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RESUMO

Esse estudo busca verificar as diferenças de desempenho escolar conforme a cor de pele da mãe e
da criança. Observar a cor de pele da mãe se justifica ao considerar o fato de que as mães não
brancas enfrentam maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, o que pode influenciar
as condições socioeconômicas de sua família, e consequentemente, ter efeitos adversos sobre o
aprendizado de seus filhos, mesmo que estes sejam brancos. Sendo assim, três grupos de mães e
crianças foram analisados: mães e crianças brancas, não brancas e crianças brancas com mães não
brancas. Foram encontradas diferenças significativas nos níveis de proficiência nas disciplinas de
matemática e língua portuguesa em favor das crianças brancas. O principal resultado é que ao
analisar duas crianças brancas, aquelas que possuem mães com essa mesma cor de pele possuem
melhor desempenho. Além disso, decomposições de Oaxaca-Blinder mostram que ao analisar a
parte explicada essas diferenças de performance entre os grupos são originadas pelas disparidades
de renda durante o nascimento e que esse efeito é maior sobre as crianças brancas.
ABSTRACT
This study seeks to verify the differences in school performance according to the skin color of the
mother and child. Observing the mother's skin color is justified when considering the fact that
non-white mothers face greater difficulties in entering the labor market, which can influence their
family's socioeconomic conditions, and consequently, have adverse effects on their children's
learning, even if they are white. Therefore, three groups of mothers and children were analyzed:
white, non-white mothers and children and white children with non-white mothers. Significant
differences were found in the levels of proficiency in mathematics and Portuguese in favor of white
children. The main result is that when analyzing two white children, those who have mothers with
the same skin color perform better. Furthermore, Blinder-Oaxaca decompositions show that when
analyzing the explained part, these differences in performance between groups are caused by
income disparities during birth and that this effect is greater for white children.
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1.1

