), refere-se ao fato de que ao passo que os indivíduos se tornam mais pacientes 

e apresentam diferentes preferências de tempo, o tempo de encarceramento decorrente da 

atividade criminal torna-se mais custoso, desencorajando o crime. Já a terceira maneira de como 

a educação pode afetar a criminalidade, segundo Hjalmarsson e Lochner (2012), diz respeito à 

escolaridade tornar o indivíduo mais avesso ao risco. Assim, ele irá preocupar-se mais com os 

custos de se cometer o crime levando em consideração as incertezas do retorno marginal do 

crime e as chances futuras de encarceramento, portanto, estará menos disposto a cometer 

crimes. 

E, finalmente, Hjalmarsson e Lochner (2012) destacam que a educação também pode 

alterar as relações entre pessoas nas quais o indivíduo interage; ou seja, as interações sociais. 

Espera-se que indivíduos educados interajam com outros indivíduos também educados, 

reduzindo, assim, a probabilidade de interação com pessoas de influências negativas que 

poderiam induzir à entrada no ambiente criminal. 
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Oliveira (2005), ao estimar um modelo empírico das causas da criminalidade em 

municípios e sua relação com o tamanho dos mesmos, encontrou resultados que mostraram que 

a ineficiência do ensino básico brasileiro tem uma relação direta com os índices criminais e 

que, portanto, pode-se especular que a escola não está cumprindo seu papel na passagem de 

valores morais para os indivíduos. Oliveira (2005) ressalta ainda que, na realidade, atualmente, 

não existe um consenso do modo que isso deve ser feito, pois com o fim da ditadura houve a 

retirada da disciplina de Educação moral e cívica que havia sido incluída nas escolas, e, com 

isso, a lacuna foi preenchida pela transferência de responsabilidades, na qual os pais delegam 

esse papel às escolas e as escolas delegam esse papel aos pais, quando na verdade ambos são 

fundamentais e, por isso, a escola não pode se furtar desse papel.  

Essa análise vai ao encontro do estudo feito por Cerqueira (2016), o qual afirma que a 

escola poderia ser a pedra fundamental transformadora para prevenir crimes no Brasil, mas que 

termina não explorando determinadas funções desejadas, uma vez que o modelo educacional 

brasileiro vigente não leva em consideração as diferenças individuais e sociais e não conquista 

as mentes e os corações de crianças e jovens.  

Esse quadro escolar relatado corrobora com os índices de abandono e evasão escolar, 

possibilitando a migração desses jovens à criminalidade. Quando se observa a escolaridade dos 

indivíduos encarcerados no Brasil, os dados são alarmantes. Segundo a Infopen, 51% dos 

indivíduos privados de liberdade não possuíam ensino fundamental completo, apenas 9% 

possuíam ensino médio completo e nenhum deles apresentava ensino superior completo, em 

2016, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 – Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil em 2016. 

 

Fonte: Extraído do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2017. 

 

Assim, pode-se perguntar: a baixa qualidade da educação pública brasileira, bem como 

o modelo educacional que não tem conquistado os alunos, contribuindo assim com evasões 

escolares, é um determinante significativo da alta criminalidade presente no país? 

 Este trabalho busca responder esse questionamento por meio de um estudo empírico 

aplicado aos estados brasileiros, no período de 2012 a 2017, pois corresponde ao período mais 

recente possível diante da disponibilidade de dados. 

 

1.1 Hipótese 

 

A educação, como uma forma de investimento em capital humano, contribui 

significativamente para reduzir as taxas criminais. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Mensurar o impacto da educação sobre a criminalidade nos estados brasileiros, no 

período de 2012 a 2017. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar em que grau a educação e outras variáveis como: taxa de desemprego, 

proporção da idade entre 14 e 29 anos, desigualdade de renda, renda per capita, saneamento, 

gastos com segurança pública e densidade demográfica explicam a criminalidade nos estados 

brasileiros, entre os anos 2012 e 2017. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Santos e Kassouf (2008), o campo econômico recentemente tem se proposto a 

investigar fatores como a criminalidade, dentro do segmento da Economia Social. Nesse 

âmbito, os primeiros registros de estudos foram os realizados por Fleisher (1963, 1966), Smigel-

Leibowistz (1965) e Ehrlich (1967), nos Estados Unidos. No entanto, o embasamento teórico 

surgiu posteriormente com Gary Becker (1968) e Isaac Ehrlich (1973), que realmente 

afirmaram a influência das variáveis econômicas como determinantes do crime.  

Dessa forma, Becker (1968) propôs a Teoria Econômica do Crime em que a atividade 

criminal é tomada como uma atividade econômica na qual o indivíduo, racionalmente, decide 

associar-se caso a utilidade esperada deste seja maior do que a utilidade adquirida por meio de 

atividades legais. Ou seja, o comportamento do infrator está associado ao conceito de 

oportunidades, ele não estaria cometendo o delito por motivos únicos, qualquer indivíduo 

poderia estar propenso a cometer um crime na medida em que responde a incentivos, logo, o 

infrator apenas apresentaria custos e benefícios diferentes daqueles que exercem atividades 

legais.  

O primeiro autor a destacar a relação específica entre criminalidade e educação foi 

Ehrlich (1975). O autor enfatiza que essa análise não é independente da anteriormente realizada 

tanto por ele quanto por outros autores sobre os determinantes gerais do crime. Nesse trabalho, 

concluiu que a educação, representada pelo número médio de anos completos na escola pela 

população adulta (acima de 25 anos), tem uma relação direta com os crimes contra a 

propriedade e aumenta o custo dos crimes contra a pessoa, nos Estados Unidos. 

Alguns anos depois, Lochner (1999) fez uma análise dinâmica com intuito de analisar 

os impactos da educação, treinamento no trabalho e subsídios salariais no comportamento 

criminoso. Constatou-se que todas as três políticas que proporcionam educação, treinamento e 

subsídios salariais podem reduzir a criminalidade, sendo o último apenas a curto prazo, pois 

enquanto durasse o subsídio, o indivíduo estaria deixando de investir em capital humano. Então, 
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quando findasse o subsídio, o indivíduo apresentaria menores níveis de habilidade, o que 

poderia causar aumento das taxas de criminalidade futuras. Ademais, verificou-se que o crime 

é mais incidente entre os jovens sem escolaridade. Logo, de acordo com Lochner (1999), a 

conclusão do ensino médio reduz consideravelmente a taxa de participação criminal (até 60% 

para homens de 19 anos). 

Lochner (2004) criou um modelo teórico no qual constata que o aumento de 

investimento em capital humano (educação e treinamento no trabalho) gera maior custo de 

oportunidade do crime e, além disso, maiores custos esperados relacionados ao encarceramento. 

Dessa forma, o autor averigua que há uma relação inversa entre crimes desqualificados e a 

educação. Tais crimes referem-se aos que não exigem muita habilidade por parte do infrator, 

como o homicídio. Ou seja, quanto maior for o investimento em capital humano, menor será a 

ocorrência desses crimes. No entanto, os crimes qualificados, por sua vez, exigem mais 

competência por parte do transgressor, logo, apresentam uma relação positiva com a educação. 

O crime de colarinho branco1 é um exemplo, o qual requer maior capital humano acumulado 

por parte do infrator. A maior parte dos trabalhos existentes em torno do assunto, acabam por 

confirmar essa mesma concepção de ambiguidade da variável educação, como os trabalhos de 

Fajnzylber e Araújo Júnior (2001) e Teixeira (2011).  

 Lochner e Moretti (2004) afirmaram que existem muitas razões teóricas para esperar 

que a educação reduza o crime; entre elas, tem-se que a educação pode tornar os indivíduos 

mais avessos ao risco, ou, até mesmo, menos impacientes, reduzindo a propensão ao crime. 

Além disso, ao aumentar os ganhos, a educação aumenta os custos de oportunidade do crime e 

o custo do tempo passado na prisão. Adiante, estimaram o impacto da educação sobre a 

participação criminal, controlando a endogeneidade2. Ao explorar empiricamente, ratificaram 

que a escolaridade reduz significativamente a atividade criminal. Ainda acrescentaram que 

externalidades sociais estimadas da redução do crime são consideráveis. Um aumento de 1% 

na taxa de conclusão do ensino médio de todos os homens de 20 a 60 anos renderia aos Estados 

Unidos até US$ 1,4 bilhão por ano em custos reduzidos do crime incorrido pelas vítimas e pela 

sociedade em geral. 

No Brasil, a maioria dos trabalhos acerca da criminalidade não aborda sobre a relação 

específica entre a mesma e a educação, mas sim analisa os determinantes do crime de forma 

 
1São, em geral, crimes tipicamente econômicos ou tributários, relacionados à utilização de informações 

privilegiadas, fraudes, questões relativas à corrupção, cometido por profissionais de negócios e do governo. 
2Criminalidade e educação possuem uma provável relação de endogeneidade, isto é, a educação expressa como 

variável explicativa do modelo pode apresentar uma correlação com o termo de erro. 
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geral, no qual incluem a escolaridade como variável de controle. Um exemplo desses trabalhos 

é o de Kume (2004), que estimou os determinantes da taxa de criminalidade brasileira utilizando 

o Método Generalizado dos Momentos em Sistema, a partir de dados em painel para estados 

brasileiros no período 1984-1998, sendo que a criminalidade foi representada pela taxa de 

homicídios por 100 mil habitantes e, como medida para a educação, foi utilizado o número 

médio de anos de estudo para população a partir dos 25 anos de idade. A partir dos resultados, 

o autor pôde inferir que um ano a mais de estudo gerou uma redução de 6% na taxa de 

criminalidade no curto prazo e de, aproximadamente, 12% no longo prazo. Portanto, os 

benefícios gerados pela educação como melhores oportunidades no mercado de trabalho e 

aumento do valor moral do indivíduo são superiores à queda do custo de se cometer um crime 

e da probabilidade de encarceramento. 

