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RESUMO 

 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 1992 a 2009, a taxa de 

escolarização de jovens de 15 a 17 anos elevou-se de 59,7% para 85,2%. Ou seja, o período 

de crescimento populacional brasileiro, juntamente com seu desenvolvimento social, 

acarretou no crescimento da população escolar. Estes valores crescentes só identificam a 

necessidade e a importância de um olhar mais acentuado para os professores. Com a crescente 

demanda por ensino básico, o papel dos professores passa a se tornar cada vez mais 

complexos, com mais cabeças para gerir e repassar seus ensinamentos. Tornou-se necessário a 

ampliação do quadro docente para ser possível o atendimento a toda a população escolar. 

Ainda mais importante que a ampliação do quadro docente, sua capacitação e qualificação 

também devem ser ampliadas, visto que, em um futuro não tão distante, a queda nas taxas de 

natalidade diminuirá a população de jovens em idade escolar no Brasil. Assim, a alta 

quantidade de professores não será mais relevante, e sim as suas qualidades e habilidades 

profissionais. Dito isto, o presente trabalho está voltado especificamente para os professores 

atuantes na rede básica de ensino no Brasil e suas características pessoais, profissionais e 

acadêmicas, e como essas características afetam o desempenho de seus alunos. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho é determinar o perfil de qualidade dos professores do 3º ano do ensino 

médio, que lecionam na rede pública estadual do Brasil, e qual a relação destes perfis com o 

desempenho escolar dos alunos. Os dados utilizados provem dos microdados da Prova Brasil 

2013 (SAEB), realizada pelo INEP, que consiste de um questionário individual, que engloba 

informações pessoais e acadêmicas, aplicado a cada docente e aluno entrevistado. O método 

Grade of Membership (GoM) foi utilizado para a construção dos perfis de pertinência dos 

professores segundo suas características. De posse desses perfis verificou-se quais 

características docentes resultam de forma efetiva em bom desempenho de seus alunos no 

componente curricular avaliado. Os resultados indicam três grupos de professores com 

características distintas: um grupo considerado de maior qualidade, outro grupo considerado 

de qualidade intermediária, e o terceiro grupo classificado como de qualidade deficitária ou 

baixa qualidade. Para cada grupo delineado, o desempenho de seus alunos foi distinto, 

apresentando maior desempenho aqueles alunos associados a professores de alta qualidade, e 

menor desempenho os alunos com professores de baixa qualidade. 
 

Palavras chave: Educação, qualidade do professor, Grade of Membership. 
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ABSTRACT 

 

According to the Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), from 1992 to 2009, 

the enrollment rate of young people aged 15 to 17 rose from 59.7% to 85.2%. That is, the 

period of Brazilian population growth, together with its social development, has led to the 

growth of the school population. These increasing values only identify the need and 

importance of a more pronounced look at teachers. With the increasing attendance of students 

in schools, the role of teachers becomes increasingly complex, with more heads to manage 

and pass on their teachings. It has become necessary to expand the teaching staff to be able to 

serve the entire school population. Even more important than the expansion of the teaching 

staff, their qualification and qualification should also be expanded, since in the not so distant 

future, the fall in birth rates will decrease the population of school-age youth in Brazil. Thus, 

the high number of teachers will not be more relevant, but their qualities and professional 

skills. By saying that, this work is aimed specifically at teachers working in the basic 

education in Brazil and their personal, professional and academic characteristics, and how 

these characteristics affect the performance of their students. Thus, the main objective of this 

work is to determine the quality profile of 3
rd

 year public high school teachers, and what is the 

relation of these profiles and their student’s academic performances. The data used were made 

available through the microdata of Prova Brasil 2013 (SAEB), carried out by INEP. The 

Grade of Membership (GoM) method was used to construct the pertinence profiles of teachers 

according to their characteristics. In the possession of these profiles, it was verified which 

teacher’s characteristics resulted in an effective way in good performances of their students in 

the evaluated curricular component. The results indicate three groups of teachers with 

different characteristics: a group considered the to be the one with higher quality, another one 

classified as medium quality, and the last one classified as poor quality profile. For each 

group outlined, the performance of their students was distinct, presenting higher performance 

those students associated with high quality teachers, and lower performance students with 

poor quality teachers. 

 

Key words: Teacher’s quality, education, Grade of Membership. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, atualmente, quase a totalidade da população de 7 a 14 anos frequenta o 

ensino fundamental, e a proporção populacional de 15 a 17 anos que frequenta escola 

continua subindo com o decorrer dos anos. A universalização do ensino básico, no entanto, 

não deve se resumir à ampliação de vagas e o número de crianças e jovens na escola 

(GOULART; SAMPAIO; NESPOLI, 2006). A ampliação das vagas deve ser acompanhada 

da ampliação da qualidade do ensino, do estabelecimento de metas que visem não somente o 

acesso, mas também a permanência, a avaliação e as condições de aprendizagem dos alunos 

em conjunto com a infraestrutura física e pedagógica das escolas (SANTOS, 2016). Cabe aos 

diversos níveis governamentais promover estudos e ampliar investimentos na área da 

educação, fortalecendo não somente as unidades físicas de ensino, como também o currículo 

escolar e a qualificação dos professores (KUENZER, 2010). 

