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Resumo 

O trabalho doméstico infantil emerge como importante fonte de trabalho infantil, e como tal, 

possui efeitos nocivos no crescimento e desenvolvimento de crianças. Assim, esse artigo se 

propõe a lançar luz no efeito do tempo despendido no trabalho doméstico infantil sobre o 

desempenho escolar, dos alunos do 5º do ensino fundamental. Para isso, foi utilizado um 

modelo Logit Ordenado, com dados do SAEB do ano de 2019. Os resultados demonstram que 

crianças que trabalham no máximo duas horas em dias de aula, possuem maior probabilidade 

de alcançar a categoria de proficiência adequada em língua portuguesa sugerindo que o 

trabalho doméstico por poucas horas semanais seria benéfico do ponto de vista do 

desenvolvimento do senso de responsabilidade da criança sem comprometer sua 

disponibilidade de tempo para as atividades escolares. Por outro lado, despender mais de duas 

horas por dia de aula no trabalho doméstico tem efeito inverso no rendimento escolar 

revelando um trade off entre tempo para o trabalho doméstico e tempo de estudo para 

acúmulo de capital humano. Além disso, ter reprovado ou abandonado a escola e residir nas 

regiões Norte e Nordeste, comparadas à região Centro-Oeste, também reduz a probabilidade 

de aumentar o desempenho acadêmico. Esses resultados levantam importantes pontos a serem 

observados no planejamento e na condução de políticas públicas voltadas tanto para a 

erradicação do trabalho infantil quanto pertinentes à educação. 

Palavras-chave: trabalho doméstico infantil; desempenho escolar; Logit Ordenado. 

Abstract 

Child domestic work emerges as an important source of child labor, and as such, has harmful 

effects on children's growth and development. Thus, this article intends to shed light on the 

effect of the time spent in child domestic work on the school performance of students in the 

5th grade of elementary school. For this, a Logit Ordered model was used, with data from the 

SAEB for the year 2019. The results show that children who work a maximum of two hours 

on school days are more likely to reach the category of adequate proficiency in Portuguese, 

suggesting that housework for a few hours a week would be beneficial from the point of view 

of developing the child's sense of responsibility without compromising their availability of 

time for school activities. On the other hand, spending more than two hours of school days on 

housework has an inverse effect on school performance, revealing a trade-off between 

housework time and study time for human capital accumulation. In addition, having failed or 

dropped out of school and living in the North and Northeast regions also reduces the 

likelihood of increasing academic performance. These results raise important points to be 

observed in planning and conducting public policies aimed at both the eradication of child 

labor and pertinent to education. 
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1. Introdução  

 O trabalho infantil tem muitas faces e, quando analisado, é usual que seja relacionado 

à visualização de crianças vulneráveis socioeconomicamente, trabalhando em condições 

precárias e insalubres. No entanto, apenas uma parcela das crianças trabalhadoras está 

envolvida no mercado, e muitas delas tendem a exercer atividades laborais em formas mais 

ocultas de trabalho infantil, como as atividades domésticas (WEBBINK et. al, 2012). 

 Formalmente, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) define o trabalho 

infantil como qualquer atividade diferente de estudar ou brincar, seja ela remunerada ou não 

remunerada, realizada por uma pessoa menor de 15 anos (14, em alguns países). Entretanto, 

em que pesem os amplos estudos discutindo as consequências danosas e complexas do 

trabalho infantil na composição das relações sociais e cognitivas das crianças e adolescentes, 

os dados indicam que este é, ainda, um problema de largo espectro e difícil superação.  

De acordo com dados oficiais da OIT (2021), no mundo, o número de crianças 

trabalhadoras chegou, em 2020, a quase 180 milhões, 8,2 milhões a mais do que no último 

levantamento, realizado em 2016.  Este é, de fato, um dado preocupante, não apenas pelos 

valores absolutos, mas porque foi o primeiro momento, em mais de 20 anos, em que se 

percebeu a reversão da tendência de queda em tais indicadores sociais. Desse contingente, 

cerca de 79 milhões de crianças atuavam em atividades de risco (6 milhões a mais do que em 

2016) e pouco mais da metade são muito jovens, e possuem entre 5 e 11 anos de idade. O 

relatório de 2021 não destaca o Brasil em particular, mas os dados oficiais indicam que, em 

2016, o trabalho infantil atingiu, no país, 2,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos. 

Nesse grupo de crianças trabalhadoras, observa-se a prevalência de meninos, 

indicando, segundo inferência da própria Organização, uma possível subnotificação do 

trabalho infantil entre as meninas, principalmente com relação ao trabalho doméstico infantil. 

Todavia, quando as tarefas domésticas realizadas por pelo menos 21 horas por semana são 

levadas em consideração, a diferença de gênero no trabalho infantil diminui. 

 Dentre os problemas associados ao trabalho infantil, as consequências nocivas do 

trabalho na vida escolar da criança são bastante reconhecidas na literatura. Frequentemente 

elas estão relacionadas com a dificuldade de acesso à escola, em virtude das longas jornadas, 

redução da permanência e da frequência escolares, altos índices de evasão, baixo nível de 

rendimento e distorção idade-série, muitas vezes alimentando o ciclo intergeracional da 

pobreza (CUSTÓDIO; VERONESE, 2009; CASSIONATO; KERN, 2020).  

 Dentro do universo do trabalho infantil, o trabalho doméstico não é parte desprezível. 

Ajudar nas tarefas domésticas é componente integrante da vida das crianças em muitos 

lugares do mundo e uma forma visivelmente comum de trabalho fornecida por crianças 

(ZELIZER 1998; EDMONDS, 2008).  Dessa forma, o trabalho feito em casa muitas vezes 

não é incluído nas estatísticas de emprego, de maneira que não há um conhecimento restrito 

sobre as crianças que executam essas tarefas, nem das relações derivadas do tempo destinado 

a essas atividades, em detrimento do estudo. Além disso, observa-se que a maioria das 

pesquisas realizadas relaciona trabalho infantil não doméstico ao rendimento escolar, havendo 

ainda poucas reflexões sobre essa lacuna de investigação (KASSOUF, 2007; PUTNICK; 

BORNSTEIN, 2015).  