 Oliveira (2005) investigou as causas da criminalidade em municípios e a sua relação 

com o tamanho dos mesmos a partir de um modelo econométrico de dados em painel referente 

às cidades do Brasil em 1990. Os resultados mostraram que a ineficiência do ensino básico 

brasileiro tem uma relação direta com os índices criminais.  Além disso, Oliveira (2005) ressalta 

que essa análise pode contribuir para alertar ao fato de que a escola talvez não esteja realizando 

sua função de passar valores morais aos indivíduos e ainda contribuir para sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Loureiro e Carvalho Júnior (2007) estimaram o impacto gerado pelos gastos públicos 

em segurança e assistência social sobre a criminalidade nos estados brasileiros e, a partir dos 

resultados, concluíram que a educação apresenta uma relação inversa com as taxas criminais de 

homicídios e roubos. No entanto, apresenta uma relação positiva com crimes como furto e 

sequestro. 

Teixeira (2011) inferiu, por meio do Estimador Generalizado de Momentos em Sistema, 

para controlar a endogeneidade existente entre criminalidade e educação, o impacto da taxa de 

abandono escolar dos alunos da primeira série do ensino médio, defasada em um período, sobre 

a taxa de homicídios nos estados brasileiros entre os anos de 2001 e 2005.  Constatou que, dada 

uma elevação na taxa de abandono escolar, a taxa de homicídios aumenta um ano depois. Esse 

período de um ano seria o tempo no qual, possivelmente, o indivíduo sofreria influências 

negativas de gangues, se depararia com baixos salários no mercado de trabalho formal ou, até 

mesmo, com o desemprego, de forma a incentivá-lo a se engajar em uma atividade criminal. 

Becker e Kassouf (2017) analisaram o efeito do gasto público com educação sobre os 

índices de criminalidade, por meio de um modelo de painel dinâmico (GMM-SYS) para todos 

os estados brasileiros entre os anos de 2001 e 2009. Concluíram que, dado o aumento de 10% 
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de gastos públicos com educação, a taxa de homicídios tende a reduzir 1% no período seguinte, 

indicando que investir em educação pode ser uma possibilidade de política pública de longo 

prazo no combate à criminalidade. 

Ferreira e Teixeira (2018) inferiram o efeito do nível de educação, representada pela 

distorção idade-série, sobre os índices de criminalidade futuros nos municípios de Minas Gerais 

entre os anos 2006 e 2010, por meio de um modelo de dados em painel com estimadores GMM-

SYS. Constataram que havia uma tendência, na qual municípios que apresentavam maior 

distorção idade-série, também possuíam os maiores índices criminais, alertando para o fato de 

que é necessário políticas públicas que tornem o ambiente escolar mais atrativo, de maneira que 

reduza as taxas de evasão escolar e o posterior ingresso na criminalidade. 

 

3. REFERENCIAL TÉORICO 

 

O modelo teórico utilizado neste estudo é o que discute o capital humano do crime, 

criado por Lochner (2004). Ele é desenvolvido a partir da abordagem do capital humano. 

Segundo o autor, essa abordagem reconhece que educação e formação profissional aumentam 

os níveis de capital humano e as taxas salariais do mercado que, por sua vez, elevam os custos 

de planejamento e engajamento no crime. Além disso, o investimento em capital humano 

aumenta os custos vinculados ao encarceramento. Para crimes que exigem pouca habilidade, 

como roubo e assalto, a abordagem do capital humano propõe que a idade e educação devem 

apresentar uma relação inversa com o crime. Lochner (2004) ressalta que, para os crimes de 

colarinho branco, essa relação pode não ser verídica, uma vez que as habilidades de mercado 

também podem aumentar o retorno ao crime. 

Ademais, Lochner (2004) expõe que a abordagem do capital humano, em sua forma 

simplificada, argumenta que indivíduos mais velhos, mais inteligentes e mais instruídos tendem 

a cometer menos crimes, pois apresentam maiores níveis de capital humano, logo, podem 

ganhar salários mais altos. No entanto, ainda segundo Lochner (2004), a educação não 

influencia somente na taxa salarial do indivíduo e tais teorias do capital humano não oferecem 

uma explicação convincente dos diferentes padrões de idade-crime e educação-crime 

observados em colarinho branco e crimes violentos. 

Assim, o modelo teórico formulado por Lochner (2004) consiste na alocação ótima do 

tempo dos indivíduos em trabalhar, cometer crimes e investir em capital humano. Assume-se 

que habilidades só podem ser adquiridas por meio de investimentos dispendiosos de tempo, 

como educação e treinamento no trabalho, e essas habilidades elevam o retorno do trabalho e 
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podem aumentar ou não o retorno líquido do crime. Vale ressaltar que os indivíduos fazem suas 

escolhas ótimas de alocação do tempo objetivando maximizar sua renda vitalícia esperada. Caso 

se envolvam em crimes, enfrentarão alguma probabilidade de futuro encarceramento. Se 

encarcerados, não podem trabalhar, investir ou cometer crimes novamente até que sejam 

libertos e recebam um nível mínimo de consumo. 

De acordo com Lochner (2004), os indivíduos são dotados de um nível de habilidade 

inicial (𝐻0), capacidade de aprendizagem (𝐴), e habilidade criminal (𝜃), os quais podem 

escolher investir em suas habilidades, trabalhar e cometer crimes nos primeiros t anos de vida. 

O nível de habilidade para a idade t é dado por 𝐻𝑡, o tempo de investimento em habilidades por 

𝐼𝑡, e o tempo gasto com o crime é representado por 𝐾𝑡. O tempo total de cada período é h, logo, 

o tempo gasto em trabalho é ℎ − 𝐼𝑡 − 𝐾𝑡.  

Então, por cada unidade de tempo gasto no trabalho, indivíduos podem receber 𝑤𝑡𝐻𝑡 +

휀𝑡, em que 𝑤𝑡 representa o preço do capital humano ou taxa de aluguel após deduzidos os 

impostos e 휀𝑡  é um termo de erro independente e igualmente distribuído com média zero, 

covariância em diferentes períodos igual a zero e variância constante. Logo, a equação de 

acumulação do estoque de capital formulada por Lochner (2004) é dada por: 

 

𝐻𝑡+1 = 𝐻𝑡 + ʄ (𝐼𝑡, 𝐻𝑡; 𝐴)             (1) 

 

em que 𝑓(𝐼𝑡;  𝐻𝑡; 𝐴) é uma função côncava e crescente. Uma importante suposição é que 

indivíduos com maior capacidade de aprendizagem recebem um retorno maior sobre 

investimento no treinamento do trabalho. Um pressuposto importante do modelo é que quanto 

maior for a capacidade de aprendizagem do indivíduo, maiores serão os retornos dos 

investimentos, então 
𝜕2ʄ

𝜕𝐴𝜕𝐼
> 0. Há também os custos diretos de investimento, representados por 

𝜆. 

 Conforme Lochner (2004), o tempo gasto praticando o crime gera um retorno líquido 

de 𝑁(𝐾𝑡, 𝐻𝑡, 𝜃, 𝜂𝑡), nesse período, em que 𝜂𝑡são choques no retorno da atividade criminal com 

média zero, independentes e identicamente distribuídos (iid), não crescentes em 𝐻𝑡 e 

estritamente crescentes e côncavo em 𝐾𝑡 e 𝜃. Criminosos que apresentam maior capacidade, 

obtêm maior retorno em suas atividades ilícitas (ou seja, 
𝜕2𝑁

𝜕𝜃𝜕𝑘
> 0), e o choque é normalizado 

para que (
𝜕2𝑁

𝜕𝜂𝜕𝑘
> 0). Os indivíduos que se envolvem em atividades criminosas, deparam-se com 

a possibilidade de serem descobertos, se o forem, são multados em F, e há uma probabilidade 
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de п(𝐾𝑡), em que, п (0) =  0, п (𝐻𝑡)  ≤  1, e п’ (𝑘)  >  0, de serem presos. Logo, os 

encarcerados enfrentarão J anos de prisão e a cada ano em que lá permanecem, consomem 𝑐 e 

as habilidades depreciam-se a uma taxa δ ϵ [0,1]. Os indivíduos voltam a tomar decisões de 

investimento, capital e crime quando libertos da prisão, após o cumprimento da respectiva pena. 

