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RESUMO 

 

 

No cenário atual a discussão sobre a discriminação entre raças e gêneros diferentes tem 

tomado uma proporção significativa. Na presente dissertação, estende-se esta questão para a 

sala de aula e procura-se investigar quais fatores são determinantes para a diferenciação no 

aproveitamento dos estudantes que participaram da Prova Brasil de 2007. Procura-se aqui 

efetuar um estudo de forma a ampliar a discussão não só no que diz respeito aos alunos, mas 

também aos professores e diretores, entendendo melhor a distribuição dos grupos étnicos nas 

escolas brasileiras e sua relação com o rendimento dos estudantes. Nós discutimos também 

sobre a importância da identificação entre alunos e professores em sala de aula para esses 

rendimentos. Pode-se evidenciar de fato que essa diferença existe e que há um viés negativo 

que recai sobre as minorias étnicas. 

 

Palavras-chave: Discriminação, gênero, raça, rendimento dos alunos. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays the discussion about discrimination between races and genders has taken a 

significant proportion. In the present work we try to extend this to the classroom and seek to 

investigate which factors are crucial for differentiation in students’ grades in 2007 Brazil Test 

(Prova Brasil). This is an attempt to make a study that expands the discussion not only 

regarding students but also teachers and principals, better understanding the distribution of 

ethnic groups in Brazilian schools and its relationship with students’ returns, evaluated by 

means of Brazil Test’s data. We also investigate about the importance of the identification 

among students and teachers for these returns. We have found evidences from the fact that the 

returns’ differentiation by gender and race exists since there is negative bias that rests on 

ethnic minorities. 

 

Keywords: Discrimination, gender, race, student performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A motivação deste trabalho é avaliar se nas escolas brasileiras, entre os alunos 

de 4ª e 8ª séries, ocorre uma diferenciação do ponto de vista do aproveitamento dos alunos 

nos exames da Prova Brasil, sendo esta diferença nas notas explicada por questões de gênero 

e raça, seja dos alunos, seja dos professores, e mesmo dos administradores das escolas, os 

diretores. 

 Existem na literatura algumas hipóteses que nos levaram a adentrar nesta 

discussão como os artigos Ehrenberg (1994), o qual investiga se uma diferenciação entre raça, 

gênero e etnicidade entre alunos e professores poderia, per se, alterar ou gerar uma diferença 

significativa nas notas.  O autor chega à conclusão de que as características de raça, gênero e 

etnicidade influenciam muito mais a avaliação subjetiva dos professores para seus alunos do 

que influenciam propriamente o quanto cada um dos alunos se esforça. 

 Essa discussão promove um debate que discute se as políticas públicas de 

educação devem procurar aumentar o número de professores das, assim chamadas, minorias 

raciais no intuito de melhorar a qualidade do ensino público. 

 Esse tipo de política efetua não só uma melhora acadêmica na performance dos 

alunos, mas também pode diminuir os altos índices de evasão escolar das minorias raciais, vis 

a vis, os estudantes de raça branca. 

 Além disso, com o aumento da representação das minorias raciais nas salas de 

aula como professores, estes servirão como modelos de comportamento para os estudantes 

das suas respectivas raças, melhorando a relação dos estudantes com a própria escola, 

impactando no seu desempenho e também na probabilidade dos estudantes concluírem seus 

estudos e prosseguirem para os níveis subseqüentes do ensino. 

Além disso, veremos nos resultados, que o gênero dos professores diferencia em 

muito o rendimento dos alunos, especialmente nas turmas de matemática. Alguns estudos 

relacionam essa diferença com a chamada ansiedade da matemática (mathematics anxiety), 

tópico discutido por Wadlington & Bitner (1992). 

Gardner e Leak (1994) conceitualizam o termo da ansiedade não apenas pelo 

temor de aprender e lidar com números e relações matemáticas, mas também relacionam este 
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termo com a experiência de lecionar matemática, ou seja, no preparo das aulas, na execução 

das mesmas e das atividades em sala de aula. 

Porém Malinsky et al. (2006) constatou que os níveis dessa ansiedade são maiores 

em professores do sexo feminino em relação aos do sexo masculino, imputando por 

decorrência uma diferenciação da produtividade e da qualidade dos professores apenas por 

conta de seu gênero. 

Além disso, fatores socioeconômicos são estudados e analisados como possíveis 

causadores dos hiatos entre as notas dos alunos, pois há evidências que por trás das variáveis 

categóricas de raça e gênero encontram-se alguns desequilíbrios em algumas variáveis 

potencialmente correlacionadas com a qualidade e produtividade acadêmica dos alunos. 

Foram encontradas evidências que corroboram a significância desses fatores no 

sentido de influenciarem o aproveitamento dos alunos. O sexo, por exemplo, é um fator 

preponderante quando falamos sobre as notas de matemática. 

Além disso, evidencia-se que o indivíduo branco possui melhor rendimento 

acadêmico quando comparado às outras raças, o que potencialmente corresponde a um viés na 

relação destes alunos na dinâmica do aprendizado na sala de aula. 

Esse viés é explicado em parte pela sub-representatividade das minorias raciais 

como professores e, portanto, falta a estes alunos pertencentes às minorias um modelo de 

comportamento que possibilite uma melhoria do seu rendimento acadêmico. Pois estes alunos 

procuram se espelhar nos professores cujas características de fenótipo sejam iguais as deles, 

melhorando seu relacionamento na sala de aula, podendo levar a uma redução das 

desigualdades raciais entre as notas. 

Esta dissertação está divida em cinco seções, incluindo esta introdução. Na 

segunda seção discutiremos sobre os dados coletados, amostra utilizada e suas aplicações no 

trabalho. Pode-se adiantar que se trata de uma base com mais de quatro milhões de alunos e 

400 mil professores. Além disso, foram extraídas informações socioeconômicas cruciais para 

o desenvolvimento do presente artigo. Na seção seguinte teceu-se uma discussão sobre a 

metodologia empregada, um modelo de regressão linear simples, cuja variável dependente é 

composta pelas notas dos alunos de português e de matemática e cujas variáveis 

independentes são as variáveis dummy que darão as características de sexo e raça não só dos 

alunos, mas também dos educadores, professores e diretores. Na quarta seção procura-se 
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ilustrar os resultados encontrados, bem como discutí-los e compará-los com as conclusões de 

outros artigos, ilustrando as diferenças encontradas pelas variáveis dummy das características 

socioeconômicas dos indivíduos. Por fim, na quinta seção, teremos a conclusão do trabalho 

evidenciando e focando os resultados citados na seção anterior. 
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2 DADOS DA PROVA BRASIL 

 

 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), lançou o Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de melhorar substancialmente a 

educação oferecida às crianças, jovens e adultos. 