 O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “O habitus de estudar: 

construtor de uma nova realidade na Educação Básica da Região Metropolitana de Natal”, 

programa do Observatório da Educação – CAPES, e é focado em uma das pilastras para uma 

educação de qualidade citado por Kuenzer (2010), a qualidade dos professores. Segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 1992 a 2009, a taxa de 

escolarização de jovens entre 7 e 14 anos subiu de 86,6% para 98%, e essa taxa entre os 

jovens de 15 a 17 anos elevou-se de 59,7% para 85,2%. Ou seja, o período de crescimento 

populacional brasileiro, juntamente com seu desenvolvimento social, acarretou no 

crescimento da população escolar, assim como, graças a políticas públicas voltadas para a 

educação, também aumentaram as taxas de atendimento escolar. Estes valores crescentes só 

identificam a necessidade e a importância de um olhar mais acentuado para os professores. 

Com a crescente frequência de alunos nas escolas, o papel dos professores passa a se tornar 

cada vez mais complexos, com mais cabeças para gerir e repassar seus ensinamentos. Tornou-

se necessário a ampliação do quadro docente para ser possível o atendimento a toda a 

população escolar. Ainda mais importante que a ampliação do quadro docente, sua 

capacitação e qualificação também devem ser ampliadas, visto que, em um futuro não tão 

distante, a queda nas taxas de natalidade diminuirá a população de jovens em idade escolar no 

Brasil. Assim, a alta quantidade de professores não será mais relevante, e sim as suas 

qualidades e habilidades profissionais. 
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 O presente trabalho focar-se-á nos professores da disciplina de Matemática e na nota 

de proficiência obtida pelos alunos nesta disciplina. A disciplina citada foi escolhida pelo fato 

de que a literatura indica que a influência da qualidade do professor no desempenho de seus 

alunos é maior quando se trata de matemática do que em linguagens, por exemplo. Fontanive 

et al (2012) cita que esta diferença existe porque a grande maioria dos alunos da rede básica 

de ensino vê questões matemáticas apenas quando estão em sala de aula, enquanto o 

aprendizado em linguagem ou outras ciências podem ser vivenciadas com mais facilidade em 

ambientes extraescolares. Bonamino e Franco (2002) e Jacobs (2003) também vão de acordo 

com essa ideia. Seus trabalhos evidenciaram melhores desempenhos discente em matemática, 

e os autores justificaram estes resultados seguindo o raciocínio de Fontanive et al (2012), 

explicando que a matemática possui um caráter tipicamente escolar, ao passo que o 

conhecimento da língua nativa se dá através de diferentes ambientes sociais frequentados pelo 

aluno. 

 O tema proposto pelo trabalho aborda uma temática sempre discutida perante a 

sociedade: a qualidade dos docentes e sua capacidade em compartilhar seu conhecimento de 

forma correta e eficaz para os alunos, além de instrui-los em seu desenvolvimento como 

crianças e jovens. No Brasil, a década de 2000 ficou marcada pela ampliação do número de 

vagas e maior facilidade de acesso da população ao ensino superior. Por consequência, o 

número de professores sendo formados nas instituições de ensino superior está aumentando, 

assim como sua qualificação está aumentando. Se antes existia uma grande quantidade de 

professores com grau de instrução abaixo do recomendado para lecionar disciplinas no ensino 

básico, hoje, segundo Souza (2012), cerca de 83% dos docentes da rede básica de ensino 

possui alguma graduação ou pós-graduação. Com o grau instrucional dos professores cada vez 

maior e semelhante, torna-se necessária a exploração de questões diferenciais, além daquelas 

voltadas para a escolaridade do professor, que possibilitem a ampliação do ritmo de 

aprendizagem dos alunos, como práticas docentes e outras características.  

Apesar de ser um tema recorrentemente estudado e discutido, a definição de tipologias 

para a classe dos professores é algo pouco abordado pela literatura, especialmente na 

aplicação do método GoM. Embora os professores não sejam alvos constantes de estudos com 

o uso de métodos de lógica nebulosa, a exemplo do GoM, a sua aplicação em questões 

educacionais não é algo inédito. Cerqueira (2004) e Aguirre et. al. (2008) exploraram esta 

metodologia para a criação de tipologias referentes aos ambientes escolares proporcionados 
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pelas escolas. O primeiro abordou o Brasil como um todo, enquanto o segundo estudo foi 

focado na região metropolitana de Natal-RN (RMN). Também focado na RMN, Azevedo 

(2013) utilizou-se do GoM para a determinação de tipologias referente aos alunos da rede 

pública de ensino e seu desempenho escolar. 