 É nesse espaço analítico que se desenvolve essa pesquisa, que se justifica, além da 

própria relevância do tema, pela ausência de estudos sobre o efeito do trabalho doméstico não 

remunerado – pois é feito no próprio domicílio – no aproveitamento escolar das crianças 

trabalhadoras. Considerando que, muitas vezes existe um padrão de substituição entre o 
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mercado e o trabalho doméstico
5
, há um trade off entre tempo para o trabalho doméstico e 

tempo de estudo para acúmulo de capital humano. 

 Nessa seara, a partir do entendimento de que capital humano é o acúmulo de 

habilidades e conhecimentos de um indivíduo na sociedade, a educação seria o principal 

insumo para esses. Porém, usar a média de anos de escolaridade como medida de educação 

pressupõe, implicitamente, que um ano de escolaridade proporciona o mesmo aumento em 

conhecimentos e habilidades, independentemente do sistema educacional. Assim, para 

mensurar a qualidade da educação, que depende de fatores externos e internos à escola, os 

testes de proficiência serão utilizados como proxy do capital humano. (HANUSHEK; 

KIMKO 2000, HANUSHEK; WOESSMAN, 2012; HANUSHEK, 2013, BURGESS, 2016; 

BALART et al., 2018; KROTH; GONÇALVES, 2019. 

 Nesse contexto, o objetivo geral desse artigo é avaliar o efeito do tempo despendido 

no trabalho doméstico sobre as notas de proficiência em português, como medida do 

desempenho escolar, dos alunos do 5º do ensino fundamental. Para isso, será feito um logit 

ordenado, onde poderá ser observado o efeito nas escalas de proficiência, utilizando os dados 

do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para o ano de 2019. Portanto, espera-se 

que o aumento de horas despendidas no trabalho doméstico impacte de maneira negativa o 

desempenho escolar dos alunos, pois o tempo destinado ao trabalho doméstico reduz, 

relativamente, o tempo de dedicação para atividades escolares. 

 Além das análises mais gerais, optou-se por segmentar regionalmente as análises, 

considerando que o espaço territorial brasileiro comporta, entre regiões, significativas 

diferenças socioeconômicas e culturais
6
, que impactam, de maneira diversa, sobre as decisões 

familiares relacionadas ao trabalho infantil. Isso ocorre não apenas pelo reconhecimento das 

relações existentes entre o rendimento dos domicílios e a propensão ao trabalho infantil, mas 

aspectos como prevalência de gênero, raça, percentual de relevância das atividades agrárias, 

escolaridade média da família, entre outros aspectos menos objetivos. 

 Esse trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo essa introdução. A segunda 

parte mostra a revisão de literatura empírica e teórica sobre o tema. O percurso metodológico 

é apresentado na seção 3 e, por fim, a quarta seção apresenta os resultados e discussões do 

tema estudado. A elas seguem-se as considerações finais e referências utilizadas. 

2. Os desafios da análise econômica sobre as consequências do trabalho infantil 

 

2.1. Importância dos modelos de alocação de tempo nas análises sobre trabalho 

doméstico infantil não remunerado 

 Os modelos de alocação do tempo, que abordam as decisões familiares quanto à 

alocação do tempo de seus membros, são a base do arcabouço teórico para a compreensão dos 

mecanismos que podem determinar o trabalho doméstico infantil não remunerado. De fato, 

essa não é uma reflexão nova, mas que vem ganhando cada vez mais espaço, sobretudo pelas 

modificações na dinâmica e composição familiares.   

 Um dos primeiros autores a formalizar essa relação foi Becker (1965), para o qual o 

tempo é dividido entre lazer, trabalho e escola e a unidade familiar maximiza sua utilidade a 

partir do consumo de serviços, lazer e de bens. Além disso, na sua modelagem, o indivíduo 

                                                 
5
 Tome-se como exemplo a situação hipotética de uma mãe, pai ou responsável, que deixa o domicílio para 

trabalhar para um empregador local, e uma criança precisa assumir muitas funções domésticas, como coletar 

lenha e água, cuidar de animais, preparar alimentos e refeições ou cuidar de membros da família, normalmente 

idosos ou crianças menores. 
6
 Nesse sentido, interessante levantamento pode ser encontrado no site da ONG Criança Livre do Trabalho 

Infantil, disponível no endereço https://livredetrabalhoinfantil.org.br/conteudos-formativos/mapa-do-trabalho-

infantil/. 
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sempre deseja o maior número de bens que possa conseguir e o lazer é preferível ao trabalho, 

porém essa dinâmica é afetada pela limitação de tempo e recursos. Então, as decisões das 

famílias sobre o trabalho infantil são influenciadas pela renda, incerteza e retornos relativos 

ao trabalho e à educação (DAMMER et. al, 2018). 

 Os regimes de troca são criados para equilibrar o desejo por consumo com a limitação 

da renda, pois o tempo gasto em uma atividade representa menos tempo disponível em outra. 

Dessa forma, os indivíduos escolhem trabalhar, ainda que lazer seja preferível a trabalho, já 

que o lazer implica menos recurso para consumir bens (BECKER, 1965; KASSOUF, 2007).  

 Nesse modelo a escola é vista como investimento, principalmente em capital humano, 

com custos no momento atual e benefícios no futuro. Assim, já que a criança não trabalha e 

ainda possui custos escolares (material, transporte, uniforme), a troca se dá na quantidade de 

bens e benefícios que devem ser renunciados no presente com o ganho adicional obtido no 

futuro por meio do ganho de capital humano. Portanto, o tempo na escola e o trabalho infantil 

é função da alocação do tempo da família do domicilio em atividades diversas e o anseio por 

vantagens futuras advindas da educação (KASSOUF, 2007).   

 O trabalho doméstico infantil gera vantagens presentes na forma de economia de 

custos, uma vez que as atividades realizadas por essas crianças não são remuneradas, porém, 

por outro lado, há também custos por reduzir o tempo para lazer e, ou estudos. Dessa forma, 

os elementos que influenciam os benefícios do trabalho (salário) ou os custos (retornos à 

educação) também afetarão a decisão com relação ao trabalho infantil. Considerando as 

adaptações ao modelo de Becker feitas por Kassouf (2007) e Rosenzweig (1981), o modelo 

formal pressupõe que uma função utilidade (U), quase-côncava, diferenciável e estritamente 

crescente, será maximizada pela família. Essa é função dos bens comprados e consumidos 

(X), do tempo de lazer da criança (lch), do nível de escolaridade da criança (Sch) do tempo de 

lazer do pai (lfa) e da mãe (lmo). Isto é: 

𝑈 = 𝑈(𝑋, 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑐ℎ𝑙𝑚𝑜𝑙𝑓𝑎) (1) 

 Para efeitos de simplificação, será considerada uma família composta por mãe, pai e 

uma criança. Pressupõe-se que o nível de escolaridade da criança é uma função de tempo (tsch) 

e de bens (Xs). 