O PDE sistematiza várias ações na busca de uma educação equitativa e de boa 

qualidade e se organiza em torno de quatro eixos: educação básica, educação superior, 

educação profissional e alfabetização.  

A fim de mobilizar e impulsionar a sociedade para efetivar o PDE, foi criado o 

Plano de Metas que estabelece um conjunto de diretrizes para que a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, em regime de colaboração, conjuguem esforços para superar 

a extrema desigualdade de oportunidades existentes no país. O plano tem por objetivo criar 

condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma educação de qualidade e seja capaz de 

atuar crítica e reflexivamente no contexto em que se insere, como cidadão cônscio de seu 

papel num mundo cada vez mais globalizado.  

No que tange à educação básica, as metas do PDE contribuem para que as escolas 

e secretarias de educação possam viabilizar o atendimento de qualidade aos alunos. Isso 

porque para conseguir atingir as metas traçadas para a educação brasileira é necessário, em 

primeiro lugar, que as iniciativas do MEC possam beneficiar as crianças na sala de aula. 

Para identificar quais são as redes de ensino municipais e as escolas que 

apresentam maiores fragilidades no desempenho escolar e que, por isso mesmo, necessitam de 

maior atenção e apoio financeiro e de gestão, o PDE dispõe de um instrumento denominado 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Ideb pretende ser o termômetro da 

qualidade da educação básica em todos os estados, municípios e escolas no Brasil, 

combinando dois indicadores: fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, 

avaliado pelo Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes (avaliados pela Prova 

Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática). 

O Ideb é um dos eixos do PED que permite realizar uma transparente prestação de 

contas para a sociedade de como está a educação nas escolas. Assim, a avaliação passa a ser a 
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primeira ação concreta para se aderir às metas do compromisso e receber o apoio técnico e 

financeiro do MEC, para que a educação brasileira dê um salto de qualidade. 

Em relação à avaliação da educação básica brasileira, evidenciou-se a necessidade 

de se apreender e analisar toda a diversidade e especificidades das escolas brasileiras. Em 

razão disso foi criada a avaliação denominada Prova Brasil que possibilita retratar a realidade 

de cada escola, em cada município. Tal como acontece com os testes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), os da Prova Brasil avaliam competências construídas e 

habilidades desenvolvidas e detectam dificuldades de aprendizagem. No caso da Prova Brasil, 

o resultado, quase censitário, amplia a gama de informações que subsidiam a adoção de 

medidas que superem as deficiências detectadas em cada escola avaliada.  

Os resultados da Prova Brasil (2005/2007) mostraram, com mais clareza e 

objetividade, o desempenho dos alunos da educação básica, o que permite uma análise com 

vistas a possíveis mudanças das políticas públicas sobre educação e de paradigmas utilizados 

nas escolas brasileiras de ensino fundamental.  

Os resultados da Prova Brasil são importantes, pois contribuem para dimensionar 

os problemas da educação básica brasileira e orientar a formulação, a implementação e a 

avaliação de políticas públicas educacionais que conduzam à formação de uma escola de 

qualidade.  

O Brasil conta hoje com mais de 50 milhões de alunos matriculados em escolas de 

educação básica, todos com direito ao aprendizado de competências cognitivas básicas e 

gerais. Diante disso, compete ao Estado definir uma maneira de verificar se esse direito está 

garantido para cada um dos alunos. Parte dessa necessidade foi atendida com a introdução da 

Prova Brasil, um instrumento de medida de competência de leitura e de matemática à 

praticamente todas as crianças e jovens matriculados na quarta e na oitava série (quinto e 

nono anos) do ensino fundamental das escolas públicas, urbanas e rurais. . 

A Prova Brasil tem como prioridade evidenciar os resultados de cada unidade 

escolar da rede pública de ensino, com os objetivos de: contribuir para a melhoria da 

qualidade de ensino, redução de desigualdades e democratização da gestão do ensino público; 

buscar o desenvolvimento de uma cultura avaliativa que estimule o controle social sobre os 

processos e resultados do ensino. 
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Por ser universal, a Prova Brasil expande o alcance dos resultados oferecidos pelo 

Saeb. Fornece médias de desempenho para o Brasil, regiões e unidades da Federação, para 

cada um dos municípios e para as escolas participantes. 

Como o direito ao aprendizado de competências cognitivas vale para todos os 

alunos, fica excluída a possibilidade de definição deste direito de forma diferente para 

diferentes grupos de alunos. Como consequência, o instrumento verificador do direito tem de 

ser o mesmo. No entanto, considerando a variação natural presente nos seres humanos, se 

aceita que, garantido um nível de domínio de cada competência, compatível com o exercício 

da cidadania, alunos diferentes apresentam domínio diferenciado em uma dada competência. 

Ou seja, alguns alunos terão a competência leitora em nível mais avançado do que outros, 

ainda que todos devam ler acima de um nível considerado adequado. 

A medida da competência só é necessária pelo fato de serem muitos os alunos 

para os quais os direitos devem ser garantidos. Se fossem apenas algumas dezenas, outros 

processos poderiam ser pensados. Isso deixa clara a grande diferença entre a Prova Brasil, um 

instrumento do Estado, e a avaliação da aprendizagem, um instrumento que o professor, no 

exercício de sua autonomia, usa como uma de suas estratégias de ensino. 

A Prova Brasil avalia os sistemas de ensino e não os alunos. Seus resultados não 

seguem a lógica das provas clássicas que avaliam conteúdos. Essas avaliações não vão de zero 

a dez e não têm relação direta com a quantidade de questões acertadas. Suas médias são 

apresentadas em uma escala de desempenho. 

A escala descreve as competências e as habilidades que os alunos são capazes de 

demonstrar e é única para as séries avaliadas, em cada disciplina. Ela apresenta os resultados 

de desempenho dos estudantes de cada uma dessas séries, em uma mesma métrica. 