 As variáveis de estado para os indivíduos em liberdade, segundo Lochner (2004), 

englobam seu capital humano, 𝐻𝑡, e os choques correntes, Ξ𝑡 =  (휀𝑡, 𝜂𝑡), e a respectiva função 

de valor esperado para esses indivíduos é 𝑉𝑡  =  (𝐻𝑡, Ξ𝑡). A função de valor esperado para os 

indivíduos que acabaram de ser encarcerados é Ω𝑡 = (𝐻𝑡), isto é, a única variável relevante é 

o nível atual de capital humano. O indivíduo em liberdade deve optar pela alocação do seu 

tempo entre investir em suas habilidades, trabalhar ou cometer crimes (com fator de desconto 

no tempo β), conforme a equação de Bellman: 

 

𝑉𝑡(𝐻𝑡, 𝛯𝑡) =  𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑡𝑘𝑡

{
(𝑤𝑡𝐻𝑡 + 휀𝑡)(ℎ − 𝐼𝑡 − 𝑘𝑡) +  𝑁 (𝑘𝑡, 𝐻𝑡, 𝜃, 𝜂𝑡) − 𝜆𝐼𝑡 − п(𝑘𝑡)𝐹 

+ 𝛽 [п(𝑘𝑡)𝛺𝑡+1(𝐻𝑡+1) + (1 − 𝜋(𝑘𝑡)) 𝐸(𝑉𝑡+1(𝐻𝑡+1, 𝛯𝑡+1))] 
}         (2) 

 

Sujeito à equação de acumulação de capital humano (1) e restrições de tempo: 

 

𝐼𝑡,𝑘𝑡 ≥ 0 e 0 ≤ 𝐼𝑡 + 𝑘𝑡  ≤ ℎ, ∀𝑡.            (3) 

 

 A função valor para o indivíduo que acaba de ser encarcerado, consome 𝑐 até ser 

libertado J anos depois, é dada por: 

 

𝛺𝑡(𝐻𝑡) =  ∑ 𝛽𝑗𝐽−1
𝐽=0 𝑐 + 𝛽𝐽𝑉𝑡+𝐽(𝐻𝑡(1 − 𝛿)𝐽) = 𝜓 (𝛽, 𝐽)𝑐  +  𝛽𝐽𝐸 (𝑉𝑡+𝐽(𝐻𝑡(1 − 𝛿)𝐽, 𝛯𝑡+𝐽)), 

                                                                                         (4) 

  

em que a constante é definida por: 

 

𝜓(𝛽, 𝑥) =
1−𝛽𝑥−1

1−𝛽
               (5) 

 

 Conforme Lochner (2004), dos anos 𝑇 + 1 a �̅� de vida, isto é, o período final de vida, 

espera-se que o indivíduo seja remunerado de acordo com seu nível de capital humano 

acumulado (𝜑 é o fator de proporcionalidade), se esses indivíduos estiverem em liberdade. 
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Assume-se que, nesse período, os indivíduos não investem, nem cometem crimes e, portanto, 

não são condenados à uma nova prisão nesse período, mas podem entrar nela nessa fase da vida, 

caso em que estariam cumprindo alguma sentença antiga, assim, começariam a ganhar 

proporcionalmente ao seu capital humano. Considera-se que todos cumprem suas penas 

completamente antes de falecer, ou seja, �̅� > 𝑇 + 𝐽. Logo, a função de valor para os indivíduos 

que não estão atualmente presos, na idade 𝑡 ≥ 𝑇 + 1 é dada por: 

 

𝑉𝑡(𝐻𝑡) =  ∑ 𝛽𝑗𝜑𝐻𝑡 = 𝜓(𝛽, �̅��̅�−𝑡−1
𝑗=0 − 𝑡)𝜑𝐻𝑡          (6) 

 

em que ψ (β, x) é definido pela equação (5). Os choques de retornos criminais e choques 

salariais são irrelevantes na Equação (6), pois condiz com o período final de vida, após a 

aposentadoria. A condição de primeira ordem em relação à tomada de decisões dos indivíduos 

em liberdade é: 

 

𝑤𝑡𝐻𝑡 + 휀𝑡 + 𝜆 = 𝛽 [𝛱(𝑘𝑡)𝛺′
𝑡+1(𝐻𝑡+1) + (1 − 𝛱(𝑘𝑡))

𝜕𝐸(𝑉𝑡+1(𝐻𝑡+1,𝛯𝑡+1))

𝜕𝐻𝑡+1
] (

𝜕ʄ

𝜕𝐼𝑡
)       (7) 

 

 O custo marginal do investimento (lado esquerdo da Equação (7)), é obtido pelas taxas 

salariais mais custo de investimento. E o valor marginal do investimento (lado direito da 

Equação (7)), depende do produto marginal de investimento e da probabilidade de 

encarceramento.  

 O valor marginal do capital humano, para os indivíduos atualmente libertos na idade 

𝑡 ≤ �̅�, é dado pela condição de envelope: 

 

𝜕𝑉𝑡(𝐻𝑡, 𝛯𝑡)

𝜕𝐻𝑡
=  𝑤𝑡 − (ℎ − 𝐼𝑡 − 𝑘𝑡) +

𝜕𝑁

𝜕𝐻𝑡
+ 

𝛽 [п(𝑘𝑡)𝛺′
𝑡+1(𝐻𝑡+1) + (1 − п(𝑘𝑡))

𝜕𝐸(𝑉𝑡+1(𝐻𝑡+1,𝛯𝑡+1))

𝜕𝐻𝑡+1
] (1 +

𝜕ʄ

𝜕𝐻𝑡
)        (8) 

 

 A condição de primeira ordem do crime é: 

 

𝜕𝑁(𝑘𝑡, 𝐻𝑡 , 𝜃, 𝜂𝑡)

𝜕𝑘𝑡
= 𝑤𝑡𝐻𝑡 + 휀𝑡 + 𝛱′(𝑘𝑡)𝐹 

+𝛽𝛱′(𝑘𝑡)[𝐸(𝑉𝑡+1(𝐻𝑡+1, 𝛯𝑡+1)) − 𝛺𝑡+1(𝐻𝑡+1)]          (9) 
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 De acordo com Lochner (2004), a Equação (9) representa o equilíbrio entre o retorno 

corrente do crime, a perda de rendimentos decorrentes do trabalho legal, multas esperadas e 

perdas futuras de ganhos relacionadas à uma maior probabilidade de detenção. 

 O capital humano desincentiva o crime ao passo que eleva os custos diretos do tempo e 

os custos indiretos das possíveis oportunidades perdidas associadas à prisão. Porém, tendo em 

vista que o capital humano forma criminosos mais hábeis, também pode ser uma forma de 

estímulo ao crime. O equilíbrio dessas forças irá determinar como as decisões de cometer crime 

dependem de escolhas de investimentos anteriores (LOCHNER, 2004). 

 O autor considera dois casos em relação aos retornos marginais do crime às habilidades. 

Geralmente, crimes de rua como furto, roubo, tráfico de drogas etc., exigem menor habilidade 

por parte dos infratores, uma vez que o perfil predominante é: jovem, com pouca habilidade e 

baixa formação educacional. Já os crimes de colarinho branco como fraude, falsificação, 

desfalque etc., parecem depender mais dos níveis de habilidade do mercado. Lochner (2004) 

distingue, portanto, entre crimes não qualificados, no qual assume-se 
𝜕𝑁

𝜕𝐻
= 0 e crimes de 

colarinho branco, em que se espera 
𝜕𝑁

𝜕𝐻
> 0 e 

𝜕2𝑁

𝜕𝐻𝜕𝑘
> 0. 

As características individuais (𝐴, 𝐻0, 𝜃), segundo Lochner (2004), influenciam nas 

decisões de investimento e crime na medida em que a capacidade de aprendizagem 𝐴, impacta 

fortemente na variável crime por meio dos investimentos passados e seus reflexos nos níveis de 

habilidades presentes. Isto porque, pessoas mais competentes comumente investem mais no 

desenvolvimento de suas habilidades reunindo, portanto, mais habilidades por unidade de 

investimento. Essa mesma variável 𝐴, também interfere no custo de encarceramento por meio 

da forma que ela determina a renda esperada futura, de acordo com Lochner (2004). Assim, 

pessoas mais competentes podem cometer uma quantidade menor de crimes “desqualificados” 

em idades maiores, uma vez que apresentarão mais capital humano acumulado. Por sua vez, 

pessoas mais jovens e mais habilidosas devem cometer uma quantidade menor de crimes (que 

as menos competentes), uma vez que o encarceramento é mais penoso do que a produtividade 

marginal de oportunidades de aprendizagem deixadas. 

Lochner (2004) apresenta que, com o passar do tempo de um coorte, há uma tendência 

de persistir as diferenças nas habilidades, por isso, indivíduos que iniciam a vida com uma 

quantidade maior de capital humano (𝐻0), apresentam uma disposição, em todas as idades, de 

cometer menos crimes “desqualificados”. Por sua vez, ainda segundo Lochner (2004), a 

habilidade criminal (𝜃) impacta de forma direta os retornos do crime, tudo permanecendo 
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constante. Além disso, o autor supracitado afirma também que as pessoas que apresentam maior 

habilidade criminal possuem uma propensão maior de fazer parte do “mundo do crime” em 

qualquer idade, dado o retorno marginal do crime mais elevado. 

Dessa forma, conforme Lochner (2004), itens que apresentam valores mais elevados 

para 𝐴 e 𝐻0 e valores inferiores para θ devem ter uma correlação negativa com crimes 

“desqualificados”. Todas essas relações podem alterar completamente quando se trata de crimes 

“qualificados”, como o de “colarinho branco”. Para capturar as características individuais, o 

autor supracitado utilizou dados do National Longitudinal Survey of Youth – NLSY, que 

contém ricas medidas de capacidade cognitiva, antecedentes familiares, escolaridade e 

localização geográfica. No entanto, nesse presente estudo, a metodologia se baseará em dados 

agregados, uma vez que não há disponibilidade de dados individuais no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Para captar o impacto da educação sobre os índices de criminalidade nos estados 

brasileiros, foi realizada uma análise econométrica, por meio de um Modelo de Regressão com 

Dados em Painel, abrangendo o período de 2012 a 2017. Segundo Santos e Kassouf (2007), o 

modelo de dados em painel é a melhor alternativa ao realizar estudos econômicos acerca da 

criminalidade, uma vez que controla a heterogeneidade não-observável existente entre as 

unidades individuais, que, nesse estudo, são os 27 estados brasileiros. 