𝑆𝑐ℎ = 𝑠(𝑡𝑠𝑐ℎ; 𝑋𝑠)  (2) 

A restrição de renda total da família (F) é dada por:  

𝐹 = 𝑉 + 𝑇𝑚𝑜𝑊𝑚𝑜 + 𝑇𝑓𝑎𝑊𝑓𝑎 + 𝑇𝑐ℎ𝑊𝑐ℎ = 

= 𝑃𝑥𝑋 + 𝑊𝑚𝑜𝑙𝑚𝑜 + 𝑊𝑓𝑎𝑙𝑓𝑎 + 𝑃𝑠𝑋𝑠 + 𝑊𝑐ℎ(𝑙𝑐ℎ𝑡𝑠𝑐ℎ)  

 

(3) 

Em que V é a renda não-salarial; Tfa, Tmo, e Tch são o tempo total disponível do pai, da mãe, e 

da criança; Wmo, Wfa e Wch são os salários da mãe, do pai e da criança, e Px e Ps são os preços 

de X e Xs.  

 Da restrição de renda total, é possível se verificar que o rendimento total da criança é 

𝑊𝑐ℎ(𝑇𝑐ℎ − 𝑙𝑐ℎ − 𝑡𝑠𝑐ℎ). Os custos diretos da escolaridade são PsXs e o custo do tempo de 

escolaridade é Wch tsch.  

 As equações de demanda para as variáveis endógenas 𝑙𝑚𝑜 , 𝑙𝑓𝑎, 𝑙𝑐ℎ, 𝑡𝑠𝑐ℎ, 𝑋, 𝑋𝑠 em 

função das variáveis endógenas 𝑊𝑚𝑜𝑊𝑓𝑎, 𝑊𝑐ℎ, 𝑃𝑥, 𝑃𝑠, são geradas da maximização da 

utilidade:  

𝐷 = 𝑓𝐷(𝑊𝑚𝑜𝑊𝑓𝑎, 𝑊𝑐ℎ, 𝑃𝑥 , 𝑃𝑠, 𝑉)  (4) 
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 Usando como base as formas reduzidas das equações de demanda, torna-se possível 

avaliar o efeito de uma variável exógena sobre as endógenas. Observando-se, por exemplo, 

uma mudança no salário da criança e da mãe, têm-se que os efeitos preço e renda sobre o 

tempo de trabalho da criança e da mãe, será: 

𝜕𝑡𝑤𝑚𝑜

𝜕𝑊𝑚𝑜
=

𝜕𝑙𝑚𝑜

𝜕𝑤𝑚𝑜
|

𝑢=𝑢
− 𝑡𝑤𝑚𝑜

𝜕𝑙𝑚𝑜

𝜕𝐹
   (5) 

 

𝜕𝑡𝑤𝑚𝑜

𝜕𝑊𝑐ℎ
=

𝜕𝑡

𝜕𝑤
 

𝜕𝑙𝑚𝑜

𝜕𝑤𝑐ℎ
|

𝑢=𝑢
− 𝑡𝑤𝑐ℎ

𝜕𝑙𝑚𝑜

𝜕𝐹
  (6) 

 

𝜕𝑡𝑐ℎ

𝜕𝑊𝑚𝑜
=

𝜕(𝑙𝑐ℎ+𝑡𝑠𝑐ℎ)

𝜕𝑤𝑚𝑜
|

𝑢=�̅�
+ 𝑡𝑤𝑚𝑜

𝜕𝑙𝑐ℎ

𝜕𝐹
  (7) 

  
𝜕𝑡𝑐ℎ

𝜕𝑊𝑐ℎ
=

𝜕(𝑙𝑐ℎ+𝑡𝑠𝑐ℎ)

𝜕𝑤𝑐ℎ
|

𝑢=�̅�
+ 𝑡𝑤𝑐ℎ

𝜕𝑙𝑤𝑐ℎ

𝜕𝐹
  (8) 

 O primeiro termo das equações (5), (6), (7) e (8), possui sinal positivo, como podemos 

notar. Além disso, a condição de simetria garante que os primeiros termos das equações (6) e 

(7) devem ser iguais. Essa simetria revela que mantido constante o nível de utilidade, uma 

mudança no salário da criança terá efeito sobre o tempo de trabalho da mãe de mesma 

intensidade de uma mudança no trabalho da mãe sobre o tempo da criança. Ou seja, uma 

variação exógena na conjuntura do mercado de trabalho de mulheres adultas pode causar 

importantes efeitos no emprego e no tempo dispendido para o trabalho doméstico das 

crianças.  

 Dessa forma, o tempo de trabalho da criança pode ser alocado para escola, atividades 

domiciliares, trabalho ou lazer. Essa alocação do tempo das crianças pela família depende da 

capacidade de produção dos pais e da criança no mercado de trabalho e no domicílio e 

também no grau de substituição da força de trabalho entre as crianças e seus pais. Se por um 

lado, os trabalhos domésticos realizados pelas crianças favorecem a entrada no mercado de 

trabalho de mães e irmãos mais velhos, por outro, o trabalho de mercado exercido por 

crianças aumenta a renda familiar (KASSOUF, 2007). 

2.1.1. Formação de Capital Humano e medidas de desempenho escolar 

A partir das relações estabelecidas entre a presença de atividade laboral infantil e as 

perdas previstas na sua formação sociocognitiva, que irão impactar negativamente a 

composição do capital humano, importa refletir sobre quais indicadores tornam-se capazes de 

medir adequadamente essa realidade. Em outras palavras, em que pese a percepção de que o 

trabalho infantil, ao utilizar tempo que deveria ser destinado à formação social e acadêmica, 

subverte parte das capacidades a serem desenvolvidas, como estabelecer-se, adequadamente, 

inferências a esse respeito. 

Nesse sentido, as provas de proficiência, em variados modelos e perfis, têm-se 

mostrado boas proxies e são utilizadas com regularidade em diferentes estudos sobre o tema. 