A escala é numérica e varia de 0 a 500. Como os números indicam apenas uma 

posição, é feita uma interpretação pedagógica dos resultados por meio da descrição, em cada 

nível, do grupo de habilidades que os alunos demonstraram ter desenvolvido, ao responderem 

às provas. 

É possível saber, pela localização numérica do desempenho na escala, quais 

habilidades os alunos já construíram, quais eles estão desenvolvendo e quais ainda faltam ser 

alcançadas. Não se espera que alunos de quarta série alcancem os níveis finais da escala, pois 
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estes representam as habilidades desenvolvidas ao longo de todo o percurso da educação 

básica. 

Os resultados da Prova Brasil podem ser usados de muitas maneiras. A mais 

simples é comparar a média da escola com o ponto de corte apresentado anteriormente. Como 

a maioria dos alunos deve ter nota acima daquele ponto, a média da escola também deveria 

estar acima daqueles valores. Idealmente, entretanto, deveria se saber também quantos alunos 

da escola estão em cada um dos níveis, já que a ação pedagógica necessária é diferente para 

alunos em níveis diversos. O cartaz que sintetiza os resultados da Prova Brasil é enviado para 

cada escola, fornecendo estes dados. 

É necessário verificar se a média da escola não foi obtida de maneira pouco 

eqüitativa. Ou seja, se alguns poucos alunos tiveram notas muito altas e muitos alunos, notas 

baixas. A escola pública deve cuidar de não deixar alunos para trás, nem aumentar as 

diferenças induzidas por outras estruturas da sociedade. Mas, deve-se verificar se há, na 

escola, alunos com níveis altos de desempenho. Toda escola deve ter alunos com alto 

desempenho, uma vez que a presença deles ajuda na criação de um clima na escola que 

favorece o aprendizado de todos os estudantes. 

Já se sabe que a maioria dos alunos das escolas públicas tem hoje desempenho 

baixo. A explicação mais fácil para este fato é atribuí-lo às características socioeconômicas 

dos estudantes. 

A Prova Brasil concentra-se em medir competências básicas e essenciais e que 

qualquer estratégia que dote os alunos de capacidade de responder corretamente aos itens da 

Prova Brasil estará lhes permitindo consolidar competências fundamentais para o exercício de 

sua cidadania. 

Os resultados da Prova Brasil não devem ser usados para comparar escolas que 

recebem alunos muito diferentes. Esse tipo de comparação não é um uso adequado dos 

resultados. Deve-se reconhecer ainda que a mera existência do diagnóstico produzido pela 

Prova Brasil não garante por si só a solução dos problemas encontrados. A Prova Brasil 

convive com outras políticas públicas educacionais e ajuda a direcioná-las para as escolas e 

redes municipais e estaduais com maior fragilidade educacional. 

A partir da introdução da Prova Brasil, o debate educacional deve considerar os 

resultados de aprendizagem dos alunos como critério de análise das escolas públicas 
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brasileiras. Um diálogo aberto entre os que aceitam esse novo paradigma e os que ainda têm 

restrições deve se estabelecer para que essa e outras políticas públicas sejam mais eficazes 

para os alunos das escolas públicas brasileiras. 

Criada em 2005, a Prova Brasil avalia as habilidades em língua portuguesa (foco 

em leitura) e matemática (foco na resolução de problemas) de alunos de quinto e nono anos 

do ensino fundamental. A aplicação da prova ocorre a cada dois anos. 

A primeira edição foi em 2005 e a segunda em 2007, quando 5.270.139 milhões 

de alunos de 48.730 escolas públicas urbanas fizeram a prova. Participaram as escolas com 

mais de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas. 

Em 2009, também fizeram a prova 450.000 alunos de escolas rurais. Foram 

avaliados alunos de 58.730 escolas de todo país. Sendo 48.730 urbanas e 10 mil rurais.  

A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep/MEC). 

Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema brasileiro a partir de 

testes padronizados e questionários socioeconômicos e culturais. Esses questionários servem 

de base para as pesquisas de avaliação educacional. Eles podem apontar, por exemplo, que 

determinados comportamentos dos pais podem ajudar os estudantes a terem um melhor 

desempenho escolar. O aplicador da prova, que é um profissional contratado e treinado para 

esse trabalho, irá preencher o questionário da escola, com informações sobre as características 

da instituição, professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem aos 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. 

A partir das informações da Prova Brasil, o MEC e as secretarias estaduais e 

municipais de Educação podem definir ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da 

educação no país e a redução das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a 

correção de distorções e debilidades identificadas e direcionando seus recursos técnicos e 

financeiros para áreas identificadas como prioritárias. 

Além disso, os dados também estão disponível a toda sociedade que, a partir dos 

resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas de governo. 

No caso da Prova Brasil, pode ser observado o desempenho específico das escolas 

públicas do país. 
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Os dados dessas avaliações são comparáveis ao longo do tempo, ou seja, pode-se 

acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes e do sistema como um todo.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nesta dissertação procura-se montar uma estrutura econométrica que permita 

avaliar a hipótese de igualdade do aproveitamento acadêmico entre as raças e os sexos, de 

forma a mensurar, caso essa hipótese seja refutada, a magnitude da diferença entre cada caso. 

Ou seja, tentaremos inferir se: 

1. Existe diferença entre os sexos; 

2. Existe diferença entre alunos pelo critério racial; 

3. Existe diferença entre alunos por professores pelo critério de gênero; 

4. Existe diferença entre alunos por professores pelo critério de raça; 

5. Existe diferença entre alunos por diretores pelo critério de gênero; 

6. Existe diferença entre alunos por diretores pelo critério de raça. 

O modelo utilizado foi um OLS com variáveis categóricas que darão as 

informações específicas para fazer esta inferência. 