INTRODUÇÃO

As desigualdades entre brancos e negros na sociedade brasileira podem ser observadas em
muitos indicadores socioeconômicos. Uma das esferas em que esta desigualdade é mais evidente é
no mercado de trabalho. Ainda que os negros (pretos e pardos) ocupem mais da metade da força de
trabalho (55%), eles representam 64% dos desocupados e 66% dos subutilizados na força de
trabalho3. Dentre as pessoas ocupadas, 47% dos negros exercem atividades informais, enquanto
para não-negros este número cai para 34% (IBGE, 2018). Além disso, a taxa de desemprego entre
os negros é maior do que entre os não-negros (13% contra 10% em 2021) além de possuírem menor
remuneração média mensal relativamente aos não negros (R$1.600 e R$2.800) (IBGE, 2018).
Tendo em vista este quadro de pior inserção dos negros no mercado de trabalho brasileiro,
há uma extensa literatura que busca compreender os fatores que estão associados a estas
disparidades. De forma geral, estes trabalhos procuram avaliar o quanto diminuiria o diferencial
salarial por raça caso negros e não-negros tivessem as mesmas características produtivas observadas
(como anos de estudo, experiência no mercado de trabalho, etc.). De modo geral, mesmo após
levarmos em consideração estes aspectos e diferentes períodos de análise, ainda permanece um
diferencial salarial não explicado da ordem de 20% (MEIRELES e SILVA, 2019; MARIANO et al.,
2018; CATELAN et al., 2018; FERNANDES, 2015; CARVALHO, NERI e SILVA, 2006;
CAMPANTE, CRESPO e LEITE, 2004; CRESPO e REIS, 2004; SOARES, 2000).
Embora parte desse diferencial possa ser atribuído a uma discriminação sofrida pelos negros
no mercado de trabalho, não é simples compreender qual a importância deste fator no diferencial
salarial. Pelo menos uma parte deste hiato não explicado pode estar associado a fenômenos que
ocorreram antes da entrada dos indivíduos no mercado de trabalho, tais como fatores ligados ao
ambiente escolar e familiar aos quais os indivíduos estiveram expostos durante sua infância
(HELLERSTEIN e NEUMARK, 2011).
O hiato salarial por raça na idade adulta pode, inclusive, ser fruto de um processo de
discriminação anterior à inserção dos indivíduos no mercado de trabalho. Por exemplo, os
professores de alunos negros que podem ter expectativas mais baixas sobre o aprendizado destes
alunos em relação a seus colegas brancos (FIGLIO, 2005). Isto pode levar a uma profecia
auto-realizável de que os estudantes negros acabam tendo menor proficiência escolar, o chamado
“efeito pigmaleão” (ROSENTHAL e JACOBSON, 1968).
Além disso, há evidências de que as notas que o professor atribui aos seus alunos reflete não
apenas a proficiência dos mesmos, mas também seu comportamento em sala de aula. Os alunos
negros são menos propensos a serem considerados competentes do que seus colegas brancos
igualmente proficientes e bem comportados (BOTELHO, MADEIRA e RANGEL, 2015).
Outra possibilidade é que o diferencial salarial seja oriundo da qualidade heterogênea dos
investimentos realizados ao longo dos primeiros anos de vida do indivíduo. Assim, mesmo que não
houvesse discriminação no mercado de trabalho (ou no ambiente escolar), pode ser que ao longo de
seus primeiros anos de vida, as crianças negras tenham acesso a serviços de educação, saúde,
infraestrutura, etc. de mais baixa qualidade, em comparação com as crianças brancas. Tais serviços
são importantes para o desenvolvimento de competências e habilidades que são valorizadas no
mercado de trabalho (HECKMAN, 2011).
No presente artigo, vamos enfatizar um destes fatores: a diferença na qualidade da educação
recebida durante o ensino fundamental. Mesmo que o número de anos de estudo dos alunos brancos
e não brancos seja o mesmo aos 9-10 anos de idade, será que já existem diferenças significativas na
qualidade da educação por eles adquirida?
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Segundo IBGE (2021) o conceito de subutilização da força de trabalho abrange três grupos de pessoas. i. as
subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas: trabalham habitualmente menos de 40 horas semanais e gostariam e
estão disponíveis para trabalhar mais horas; ii. as desocupadas na semana de referência: as pessoas sem trabalho e que
tomaram alguma providência efetiva para consegui-lo nos últimos 30 dias; e iii. força de trabalho potencial: conjunto
de pessoas de 14 anos de idade ou mais que não estavam ocupadas nem desocupadas na semana de referência, mas que
possuíam um potencial de se transformarem em força de trabalho.
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Esta pergunta não é nova na literatura brasileira e os trabalhos apontam que ao final da
primeira etapa do ensino fundamental já se observam disparidades de proficiência escolar entre
grupos raciais4 (e.g. ALVES e FERRÃO, 2019; SILVA, 2018; ROSSETTO, CARVANO e PAIXÃO,
2010). Esta literatura também procura avaliar quais fatores estariam por trás destas diferenças.
Dentre os principais aspectos analisados estão características socioeconômicas e background
familiar dos estudantes (PORTELLA e MENEZES-FILHO, 2019; BECKER e
ARENDS-KUENNING, 2019), práticas docentes (BOTELHO, MADEIRA e RANGEL, 2015),
aspectos relacionados à gestão escolar (SOARES e ALVES, 2003), além de outros possíveis
insumos (PALERMO, SILVA e NOVELLINO, 2014; LANA, 2010; FLORES e SCORZAFAVE,
2009).
A originalidade do presente artigo são duas: primeiro, consideramos a renda familiar per
capita no momento do nascimento da criança como potencial fator explicativo deste diferencial de
proficiência. Em geral, as pesquisas que utilizam avaliações como a Prova Brasil e SAEB a renda
familiar normalmente não é medida, especialmente com alunos novos, pois há desconhecimento dos
alunos dos verdadeiros valores desta variável. Muito menos ainda é perguntada a renda no
nascimento, que geraria possivelmente ainda mais problemas de erros na obtenção da informação.
Nos dados analisados aqui, a renda foi coletada diretamente com a mãe por ocasião do parto. A
importância de se medir a renda no nascimento se deve ao fato de que ela pode ser um determinante
importante do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida. Por exemplo, famílias com
piores condições materiais no momento de nascimento da criança acabam investindo menos tempo
e recursos financeiros no processo de aquisição de capital humano de seus filhos (GURYAN;
HURST; KEARNEY, 2008). Famílias cujos pais possuem menores níveis de renda tendem a
investir seus recursos no atendimento de necessidades básicas (alimentação, vestuário, moradia
etc.). Já famílias com maior nível de renda podem proporcionar atividades que visam o maior
desenvolvimento de habilidades e competências desde a primeira infância (LAREAU, 2002).5 Se os
negros estiverem sobrerepresentados entre os mais pobres, este pode ser um canal pelo qual já por
volta dos 10 anos de idade se verifica uma diferença de proficiência escolar entre negros e
não-negros.
A segunda inovação consiste no acesso à informação sobre a cor da pele tanto da criança
quanto da mãe, o que permite analisar se as diferenças de proficiência entre os grupos de crianças é
mais relacionada às diferenças na cor de pele da mãe ou às diferenças na cor de pele da criança. A
disponilidade destas informações permite saber se: i) são as condições vivenciadas pela mãe por sua
cor de pele (por exemplo, pior inserção no mercado de trabalho, discriminação, acesso a serviços
púlicos de pior qualidade etc.) que acabam prejudicando o processo de desenvolvimento da criança
e se refletindo em um gap de proficiência aos 10 anos; ii) ou se são as diferenças de cor da pele da
criança que estão mais associadas a este diferencial (por exemplo, devido a menores expectativas
dos professores relativamente aos alunos negros, tipo de escola frequentado etc.).
Neste artigo não será possível investigar todos estes mecanismos. No entanto, é viável
considerar o efeito que a cor da mãe possui sobre o desempenho escolar. Por exemplo, ao analisar
duas crianças brancas (cada uma com uma mãe de cor de pele diferente) é possível que elas
apresentem desempenhos escolares distintos, em particular em detrimento dos filhos de mães não
brancas? Caso isso ocorra, isso significa que o fato das mães não brancas enfrentarem maiores
dificuldades de inserção no mercado de trabalho e menores remunerações pode influenciar as
condições socioeconômicas de sua família, e consequentemente, ter efeitos adversos sobre o
aprendizado de seus filhos, mesmo que estes sejam brancos.
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Os diferenciais raciais de desempenho no 5º e 9º anos do ensino fundamental são semelhantes durante o período de
2007 a 2017. A porcentagem de alunos que atingiram o nível adequado de proficiência escolar cresceu de modo similar
para negros e naõ-negros, de sorte que as diferenças iniciais entre eles se mantiveram estáveis (ALVES e FERRÃO,
2018).
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Embora a literatura mostre que ações de parentalidade positiva podem ser realizadas com custo muito baixo, o acesso
a este tipo de informação para as famílias mais pobres ainda é uma barreira importante.
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A literatura destaca que o contexto socioeconômico das famílias na época do nascimento
podem ter efeitos importantes para os resultados de longo prazo de seus filhos (e.g.
MENEZES-FILHO, GONÇALVES e MENEZES, 2019), é importante averiguar se desde cedo há
diferenças nestas competências entre grupos raciais, especialmente nos resultados de aprendizagem,
bem como o efeito das dotações/aspectos do início da vida de uma criança sobre a sua performance
escolar. Com esse objetivo em mente, são verificados os resultados de desempenho escolar em três
grupos de mães e crianças: todas brancas, todas não brancas e o grupo de mães não brancas com
filhos brancos e recorreu-se a Decomposição de Oaxaca-Blinder para investigar a parte explicada
dessas diferenças.
Os resultados encontrados mostram que há disparidades nos testes de performance escolar
entre grupos de mães e crianças em favor das brancas e sugerem que a renda no nascimento é
significativa para explicar essas diferenças. Ademais, ao incluir dummies de escolas nas regressões,
a magnitude do efeito das características socioeconômicas do nascimento se reduz, o que pode
indicar que a qualidade da escola seja importante para reverter os efeitos do status socioeconômico
de origem das crianças.
O artigo está dividido em cinco seções, além desta introdução. A revisão de literatura é
descrita na próxima seção. A Seção 1.3, desenvolve a metodologia de análise, são expostos a fonte
de dados, variáveis e o modelo econométrico teórico estimado. Em seguida, são mostrados os
resultados obtidos. Por fim, na Seção 1.5 tem-se as considerações finais.
1.2