No caso brasileiro, prevalece a utilização dos resultados do Sistema de Avaliação de 

Educação Básica (SAEB). O Sistema foi aplicado pela primeira vez em 1990 e, em 2005, foi 

reestruturado de maneira a compor um sistema mais amplo, composto pela Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC), que é mais conhecida como Prova Brasil. O uso de ambas (ou de uma delas, a 

depender da análise pretendida) tem favorecido uma série de recortes analíticos, em distintas 

perspectivas relacionadas à Economia da Educação. 
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No presente estudo, optou-se pelos resultados do SAEB mais recentes, de 2019, como 

forma de agregar informação de qualidade às análises já realizadas. A opção pela verificação 

das relações entre o tempo destinado ao trabalho doméstico não remunerado e o desempenho 

escolar busca aferir informações sobre os aspectos menos visibilizados do trabalho infantil, 

ampliando o horizonte de reflexão e estimulando estudos mais particularizados.  

2.2. Consequências do trabalho infantil: análises e evidências empíricas. 

 Apesar de ser um tema bastante discutido em diferentes áreas do conhecimento, não 

existe uma definição universalmente aceita de trabalho infantil, assim como não há um único 

motivo que interfere na decisão de alocação do tempo das crianças. A literatura, 

tradicionalmente, se refere ao trabalho infantil como o tempo gasto em atividades que são de 

alguma forma prejudiciais para a criança (KASSOUF, 2007; CEPAL, 2020; ILO 2019; 

CUSTODIO; VERONESE, 2017).  

 Nesse sentido, é importante ser preciso sobre o que significa o termo prejudicial. Uma 

possível interpretação dessas perdas estaria associada ao fato de que o trabalho acarreta um 

custo de oportunidade em termos de outras atividades que podem ser benéficas para a criança 

ou para o seu desenvolvimento sociocognitivo no ambiente escolar. Na medida em que não há 

saciedade no retorno ao tempo em atividades voltadas para o desenvolvimento infantil, como 

escola, estudo e lazer, sempre haverá um custo de oportunidade para o tempo gasto fora 

dessas atividades. Por decorrência, todo trabalho seria prejudicial sob esta interpretação. Uma 

segunda possibilidade, entretanto, é que ser prejudicial implica que o custo total em termos de 

futuro bem-estar infantil perdido é maior do que os ganhos positivos de bem-estar decorrentes 

da participação da criança na atividade. Dito de outra forma, prejudicial pode ser entendido 

como a atividade em que a criança ficaria melhor se não participasse dela (EDMONDS, 

2008).  

 Essa reflexão, em que pese trazer consigo algum grau de polêmica, é importante, 

porque a ajuda que as crianças oferecem às suas famílias não se limita ao mercado de trabalho 

- a maioria das crianças também desempenha tarefas domésticas dentro de sua própria casa. 

Muitas vezes, essa ajuda é na agricultura ou na prestação de serviços domésticos que liberam 

o adulto para atividades de geração de renda. Além disso, o trabalho doméstico é pelo menos 

tão provável quanto o trabalho no mercado de compensar com a escolaridade (EDMONDS; 

PAVCNIK, 2005).  

Como exemplo, cite-se o trabalho de Levison, Moe e Knaul (2001), usando dados da 

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), estimaram os determinantes de estudar ou 

trabalhar, fazer as duas coisas ou não fazer nada para jovens de 12 a 17 anos na área urbana 

do México. Por trabalho infantil, as autoras incluem tanto o emprego da força de trabalho 

quanto o trabalho doméstico, em contraste com a definição tradicional de emprego baseado no 

mercado. Os resultados deste estudo demonstram que a definição tradicional de trabalho 

mascara o grau em que as responsabilidades domésticas das meninas mexicanas interferem 

em sua educação. Ainda foi encontrado que a presença de crianças muito pequenas (de 0 ± 9 

anos) na casa, diminui consistentemente a probabilidade de um jovem elevar sua escolaridade, 

sugerindo que crianças pequenas que precisem de supervisão e cuidados constantes geram 

trabalho doméstico para as crianças e adolescentes mais velhos. 

 Usando métodos empíricos, Shafiq (2007) examinou as decisões sobre educação 

familiar e trabalho doméstico infantil na zona rural de Bangladesh. Os resultados sugerem que 

pobreza e baixa escolaridade dos pais estão associadas a menor escolaridade e maior trabalho 

infantil, no mercado e também doméstico. 

 Mehrotra e Biggeri (2010) investigaram crianças que trabalhavam em serviços 

domésticos contrapondo Indonésia e Paquistão. De acordo com os autores, o nível do trabalho 
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infantil na Indonésia é menor do que no Paquistão. É sugerido que as principais causas dessa 

diferença estão no nível de pobreza e no nível de educação dos pais.  

 Assaad et. al (2010), por sua vez, investigaram o efeito do trabalho doméstico das 

meninas em sua frequência escolar, por meio de uma abordagem probit bivariada modificada 

para estimar o efeito do trabalho na escolaridade. Os resultados evidenciam que a carga 

substancial do trabalho doméstico das meninas leva a taxas mais baixas de frequência escolar. 

E também reduzem a escolaridade por meio da não entrada e da evasão. 

 Kamga (2011) examina as ligações entre as horas de trabalho infantil e o desempenho 

escolar de 11.391 crianças com idades entre 5 e 17 anos em Camarões, com base na Pesquisa 

Nacional de Domicílios. Foi usado um modelo probit bivariado para selecionar apenas as 

crianças que trabalham e frequentam a escola e o desempenho escolar das crianças foi 

estimado por meio de um modelo tobit com duplo truncamento. A principal constatação da 

análise econométrica é que as primeiras horas de trabalho infantil têm um efeito negativo no 

desempenho escolar e que o nível educacional do chefe da família melhora significativamente 

o desempenho da criança na escola e diminui a probabilidade de trabalho infantil e a 

intensidade do trabalho 

 No Peru, de acordo com Levison (2012), o trabalho doméstico é o principal empecilho 

à escolaridade de meninas adolescentes no Peru. Os resultados encontrados pelas autoras 

sugerem que as meninas em melhores condições de vida com mães mais escolarizadas gastam 

menos horas em tarefas domésticas e mais horas na escola. Meninas com mais irmãos em 

idade pré-escolar ou mais adolescentes ou homens adultos na casa fazem mais tarefas e 

passam menos tempo na escola. Esse efeito nas tarefas domésticas pode ser compensado pela 

presença de outras meninas e mulheres com quem elas presumivelmente dividem as tarefas 

domésticas.  