A equação do modelo é dada por: 

𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑠𝑒𝑥𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖 + 𝑏2𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜𝑖 + 𝑏3𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜𝑖 + 𝑏4𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜𝑖

+ 𝑏5𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑜𝑖 + 𝑏6𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑖 + 𝑏7𝑒𝑠𝑐𝑚𝑎𝑒𝑖 + 𝑏8𝑒𝑠𝑐𝑝𝑎𝑖𝑖 + 𝑏9𝑐𝑝𝑢𝑖

+ 𝑏10𝑠𝑒𝑥𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 + 𝑏11𝑝𝑟𝑜𝑓𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜𝑖 + 𝑏12𝑝𝑟𝑜𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜𝑖 + 𝑏13𝑝𝑟𝑜𝑓𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜𝑖

+ 𝑏14𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑛𝑑𝑖𝑜𝑖 + 𝑏15𝑠𝑒𝑥𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖 + 𝑏16𝑑𝑖𝑟𝑝𝑎𝑟𝑑𝑜𝑖 + 𝑏17𝑑𝑖𝑟𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜𝑖

+ 𝑏18𝑑𝑖𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜𝑖 + 𝑏19𝑑𝑖𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑜𝑖 + 𝜀 𝑖  

Portanto, temos as seguintes variáveis em nosso modelo: 

Variável endógena: 

 Nota L: representa a proficiência do aluno na prova de português; 

 Nota M: representa a proficiência do aluno na prova de matemática; 
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Variáveis Exógenas: 

 Sexo: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe o valor 

nulo (zero) é o do sexo masculino; 

 Pardo: variável dummy, sendo 0 caso pertença aos demais grupos de fenótipos 

característicos e 1 caso seja pardo; 

 Negro: variável dummy, sendo 0 caso pertença aos demais grupos de fenótipos 

característicos e 1 caso seja negro; 

 Amarelo: variável dummy, sendo 0 caso pertença aos demais grupos de 

fenótipos característicos e 1 caso seja amarelo, ou seja, tenha seu fenótipo 

caracterizado principalmente pelas raças asiáticas; 

 Indio: variável dummy, sendo 0 caso pertença aos demais grupos de fenótipos 

característicos e 1 caso seja indígena; 

 Repro: variável dummy. Sendo 0 caso o aluno nunca tenha sido reprovado e 1 

caso contrário; 

 CPU: variável dummy indicando a presença de computador no domicílio. 

Toma valor nulo se não possui computador;  

 Escmae: anos de estudos da mãe do aluno; 

 Escpai: anos de estudos do pai do aluno; 

 Escolaridade: indica os anos de estudos do professor; 

 Form_cont: indica se o professor possui formação continuada; 

 Log_sal: o logaritmo do salário do professor; 

 Carghora: carga horária semanal do professor; 

 Pos_grad: se possui pós-graduação; 

 Anos_prof: anos que possui de experiência  como professor; 
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 Dir_sexo: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe o 

valor nulo (zero) é o do sexo masculino; 

 Dir_pardo: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe o 

valor nulo (zero) é o de cor parda; 

 Dir_negro: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe o 

valor nulo (zero) é o de cor negra; 

 Dir_amarelo: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe 

o valor nulo (zero) é o de cor amarela; 

 Dir_indio: representa uma variável dummy. O grupo de controle que recebe o 

valor nulo (zero) é o indígena; 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da amostra de 1311111 

observações extraídas dos microdados da Prova Brasil 2007.  

Podemos observar que a carga horária dos professores é de aproximadamente 29 

horas semanais, com um desvio-padrão de 9 horas. Os professores apresentam uma 

escolaridade média de aproximadamente 15 anos de estudo, com um desvio-padrão de 2 anos, 

bem como uma experiência média de 16 anos, mas com um desvio-padão bem mais alto, 

aproximadamente 7,5 anos. 

A amostra foi dividida para permitir o calculo dos efeitos das características dos 

professores de português e matemática nos seus respectivos testes, avaliados pela Prova 

Brasil. Ou seja, como se dá a diferenciação por gênero e raça entre os dois grupos? 

Em muitas situações concretas, deparamo-nos com fenômenos que não podem ser 

medidos, quantificados, sendo mais facilmente avaliados qualitativamente. É voz corrente que 

em nosso país, assim como em muitos outros, as mulheres – mesmo tendo as mesmas 

qualificações profissionais do que os homens – têm rendimentos menores. De forma 

semelhante, pessoas negras têm menor remuneração do que as brancas – obviamente, 

consideradas as mesmas qualificações. Em vários países, seguro de vida de fumantes é mais 

caro do que os de não fumantes – todas as demais características constantes. Sabe-se também 

que em períodos de guerra o consumo agregado se eleva – como consequência mesmo do que 
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se convencionam chamar esforço de guerra. Note que nessa situação, o consumo familiar se 

reduz, mas aumenta o “consumo para a guerra”.  

 

 

Tabela 1 - Estatítisticas Descritivas 

  

Número de 

Obsevações Média 

Desvio-

Padrão Min Máx 

sexo_aluno 1311111 0,51634 0,4997331 0 1 

al_pardo 1311111 0,44801 0,4972902 0 1 

al_negro 1311111 0,09938 0,2991735 0 1 

al_amarelo 1311111 0,03305 0,1787648 0 1 

al_indio 1311111 0,03480 0,1832698 0 1 

escmae 1311111 6,79422 3,7951860 0 12 

escpai 1311111 6,65877 3,8653600 0 12 

cpu 1311111 0,36676 0,4819206 0 1 

rep 1311111 0,29284 0,4550642 0 1 

sexo_professor 1311111 0,88085 0,3239661 0 1 

prof_pardo  1311111 0,32337 0,4677639 0 1 

prof_negro 1311111 0,07576 0,2646153 0 1 

prof_amarelo  1311111 0,02358 0,1517223 0 1 

prof_indio  1311111 0,00614 0,0781451 0 1 

escolaridade 1311111 15,4877 2,0115280 12 16 

form_cont  1311111 0,82165 0,3828100 0 1 

log_sal  1311111 6,96499 0,5417586 5,94017 7,97247 

cargahora 1311111 29,2953 8,9803110 2 44 

pos_grad  1311111 0,54364 0,5455629 0 2 

anos_prof  1311111 16,0163 7,477796 1 25 

dir_sexo 1311111 0,79684 0,4023438 0 1 

dir_pardo  1311111 0,29901 0,4578226 0 1 

dir_negro 1311111 0,06203 0,2412029 0 1 

dir_amarelo 1311111 0,02989 0,1702963 0 1 

dir_indio  1311111 0,00577 0,0757654 0 1 

Fonte: Dados da Prova Brasil. 

Elaboração própria.  

 

  

Nesses casos, o modelo deve ser ajustado a estas variáveis, pois, evidentemente 

não se está lidando com uma variável que preenche os requisitos do modelo. Para essas 

situações, podemos atribuir o valor um à presença do atributo e valor zero à sua ausência. 