REVISÃO DE LITERATURA

As diferenças de desempenho escolar e cognitivo entre crianças brancas e negras é bastante
documentada (e.g. REARDON, KALOGRIDES e KENNETH, 2019; FRYER JR, 2010;
PATACCHINI e ZENOU, 2007; FRYER JR e LEVITT 2006, 2005).
Ao considerar a renda como um mecanismo das diferenças de performance escolar, há um
consenso de que a renda e os resultados das crianças estão associados, ou seja, filhos de famílias
mais desfavorecidas possuem pior performance em testes padronizados (e.g. WIBORG e GRATZ,
2022; PORTELLA e MENEZES-FILHO, 2019; EGALITE, 2016; DAHL e LOCHNER, 2012;
GREGG, PROPPER e WASHBROOK, 2007; CUNHA et al., 2006; PAXSON e SCHADY, 2005;
HECKMAN e CARNEIRO, 2003). Além disso, a maior parte dos estudos aponta que essas
associações entre renda e desempenho são maiores na primeira infância (e.g. LI e QIU, 2018;
DUNCAN, MORRIS, e RODRIGUES, 2011; BERGER, PAXSON e WALDFOGEL, 2009;
FRYER JR e LEVITT 2006, 2005).
A influência da renda ocorre a partir dos ambientes que são proporcionados às crianças.
Dessa forma, as famílias de baixa renda oferecem menos estímulos e recursos para o aprendizado.
A restrição orçamentária ainda pode atuar sobre a capacidade de compra de brinquedos que
estimulam o desenvolvimento infantil, bem como a moradia em locais menos seguros e a presença
de serviços de saúde e educação de pior qualidade (EGALITE, 2016; BERGER, PAXSON e
WALDFOGEL, 2009).
Em geral, a renda está altamente correlacionada com fatores como educação dos pais e
capacidade materna em responder às necessidades de seus filhos, tais características são
condicionantes importantes dos investimentos dos pais na formação de habilidades das crianças
(FRANCESCO e HECKMAN, 2016).
A literatura econômica sobre desenvolvimento infantil e investimentos parentais, a renda
que realmente impacta os resultados futuros das crianças é a renda de longo prazo ou permanente
(CUNHA et al., 2006; HECKMAN e CARNEIRO, 2003) e não da renda em qualquer período
específico, o que possibilita às famílias tomar empréstimos e poupar para suavizar consumo e os
investimentos infantis ao longo do tempo (DAHL e LOCHNER, 2012). 6
No entanto, num contexto de restrição de crédito, como é o caso do Brasil, é importante investigar se a renda em um
momento específico da vida também acaba tendo um papel nesse desenvolvimento.
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. Essa literatura estabelece de modo consensual que famílias com maiores níveis de renda
permanente, em média, investem mais em seus filhos e acabam tendo filhos que desenvolvem
maiores habilidades (CUNHA e HECKMAN, 2007; CUNHA et al., 2006). Níveis mais altos de
renda permanente dos pais estão associados ao acesso a melhores escolas e maior engajamento na
criação de seus filhos (FRANCESCO e HECKMAN, 2016). Por outro lado, há muito mais dúvidas
acerca dos efeitos de renda transitória (ou choques de renda advindos de mudanças de salários e
preços) neste desenvolvimento (MENEZES-FILHO, GONÇALVES e MENEZES, 2019;
HECKMAN e MOSSO, 2014).
Diferentes medidas de renda são destacadas na literatura (ROTHSTEIN e WOZNY, 2011).
Em particular, trabalhos que não possuem dados de longos períodos buscam obter a estimativa para
renda permanente por meio da criação de índices socioeconômicos ou de bem-estar na tentativa de
medir diferentes dimensões do ambiente doméstico (BERGER, PAXSON e WALDFOGEL, 2009).
Os gradientes econômicos nos resultados de educação são similares quando baseados na renda per
capita ou em índices de ativos (FILMER e SCOTT, 2012).
Os índices podem utilizar diversas informações, tais como educação dos pais e posse de
bens domésticos (HANUSHEK et al., 2020) características observadas dos domicílios, da
comunidade e presença de bens públicos (FILMER e SCOTT, 2012), como também características
de moradia e bens duráveis (PAXSON e SCHADY, 2005; FERGUSON et al., 2003). Além disso, é
possível citar casos em que há substituição de um indicador sintético que categoriza diferentes
dimensões de bem-estar por variáveis que podem ser entendidas como proxies para a renda de longo
prazo, tais como ocupação e nível educacional dos pais (LI e QIU, 2018; FRYER JR e LEVITT,
2006, 2005). A principal crítica a essas metodologias é que as variáveis de capital humano podem
ser consideradas proxies muito fracas para medidas de longo prazo das circunstâncias financeiras
das famílias (ROTHSTEIN e WOZNY, 2011) e que poucos conjuntos de dados contêm medidas
detalhadas de aspectos materiais das famílias (BERGER, PAXSON e WALDFOGEL, 2009).
1.3