 No Brasil, Kassouf (1999) foi um dos primeiros trabalhos amplos sobre o tema no 

Brasil. A autora, a partir de uma série de levantamentos e reflexões, traz ponderações 

importantes para o contexto do tema e expõe a situação brasileira como de gravidade. A este 

estudo, seguiram-se outros da mesma autora, a exemplo de Kassouf (2007), Kassouf e Santos 

(2010) e Kassouf (2015), sendo este último estudo uma análise dos condicionantes da queda 

das estatísticas sobre o tema, tendência esta modificada, como citado, no último levantamento 

de 2020. 

 Ferro (2003) realiza um estudo sobre os efeitos do programa Bolsa Escola sobre o 

trabalho infantil. O estudo conclui pela validade do programa em reduzir as horas de trabalho 

das crianças, mas não conseguiu ser conclusivo acerca dos efeitos sobre a decisão da família 

em manter ou não a criança em regime de trabalho.  

Kruger (2006), a partir de dados de áreas cafeeiras no Brasil, encontrou que, em áreas 

de produção de café do Brasil, o trabalho infantil, incluindo o trabalho doméstico, dos 

meninos e meninas, aumentou durante os períodos de elevação temporários na atividade 

econômica local, impulsionados por choques positivos na produção de café; e que o efeito 

sobre a matrícula escolar é negativo. 

 De Graff, Ferro e Levinson (2014) realizam um estudo segmentar, tendo por objetivo 

avaliar o envolvimento das crianças no trabalho arriscado da força de trabalho, com base em 

evidências quantitativas de dados da PNAD. As autoras concluem que as crianças brasileiras 

envolvidas em ocupações de maior risco têm menos chance de serem matriculadas na escola, 

mesmo se comparadas a outras crianças trabalhadoras, e maior probabilidade de jornadas 

maiores. 

 Particularmente, sobre os aspectos relacionados ao trabalho não remunerado, destaca-

se o estudo desenvolvido por Kassouf, Tiberti e Garcias (2020), que utilizaram as bases de 

dados da Prova Brasil de 2007/2011, 2009/2013, 2011/2015 e 2013/2017. Os resultados da 

pesquisa indicaram que trabalho realizado pelas crianças, seja no domicílio, seja no mercado 
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de trabalho, era prejudicial ao seu desempenho escolar. Seguindo esta mesma lógica, a 

presente pesquisa busca analisar os efeitos exclusivamente dos trabalhos domésticos não 

remunerados, utilizando a base de dados mais recente do SAEB, de 2019, tendo por análise os 

resultados da proficiência em língua portuguesa. 

3. Metodologia 

 Tendo em vista que a análise deste estudo faz uso de uma variável dependente 

qualitativa, o método econométrico utilizado encontra-se dentro do arcabouço dos modelos de 

probabilidade, mais especificamente no modelo de regressão logística ordenado, dada a 

característica de ordenação da escala de proficiência em língua portuguesa. Neste sentido, a 

seção metodológica está dividida em duas partes. A primeira subseção discorre sobre os 

microdados do SAEB e as variáveis que compõem o modelo, e a segunda subseção trata do 

modelo logit ordenado. 

3.1. Base de dados e variáveis 

 Nesse artigo foram utilizados os microdados do Sistema de Avaliação de Educação 

Básica (SAEB) mais recentes, do ano de 2019, realizado e divulgado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esse é composto por duas 

avaliações, quais sejam: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB).  

 A Anresc é aplicada em escolas públicas urbanas e rurais que tenham no mínimo 20 

estudantes matriculados no quinto e no nono anos do ensino fundamental, já a Aneb avalia as 

redes pública e particular de ensino e abrange o terceiro ano do ensino médio. Em ambas as 

avaliações há questionários para alunos, diretores e professores responderem. Os alunos 

também respondem aos testes de proficiência em matemática e língua portuguesa.  

 Foram utilizadas as informações dos alunos do 5º do ensino fundamental e seus 

respectivos professores e diretores. A variável dependente será a escala de proficiência em 

língua portuguesa. As notas obtidas são agrupadas em dez escalas de proficiência, mas, para 

efeito de simplificação, foi reduzido para apenas três, quais sejam: Insuficiente – alunos com 

baixa proficiência, com pontuação variando de zero a 200; Básico – alunos com proficiência 

média, com pontuação entre 200 e 275 e Adequado – alunos com proficiência apropriada, 

com pontuação superior a 275. Esta divisão é baseada na descrição de cada escala do SAEB. 

No que tange às variáveis que influenciam o desempenho escolar, para além do 

trabalho infantil, a literatura indica que fatores relacionados à escola, como sua infraestrutura, 

características dos professores, financiamento público e políticas associadas a ela, tem um 

papel secundário se comparado à habilidade cognitiva e às condições familiares e 

socioeconômicas, que se mostram mais importantes. (FRANCO; MENEZES-FILHO, 2017; 

BARROS et al., 2001; KROTH; GONÇALVES, 2019; DIAZ, 2012). A fim de controlar as 

características observáveis, foram incluídas algumas variáveis em nível de escola, aluno e 

background familiar. O Quadro 1 descreve as variáveis independentes. 

3.2 Modelo Logit Ordenado  

Partindo do interesse de entender a relação entre o tempo despendido no trabalho 

doméstico e o desempenho do aluno, analisou-se, nesse trabalho, o comportamento das 

variáveis no modelo de regressão do tipo logit ordenado, uma vez que a variável dependente a 

ser analisada é a escala de proficiência em língua portuguesa dos alunos do 5º ano do ensino 

fundamental, uma medida para o acúmulo de capital humano. Para casos como este, em que a 
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variável resposta segue uma ordenação, o modelo logit multinomial tende a falhar por não 

seguir a ordem natural da variável. 

Quadro 1- Descrição das variáveis independentes  

Variável Descrição  

trab_dom Tempo de trabalho doméstico 

Menos de 1 hora. 

Entre 1 e 2 horas. 

Mais de 2 horas. 

abandono Abandonou a escola alguma vez 1 = sim; 0 = caso contrário. 

reprovado Foi reprovado alguma vez 1 = sim; 0 = caso contrário. 

computador O estudante possui computador em casa 1 = sim; 0 = caso contrário. 

urbana Área censitária da escola 1 = urbana; 0 = caso contrário 

escolaridade_mae Maior Escolaridade da mãe 

Até o 5º ano do E.F. 