Note que esse tipo de variável poderá assumir apenas dois valores: zero ou um. Por isso é 
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chamada de variável binária. Nos manuais de econometria são também chamadas de variáveis 

dummy ou qualitativas. 

A pesquisa sobre as notas, onde elas expressam médias diferentes para cada tipo 

de categoria, ou seja, a média das notas das meninas pode ser μ1 e das notas dos meninos μo. 

Suponha que μ1>μ0>0. 

Nesse caso, o modelo econométrico pode ser expresso por: 

Y = β0 + β1X + ε 

Onde:  

Y = notas 

X = variável dummy, onde 

X = 1, se mulher; 

X = 0, caso contrário. 

ε = termo aleatório 

Observe que as notas médias das mulheres são: 

μ0 = E (Y/X=0) = E (β0 + β1.0 + ε) = E (β0) + E (β1.0) + E (ε) = μ0 = β0 + 0 + 0 => μ0 = β0 

Enquanto as notas médias dos homens são: 

μ1 = E(Y/X=1) = E (β0 + β1.1 + ε) = E (β0) + E (β1) + E (ε) = μ1 = β0 + β1 + 0 => μ1 = β0 + β1 

O resultado obtido significa que β0 está medindo a nota dos meninos e β1 mede a 

diferença entre as notas de acordo com gênero. 
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4  RESULTADOS 

 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos através de uma regressão linear usual 

estimada via OLS, modelo descrito na seção anterior. 

 

Tabela 2 -  Notas dos Alunos da 4ª série do Ensino Fundamental 

  Notas de Português Notas de Matemática 

Variáveis Coeficiente Estatística-t Coeficiente Estatística-t 

Intercepto  -1,7408 -65,7 -2,0528 -59,72 

Controle dos Alunos 
    sexo_aluno  -0,0393 -11,96 -0,0458 -13,82 

al_pardo  -0,0816 -22,35 -0,0869 -23,67 

al_negro  -0,2552 -43 -0,2533 -42,34 

al_amarelo -0,0715 -7,5 -0,0753 -7,85 

al_indio | -0,1315 -14,32 -0,1316 -14,12 

escmae 0,01015 20,8 0,01062 21,64 

escpai 0,01532 31,04 0,0153 30,83 

cpu 0,14504 39,93 0,1438 39,32 

rep -0,3204 -85,74 -0,3306 -87,69 

Controle dos Professores 
    sexo_professor -0,0525 -9,89 -0,2784 -68,09 

prof_pardo  -0,1374 -37,01 -0,1269 -33,77 

prof_negro  -0,142 -22,41 -0,1438 -22,03 

prof_amarelo -0,0704 -6,72 -0,0721 -6,9 

prof_indio  -0,167 -8,04 -0,1688 -8,29 

escolaridade  0,02484 29,81 0,06716 37,41 

form_cont  -0,0805 -17,87 -0,1397 -32,86 

log_sal  0,14696 38,74 0,12256 31,45 

cargahora -0,0031 -14,14 -0,0027 -12,23 

pos_grad 0,11743 39,24 0,15029 43,43 

anos_prof -0,0065 -28,17 -0,0053 -22,42 

Controle dos Diretores 
    sexo -0,0716 -16,16 -0,0387 -8,54 

dir_pardo -0,1211 -32,63 -0,1266 -33,29 

dir_negro -0,063 -9,24 -0,0712 -10,21 

dir_amarelo -0,0881 -9,22 -0,147 -15,26 

 dir_indio -0,0915 -4,72 -0,172 -8,46 

Fonte: Dados da Prova Brasil. 

Elaboração própria.  
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O objetivo era vislumbrar o efeito das características tanto de gênero, quanto de 

fenótipo, na qualidade do ensino e tentar inferir se tais características realmente influenciam 

no aproveitamento do aluno. 

O modelo estimado acima tenta capturar esses efeitos através das variáveis de 

gênero e de raça regredidas sobre a nota final do aluno na Prova Brasil, tanto em português 

como em matemática. As variáveis foram dispostas em três grupos de controle, cada um 

indicando características dos três atores principais do sistema de educação: os alunos, os 

professores e os diretores. 

A amostra selecionada é composta por alunos e professores que foram alocados 

entre si pelos diretores de forma randômica, evitando um problema de endogeneidade nos 

dados, devido à existência de uma correlação positiva entre a produtividade dos professores e 

dos alunos.  

  

 

4.1 Análise sobre os alunos 

 

 

Em uma análise rápida, pode-se perceber que o grupo do gênero masculino e da 

cor branca, leva vantagem quando comparado com os demais do ponto de vista de contribuir 

para a nota final tanto em matemática, quanto em português.  

Uma explicação pode ser encontrada no artigo de Carrington (2007), onde o 

pesquisador investiga se o gênero do professor realmente importa e aponta para um 

argumento de que as crianças tendem a se tornar mais aptas à prática didática lidando com 

professores do mesmo sexo. Como podemos observar na Tabela 5, a proporção entre os sexos 

dos professores da amostra é viesada para o gênero feminino. 

Fryer e Levitt (2009) concluem que os principais elementos que acentuam as 

diferenças entre as notas dos alunos de sexos diferentes são: estudar em escolas particulares e 

possuir mães com nível de educação elevado e que trabalhem com áreas relacionadas a 

matemática. 

Logo, como 51,09 % dos alunos são meninas, havendo um desequilíbrio entre a 

proporção de professores de ambos os sexos, no Brasil, os alunos do sexo masculino seriam 

os mais prejudicados de acordo com essa teoria.  
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Analisando ainda o grupo de controle em relação aos alunos, verifica-se que a 

variável raça influencia de forma contundente as notas e o grupo que mais sofreu uma queda, 

sendo esta caracterizada meramente pela raça, foi o de cor negra. E esse coeficiente tem uma 

magnitude bastante elevada, principalmente se levarmos em conta que o coeficiente que 

indica o hiato entre as notas dos alunos que já sofreram uma reprovação, que de acordo com a 

literatura é responsável por uma queda acentuada no aproveitamento acadêmico do aluno. 

Ou seja, se caracterizarmos o aluno como negro, este pode vir a sofrer um déficit 

em sua nota de forma contundente. Isso parece ser um indício da existência de discriminação, 

pois não há sequer uma literatura que corrobore um déficit no aprendizado devido às 

características cognitivas e não cognitivas diferentes entre as raças. 