METODOLOGIA

1.3.1

BASE DE DADOS

Para o exercício pretendido é utilizada a base de dados da coorte BRISA (Fatores
Etiológicos do Nascimento Pré-termo e Fatores Perinatais na Saúde da Criança: Coortes de
Nascimentos em Duas Cidades Brasileiras – São Luís/MA e Ribeirão Preto/SP). O Projeto BRISA
Ribeirão Preto é administrado pela equipe do Núcleo de Estudos da Saúde da Criança e do
Adolescente – NESCA, um centro de estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Trata-se de um estudo observacional em que os participantes são
acompanhados ao longo do tempo com o intuito de avaliar variáveis relacionadas à saúde.
Especialmente, são estudados os fatores de risco para o nascimento prematuro e suas consequências
ao longo da vida (NESCA, 2022).
Iniciado em 2010, a coorte BRISA Ribeirão Preto acompanha ao longo de muitas etapas da
vida, crianças nascidas nesse ano no município do Estado de São Paulo. Além de fatores
relacionados à saúde das gestantes e seus filhos, a base contém informações socioeconômicas e
demográficas, características da estrutura familiar, hábitos de vida, dentre outros aspectos. Até o
momento, a coorte foi analisada em dois grandes períodos do desenvolvimento infantil: Gestação
até os dois anos de idade e aos 9-10 anos de idade da criança (NESCA, 2022).
A primeira etapa foi subdividida em três sub-fases distintas: i. Gestação: as gestantes
responderam questionários sobre pré-natal, violência física e psicológica, vivência de situações
estressantes e qualidade de vida; ii. Nascimento: contemplou questões relativas ao parto e
atendimento médico; e iii. Seguimento: as crianças foram submetidas ao teste de Bayley aos dois
anos de idade, as mães responderam avaliações psicológicas sobre qualidade de vida, estresse e
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questões relativas à nutrição e dentição de seus filhos. É importante destacar que nem todas as mães
participaram de todas as etapas (NESCA, 2022)7.
A avaliação das proficiências em matemática e língua portuguesa foi realizada pela Pesquisa
Longitudinal de Ribeirão Preto no segundo semestre de 2019 pelo Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Economia Social – LEPES vinculado à Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Além das proficiências, também
foram coletadas respostas sobre a participação dos pais no cotidiano escolar, a forma de criação dos
filhos, incentivo ao estudo, entre outros aspectos. Nessa pesquisa de campo participaram mais de 11
mil alunos e professores do 3º e 4º anos da primeira etapa de ensino das redes pública e privada da
cidade, contemplando uma grande parcela dos alunos acompanhados pelo projeto BRISA da
Faculdade de Medicina da mesma universidade (LEPES, 2020).
A união das informações do Projeto BRISA e da Pesquisa Longitudinal de Ribeirão Preto
abrange aspectos relevantes para análises sobre o início das possíveis diferenças de desempenho
cognitivo entre as crianças de diferentes raças e origens sociais e permitiu obter dados que
contemplam três períodos do desenvolvimento infantil: nascimento, aos dois anos de idade e as
avaliações de desempenho.
1.3.2