 Foram utilizados dados em painel balanceado (ou equilibrado), assim, cada unidade de 

corte transversal (nesse caso, os estados), tem o mesmo número de observações, ou seja, têm-

se o mesmo número de períodos para todas as unidades. Além disso, chamado painel curto, pois 

o número de sujeitos de corte transversal é maior que o número de períodos. 

 Assim, a equação que representa a relação entre educação e criminalidade, é dada por3: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡            (10) 

 

em que: 𝑌𝑖𝑡 é a Taxa de Homicídios por 100.000 habitantes por estado brasileiro (i), no momento 

t do tempo; 𝑥𝑖𝑡 representa as k variáveis de controle por estado; 𝛼𝑖 é o efeito individual ou 

heterogeneidade de cada estado, sendo 𝛼𝑖 =  𝑧𝑖′𝛼, onde 𝑧𝑖 contém um termo constante e um 

conjunto de indivíduos ou variáveis específicas do grupo, que podem ser observadas ou não 

 
3 Baseado em Greene (2002). 
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observadas, todos considerados constantes ao longo do tempo t. E 휀𝑖𝑡 é o termo de erro do 

modelo. 

 A Taxa de Homicídios por 100.000 habitantes foi escolhida como variável dependente 

e proxy da criminalidade nesse estudo devido ao seu baixo sub-registro, isto é, a ausência de 

registro da ocorrência criminal. Segundo Santos e Kassouf (2008), a taxa de homicídios 

intencionais, na maioria dos países, é a melhor medida para se obter uma mensuração mais 

acurada da ocorrência de crimes, dado que as outras categorias de crime estão sujeitas à alta 

taxa de sub-registro4. Além disso, se a taxa de sub-registro de cada estado brasileiro for 

relativamente estável no tempo, ela deverá ser controlada neste estudo por meio do uso do 

método de efeitos fixos para as estimações econométricas. 

 Os dados referentes à taxa de homicídios por 100.000 habitantes de cada estado 

brasileiro foram retirados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA-DATA). 

 Ressalta-se que a Taxa de Homicídios, que será utilizada como proxy da criminalidade 

neste trabalho, enquadra-se na categoria de “crimes desqualificados” da teoria de Lochner 

(2004), ou seja, categoria dos delitos que exigem baixo nível de habilidade por parte do infrator. 

 Existem 𝑘 variáveis explanatórias por estado brasileiro em 𝑥𝑖𝑡, excluindo-se o termo 

constante. São elas: Taxa de Distorção Idade-Série, Taxa de Desemprego, Proporção da Idade 

14-29 anos, Desigualdade de Renda, Renda Domiciliar Per Capita, Saneamento, Gastos com 

Segurança Pública e Densidade Demográfica. Tais variáveis foram selecionadas tendo como 

base a teoria de Lochner (2004), os estudos anteriores5 e a disponibilidade de dados no Brasil. 

Todos os dados das variáveis explicativas foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), exceto os Gastos com Segurança Pública que foram fornecidos pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública e a Taxa de Distorção Idade-Série disponibilizada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

A variável proxy da educação nesse estudo é a Taxa de Distorção Idade-Série, a qual 

representa o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada, isto 

é, a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. Foi considerada a taxa de 

distorção idade-série dos alunos do 6° ao 9° ano, levando em consideração que, segundo 

Lochner (2004), os crimes violentos aumentam na adolescência. 

 
4 A taxa de sub-registro refere-se ao conjunto de crimes que não foram registrados. 
5 Como Araújo Júnior e Fajnzylber (2001), Mendonça, Loureiro e Sachsida (2003), Oliveira (2005), 

Santos e Kassouf (2007), Santos e Kassouf (2008), Becker e Kassouf (2017), Ferreira e Teixeira (2018), 

entre outros. 
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 Segundo o estudo de Lochner (2004), quanto maior for a acumulação de investimento 

em capital humano, isto é, quanto maior for o nível de educação do indivíduo, maior será o 

custo de oportunidade para aderir aos crimes “desqualificados”, como o homicídio. Nesse 

sentido, espera-se que haja uma relação positiva entre a variável dependente e a Taxa de 

Distorção Idade-Série; logo, estados que apresentam maior Taxa de Distorção Idade-Série 

devem apresentar maior índice de homicídios, uma vez que essa taxa de distorção indica uma 

proporção mais baixa de acúmulo de capital humano. Ressalta-se que essa variável representa 

o 𝐻0, conforme o referencial teórico. 

 A variável desemprego também é um fator complementar ao explicar a criminalidade 

segundo a teoria econômica do crime. Segundo Araújo Júnior e Fajnzylber (2001), a ideia dessa 

variável contribuir para o aumento dos índices criminais é que quando as taxas de desemprego 

aumentam, diminuem as oportunidades no mercado de trabalho formal e cai, portanto, o custo 

de oportunidade de participar em atividades ilegais; assim, pode existir uma relação positiva 

entre essas variáveis, ou seja, quanto maior for a taxa de desemprego, maiores serão os índices 

criminais. No entanto, Mendonça et al. (2003) ressaltam ainda que existe um fator denominado 

efeito oportunidade, o qual refere-se à influência negativa que o desemprego exerce sobre o 

crime devido à redução da riqueza disponível, isto é, pela diminuição do retorno na atividade. 

Nesse sentido, a relação entre essas variáveis seria inversa, quanto maior for o nível de 

desemprego, menor será a incidência criminal devido à uma população menos atrativa 

economicamente. Logo, a relação esperada entre essas variáveis não pode ser estabelecida a 

priori. A proxy usada para essa variável foi a média anual calculada a partir das taxas trimestrais 

de desocupação e de subutilização da força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade 

(%). 

 A variável Idade refere-se à proporção da população com idade entre 14 e 29 anos em 

cada estado. Essa variável tem se mostrado significativa diante dos determinantes de crimes 

como homicídios. Araújo Júnior e Fajnzylber (2000), ao estimarem os determinantes das taxas 

de criminalidade das microrregiões de Minas Gerais, concluíram que nas cidades onde havia 

maior presença de jovens com idade entre 15 e 29 anos, também havia maiores taxa de 

homicídios. Lochner (2004) explica que os crimes violentos aumentam na adolescência, 

atingem um pico no final da adolescência e depois declinam. Segundo o autor, isso ocorre 

porque quanto menor a idade, menor o investimento acumulado em capital humano e, portanto, 

menor o custo de oportunidade de cometer crimes “desqualificados”, como o homicídio.  
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 A desigualdade de renda foi obtida pelo Índice de Gini6 do rendimento domiciliar per 

capita (a preços médios do ano). A relação esperada é que quanto maior for a desigualdade de 

renda e, portanto, maiores restrições econômicas, maiores serão as chances de o indivíduo 

migrar para a criminalidade, isto é, uma relação positiva entre essas variáveis. Santos e Kassouf 

(2007) ressaltam que o modelo econômico do crime aponta que desigualdades de renda geram 

aumento dos crimes por colocar indivíduos com baixos retornos no mercado legal, e que, 

portanto, apresentam baixos custos de oportunidade, junto a indivíduos que possuem alta renda 

que, consequentemente, são vítimas economicamente atrativas. 

 A variável renda representada pela Renda Domiciliar Per Capita, a qual, segundo 

Araújo Júnior e Fajnzylber (2001), por um lado, pode ser negativamente correlacionada com o 

crime, uma vez que quanto maior a renda do indivíduo, maior será seu custo de oportunidade 

de atuar no mercado ilegal frente ao mercado legal, o que desincentivaria o envolvimento em 

atividades ilegais. Por outro lado, a renda também pode ser considerada um meio de ganhos 

relacionados ao crime, isto é, quanto maior a renda média de uma região, maior será o número 

de vítimas economicamente atrativas. Portanto, qual dos efeitos predominará não se pode 

responder a priori. Cabe ressaltar que a renda foi deflacionada através do INPC7 - IBGE, Reais 

de 2017. 

 Lochner (2004) ressaltou que alguns fatores socioeconômicos e locais também podem 

influenciar a probabilidade de um indivíduo cometer crimes, assim, conforme o respectivo 

referencial teórico, foi incluído no presente modelo uma proxy desses fatores, a vulnerabilidade 

social. A variável saneamento foi inserida nesse estudo, como proxy da vulnerabilidade social, 

representada pelo abastecimento de água com canalização interna nos domicílios (mil 

unidades), proveniente de uma rede geral. O propósito da inclusão dessa variável é quantificar 

a presença do Estado nos municípios, por meio de sua atuação na infraestrutura urbana. 

Conforme destacado por Beato (1998), é possível supor que em localidades onde a companhia 

de água não atua, a polícia e o sistema judiciário estejam igualmente distantes. Por tais 

condições, esses lugares tornam-se propícios à ação criminosa. Logo, espera-se uma relação 

inversa entre as variáveis, ou seja, quanto maior for o abastecimento de água, menor a 

incidência criminal. 

 
6O Índice de Gini é um instrumento utilizado para medir o grau de concentração de renda em 

determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente varia de zero a um.  
7 Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
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 A variável gastos com segurança pública, que é a relação dos recursos gastos por 

habitante (R$/hab.), é geralmente inserida nos estudos esperando-se uma correlação negativa, 

isto é, quanto maiores forem os gastos com segurança pública, maior será a eficiência das 

atividades preventivas e de combate ao crime. Contudo, Mendonça, Loureiro e Sachsida (2003) 

ressaltam que no caso dessa variável, pode haver uma causalidade reversa, pois é possível que 

menores índices criminais em uma região tenham o efeito de gerar menos dispêndio público 

em segurança, e não o contrário.   