E. F. completo. 

E. M. completo. 

E. S. completo. 

incentivo_estud 
Recebe incentivo dos responsáveis para 

estudar 
1 = sim; 0 = caso contrário. 

sul A escola fica na região Sul 1 = sim; 0 = caso contrário. 

sudeste A escola fica na região Sudeste 1 = sim; 0 = caso contrário. 

norte A escola fica na região Norte 1 = sim; 0 = caso contrário. 

nordeste A escola fica na região Nordeste 1 = sim; 0 = caso contrário. 

centro-oeste A escola fica na região Centro-oeste 1 = sim; 0 = caso contrário. 

cor Cor do indivíduo 1 = branca; 0 = caso contrário. 

entrou_escola 
Idade do aluno quando começou os 

estudos 

Entrou na escola com 4 ou 5 

anos. 

Entrou na escola com 5 ou 6 

anos. 

Entrou na escola com 8 anos ou 

mais. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SAEB (2019). 

Assim, a variável dependente foi dividida em três categorias. A equação estimada pelo 

presente trabalho foi: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑒 + 𝛽2𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑𝑜𝑚𝑖+𝑢𝑖 (9) 

 

em que 𝑌𝑖𝑗, a variável dependente, refere-se à escala de proficiência j em língua portuguesa do 

aluno i; 𝛽0 é a constante; 𝑋𝑖𝑒 é o vetor de covariadas do aluno i na escola e, em que 𝛽1 

representa o seu coeficiente; 𝑡𝑒𝑚𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑏_𝑑𝑜𝑚𝑖 é a variável de interesse, do tempo despendido 

pelo educando em trabalho doméstico, onde 𝛽2 mede o efeito de interesse. Por fim, 𝑢𝑖 é o 

termo de erro aleatório. 

As categorias de resposta estão vinculadas à variável latente, 𝑌𝑖𝑗
*
, pelo modelo de 

medição, da seguinte forma: 

𝑌ij = {

1 → 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝜋0 = −∞ ≤ 𝑌𝑖𝑗
∗ < π1

2 → 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒 𝜋1 ≤ 𝑌𝑖𝑗
∗ < π2

3 → 𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝜋2 ≤ 𝑌𝑖𝑗
∗ < π3 = ∞

 

        

(10) 
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Ocorre que, quando a variável latente, 𝑌𝑖𝑗
*
, cruza um ponto de corte, a categoria 

observada muda. A probabilidade de 𝑦 =  𝑘 ser observado para os determinados valores das 

variáveis explicativas corresponde à região da distribuição onde 𝑌𝑖𝑗
* 
fica entre 𝜋𝑘−1 e 𝜋𝑘: 

𝑃(𝑦 = 𝑘 | 𝑥) = 𝑃(𝜋𝑘−1 ≤ 𝑦∗ ≤ 𝜋𝑘 | 𝑥) (11) 

Pode-se substituir 𝑦∗ por 𝑋𝑖𝛽 + 𝑢𝑖 na equação acima. Após algumas manipulações 

algébricas, chega-se a fórmula padrão para a probabilidade do modelo de regressão logística 

ordenado: 

𝑃(𝑦 = 𝑘 | 𝑥) = 𝐹(𝜋𝑘 − 𝑋𝑖𝛽 | 𝑥) − 𝐹(𝜋𝑘−1 − 𝑋𝑖𝛽 | 𝑥) (12) 

em que F é a função logística cumulativa para 𝑢𝑖 com 𝑉𝑎𝑟(𝑢) =
𝜋2

3
 .  

 De acordo com Long e Freese (2006), é preciso realizar o teste de Wald para as 

variáveis do modelo, individualmente e conjuntamente, a fim de verificar suas significâncias e 

se seus coeficientes não são estatisticamente iguais a zero.  

4. Resultados e discussão  

 A amostra desse estudo compreende os 26 estados e o Distrito Federal para o ano de 

2019. Neste trabalho, associou-se a qualidade do capital humano às notas dos alunos 

avaliados pelas provas de português do SAEB. A amostra para o 5º ano do ensino 

fundamental fo i  de  1.486.703 alunos participantes. A ideia central, como indicado, é aferir 

os efeitos do trabalho doméstico não remunerado sobre o desempenho de crianças 

trabalhadoras. 

 A Tabela 1 mostra um resumo das estatísticas descritivas para as variáveis utilizadas 

na análise empírica, sintetizando as informações sobre a média, desvio padrão e os valores 

mínimo e máximo das observações, sendo todas as variáveis com 1.486.703 observações.  

Percebe-se que 45% dos alunos despendem menos de uma hora em trabalho doméstico, 

enquanto 19% e 13% empregam, respectivamente, entre uma e duas horas e mais de duas 

horas nesses afazeres. Isso pode significar uma diferença considerável no seu desempenho 

escolar. Também se verifica que a maioria dos alunos está na região nordeste, na zona urbana, 

possui um computador em casa e entrou na escola mais cedo. 

As taxas de rendimento escolar de reprovação e abandono, representadas na Tabela 2, 

demonstram que 40% dos alunos, que já obtiveram pelo menos uma reprovação, destinam 

menos de uma hora ao trabalho doméstico. Já aqueles que despendem mais de duas horas ao 

trabalho doméstico apresentam uma taxa de 16%. Os números são semelhantes para as taxas 

de abandono. Surge a reflexão do por que 40% dos alunos que separam menos de uma hora 

do seu dia letivo para tarefas domésticas já abandonaram a escola pelo menos uma vez. É 

possível que estes alunos possam estar destinando seu tempo em outras atividades como jogos 

de vídeo game, lazer, brincadeiras ou até mesmo em trabalho fora de casa. 

A Tabela 3 mostra o percentual de alunos do 5º ano em cada categoria da escala de 

desempenho em português. Verifica-se que a maioria dos alunos dessa amostra encontra-se 

com um desempenho Básico. Somente 12% alcançaram um desempenho Adequado, o que 

nos diz que mais de 80% dos alunos estão abaixo da média esperada. 
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável  Média Desvio padrão Mín. Máx. 