ESTRATÉGIA EMPÍRICA

Destaca-se a dificuldade em dividir a base de dados nesses três grupos de análise. Em
particular, a base contém três informações sobre a cor do aluno. Em algumas situações, alunos se
autodeclaram de forma diferente durante os dois dias de avaliação, bem como de forma distinta a
que sua mãe declarou no seu segundo ano de vida. Isso não ocorreu com a informação da cor das
mães que foi relatada apenas uma vez. Sendo assim, para as mães são consideradas como brancas
aquelas autodeclaradas como brancas ou amarelas no momento do parto, enquanto para as crianças
são presumidas como não brancas aquelas que em pelo menos uma vez das três possíveis foi
declarada ou se autodeclarou como preta, parda ou indígena.
À medida em que são observadas diferenças significativas entre os grupos, especialmente,
ao se comparar mães e filhos brancos vs. mães e filhos não brancos e mães e filhos brancos vs.
apenas criança branca. Cabe investigar a origem dessas diferenças. Logo, o principal objetivo de
realizar a decomposição de Oaxaca-Blinder é explicar o quanto da diferença de proficiência aos 9 e
10 anos entre grupos de mães é devida às diferenças de grupo nos níveis das variáveis explicativas
observadas durante o nascimento e o quanto é devida às diferenças na magnitude dos coeficientes
da regressão (OAXACA, 1973, BLINDER, 1973).
Considerando a notação de Hlavac (2016) a diferença de resultado médio a ser explicada
∆𝑌 dos grupos A (mães e crianças brancas) e B (mães não brancas ou mãe não branca e criança
branca) é a diferença dos resultados médios para as observações entre os dois grupos, 𝑌𝐴 e 𝑌𝐵, ou
seja, ∆𝑌 = 𝑌𝐴 − 𝑌𝐵.
Sob o contexto de uma regressão linear, o resultado médio para o Grupo G ∈{𝐴, 𝐵} pode ser
' ^

^

escrito como 𝑌𝐺 = 𝑋𝐺 β𝐺, em que 𝑋𝐺 contém os valores médios das variáveis explicativas β𝐺 são
os coeficientes de regressão estimados. Logo, ∆𝑌 se torna:
' ^

' ^

∆𝑌 = 𝑋𝐴 β𝐴 − 𝑋𝐵 β𝐵 (1. 1).
A expressão (5) pode, por sua vez, ser escrita como a soma dos três termos a seguir:

(

)

´ ^

(

´ ^

^

)

´

(

^

^

)

∆𝑌 = 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵 β𝑅 + 𝑋𝐴 β𝐴 − β𝑅 + 𝑋𝐵 β𝑅 − β𝐵 (1. 2)
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Das 865 mães que responderam a entrevista na fase nascimento, 807 realizaram a fase Seguimento.
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A equação acima é a decomposição dupla de Oaxaca-Blinder e decompõe a diferença média
^