 A variável densidade demográfica foi criada a partir do cálculo da razão dos dados 

colhidos no IBGE, acerca da população residente em cada estado brasileiro e a área territorial 

(km²) respectiva, para cada ano estudado. De acordo com Kelly (2000), a densidade 

demográfica influencia o crime por meio de dois aspectos: reduzindo a probabilidade de 

apreensão do infrator e aumentando a oferta de potenciais vítimas. Dessa forma, espera-se uma 

relação positiva entre a variável dependente e a variável explicativa em questão. 

   

Quadro 1 – Variáveis selecionadas para o modelo econométrico de determinantes da 

criminalidade nos estados brasileiros. 

Variável dependente   Terminologia     

Taxa de Homicídios (por 100.000 hab.) Hom    

Variáveis explicativas   Terminologia Sinal esperado 

Taxa de Distorção Idade-Série   Educ  Positivo 

Taxa de Desemprego  Desempr  Negativo/Positivo 

Proporção da Idade 14-29 anos Idade14-29  Positivo 

Desigualdade de Renda  DesRenda  Positivo 

Renda Domiciliar Per Capita  Renda  Negativo/Positivo 

Saneamento  Saneam  Negativo 

Gastos com Segurança Pública GastSegPúb  Negativo/Positivo 

Densidade Demográfica  DensDem   Positivo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 De acordo com Wooldridge (2006), valores monetários positivos e grandes valores 

inteiros geralmente são transformados em logaritmos. Segundo o autor, essa transformação é 

realizada pois as estimativas obtidas através do uso dos logaritmos são menos sensíveis a 

observações díspares ou extremas na variável dependente ou nas variáveis independentes, dado 

que o uso dos logaritmos reduz a amplitude dos valores das variáveis, algumas vezes em 

quantidade considerável. Deste modo, as variáveis Proporção da Idade 14-29 anos, Renda 



32 
 

Domiciliar Per Capita, Saneamento e Gastos com Segurança Pública foram transformadas em 

logaritmos. 

O modelo empírico foi estimado por meio de três técnicas distintas: Regressão Pooled, 

Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. 

 Na Equação (10), a heterogeneidade ou efeitos individuais dos estados são representadas 

por 𝑧𝑖, o qual contém um termo constante e um conjunto de variáveis específicas de estado que 

podem ser observadas ou não-observadas para todos os estados. Caso 𝑧𝑖 possa ser observado 

para todos os estados, e não exista, portanto, um efeito individual não-observável, isto é, que 𝑧𝑖 

contenha somente o termo constante, assim, a regressão Pooled, fornece estimativas 

consistentes e eficientes pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários – MQO. A regressão 

Pooled é assim especificada: 

 

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒14−29 𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 

+𝛽6𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑎𝑠𝑡𝑆𝑒𝑔𝑃ú𝑏𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝑒𝑛𝑠𝑑𝑒𝑚 + 휀𝑖𝑡      (11) 

  

em que: 

 

휀𝑖𝑡 = ∝𝑖+ 𝑉𝑖𝑡              (12) 

 

 Porém, se 𝑧𝑖  (𝛼𝑖 =  𝑧𝑖′𝛼) apresentar efeitos individuais não-observáveis, ou seja, se ele 

estiver relacionado com qualquer um dos regressores, as estimativas de β serão inconsistentes 

e tendenciosas com a utilização do modelo Pooled, pois estaria violando uma das hipóteses 

principais do modelo clássico de regressão linear, ou seja, que o termo de erro não está 

correlacionado com os regressores, segundo Gujarati (2011). Nesse caso, é preferível o uso de 

outra técnica que controle as individualidades, isto é, as heterogeneidades não-observáveis. 

 Segundo Fajnzylber e Araújo Júnior (2001), essas heterogeneidades não-observáveis 

podem ser características culturais relativamente estáveis no tempo que estabeleçam diferentes 

taxas de crimes, em diferentes lugares, como, por exemplo, presença de atividades ilegais 

lucrativas. 

 Os métodos de Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios controlam as heterogeneidades não-

observáveis. Se a respectiva heterogeneidade estiver correlacionada com 𝑥𝑖𝑡, o método a ser 

utilizado é o de Efeitos Fixos. Nesse caso, essa abordagem considera ∝𝑖= 𝑧𝑖′ ∝ um termo 

constante específico do grupo no modelo de regressão, o qual incorpora todos os efeitos 
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observáveis e especifica uma condição média estimada. O termo “fixo” refere-se à não variação 

ao longo do tempo. Logo, a equação para o método de Efeitos Fixos, pode ser assim formulada, 

ao reescrever a Equação (10)8: 

 

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑖 ∝𝑖+ 휀𝑖            (13) 

 

 Ou, de forma similar, aplicado a esse respectivo estudo, a equação de Efeitos Fixos é 

assim formulada: 

 

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑡 =  𝛽1𝑖 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒14−29 𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 

+𝛽6𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑎𝑠𝑡𝑆𝑒𝑔𝑃ú𝑏𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝑒𝑛𝑠𝑑𝑒𝑚 + 휀𝑖𝑡     (14) 

 

 Assim, eliminando o efeito fixo, 𝛽1𝑖, expressando os valores das variáveis dependente 

e explanatória para cada estado como desvios de seus respectivos valores médios, e subtraindo 

dos valores individuais dessas variáveis, os valores resultantes são chamados corrigidos para a 

média. Feito isso para cada estado e combinando todos os valores corrigidos para a média, 

efetua-se uma regressão de MQO9 (GUJARATI, 2011). 

 Contudo, caso exista a heterogeneidade de estado não-observável, porém não 

correlacionada aos regressores, o método de Efeitos Aleatórios é preferível. E a Equação (13) 

seria assim reformulada10: 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑥′
𝑖𝑡𝛽 + 𝐸[𝑧𝑖′ ∝] + {𝑧𝑖′ ∝ −𝐸[𝑧𝑖′ ∝]} + 휀𝑖𝑡 

=  𝑥′𝑖𝑡𝛽 + [∝ +𝜇𝑖] + 휀𝑖𝑡                                                       (15)

  

 Na Equação (14), o único termo constante é a esperança da heterogeneidade não-

observável:  𝐸[𝑧𝑖′ ∝]. O componente 𝜇𝑖 = {𝑧𝑖′ ∝ −𝐸[𝑧𝑖′ ∝]} é a heterogeneidade não-

observável aleatória do i-ésimo estado, que é constante no tempo. 

 Nesse sentido, ao invés de tratar 𝛽1𝑖, da Equação (14) como fixo, pressupõe-se que ele 

seja uma variável aleatória com valor médio de 𝛽1. O valor do intercepto para um estado pode 

ser expresso como: 

 
8Baseado em Greene (2002). 
9O STATA, software que será utilizado nesse trabalho, fornece erros padrão corrigidos para 

heterocedasticidade nos modelos de regressão com dados em painel. 
10Baseado em Greene (2002). 
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𝛽1𝑖 = 𝛽1 + 𝜇𝑖             (16) 

 

em que, 𝜇𝑖 é um termo de erro com um valor médio nulo e variância 𝛿𝜇
2. O que está implícito é 

que os 27 estados que foram incluídos na amostra foram tirados de um universo muito maior e 

que eles têm um valor médio comum para o intercepto (= 𝛽1). As diferenças individuais de 

cada estado se refletem no termo de erro 𝜇𝑖.
11Aplicando a equação de Efeitos Aleatórios no 

respectivo estudo, têm-se: 

 

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒14−29 𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 

+𝛽6𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑎𝑠𝑡𝑆𝑒𝑔𝑃ú𝑏𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝑒𝑛𝑠𝑑𝑒𝑚 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡    (17) 

 

Em que: 

 

𝑤𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 +  휀𝑖𝑡            (18) 

 

 Logo, a equação (17), pode ser assim reescrita: 

 

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒14−29 𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 

+𝛽6𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑎𝑠𝑡𝑆𝑒𝑔𝑃ú𝑏𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝑒𝑛𝑠𝑑𝑒𝑚 + 𝑤𝑖𝑡     (19)  

 

 O termo de erro composto (𝑤𝑖𝑡), consiste em dois componentes: 𝜇𝑖 que é o componente 

de corte transversal ou específico dos indivíduos, e 휀𝑖𝑡 é o elemento de erro combinado da série 

temporal e corte transversal. 

 Segundo Gujarati (2011), alguns fatores devem ser observados diante da escolha entre 

os modelos de efeito fixo e efeito aleatório: 

• Se o número de dados de séries temporais for grande e o número de unidades de corte 

transversal for pequeno (painel grande), é provável que haja uma diferença pequena 

entre os parâmetros estimados pelo modelo de efeitos fixos e pelo modelo de efeitos 

aleatórios. 

 
11 Baseado em Gujarati (2011). 
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• Se o número de dados de séries temporais for pequeno e o número de unidades de corte 

transversal for grande (painel longo), as estimativas obtidas pelos dois métodos podem 

diferir significativamente. Se as unidades individuais ou de corte transversal da amostra 

não forem extrações aleatórias de uma amostra maior, o modelo de efeitos fixos é 

adequado. Caso contrário, é preferível o modelo de efeitos aleatórios. 

• Se o componente de erros individual 𝜇𝑖, e um ou mais regressores forem 

correlacionados, os estimadores do modelo de efeitos aleatórios serão tendenciosos e os 

do modelo fixo serão não tendenciosos. 

• Se o painel for curto, os estimadores do modelo de efeitos aleatórios serão mais 

eficientes do que os estimadores do modelo de efeitos fixos, se, porém, as unidades de 

corte transversal atenderem à premissa do modelo de extração aleatória a partir de uma 

amostra maior. 