Escala de português  1,764 0,656 1 3 

      

Tempo trabalho doméstico      

Menos de 1 hora  0,455 0,498 0 1 

Entre 1 e 2 horas  0,198 0,399 0 1 

Mais de 2 horas  0,132 0,338 0 1 

      

Reprovado  0,176 0,381 0 1 

Abandono  0,0654 0,247 0 1 

Incentivo a estudar   0,965 0,183 0 1 

Cor  0,281 0,449 0 1 

Computador  0,524 0,499 0 1 

      

Escolaridade da mãe      

5º ano completo  0,0621 0,241 0 1 

EF completo  0,0910 0,288 0 1 

EM completo  0,133 0,339 0 1 

ES completo  0,100 0,300 0 1 

      

Entrou na escola      

4 ou 5 anos  0,370 0,483 0 1 

6 ou 7 anos  0,184 0,387 0 1 

8 anos ou mais  0,0570 0,232 0 1 

      

Urbana  0,887 0,317 0 1 

NO  0,112 0,316 0 1 

NE  0,260 0,439 0 1 

SE  0,404 0,491 0 1 

SUL  0,139 0,346 0 1 
Fonte: Resultados da pesquisa.      

 

  

 

Tabela 2 – Taxas de reprovação e abandono relacionadas às horas em trabalho doméstico.  

Horas destinadas  

ao trabalho doméstico 
Reprovação Abandono 

 Frequência % Frequência % 

Nenhuma 66.075 25,2 23.925 24,6 

Menos de uma  105.414 40,2 39.581 40,7 

Entre uma e duas 47.918 18,4 18.274 18,8 

Mais de duas 42.448 16,2 15.474 15,9 

Total 261.855 100 97.254 100 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Tabela 3 – Percentual do desempenho dos alunos por categoria da escala de 

português. 

Escala de desempenho 

em português 
Frequência % 

Frequência 

Acumulada 

Insuficiente 536.494 36,09 36.09 

Básico 764.100 51,40 87.48 

Adequado 186.109 12,52 100 

Total 1.486.703 100  
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 Analisando a Tabela 4, pode-se relacionar o desempenho em língua portuguesa e as 

horas alocadas em trabalho doméstico. Somente 9% daqueles alunos que destinam mais de 

duas horas alcançam um desempenho adequado. Isso demonstra que o tempo gasto em tarefas 

domésticas pode estar atrapalhando a acumulação de capital humano desses indivíduos. 

Tabela 4 – Relação entre desempenho no teste de português do 5º ano e horas destinadas ao 

trabalho doméstico.  

Horas destinadas ao 

trabalho doméstico 

Escala de desempenho em português  

Insuficiente Básico Adequado  

 Frequência % Frequência % Frequência % Total 

Nenhuma 141.087 26,3 148.537 19,4 29.447 15,9 319.071 

Menos de uma  214.188 40,0 366.508 48,0 96.255 51,7 676.951 

Entre uma e duas 92.697 17,2 158.930 20,8 43.471 23,3 295.098 

Mais de duas 88.522 16,5 90.125 11,8 16.936 9,1 195.583 

Total 536.494 100 764.100 100 186.109 100 1.486.703 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

4.1. Relações entre o trabalho doméstico infantil e desempenho escolar 

 Os coeficientes foram estimados por um modelo logit ordenado e os resultados estão 

compilados na Tabela 5. O ajustamento do modelo foi verificado com os testes utilizando a 

estatística de Wald, e obteve-se como resultado que as variáveis são conjuntamente 

significativas, com probabilidade caudal de nulidade conjunta dos parâmetros igual a 0% para 

todos os modelos, conforme apresentado na Tabela 6.  

Observa-se que todos os coeficientes foram significativos a 1% e que as crianças que 

despendem mais de duas horas de trabalho doméstico em dias de aula reduzem a 

probabilidade de aumentar o seu desempenho acadêmico e alcançar os níveis de proficiência 

mais altos. Além disso, ter reprovado ou abandonado a escola e residir nas regiões Norte e 

Nordeste, comparadas à região base, Centro-Oeste, também reduz a probabilidade de 

melhorar a sua proficiência em português. Os valores dos coeficientes na Tabela 5 não podem 

ser interpretados como uma influência quantitativa sobre o rendimento escolar, uma vez que 

sua relação não é linear. Para realizar inferências das variáveis independentes sobre a 

dependente, foram calculados os efeitos marginais, que se encontram na Tabela 7. 

A Tabela 7 mostra a média do efeito marginal das variáveis para a categoria de 

proficiência “Adequada”. Analisando as informações, pode-se verificar que, ao despender 

menos de uma hora ou entre uma e duas horas para o trabalho doméstico em dias de aula, 

eleva a probabilidade de alcançar a categoria de proficiência adequada em língua portuguesa 

em 4% e 4,3%, respectivamente. Esse resultado pode significar que o trabalho doméstico por 

poucas horas semanais seria benéfico para que a criança desenvolva seu senso de 
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responsabilidade e disciplina sem comprometer sua disponibilidade de tempo para as 

atividades escolares. 

 Tabela 5 – Coeficientes estimados para as notas de português do 5º ano do EF em 2019. 

Variáveis Coeficiente Variáveis Coeficiente 

    

Trab_dom < 1 hora 0.399*** Reprovado -1.205*** 

 (0.00434)  (0.00463) 

Trab_dom entre 1 e 2 horas 0.432*** Abandono -0.276*** 

 (0.00514)  (0.00693) 

Trab_dom > 2 horas -0.0641*** Incentivo a estudar 0.503*** 

 (0.00581)  (0.00934) 

Escolaridade_mae - 5º ano 0.0320*** Cor 0.260*** 

 (0.00987)  (0.00375) 

Escolaridade_mae - 9º ano 0.192*** Computador_aluno 0.274*** 

 (0.00910)  (0.00347) 

Escolaridade_mae - EM 0.683*** Urbana 0.398*** 

 (0.00860)  (0.00555) 

Escolaridade_mae - ES 0.747*** Norte -0.447*** 

 (0.00905)  (0.00754) 

Entrou_escola 4 ou 5 anos 0.0280*** Nordeste -0.246*** 

 (0.00378)  (0.00665) 

Entrou_escola 6 ou 7 anos -0.154*** Sudeste 0.209*** 

 (0.00466)  (0.00618) 

Entrou_escola 8 ou mais -0.608*** Sul 0.271*** 

 (0.00763)  (0.00714) 

cut 1 0,719*** cut 2 3,524*** 

 (0,0144)  (0,0147) 

Observações 1.486.703   

Prob.> χ
2 

0,0000   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: Erros padrão entre parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Por outro lado, empregar mais de duas horas para o trabalho doméstico em dias de 

aula reduz a probabilidade de alcançar a categoria de proficiência adequada em língua 

portuguesa em 0,53%. Esse resultado corrobora com o encontrado no estudo de Bezerra 

(2016), no qual se verificou que o trabalho dos alunos do Brasil, mesmo que exercido no 

ambiente domiciliar, causa perda no rendimento escolar. Os estudos de Webbink et. al (2012) 

também mostraram que em 11 dos 16 países analisados, mais de um quarto das crianças 

passam de 15 horas por semana de trabalho doméstico, dificultando a matrícula e o 

desempenho educacional das crianças. 