Observando a Tabela 1, no grupo de controle dos alunos, pode-se deduzir que tais 

variáveis que indicam os fenótipos estão guardando mais informações além de uma mera 

característica de cor da pele. Estas estão mostrando que as condições que propiciam um 

melhor aprendizado e que afetam de forma positiva o aproveitamento escolar dos alunos 

provavelmente estão pendendo de forma negativa para o lado dos grupos cujos coeficientes 

foram mais negativos. 

Para ilustrar esta questão, na Tabela 3 apresentamos a escolaridade média dos pais 

destes alunos de acordo com seus fenótipos. 

 

 

Tabela 3 - Escolaridade dos Pais por Raça 

Raça Mãe Pai 

Branco       8,70713           9,06993  

Pardo       7,78900           8,34471  

Negro       7,83930           8,34262  

Amarelo       8,04169           8,56476  

Índio       8,05072           8,53715  

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007. 

Elaboração própria. 

 

Como se pode observar a escolaridade média dos pais é superior nos brancos, 

indicando que as condições socioeconômicas que propiciam um melhor aprendizado são 

melhores para os indivíduos que sejam da raça branca. Mostrando que essas diferenças nas 

notas dos alunos são, sobretudo, o resultado de um fator inercial condicionado à família do 
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indivíduo, ou seja, indivíduos que nasçam em uma família mais escolarizada, tendem a auferir 

notas melhores, e porventura, auferir maior escolaridade do que outros, que possuam 

condições menos favoráveis. 

Outro indicativo que se pode observar é a proporção de alunos que possuem 

computador em casa, estratificados por raça. 

 

 

Tabela 4 - Percentual de alunos com 

computador em casa por raça 

Raça % de Alunos 

Branco 0,4819711 

Pardo 0,3201615 

Negro 0,3182849 

Amarelo 0,3734570 

Índio 0,3342181 

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007. 

Elaboração Própria. 

 

 

Como se pode observar esse indicador está positivamente correlacionado com o 

que preconiza a literatura e, sobretudo, corrobora o resultado encontrado pelo modelo 

econométrico da Tabela 1. 

As conclusões encontradas sobre o viés nas notas de acordo com raças não estão 

indicando de forma alguma uma possível diferença entre as habilidades cognitivas e não 

cognitivas entre os fenótipos. No entanto, indicam os fatores que propiciam um melhor 

aproveitamento acadêmico, podendo haver um viés que favorece os fenótipos que possuem 

uma menor diferença nas notas. Além disso, evidenciam que, atualmente, as discussões a 

respeito da implantação de cotas raciais, que têm como um dos argumentos favoráveis as 

condições desiguais de competitividade entre as raças que potencialmente sofrem preconceito, 

são importantes e que essas devem ser combatidas para que assim não haja mais como 

evidenciarmos uma diferença entre o aprendizado entre crianças de raças diferentes. 
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4.2 Análise sobre os professores 

 

Agora analisaremos os efeitos de gênero e raça dos professores sobre a nota final 

dos estudantes.  

Há evidência de que o gênero pouco afeta a qualidade das aulas de português, 

uma vez que, a magnitude do coeficiente foi reduzida, implicando numa quase neutralidade de 

gênero para esta matéria. 

Porém, no caso da matemática, o coeficiente indica uma diferença significativa 

entre ambos os sexos. Os professores do sexo masculino podem apresentar uma qualidade 

maior nestas aulas, pois os conhecimentos passados por estes em sala de aula, é convertido de 

forma mais positiva em melhores notas. 

Como já mencionado acima, alunos tendem a ter maior aproveitamento nas aulas 

com professores do mesmo sexo. Como a proporção de professores do sexo feminino é maior, 

as notas dos alunos do sexo masculino são menores e, potencialmente, a média das turmas de 

professoras mulheres será menor. 

Contudo, alguns estudos reavaliam a questão das diferenças entre gêneros 

analisando a questão do medo de matemática (mathematics anxiety), algo já estudado por 

alguns autores como Richardson and Suinn (1972) que definem o medo de matemática como 

um sentimento de tensão e ansiedade que interfere na manipulação dos números e na 

resolução de problemas matemáticos, seja em problemas comuns do cotidiano, seja em 

situações meramente acadêmicas. Os estudos que relacionam o gênero como um fator 

importante na habilidade do indivíduo com a matemática relacionam esse medo como um 

fator que afeta as mulheres e, por isso, talvez haja essa diferença presente entre os sexos, 

mesmo sem outros fatores que possam contribuir com a diferença no rendimento, tanto do 

aluno, quanto dos professores, como em Forgasiz (2005). 

Outro fator que deixa esta análise mais delicada é que a maioria dos professores 

de 4ª e 8ª séries é mulher como indica a tabela abaixo: 

 

 



27 

 

Tabela 5 - Proporção de professores do 

sexo feminino por disciplina 

Matemática Português 

0,7674002 0,8859148 

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007. 

Elaboração Própria. 

 

 

Vislumbrando este fato, percebe-se que a proporção entre as matérias também não 

difere muito, o que mostra que a qualidade das aulas de matemática entre os sexos não advém 

da falta de interesse do sexo feminino em ministrar tais aulas, pois há uma supremacia 

feminina também nesta matéria. 

Pode-se apontar, contudo, outros fatores que já foram discutidos na literatura, 

como aptidão entre homens e mulheres em seguir determinadas carreiras. Além disso, há uma 

pequena diferença entre as escolaridades dos sexos. Uma média de 15,6095 anos de estudo  

para homens (desvio-padrão=1,048717) e 15,68879 para mulheres (desvio-padrão=0,982384). 

Porém, essa diferença é tão pequena que não seria suficiente para explicar, per se, o hiato no 

desempenho dos alunos entre o sexo dos professores. 

As médias das escolaridades dos professores de matemática para homens e 

mulheres são, respectivamente: 15,68879 (desvio-padrão=0,982384) e 15,6095 (desvio-

padrão=1,048717). Logo, não se pode atribuir ao fator escolaridade a diferença no 

aproveitamento dos alunos, deve-se supor que há de fato uma diferença na abordagem 

didática entre os sexos. Essa diferença, no entanto, não deve estar apenas atrelada ao fato da 

diferença de gênero. 