• O modelo de efeitos aleatórios pode estimar os coeficientes das variáveis que não 

mudam ao longo do tempo da forma como são introduzidas explicitamente no modelo, 

já o modelo de efeitos fixos não pode estimá-las diretamente, mas pode controlar todas 

essas variáveis. 

 Para a escolha entre os modelos fixos ou aleatórios, também se pode aplicar testes como 

o teste estatístico desenvolvido por Hausman e o teste do multiplicador de Lagrange de Breusch 

e Pagan. O teste de Hausman apresenta distribuição assintótica 𝜒2(qui-quadrado), cuja hipótese 

nula é que os estimadores do modelo de efeitos fixos e os estimadores do modelo de efeitos 

aleatórios não diferem substancialmente. Se tal hipótese for rejeitada, conclui-se que o modelo 

de efeitos aleatórios não é adequado, pois é provável que os efeitos aleatórios estejam 

correlacionados com um ou mais regressores, logo, seria preferível o modelo de efeitos fixos. 

O teste de Breusch-Pagan (BP) segue uma distribuição de qui-quadrado com 1 grau de 

liberdade. Testa-se a hipótese nula de que não há efeitos aleatórios, isto é, ∝𝜀
2 = 0. Isto posto, 

se a hipótese nula for rejeitada, o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado. 

 Por conseguinte, foram realizados testes de verificação do ajuste do modelo, para 

certificar que não houve violação das premissas dos modelos. Em vista disso, serão realizados 

testes para testar a estacionariedade das variáveis selecionadas (Teste de Levin-Lin-Chu - LLC) 

e para detectar se há presença de heterocedasticidade (Teste de Wald), autocorrelação (Teste de 

Wooldridge) e multicolinearidade (Fator de Inflação da Variância – FIV) nos modelos 

propostos, bem como os testes para a escolha entre o melhor modelo:  

i. entre o modelo pooled ou o modelo de efeitos fixos (Teste de Chow) 
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ii. entre o modelo de efeitos fixos ou o modelo de efeitos aleatórios (Teste de Hausman)  

iii. e entre o modelo pooled ou o modelo de efeitos aleatórios (Teste LM de Breusch-

Pagan). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, foram reportadas algumas estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

nas estimações: Taxa de homicídios (100mil/hab.); Taxa de distorção idade-série 6° ao 9° ano 

(Total das áreas rural e urbano e total das redes: público, privada, municipal, federal e estadual); 

Taxa de desemprego (média anual das taxas trimestrais de desocupação e de subutilização da 

força de trabalho das pessoas de 14 anos ou mais de idade (%)); Idade 14-29 anos (população 

(mil pessoas)); Desigualdade de renda (Índice de Gini do rendimento domiciliar per capita (a 

preços médios do ano)); Renda domiciliar per capita (nível de renda per capita domiciliar em 

Reais); Saneamento (Domicílios com Canalização interna de água (mil unidades)); Gastos com 

Segurança Pública per capita (R$/hab.); Densidade demográfica (População absoluta/área 

territorial km²). 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis para os estados brasileiros no período de 2012 

a 2017. 

  
Variáveis   Média 

Desvio 

Padrão  
Mínimo Máximo 

 Taxa de Homicídios  
 34,77 12,20 10,07 65,07 

 Taxa de Distorção Idade-Série   30,83 9,01 8,70 45,60 

 Taxa de Desemprego  
 9,13 3,13 2,88 17,73 

 Proporção da Idade 14-29 anos  
 7480,22 8802,30 427,00 45143,00 

 Desigualdade de Renda  
 0,51 0,04 0,41 0,60 

 Renda Domiciliar Per Capita  
 1161,17 426,92 553,61 2758,96 

 Saneamento  
 2012,57 2823,94 52,00 14506,00 

 Gastos com Segurança Pública  
 337,45 146,99 18,48 799,42 

  Densidade Demográfica    72,62 112,59 1,90 507,09 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que os desvios padrão mais elevados são verificados nas variáveis: 

Proporção da Idade 14-29 anos, Saneamento e Renda domiciliar per capita, respectivamente. 

Isso é justificável, pois o Brasil é composto por estados muito heterogêneos, logo, existem 

estados que apresentam renda e infraestrutura bem mais elevados do que outros. Por exemplo, 

a estatística mínima para Renda foi o estado do Maranhão em 2015, o qual apresentou uma 

Renda domiciliar per capita de apenas R$ 553,61, enquanto a máxima foi o Distrito Federal em 
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2014, apresentando R$ 2758,96. Cabe ressaltar que a variável Renda foi devidamente 

deflacionada, permitindo dessa forma, uma comparação. Além disso, observa-se também uma 

heterogeneidade na composição da idade da população, e estados que apresentam uma maior 

proporção da Idade 14-29 anos tendem a apresentar maior taxa de homicídios, uma vez que a 

maior parte dos criminosos se enquadram nessa faixa etária.  

Em contrapartida, a variável Desigualdade de Renda apresentou o menor desvio padrão, 

indicando, dessa forma, que a desigualdade de renda está presente em todos os estados 

brasileiros em níveis similares, diferindo pouco de um estado para o outro. 

Ao estimar o modelo econométrico de dados em painel, para verificar sobretudo se a 

educação influencia a criminalidade, fazendo uso dos dados de todos os estados brasileiros no 

período de 2012-2017, os testes de verificação de ajuste do modelo mostraram que: 

• Para a escolha do melhor modelo, foram realizados os testes de Chow, Hausman e LM de 

Breusch-Pagan. O teste de Chow indicou que se rejeita a hipótese nula de que o modelo 

pooled é preferível, isto é, o modelo de efeitos fixos é melhor que o pooled. O teste LM de 

Breusch-Pagan indicou que efeitos aleatórios são preferíveis ao modelo pooled. E por fim, 

o teste de Hausman indicou que efeitos fixos são preferíveis aos efeitos aleatórios.  

• Para mensurar a relação entre duas ou mais variáveis fazendo uso de análises de regressão, 

deve-se pressupor uma estabilidade ao longo do tempo, por isso foi realizado o teste de 

Levin-Lin-Chu que testa a estacionariedade das séries temporais. O teste indicou que as 

variáveis: Taxa de Distorção Idade-Série, Taxa de Desemprego, Proporção da Idade 14-29 

anos, Desigualdade de Renda, Renda Domiciliar Per Capita, Saneamento e Gastos com 

Segurança Pública são estacionárias. Somente a variável Densidade Demográfica 

demonstrou não ser estacionária, como pode-se observar na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultados do Teste Levin-Lin-Chu 

Teste Educ Desempr Idade DesRenda Renda Saneam GastSegPúb Densdem 

LLC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9357 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Dado que a variável Densidade Demográfica se mostrou não estacionária, foi testado o 

uso do esquema autorregressivo de primeira ordem para essa variável, no entanto, a mesma 

permaneceu não estacionária, e como um esquema autorregressivo de segunda ordem 
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acarretaria em perda de graus de liberdade, prejudicando o modelo, optou-se por manter a 

variável sem nenhuma alteração e com a ressalva de não ter apresentado estacionariedade. 

• O teste de Wooldridge, que testa: H0: ausência de autocorrelação; H1: presença de 

autocorrelação; indicou que se rejeita a hipótese nula de ausência de autocorrelação, ou seja, 

o modelo apresenta autocorrelação. 

• O teste de Wald para heterocedasticidade em grupo, que testa: H0: ausência de 

heterocedasticidade; H1: presença de heterocedasticidade; indicou que se rejeita a hipótese 

nula de ausência de heterocedasticidade, isto é, o modelo apresenta heterocedasticidade. 

• Por fim, o teste FIV que testa a multicolinearidade das variáveis, indicou as variáveis: 

idade14-29; e saneam como altamente colineares, enquanto as outras variáveis não foram 

indicadas como altamente colineares. As variáveis permanecerão no modelo, mas com a 

ressalva de que apresentaram alta colinearidade. 

Portanto, de acordo com os testes realizados, a escolha do melhor modelo é o modelo 

de efeitos fixos. A estimação fará uso dos erros-padrão de Driscoll-Kraay. Driscoll e Kraay 

(1998) que propõem uma simples modificação da estimativa de matriz de covariância de série 

temporal não paramétrica padrão, em que uma transformação das condições de ortogonalidade 

que identificam os parâmetros do modelo permite construir um estimador de matriz de 

covariância que é robusto para formas gerais de autocorrelação, heterocedasticidade e 

dependência cross-section. O estimador de Driscoll e Kraay não supõe fixo o número de 

unidades do painel, de maneira que o tamanho N não se torna uma restrição em amostras finitas. 

A matriz de variância-covariância é estimada de forma consistente, independentemente do 

tamanho N. Os resultados das estimações podem ser observados na Tabela 3, a seguir. 
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Tabela 3 – Resultado das estimações via modelo de efeitos fixos com a correção dos 

problemas de heterocedasticidade e autocorrelação. 

Variável   Coeficientes   

Constante   -731,915***  

  (0,001)  
Taxa de Distorção Idade-Série   

0,5515541***  

  (0,002)  
Taxa de Desemprego  

0,3578618  

  (0,163)  
Proporção da Idade 14-29 anos  

111,6918***  

  (0,000)  
Desigualdade de Renda  

-46,62724**  

  (0,028)  
Renda domiciliar per capita  

-4,405854  

  (0,386)  
Saneamento  

-11,79414***  

  (0,000)  
Gastos com Segurança Pública  

-0,5097792  

  (0,139)  
Densidade Demográfica   

-0,7338728***  

    (0,000)   

R²  0,3536  

OBS  162  

Teste F (Chow)  18,19***  

Teste de Hausman  31,13***  

Teste de Breusch-Pagan  159,54***  

FIV  7,23  

Teste de Wooldridge  9,915***  

Teste de Wald  537,14***  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

Nota: (1) *** 1% de significância; ** 5% de significância; * 10% de significância. 