de proficiência em relação a um vetor de coeficientes de referência β𝑅. Tal vetor pode ser
interpretado como um conjunto de coeficientes de regressão que surgiriam em um mundo sem
discriminação no mercado de trabalho, em que a variável indicadora de grupo não é incluída como
regressor (NEUMARK, 1988 apud HLAVAC, 2016).
Os termos de (1.2) dividem a diferença nos resultados médios em uma parte que é explicada
por diferenças entre grupos nas variáveis explicativas (primeiro termo da equação) e uma outra que
permanece inexplicável por essas diferenças e pode ser atribuída à discriminação ou influência de
variáveis não observáveis (HLAVAC, 2016).
A parte inexplicada pode ser dividida em dois subcomponentes que representam as partes
inexplicáveis dos grupos A e B. Pela definição do vetor de referência, esses dois subcomponentes
medem, respectivamente, a parte da diferença média nos resultados que se origina da discriminação
em favor do Grupo A e a parte que resulta da discriminação contra o Grupo B (HLAVAC, 2016).
Na tentativa de conhecer a magnitude do efeito das características do nascimento sobre a
performance escolar recorreu-se a modelos de regressão linear. Dessa forma, as análises descritas a
seguir utilizam informações sobre a renda familiar e bens duráveis, um conjunto de características
familiares e um conjunto de resultados escolares das crianças. A situação econômica geral das
famílias é obtida a partir da renda, educação e um índice da posse de bens duráveis. Acredita-se que
essa estratégia permita obter uma medida precisa dos recursos econômicos da família durante o
nascimento da criança.
Os modelos de regressão aqui estimados utilizam o logaritmo natural da renda familiar per
capita calculado por meio das informações sobre renda total e número total de moradores do
domicílio relatadas pela mãe no nascimento da criança. Além disso, são controlados outros aspectos
das condições socioeconômicas das famílias. Utiliza-se alguns dos “controles estendidos
socioeconômicos” descritos por BERGER, Paxson e Waldfogel (2009) que incluem características
da mãe: idade e situação conjugal (1-Casada/Mora junto, 0-Solteira, Separada/divorciada, Viúva),
bem como características das crianças: sexo (1-menino e 0-menina) e número de irmãos. Em
algumas estimações são incluídas dummies para cada escola frequentada pelas crianças durante a
primeira etapa do ensino fundamental.
Os indicadores de desempenho escolar se caracterizam pela avaliação de proficiência nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A proficiência é obtida pela Teoria de Resposta ao
Item - TRI que considera o nível de dificuldade de cada questão e o padrão de erros e acertos dos
alunos, permitindo identificar os "chutes" e o verdadeiro conhecimento sobre o conteúdo abordado
pelas perguntas.
O objetivo é analisar como o status socioeconômico no momento do nascimento da criança
estão associado à proficiência escolar das crianças aos 9 ou 10 anos de idade. Além disso, é
considerada os três grupos familiares para verificar como as diferentes características do nascimento
afetam a performance no futuro.
Seja 𝑌𝑖 uma variável de resultado da criança 𝑖 obtido em avaliação externa, 𝑙𝑛(𝑦) o
logaritmo natural da renda familiar per capita e 𝑋 o conjunto de características socioeconômicas da
mãe e da criança 𝑖. É possível expressar o seguinte modelo:
𝑌𝑖 = α𝑖 + β1𝑖𝑋𝑖 + β2𝑖 𝑙𝑛(𝑦) + ϵ𝑖 (1. 3)
A equação (1.3) pode ser definida como uma função de produção para o desempenho da
criança. No entanto, essa simples abordagem não é capaz de lidar com o fato de que as
características da família, no caso da mãe, estão positivamente correlacionadas com a renda
familiar, e consequentemente, com o desempenho da criança.
Tal dificuldade é relatada pela literatura. De acordo com Chevalier et al. (2013) muitas
pesquisas tentaram identificar o efeito exógeno da educação dos pais ou da renda familiar sobre o
desempenho escolar de seus filhos, mas não ambos os efeitos simultaneamente. Sendo assim, o
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maior desafio enfrentado pelos pesquisadores que tentam estimar o efeito causal da renda familiar
nos resultados das crianças tem sido a endogeneidade da renda. As crianças que crescem em
famílias pobres provavelmente terão ambientes domésticos mais adversos (DAHL e LOCHNER,
2012). Isso significa que mães mais escolarizadas terão mais chances de obter maior renda, o que
por sua vez pode favorecer o desenvolvimento infantil.
Sendo assim, como a renda e escolaridade estão correlacionadas, acredita-se que uma
medida de renda permanente esteja mais associada à possibilidade da família investir no
desenvolvimento do capital humano da criança, tais como a escolha de melhores escolas, mais
recursos e tempo com a criança. De forma simplificada, os componentes permanente e transitórios
da renda atual é obtida por meio de uma regressão linear por MQO definida da seguinte forma:
𝑙𝑛(𝑦) = ϕ𝐻 + ψ𝑁 + ϵ (1. 4)
em que o vetor 𝐻 inclui as variáveis de capital humano, tais como educação, idade e experiência
profissional, o vetor 𝑁 é composto por variáveis de capital não humano como posse de bens e
acesso a serviços domésticos no domicílio e ϵ é o termo de erro. Os resíduos da regressão (1.4) é
denominado como componente transitório da renda ou “choques” que podem desencadear declínio
ou melhora no bem-estar e os valores ajustados de (1.4) descrevem o componente permanente da
renda (CAMERON, 1984).
Geralmente a literatura utiliza bancos de dados com muitos períodos de tempo para a
estimação de equações como a descrita em (1.4). Diante disso, cabe criar uma alternativa para a
composição da renda no momento do nascimento que estejam em conformidade com a base de
dados disponível. Em especial, a renda familiar é descrita em dois períodos no banco de dados,
durante o puerpério e o final do período dos dois anos de idade, as informações desses dois períodos
serão usadas para estimar os parâmetros da equação (1.5) abaixo.
No puerpério, estão disponíveis dados de 865 mães e seus filhos recém-nascidos, já aos dois
anos de idade foram entrevistadas novamente 807 dessas mães e crianças. Com o intuito de obter
robustez nos resultados e ter uma medida mais precisa das condições socioeconômicas de cada
família durante o nascimento sem utilizar uma média das rendas relatadas nos dois períodos, a
equação (1.5) é estimada considerando a soma total dos participantes nas duas fases da pesquisa que
com a retirada de outliers e observações duplicadas totalizou uma amostra de 1666 observações.
Sendo assim, considera-se que a renda atual é constituída a partir da escolaridade da mãe
mais a posse de bens duráveis. A literatura destaca os retornos positivos dos anos de educação sobre
os rendimentos (HECKMAN, LOCHNER e TODD, 2003; MINCER, 1974; BECKER, 1964), os
indivíduos tendem a obter rendimentos mais elevados conforme possuem maior escolaridade. A
construção de índice de ativos é uma abordagem que permite a análise da situação econômica,
riqueza, desigualdades e pobreza das famílias (FILMER e SCOTT, 2012). O que possibilita
especificar a seguinte equação:
9

𝑙𝑛(𝑦) = α + β1𝑖𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑚𝑎𝑒𝑖 + β2𝑖 ∑ γ 𝑏𝑒𝑛𝑠 + ϵ𝑖 (1. 5)
𝑖=1

em que o 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑚𝑎𝑒 é um conjunto de variáveis categóricas que representam o nível de
escolaridade da mãe (conclusão ou frequência no ensino fundamental, ensino médio ou superior) e
γ são os pesos atribuídos a quantidade de 𝑏𝑒𝑛𝑠 duráveis no domicílio segundo o critério Brasil da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP 8.
Considerando a mesma abordagem descrita pela equação (1.4), tem-se que os resíduos da
equação (1.5) são caracterizados como choques de renda inesperados durante o período de
8