Na busca de tentar explicar o porquê dessa diferença tão significativa no 

aproveitamento acadêmico dos alunos, motivado única e exclusivamente pelo gênero do 

professor, analisou-se a diferença salarial entre os sexos. O salário médio dos homens que são 

professores de matemática é de R$ 1.203,698 (desvio-padrão=629.7228), enquanto o das 

mulheres com a mesma atividade é de R$ 1.183,485 (desvio-padrão=603.2795).  

Essa diferença deixa claro que há evidências de que apenas pelo fator gênero 

ocorre uma diferenciação salarial. Fato este que, porventura, poderia gerar um desequilíbrio 

entre as qualidades dos professores, uma vez que a remuneração está positivamente 
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correlacionada com a qualidade do profissional, seja em qualquer nível de atividade que esteja 

sendo analisada. 

Porém, Peker (2007) mostra que o nível de medo da matemática, ou ansiedade da 

matemática, é maior entre os professores do gênero feminino do que os do sexo masculino, 

quando estes estão começando uma turma nova. 

Fryer e Levitt (2009) tentam investigar esta questão procurando solidificar esta 

discussão utilizando argumentos de que poderia haver menos interesse das mulheres por 

matemática, ou mesmo falta de incentivo dos pais em relação aos estudos dessa matéria para 

meninas. 

Há também argumentos sobre diferenças biológicas entre os gêneros implicando 

que possam existir diferenças inatas sobre as habilidades com geometria, ou mesmo o 

desenvolvimento do cérebro, assunto levantado pelo artigo de Wilder e Powell (1989). 

Saindo da discussão de gênero, e adentrando na questão do fenótipo do professor, 

vemos que há um viés positivo em direção ao indivíduo de pele branca no que diz respeito ao 

desempenho da turma. Alunos de professores de pele branca auferiram melhores notas na 

Prova Brasil 2007. Este sintoma pode estar ligado tanto a fatores culturais, como 

socioeconômicos, via de regra,  há uma diferenciação salarial em favor dos indivíduos de pele 

branca, o que corrobora um preconceito entre os profissionais do magistério. 

Pode-se perceber essa diferenciação na Tabela 6 abaixo: 

 

 

Tabela 6 - Média salarial dos professores por 

raça em Reais (R$) 

Raça Média Salarial Desvio-Padrão 

Branco 1.219,54 1,6885 

Pardo 1.006,81 2,0035 

Negro 1.069,16 4,3511 

Amarelo 1.081,45 7,8018 

Indio 1.009,18 1,4712 

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007. 

Elaboração Própria. 
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Como esperávamos, há uma diferenciação salarial que provavelmente ajuda a 

explicar o porquê da diferença de qualidade entre os professores. Uma vez que de acordo com 

as teorias sobre contratos, quanto maior o salário, maior a qualidade do profissional ali 

empregado, e isso se dá via competição entre os candidatos. 

Além disso, com o risco de perder o emprego o profissional efetua um esforço 

maior, para reduzir as chances de perder o emprego, caso haja uma forma de fiscalizar o nível 

de esforço despendido pelo empregado. 

Nesse caso, o parâmetro que é utilizado para mensurar a qualidade das aulas é a 

nota dos alunos, o que facilita a fiscalização por parte do principal. Logo a estrutura do setor 

educacional permite que haja uma diferenciação salarial, de forma a gerar incentivos para a 

melhoria da qualidade. 

Portanto, professores que recebem menores salários podem se sentir 

desestimulados a despender um esforço maior, o que deverá ser convertido em menores notas 

auferidas pelos seus alunos. 

A Tabela 7 mostra uma regressão linear estimada utilizando as mesmas variáveis 

do modelo introduzido no início da presente seção, porém analisando apenas as variáveis de 

raça e gênero, e introduzindo as variáveis de raça e gênero do diretor.  

Utilizamos dados de alunos e professores cujo match entre professor e turma foi 

realizado de forma aleatória pelos diretores das respectivas escolas. Sendo assim, não houve 

um critério determinístico, de forma que os resultados acima estão imunes a quaisquer 

problemas de endogeneidade. 
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Tabela 7 - Resultados do modelo OLS para notas dos alunos da 4ª série por gênero e 

raça 

 

Notas de Português Notas de Matemática 

Variáveis Coeficiente Estatística-t Coeficiente Estatística-t 

Intercepto  -0,8049653 -110,25 -0,5603528 -85,24 

Controle dos Alunos 

    sexo 0,1760756 52,33 0,1690244 48,97 

al_pardo -0,0262901 -6,81 -0,0329165 -8,32 

al_negro  -0,1827687 -31,68 -0,1799183 -30,35 

al_amarelo -0,0224688 -2,36 -0,0329068 -3,38 

al_indio  -0,0295615 -3,33 -0,0314534 -3,46 

rep  -0,3168297 -89,94 -0,3257 -90,07 

Controle dos Professores 

    sexo -0,0719609 -13,59 -0,3607901 -84,6 

prof_pardo -0,1561717 -41,57 -0,1940159 -50,43 

prof_negro -0,0843891 -13,65 -0,1529281 -23,72 

prof_amarelo -0,137005 -12,99 -0,0949931 -9,08 

prof_indio -0,2258205 -13,7 -0,190136 -10,68 

Controle dos Diretores 

    sexo -0,0715911 -16,16 -0,0387493 -8,54 

dir_pardo -0,1211317 -32,63 -0,1265894 -33,29 

dir_negro -0,0629998 -9,24 -0,0712481 -10,21 

dir_amarelo -0,0880846 -9,22 -0,147016 -15,26 

 dir_indio -0,0915415 -4,72 -0,1719548 -8,46 

Variável Dependente: Notas dos Alunos de Português e Matemática 

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007 

Elaboração Própria 

 

 

Tabela 8 - Proporção de professores para 4ª e 8ª séries por raça 

Raça % de Professores de 4ª e 8ª séries % de Professores de 4ª serie somente 

Branco 55,59% 50,51% 

Pardo 33,53% 37,64% 

Negro 7,65% 8,55% 

Amarelo 2,64% 2,60% 

Índio 0,59% 0,69% 

Fonte: Dados da Prova Brasil 2007. 

Elaboração Própria. 
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A Tabela 8 relaciona a estratifica professores por raça, podemos observar que há 

uma predominância de professores da raça branca contra todas as outras e esta proporção é 

menor quando se faz um corte apenas para a 4ª série. 