(2) Os valores entre parênteses correspondem ao p-valor. 
 

 

 Nesse modelo estimado via efeitos fixos, as variáveis: Taxa de Distorção Idade-Série; 

Proporção da Idade 14-29 anos; Desigualdade de Renda; Saneamento; e Densidade 

demográfica se mostraram estatisticamente significativas.  

 A Taxa de Distorção Idade-Série dos alunos do 6° ao 9° ano apresentou significância 

estatística e uma relação positiva com a taxa de homicídios, como o esperado. Neste caso, essa 

variável utilizada como proxy da educação simbolizou um baixo acúmulo de capital humano e, 

por isso, a relação encontrada é de quanto maior a Taxa de Distorção Idade-Série, maior a Taxa 

de Homicídios, corroborando com a teoria de Lochner (2004), que assinala que o capital 
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humano desincentiva o crime ao passo que eleva os custos diretos do tempo e os custos indiretos 

das possíveis oportunidades perdidas associadas à prisão. Ou seja, se houvesse um maior 

acúmulo de capital humano, a tendência seria o desestímulo do crime desqualificado. Dado que 

a variável Distorção Idade-Série indica uma série de repetências do aluno na escola, e esse fato 

geralmente é um fator desestimulante a permanecer na escola, possibilitando evasão escolar, o 

indivíduo fica mais propenso a se engajar no mercado ilegal, uma vez que é possuinte de baixo 

acúmulo de capital humano e, por isso, espera-se que a Taxa de Distorção Idade-Série apresente 

uma relação positiva com o crime desqualificado. 

A Taxa de Desemprego apresentou uma relação positiva com a variável dependente, 

como esperado. Resultado semelhante também é observado por Araújo Júnior e Fajnzylber 

(2001), indicando que, dado o aumento na Taxa de Desemprego, as oportunidades no mercado 

de trabalho formal reduzem, bem como diminui o custo de oportunidade de participar em 

atividades ilegais, acarretando, assim, no aumento consequente da criminalidade. No entanto, a 

Taxa de Desemprego não se mostrou estatisticamente significativa neste modelo para explicar 

a Taxa de Homicídios, nos estados brasileiros, de 2012 a 2017. 

A Proporção da Idade 14-29 anos apresentou significância estatística a um nível de 1%, 

assim como uma relação positiva com a Taxa de Homicídios, confirmando que a proporção da 

idade de 14 a 29 anos tem influência sobre a criminalidade, ou seja, quanto maior for a 

proporção dessa idade, maior será a criminalidade naquele local. O resultado é coerente com a 

teoria de Lochner (2004), a qual explica que os crimes violentos aumentam na adolescência, 

atingem um pico no final da adolescência e depois declinam. Segundo o autor supracitado, isso 

ocorre porque quanto menor a idade, menor o investimento acumulado em capital humano e, 

portanto, menor o custo de oportunidade de cometer crimes “desqualificados”, como o 

homicídio. A variável Proporção da Idade 14-29 anos foi estimada usando a fórmula logarítmica 

(modelo lin-log), o que significa dizer que dado um aumento de 1% na Proporção da Idade 14-

29 anos, a taxa de homicídios tende a aumentar em 1,11 unidades, tudo mais mantido constante. 

A variável Desigualdade de Renda se mostrou estatisticamente significativa a um nível 

de 5%, no entanto, apresentou uma relação inversa com a criminalidade, o oposto do esperado. 

Segundo Becker e Kassouf (2017), é possível que a desigualdade de renda esteja relacionada 

somente com crimes nos quais a motivação é financeira, tendo em vista que muitos dos estudos 

empíricos na literatura nacional não observaram relação significativa entre a Desigualdade de 

Renda e a Taxa de Homicídios, como Kume (2004), Oliveira (2005), entre outros. Em 

contrapartida, Scorzafave e Soares (2009), ao analisarem os municípios do Estado de São Paulo, 
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encontraram uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a desigualdade de renda 

e a taxa de crimes contra patrimônio. 

A Renda Domiciliar Per Capita apresentou uma relação inversa com a Taxa de 

Homicídios, o que segundo Araújo Júnior e Fajnzylber (2001), quanto maior for a renda do 

indivíduo, maior será seu custo de oportunidade de atuar no mercado ilegal frente ao mercado 

legal, o que desincentiva o envolvimento em atividades ilegais. No entanto, essa variável não 

se mostrou estatisticamente significativa para explicar a Taxa de Homicídios nesse modelo em 

questão. 

A variável Saneamento foi estatisticamente significativa e apresentou uma relação 

negativa com a criminalidade, como o esperado. Essa variável, representada pelo abastecimento 

de água com canalização interna nos domicílios (mil unidades) proveniente de uma rede geral, 

tem como propósito quantificar a presença do Estado nos municípios, por meio de sua atuação 

na infraestrutura urbana. Conforme destacado por Beato (1998), pode-se supor que em locais 

onde a companhia de água não atua, a polícia e o sistema judiciário também não atuam. Por tais 

condições, esses lugares tornam-se propícios à ação criminosa. A variável Saneamento foi 

estimada usando a fórmula logarítmica (modelo lin-log), o que significa dizer que dado um 

aumento de 1% de Saneamento, a Taxa de Homicídios tende a reduzir em 0,12 unidades, tudo 

mais mantido constante. 

A relação esperada para a variável Gastos com Segurança Pública é que quanto maior o 

investimento aplicado nessa área, menor será o índice criminal desta região. Dessa forma, essa 

variável apresentou essa relação negativa com a Taxa de Homicídios, bem como os trabalhos 

de Loureiro e Carvalho Júnior (2007) e Becker e Kassouf (2017) que também observaram uma 

relação negativa entre os Gastos com Segurança Pública e a criminalidade. No entanto, essa 

variável não foi considerada estatisticamente significativa nesse modelo. 

Por fim, a Densidade Demográfica mostrou-se estatisticamente significativa, mas não 

apresentou a relação esperada, a qual era positiva, em relação à Taxa de Homicídios. Segundo 

Kelly (2000), a densidade demográfica influencia o crime de duas formas: reduzindo a 

probabilidade de apreensão do infrator e aumentando a oferta de potenciais vítimas.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar um conjunto de variáveis, sobretudo a educação, 

com intuito de verificar se elas têm impacto sobre a criminalidade. A educação brasileira tem 

se encontrado em estado precário, de acordo com os resultados da prova PISA, a qual mede o 



42 
 

grau de qualidade educacional. Além disso, o Brasil possui a 7ª maior taxa de homicídios dentre 

todos os países da região das Américas. Esses dados apontam para uma possível relação entre 

a educação e a criminalidade existente no país, por isso, faz-se necessário estudos em torno do 

tema, para que descobrindo e entendendo os determinantes do crime, possa-se criar meios para 

conter e reduzir significativamente essa catástrofe social, e assim, avançar no desenvolvimento 

socioeconômico da nação. 

Para isso, foi utilizado um modelo econométrico de dados em painel para os estados 

brasileiros dos anos 2012 a 2017. As variáveis proxy atribuídas à educação e criminalidade, 

foram respectivamente: a Taxa Distorção Idade-Série dos alunos do 6° ao 9° ano e a Taxa de 

Homicídios. Os resultados apontaram que existe uma relação significativa entre a educação e a 

criminalidade. 

A repetência do ano letivo é uma variável que influencia a saída dos estudantes da 

escola; a partir do momento em que o aluno é seguidamente reprovado, ocorre uma diminuição 

do incentivo em continuar os estudos e, consequentemente, eleva o número de adolescentes 

fora da escola. É possível supor que, com a evasão escolar, os adolescentes se deparem com 

oportunidades no mercado ilegal, e possuindo baixo acúmulo de capital humano, estariam mais 

propensos a entrar para o mundo do crime. 

Dessa forma, constatou-se que quanto maior o acúmulo de capital humano do indivíduo, 

menor será a propensão do mesmo a cometer crimes desqualificados. Além disso, constatou-se 

que a Proporção da Idade de 14 a 29 anos, Desigualdade de Renda, Saneamento e Densidade 

Demográfica são variáveis que também são significativas para explicar a Taxa de Homicídios. 

Dentre as limitações encontradas neste estudo, pode-se citar o não controle da suposta 

endogeneidade existente entre criminalidade e educação, o não controle da não estacionariedade 

da variável Densidade Demográfica e o não controle da alta colinearidade das variáveis 

Proporção da Idade de 14 a 29 anos e Saneamento, bem como os dados nacionais utilizados 

neste estudo estarem limitados a nível estadual, não permitindo uma apuração mais fiel e 

detalhada da análise, podendo contribuir com a não significância estatística das demais 

variáveis estudadas. 

Logo, tendo constatado que a educação pode ser um instrumento eficaz no combate ao 

crime no Brasil, deve-se investir nesse quesito, em estudos em torno do tema, assim como o 

país deve investir na estruturação de bases de dados de criminalidade e sociais mais robustas. 