Esse critério caracteriza o contexto socioeconômico das famílias por meio de nove itens: a posse de televisão, rádio,
automóvel, banheiro, dvd, máquina de lavar, geladeira e freezer, bem como a possibilidade de pagar por trabalho
doméstico.
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𝑇

nascimento (𝑦 ), e consequentemente, os valores ajustados são denominados como o padrão de
𝑃

vida daquele período (𝑦 ). Dessa maneira, ao retornar a função de produção do desempenho da
criança, é possível especificar novamente a equação:
𝑃

𝑇

𝑌𝑖 = α𝑖 + β1𝑖𝑋𝑖 + β2𝑖 𝑦 + β3𝑖𝑦 + ϵ𝑖

(1. 6)

A regressão (1.6) é estimada considerando os três grupos compostos pela cor da mãe e da
criança.
1.4

RESULTADOS

1.4.1

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

O fato de utilizar a cor da pele indicada pelas mães permite verificar se os níveis de
aprendizado são penalizados pelas consequências da discriminação sofrida pelas mães não brancas,
mesmo que a criança seja branca.
A seguir são descritas as características da base de dados. Em especial, a Tabela 1.1 a seguir
apresenta as estatísticas descritivas conforme três grupos de análise: mães e crianças brancas, mães
e crianças não brancas e mãe não branca e criança branca. Para cada grupo são indicados seus
respectivos valores dos testes de média para variáveis de desempenho escolar e entre outras
características, considerando o teste em relação ao grupo de pessoas brancas.
Tabela 1.1: Desempenho e características das mães conforme cor da pele

Fonte: Autoria própria, 2022.

Conforme a Tabela 1.1, 349 mães e crianças (49,79%)9 se consideram brancas, 243
(34,66%) não brancas e 109 crianças são brancas e as mães não (15,55%). As médias das
características são estatisticamente díspares entre as mães brancas e não brancas em todas as
variáveis, enquanto quando apenas a criança é branca, as diferenças são significativas para a renda
per capita e a posse de bens duráveis. Em relação ao desempenho escolar, as crianças filhas de mães
brancas obtiveram performance estatisticamente maior nas disciplinas de matemática e língua
9

As proporções consideram os três grupos de mães e crianças. Da amostra total de 865, 164 observações compõem o
grupo de crianças não brancas, mas a mãe é branca.
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portuguesa. Para a renda no nascimento, as diferenças de média (valores ajustados da equação 1.5)
também são estatisticamente significativas, em favor da dupla de mães brancas com crianças
brancas.
1.4.2

EFEITO DA RENDA NO NASCIMENTO SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR

São relatadas as estimações para grupos de mães e crianças. Em algumas estimações são
descritas as estimativas sem dummies de escola e em todas há controles para características das
mães e dos alunos. As colunas da Tabela 1.2 descrevem as estimações para a proficiência em
matemática e língua portuguesa. Os efeitos estão em desvio padrão, o que justifica a falta do termo
constante nos modelos de regressão e seus respectivos erros-padrão são indicados entre parênteses.
A renda no nascimento é positiva e significativa para o desempenho escolar, exceto na
proficiência em língua portuguesa para o grupo de mães e crianças não brancas. O que indica que
renda no nascimento é mecanismo relevante para a ampliação dos níveis de proficiência escolar,
especialmente em favor das crianças brancas.
Controlando os demais fatores, uma variação de um desvio padrão na renda no nascimento
amplia a proficiência em matemática e língua portuguesa em 0,20 desvio padrão para as mães
brancas com filhos brancos. A análise é semelhante para os demais grupos de mães e seus filhos.
Para as duas disciplinas escolares, a magnitude do efeito da renda no nascimento é maior
para os filhos brancos de mães não brancas. Acredita-se que esse resultado possa ser atribuído a
possibilidade do pai ou principal provedor de renda da família ser branco e não enfrentar
discriminação salarial e pior inserção no mercado de trabalho devida a cor da pele como as mães
não brancas. No âmbito desse estudo, a cor do pai ou principal provedor de renda não foi analisada
e pode justificar os resultados encontrados. O tamanho da amostra também pode influenciar os
resultados, pois esse grupo é composto pela menor quantidade de observações. Além disso, o fato
da base de dados possuir três informações sobre a cor de pele da criança implica em um indicador
menos preciso da cor de pele da criança, considerando que a identidade racial pode ainda estar em
período de formação para crianças de 9 e 10 anos de idade.
Em contraste, as estimativas da Tabela 1.3 mostram que a inclusão de dummies de escola
consegue capturar o efeito da renda no nascimento sobre o desempenho escolar. Em todas as
estimativas houve uma queda da magnitude do efeito da renda. Além disso, a renda deixou de ser
tão significativa, com apenas duas exceções descritas nas colunas 3 e 4 ao nível de significância de
10%. Tais mudanças de magnitude podem sugerir que escolas frequentadas pelas crianças podem
atenuar o efeito da renda no nascimento sobre o aprendizado, bem como destaca o impacto que o
status socioeconômico possui sobre a escolha de melhores escolas.
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Tabela 1.2: Estimações para grupos de mães e crianças - Desempenho escolar (sem dummies de escola)

Fonte: Autoria própria, 2022.
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Tabela 1.3: Estimações para grupos de mães e crianças - Desempenho escolar (com dummies de escola)

Fonte: Autoria própria, 2022.