A Tabela 7 permite ainda inferir que haver incentivo aos estudos por parte dos 

responsáveis, aumenta em 5,2% a probabilidade de alcançar a categoria de proficiência 

adequada em língua portuguesa. Veiga e Antunes (2005) endossam esse resultado afirmando 

que o envolvimento e o apoio parental contribuem para a autonomia do aluno na realização 
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das atividades acadêmicas e funcionam como um reforço positivo na realização e no 

sentimento de competência. 

Tabela 6 – Estatística de Wald e estatísticas de ajuste. 

Variáveis P-valor Variáveis P-valor 

Trab_dom < 1 hora 0.0001 Reprovado 0.0000 

Trab_dom entre 1 e 2 horas 0.0001 Abandono 0.0000 

Trab_dom > 2 horas 0.0001 Incentivo a estudar 0.0000 

Escolaridade_mae - 5º ano 0.0000 Cor 0.0000 

Escolaridade_mae - 9º ano 0.0000 Computador_aluno 0.0000 

Escolaridade_mae - EM 0.0000 Urbana 0.0000 

Escolaridade_mae - ES 0.0000 Norte 0.0000 

Entrou_escola 4 ou 5 anos 0.0000 Nordeste 0.0000 

Entrou_escola 6 ou 7 anos 0.0000 Sudeste 0.0000 

Entrou_escola 8 ou mais 0.0000 Sul 0.0000 

Outras Estatísticas    

Prob.> χ
2
 0,0000   

R² McFadden 0,068   

AIC 2687468,948   

BIC 2687652,129   

Count 0,575   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Observando a escolaridade da mãe, fica claro que quanto maior o nível de 

escolaridade, maior a probabilidade de se chegar à categoria de proficiência adequada em 

língua portuguesa. A probabilidade de se alcançar essa categoria aumenta em 8% se a mãe 

possui ensino superior. Ferreira e Barrera (2010) e Martins e Teixeira (2021) encontram 

resultados semelhantes ao analisar os efeitos do ambiente familiar na aprendizagem infantil. 

Bassetto (2019), ao analisar os dados para o Estado de São Paulo, também verificou que a 

mãe exerce papel determinante no desempenho educacional dos filhos e quanto maior a 

escolaridade da mãe, maior o aproveitamento escolar.  

5. Considerações finais 

 O objetivo desse artigo foi avaliar o efeito do tempo despendido no trabalho doméstico 

sobre as notas de proficiência em português, como medida do desempenho escolar, dos alunos 

do 5º ano do ensino fundamental. Para isso, foi feito um logit ordenado, onde pode ser 

observado o efeito nas escalas de proficiência, utilizando os dados do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica) para o ano de 2019. 

Os resultados esperados estão em consonância com a literatura (KASSOUF, 2007; 

KASSOUF; TIBERTI; GARCIAS, 2020; GRAFF; FERRO; LEVINSON, 2014). As 

estimativas dos parâmetros das variáveis de interesse foram significativas e revelaram um 

efeito negativo do aumento das horas destinadas ao trabalho doméstico infantil sobre o 

desempenho escolar. Ter reprovado ou abandonado a escola e residir nas regiões Norte e 

Nordeste, em relação à região Centro-Oeste, também reduz a probabilidade de aumentar o 

desempenho acadêmico. Por outro lado, incentivo aos estudos, ser branco, residir em área 

urbana e possuir computador em casa mostraram relação positiva sobre o rendimento escolar, 
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em conformidade com os resultados da literatura (FERRO, 2003; KRUGER, 2006; 

KASSOUF, 2015). 

 O estudo alerta para os danos que o trabalho doméstico pode causar ao desempenho 

escolar. Sugerindo-se a sua inclusão nas políticas de combate ao trabalho infantil, muitas 

vezes não contabilizado nas estatísticas sociais.  

 Fazem-se necessárias também políticas para a educação que fomentem melhorias na 

qualidade da educação oferecida, motivando não só as crianças, mas também os seus pais, 

incentivando-os a manterem seus filhos na escola. É importante a adoção também de políticas 

diferenciadas entre as regiões brasileiras, privilegiando as regiões com maior média de horas 

despendidas no trabalho doméstico. Neste processo para combater o trabalho infantil, é 

essencial que haja melhoria dos materiais educativos e continuidade dos programas sociais.  

Tabela 7 – Médias dos efeitos marginais da categoria de proficiência “Adequado”. 

Variáveis MEM Variáveis MEM 

    

Trab_dom < 1 hora 0,04*** Reprovado -0,125*** 

 (0,0004)  (0,0005) 

Trab_dom entre 1 e 2 horas 0,043*** Abandono -0,029*** 

 (0,0005)  (0,0007) 

Trab_dom > 2 horas -0,0053*** Incentivo a estudar 0,052*** 

 (0,0004)  (0,0009) 

Escolaridade_mae - 5º ano 0,003*** Cor 0,027*** 

 (0,0008)  (0,0003) 

Escolaridade_mae - 9º ano 0,017*** Computador_aluno 0,028*** 

 (0,0007)  (0,0003) 

Escolaridade_mae - EM 0,07*** Urbana 0,041*** 

 (0,0008)  (0,0005) 

Escolaridade_mae - ES 0,08*** Norte -0,047*** 

 (0,0009)  (0,0007) 

Entrou_escola 4 ou 5 anos 0,003*** Nordeste -0,25*** 

 (0,0004)  (0,0006) 

Entrou_escola 6 ou 7 anos -0,016*** Sudeste 0,022*** 

 (0,0004)  (0,0006) 

Entrou_escola 8 ou mais -0,053*** Sul 0,028*** 

 (0,0005)  (0,0007) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: Erros padrão entre parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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