Também se faz necessária a formulação de políticas para incentivar o estudante a permanecer 

nas escolas, como, por exemplo, a capacitação dos professores, subsídios de transportes, 

melhora na infraestrutura das escolas para que ofereçam merendas, monitorias, salas de 
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informática, quadras esportivas, bem como a criação de técnicas para promover o ambiente 

escolar mais atrativo. Além disso, é necessário que os pais se conscientizem e, portanto, 

incentivem seus filhos a permanecer nas escolas, pois cada adolescente que abandona a escola, 

pode estar propenso à criminalidade e, dessa forma, não é um problema apenas para a família 

e sim um problema social, por isso, toda a sociedade deve se mobilizar em prol de um bem 

comum, uma vez que toda a população é afligida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: 

https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/. Acesso em 05 de maio 

de 2021. 

 

ARAÚJO JÚNIOR, Ari Francisco de; FAJNZYLBER, Pablo. Crime e Economia: Um estudo 

das microrregiões mineiras. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 31, n. Especial, 

2000, p. 630-659. 

 

________. O que causa a criminalidade violenta no Brasil? Uma análise a partir do modelo 

econômico do crime: 1981 a 1996. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 

Gerais, CEDEPLAR, 2001, 88 p. (Texto para Discussão, n.162). 

 

BEATO F., Claudio C. Determinantes da Criminalidade em Minas Gerais. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, v. 13, n. 37, 1998, p. 74-87. 

 

BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. The Journal of Political 

Economy, Chicago, v. 76, n. 2, 1968, p. 169-217. 

 

BECKER, Kalinca Léia; KASSOUF, Ana Lúcia. Uma análise do efeito dos gastos públicos 

em educação sobre a criminalidade no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 1 

(59), 2017, p. 215-242. 

 

CERQUEIRA, Daniel. Trajetórias Individuais, Criminalidade e o Papel da Educação. Boletim 

de Análise Político-Institucional, n. 9, 2016, p. 27-35. 

 

DATASUS. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. 2017. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def 

 

DRISCOLL, John C.; KRAAY Aart C. Consistent covariance matrix estimation with spatially 

dependent data. Review of Economics and Statistics, v. 80, 1998, p. 549- 560. 

 

EHRLICH, Isaac. On the relation between education and crime. In: Education, income and 

human behavior, New York: McGraw-Hill, 1975, p. 313-338. 

 

HJALMARSSON, Randi; LOCHNER, Lance. The Impact of Education on Crime: 

International Evidence. Ifo DICE Report, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic 

Research at the University of Munich, v. 10, n. 2, 2012, p. 49-55. 

 

FERREIRA, Victor Barcelos; TEIXEIRA, Evandro Camargos. Impacto da Distorção Idade-

Série sobre a Criminalidade em Minas Gerais. Revista Brasileira de Segurança Pública, 

São Paulo, v. 12, n. 2, 2018, p.269-291. 

 

GREENE, William H. Econometric Analysis, 5 th ed, Prentice Hall, New Jersey, 2002. 

 

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C.. Econometria Básica, 5ª ed, Porto Alegre: 

AMGH Editora, 2011. 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def
https://ideas.repec.org/a/ces/ifodic/v10y2012i2p18946535.html
https://ideas.repec.org/a/ces/ifodic/v10y2012i2p18946535.html
https://ideas.repec.org/s/ces/ifodic.html


45 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em 05 de maio de 2021. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadca/tabelas. Acesso em 05 de maio de 2021. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnad/geral/pesquisa-basica. Acesso em 05 de maio de 2021. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-

de-domicilios.html?=&t=downloads. Acesso em 05 de maio de 2021. 

 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. Acesso em 16 de setembro 

de 2020. 

 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa-2018-

revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206. Acesso 

em 25 de abril de 2021. 

 

INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 2017. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-

penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. 

 

IPEA-DATA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 

http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. Acesso em 05 de maio de 2021. 

 

KELLY, Morgan. Inequality and crime. The Review of Economics and Statistics, v. 82, n. 

4, 2000, p. 530-539. 

 

KUME, Leandro. Uma estimativa dos determinantes da taxa de criminalidade brasileira: uma 

aplicação em painel dinâmico. Anais do XXXII Encontro Nacional de Economia, 2004. 

Disponível em: http://econpapers.repec.org/paper/anpen2004/148.htm. Acesso em 25 de maio 

de 2019. 

 

LOCHNER, Lance. Education, work, and crime: a human capital approach. International 

Economic Review, Pennsylvania, v. 45, n. 3, 2004, p. 811-843. 

 

________. Education, work and crime: theory and evidence. Rochester: Center for 

Economic Research Working Paper No. 465, 1999, p. 1-58.  

 

LOCHNER, Lance; MORETTI, Enrico. The effect of education on crime: evidence from 

prison inmates, arrests, and self-reports. The American Economic Review, Nashville, v. 94, 

n. 1, 2004, p. 155-189. 

 

LOUREIRO, André Oliveira Ferreira; CARVALHO JÚNIOR, José Raimundo de Araújo. O 

impacto dos gastos públicos sobre a criminalidade no Brasil. Anais do XXXV Encontro 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf


46 
 

Nacional de Economia, 2007. Disponível em: 

https://econpapers.repec.org/paper/anpen2007/163.htm. Acesso em 26 de maio de 2019. 

 

MENDONÇA, Mário Jorge Cardoso de; LOUREIRO, Paulo Roberto Amorim; SACHSIDA 

Adolfo. Criminalidade e Desigualdade Social no Brasil. 2003. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0967.pdf. Acesso em 28 de 

outubro de 2019. 

 

OLIVEIRA, Cristiano Aguiar de. Criminalidade e o tamanho das cidades brasileiras: um 

enfoque da economia do crime. Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia, 2005. 

Disponível em: https://econpapers.repec.org/paper/anpen2005/152.htm. Acesso em 25 de 

maio de 2019. 

 

SANTOS, Marcelo Justos dos; KASSOUF, Ana Lúcia. Estudos econômicos das causas da 

criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias. Revista Economia, Brasília, v. 9, n. 2, 

2008, p. 343-372. 

 

________.Uma Investigação Econômica da Influência do Mercado de Drogas Ilícitas Sobre a 

Criminalidade Brasileira. Revista Economia, Brasília, v. 8, n. 2, 2007, p. 187-210. 

 

SCORZAFAVE, Luiz Guilherme; SOARES, Milena Karla. Income inequality and pecuniary 

crimes. Economics Letters, Amsterdã, v. 104, 2009, p. 40-42. 

 

TEIXEIRA, Evandro Camargos. Dois ensaios acerca da criminalidade e educação. 2011. 

104f. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2011. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17032011-100958/pt-br.php. Acesso 

em 25 de maio de 2019. 

 

WHO. World Health Statistics, World Health Organization. 2018. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1. 

Acesso em 16 de junho de 2019. 

 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à Econometria – Uma Abordagem Moderna. 1a ed. 

Cengage Editora, São Paulo, 2006, 701 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://econpapers.repec.org/paper/anpen2007/163.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0967.pdf
https://econpapers.repec.org/paper/anpen2005/152.htm
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-17032011-100958/pt-br.php
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1


47 
 

APÊNDICE – COMANDOS UTILIZADOS NO STATA 

 

** Gerar variáveis na forma logarítmica ** 

gen lnx4 = ln(x4) 

gen lnx6 = ln(x6) 

gen lnx7 = ln(x7) 

gen lnx8 = ln(x8) 

** Definindo variável cross-section e tempo ** 

iis i 

tis t 

** Declaração dos dados como série temporal ** 

xtset i t, yearly 

** Teste de raiz unitária LLC para dados em painel (H0: raiz unitária/não estacionária / H1: 

estacionária)** 

*X2 – Taxa de Distorção Idade-Série* 

xtunitroot llc x2 

*X3 – Taxa de Desemprego* 

xtunitroot llc x3 

*X4 – Proporção da Idade 14-29 anos* 

xtunitroot llc lnx4 

*X5 – Desigualdade de Renda* 

xtunitroot llc x5 

*X6 – Renda domiciliar per capita* 

xtunitroot llc lnx6 

*X7 – Saneamento* 

xtunitroot llc lnx7 

*X8 – Gastos com Segurança Pública* 

xtunitroot llc lnx8 

*X9 – Densidade Demográfica* 

xtunitroot llc x9 

** Regressão de dados em painel ** 

* Modelo Pooled * 

reg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9 

* Modelo de Efeitos Fixos * 

xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe 

*Efeitos Fixos para unidades* 

predict fe_id, u 

list fe_id 

*Efeitos Fixos para tempo* 

tis id 

iis ano 

qui xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe 

predict ano_fe, u 

list ano_fe 

* Modelo de Efeitos Aleatórios * 

tis ano 

iis id 

xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, re 

** Teste de Chow (H0: Pooled - H1: EF) ** 

xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe 
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** Teste de Hausman (H0: RE - H1: EF) ** 

qui xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe 

estimates store fe 

qui xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, re 

estimates store re 

hausman fe re 

** Teste LM de Breusch-Pagan (H0: Pooled - H1: RE) ** 

qui xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, re 

xttest0 

*** Testes para verificar a violação das premissas do Modelo Clássico de Regressão Linear 

*** 

** Teste de Multicolinearidade ** 

fit y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9 

colldiag 

vif 

** Teste de autocorrelação (Wooldridge) ** 

xtserial y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, output 

** Teste de Wald (heterocedasticidade em grupo - EF) ** 

qui xtreg y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe 

xttest3 

*** Modelo de Efeitos Fixos (Para corrigir autocorrelação e heterocedasticidade, com o uso 

dos erros-padrão de Driscoll-Kraay) *** 

xtscc y x2 x3 lnx4 x5 lnx6 lnx7 lnx8 x9, fe lag(1) 

 