13

1.4.3

DECOMPOSIÇÃO DE OAXACA-BLINDER

Os testes de médias mostram que o grupo de referência (crianças e mães brancas) possui
desempenho em português e matemática estaticamente superior ao grupo de crianças e mães não
brancas, bem como em relação ao grupo de crianças brancas com mães não brancas. A Tabela 1.4 a
seguir descreve as diferenças entre os grupos e suas respectivas magnitudes devida à parte explicada
e inexplicada, em relação ao grupo de referência:
Tabela 1.4: Diferenças de performance explicada pela decomposição dupla de Oaxaca-Blinder

Fonte: Autoria própria, 2022.

As decomposições não incluem a variável indicadora de grupo racial, como descrito por
NEUMARK (1988 apud HLAVAC, 2016). É possível perceber que a maior parte das diferenças de
desempenho na proficiência escolar é devida à parte explicável e pode ser atribuída à influência de
variáveis observáveis. A parte que permanece inexplicável se refere a discriminação e efeito de
fatores não observáveis. As magnitudes dos efeitos da parte explicada sobre as diferenças de
performance podem ser verificadas pela Figura 1.1 apresentada a seguir:
Figura 1.1: Componentes da parte explicada da decomposição dupla de Oaxaca-Blinder das diferenças de desempenho
entre brancas versus não brancas e brancas versus apenas crianças brancas

Fonte: Autoria própria, 2022.
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A Figura 1.1 acima mostra os resultados das estimativas para cada variável de performance
escolar com seus respectivos intervalos de confiança a 95%. Na primeira linha são indicados a parte
explicada da decomposição entre as duplas brancas e não brancas, enquanto a segunda linha a
decomposição entre brancas e o grupo de crianças brancas com mães não brancas. A maioria das
variáveis coletadas no nascimento da criança parece ter uma influência estatisticamente
insignificante, a única exceção é a variável que representa a renda no nascimento. Como o intervalo
de confiança da variável não inclui o número zero, conclui-se que as diferenças de renda no
nascimento estão associadas às diferenças entre os grupos.
Dessa maneira, uma parcela significativa da diferença de desempenho em matemática e
língua portuguesa entre os filhos e mães brancas e não brancas é impulsionada por diferenças de
grupo na renda no nascimento, particularmente, a uma maior renda entre as mães brancas. A análise
é semelhante para o caso em que apenas a criança é branca. O que indica que a renda durante o
nascimento é um mecanismo importante para a perpetuação das desigualdades de aprendizado
futuro.
1.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É bem documentado na literatura as disparidades entre raças em favor da população branca
em indicadores econômicos. Tais disparidades se iniciam em idades precoces: durante as avaliações
educacionais já se observam diferenças de desempenho em prejuízo aos alunos não brancos. Esse
trabalho buscou analisar o mecanismo pelo qual ocorrem as diferenças de desempenho escolar no
ensino fundamental por meio da observação de características no momento do nascimento. A
abordagem das diferenças de desempenho consideram a cor de pele tanto das crianças quanto das
mães. Essa modificação permitiu verificar se as consequências da discriminação sofrida pelas mães
não brancas se respaldam na performance em testes escolares, mesmo que a criança seja branca.
Conforme demonstrado, testes de média indicaram diferenças significativas de performance
entre grupos de mães e crianças brancas comparativamente aos grupos de não brancos e apenas
quando a criança é branca. Em particular, as crianças brancas com mães não brancas também
possuem pior desempenho em comparação às crianças brancas com mães brancas. O que sugere que
mesmo que criança não seja a principal vítima de discriminação, ela pode sofrer as consquências
das dificuldades socioeconômica que a sua mãe enfrenta. Na tentativa de entender as origens dessas
disparidades de desempenho, uma medida alternativa para a renda no nascimento foi construída a
partir de informações da renda familiar per capita e a posse de bens duráveis declarada pelas mães
das crianças participantes da coorte BRISA. A base de dados utilizada possui informações de três
períodos do desenvolvimento infantil, com isso foi possível controlar outros fatores do nascimento
e do período escolar.
Para descrever a magnitude do efeito da renda no nascimento sobre o desempenho escolar,
as regressões sugerem que o efeito da renda é maior sobre as crianças brancas, especialmente aos
filhos de mães não brancas. Ao incluir dummies que representam as escolas frequentadas pelas
crianças durante as avaliações, as escolas conseguiram capturar a magnitude do efeito da renda. O
que indica que a qualidade da escola é um fator importante para amenizar as consequências do
status socioeconômico sobre o aprendizado.
As decomposições de Oaxaca-Blinder destacam que ao analisar a parte explicada, essas
diferenças são originadas pela renda durante o nascimento. Esse resultado pode indicar o que já é
bastante documentado pela literatura que as mães não brancas possuem maiores dificuldades de
inserção em postos bem remunerados no mercado de trabalho, tais dificuldades impactam os
resultados obtidos por seus filhos no ambiente escolar.
Pesquisas futuras devem se dedicar a analisar outros mecanismos das diferenças de
aprendizagem entre raças, considerando a importância da interrupção dos efeitos das desigualdades
de oportunidades.
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