Ao longo desta análise percebe-se que algumas variáveis estariam viesando a 

análise sobre a diferenciação das notas vis a vis sexo e raça, tanto dos alunos como dos 

professores. Estas variáveis estão atreladas, de certo modo, as características socioeconômicas 

e, além disso, indicando também diferenciais de produtividade entre os professores, isto é, 

professores com mais escolaridade tendem a ser mais produtivos, com isso, se os professores 

brancos possuem mais escolaridade, por um mero efeito da escolaridade e não de raça, terão 

maior proficiência média dos seus alunos, quando comparados com os seus colegas de 

profissão de outras raças. 

Nota-se que, apesar de serem introduzidas mais variáveis de controle mitigando os 

possíveis efeitos destas nos coeficientes das variáveis de raça e gênero do modelo anterior, os 

sinais e em grande parte a magnitude dos coeficientes permanecem indicando o mesmo 

sentido para as variáveis categóricas de raça e gênero dos alunos e professores. 

Tal fato corrobora toda a discussão acima, indicando sim que os hiatos entre 

rendimento dos alunos e professores perpassam por questões mais amplas do que apenas 

diferenças socioeconômicas, e sim pela questão da identificação e discriminação. Sendo que a 

primeira, é algo notório, pois como foi visto na parte dos professores há grupos étnicos e 

gêneros sub-representados, o que reduz a média do rendimento dos que estão com excesso de 

representatividade, como é o caso, principalmente, do gênero feminino, e essa pode ser a 

explicação dessa diferenciação entre as produtividades não só dos professores, mas também 

do rendimento dos seus respectivos alunos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Após uma análise sobre os fatores de raça e gênero e seus efeitos sobre o 

aproveitamento dos alunos, e por extensão sobre a qualidade do ensino brasileiro, chegou-se a 

conclusões que corroboram algumas hipóteses levantadas por autores anteriormente 

mencionados. 

Os argumentos que somam aos resultados da dissertação, sobre a questão do 

gênero do professor e do diretor com relação aos seus efeitos sobre as notas dos alunos estão 

citados abaixo. 

O fato de que o fenótipo masculino (ativo) e o feminino (passivo) possui 

veracidade empírica corroborada pelos resultados acima é uma conclusão também encontrada 

por Sternglanz e Lyber- Ficek (1977). 

Hipoteticamente, professores do sexo masculino são mais bem avaliados do que 

os do sexo feminino, analisando-se este fato em parte como uma regra social geral de 

valorização do homem sobre a mulher, tese discutida por Harris (1975). 

Estudantes avaliam diferentemente comportamentos semelhantes apenas pela 

diferença de sexo, ou seja, o mesmo comportamento pode ser avaliado de forma diferente 

apenas pela condição do gênero. Este fato foi analisado por Basow (1987), Basow e 

Distenfeld (1985), Kierstead et al. (1988) e Statham, Richardson e Cook (1991). 

A avaliação dos estudantes homens pode refletir um relativo desconforto ou 

mesmo um desagrado em relação a professoras, ou pelo padrão feminino de comportamento, 

e/ ou passarem a ter preferência por professores que são relativamente mais imponentes em 

sala de aula, ou seja, que exercem maior controle sobre seus alunos, e sobre a estrutura 

cognitiva dos mesmos. Discutido por Kramarae e Treichler (1990) e Winocur et al. (1989). 

Todos os argumentos acima relacionam uma justificativa para o padrão 

encontrado em todos os estudos acima, que consiste no hiato de produtividade entre os 

gêneros dos profissionais ligados à educação, o que também foi encontrado nesta dissertação. 

Além da discussão sobre o gênero dos professores e alunos, temos em vista uma diferença 

significativa do ponto de vista estatístico entre a administração das escolas entre os sexos, 

como mostra a relação das variáveis de controle dos diretores do modelo. 
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A hipótese da identificação do aluno para com o professor pode dar sustentação à 

diferença entre as notas dos alunos vis a vis gênero e raça. Além disso, sobre a questão da 

diferença entre a produtividade dos professores de matemática, o gênero masculino pode levar 

vantagem pelos fatores da ansiedade da matemática e por fatores sociais que fazem com que a 

proporção de mulheres nas áreas voltadas às ciências exatas seja bem menor do que a de 

homens. 

Adentrando na discussão do fenótipo dos professores e alunos, em Dee (2007) 

observa-se que efetuando uma comparação entre alunos de raças diferentes, mas que 

componham uma mesma turma, e esmiuçando os dados pela raça dos professores, alguns dos 

estudantes possuem melhores performances quando ensinados por professores da mesma raça, 

mas os efeitos entre as raças ainda continuam significativos, pois mesmo com professores de 

outros fenótipos, os alunos brancos podem possuir uma vantagem contra todos os outros 

tipos. 

Além disso, o modelo aonde é feito um trabalho de separar os efeitos das raças 

entre os professores, suporta a hipótese convencional que ao aumentar a diversidade racial 

entre os professores pode gerar um significativo aumento no rendimento dos estudantes das 

minorias raciais. 

Contudo existem alguns trabalhos que corroboram essa teoria, como Dee (2001) 

que efetua um trabalho análogo para as escolas do Tennessee. E como ele conclui em seu 

estudo, há evidencias de que uma política para melhorar o rendimento dos alunos seria o de 

segregar as turmas em raças para, a partir daí, escolher os professores que se enquadram em 

cada fenótipo melhorando o rendimento dos alunos, uma vez que devido à identificação há 

uma melhora no desempenho dos alunos nas provas. 

Porém tal recomendação pode ser criticada não somente por questões éticas, mas 

também por ignorar a possibilidade de políticas que informem melhor o porquê da interação 

entre alunos e professores de raças diferentes é importante para o resultado final dos alunos. 

Uma interpretação mais apropriada dos resultados aqui encontrados seria a de que 

há ainda a necessidade de um melhor entendimento da razão pela qual a interação racial entre 

professores e alunos promove notas menores de forma estatisticamente relevante. 

Os resultados encontrados no presente trabalho apresentam apenas algumas pistas 

provocativas de que as interações raciais envolvem complexos efeitos estruturais, os quais 



34 

 

interagem das mais diversas maneiras com outros estudantes, professores, nas salas de aulas, e 

nos próprios diretores, e administradores escolares. 
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