 Tem-se, portanto, para o presente trabalho, uma aplicação inédita do método GoM 

para professores da rede básica de ensino em âmbito nacional. Além disso, a utilização do 

GoM possibilitou a criação de um modelo tipológico que abrange dezenas de variáveis, em 

várias dimensões referentes aos professores, muitas delas nunca utilizadas objetivando a 

determinação da qualidade docente e sua comparação com o desempenho escolar discente. 

 Dito isto, o presente estudo teve como objetivo principal determinar o perfil de 

qualidade dos professores de matemática do 3º ano do ensino médio, que lecionam na rede 

pública estadual do Brasil, e qual a relação destes perfis com o desempenho escolar dos seus 

alunos. 

 Além desta introdução, o presente trabalho dispõe de outros quatro capítulos. O 

capítulo dois aborda questões teóricas sobre a presente temática, realizando investigações na 

literatura sobre o tema e as questões em que ele está envolto, como a educação, aspectos 

docentes e fatores determinantes para a qualidade docente. O capítulo três possui natureza 

metodológica, dando informações sobre os dados utilizados, assim como informações 

referentes às técnicas estatísticas aplicadas sobre estes dados. O quarto capítulo apresenta os 

resultados obtidos e análises realizadas sobre eles. O capítulo quatro pode ser visualizado em 

três seções: a primeira apresenta resultados descritivos sobre os dados, visualizados através de 

questões demográficas, a segunda apresenta um resultado tipológico dos dados, em que o foco 

das análises são os perfis delineados pelo GoM e suas interpretações, e a terceira seção 

apresenta uma análise comparativa do desempenho médio das turmas de estudantes por cada 

perfil de professor gerado, esta seção possibilitará a visualização de diferenças significantes 

entre o desempenho de cada perfil de professor no tocante ao desempenho de seus alunos. O 

quinto e último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, apresentando de forma 

sintética os resultados verificados. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

2.1 DA EDUCAÇÃO 

 

 A Educação é um dos pilares sociais responsáveis pelo desenvolvimento de uma 

sociedade. A maneira em que a educação escolar é direcionada à população gera grandes 

consequências para a sociedade. Uma população com educação de boa qualidade tende a se 

sustentar com uma base justa, solidária e democrática. Mas, o que confere uma educação de 

boa qualidade? Uma educação de qualidade é aquela que gera resultados positivos para o bem 

viver da sociedade, a partir da comunidade escolar. Para Gadotti (2010), é impossível que a 

educação de uma determinada sociedade seja considerada de boa qualidade quando a 

qualidade dos professores, dos alunos e da comunidade é ruim. Ou seja, a determinação de 

uma educação que gere bons resultados no âmbito social é feita através de um conjunto de 

fatores, sendo algo complexo para ser quantificado. Quando a educação não é de qualidade, a 

sociedade tende a enfrentar dificuldades de cunho social e de desordem. Assim, a educação é 

um instrumento social sustentado por vários fatores que age a longo prazo, visando a 

transformação e adequação humana para um convívio harmonioso em um ambiente mais justo 

e igualitário. Ainda de acordo com Gadotti (2010, p.11), uma educação pode ser considerada 

de boa qualidade quando ela “[...] forma pessoas para pensar e agir com autonomia.”, e isso 

deve começar desde a pré-escola e continuar durante a vida de cada indivíduo.  

 A qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente e que envolve 

múltiplas dimensões. Sua mediação deve ser realizada através de fatores e dimensões intra e 

extraescolares (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007). A UNESCO (2003), utiliza como 

aproximação para a determinação da qualidade da educação relações entre recursos materiais 

e humanos, assim como relações existentes dentro de sala de aula, como processo ensino-

aprendizagem, currículos e expectativas de aprendizagem dos alunos. Também é definido pela 

UNESCO (2003), que a qualidade pode ser definida pelos resultados educativos, 

representados pelo desempenho escolar dos alunos. Uma publicação da Ação Educativa em 

conjunto com a Unicef, PNUD e Inep, em 2004, determinam sete dimensões básicas como 

indicadores de uma educação de qualidade, são elas: i) Ambiente educativo, ii) Prática 

pedagógica, iii) Avaliação, iv) Gestão escolar democrática, v) Formação e condições de 
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trabalho dos profissionais da escola, vi) ambiente físico e escolar e vii) Acesso, permanência e 

sucesso na escola. 

 O acesso à educação é um direito comum a todos e, segundo a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948), no artigo XXVII, tem como principais metas: 

 A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, 

bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção 

da paz. 

É claro a existência de uma correlação positiva entre o nível educacional de uma 

população e seu desenvolvimento social. Segundo Emediato (1978, p.207), “A educação é um 

importante instrumento impulsionador da transformação social”. Uma sociedade considerada 

desenvolvida possui a Educação como grande causa desse desenvolvimento, tanto social, 

quanto econômico e tecnológico. Roitman e Ramos (2011) citam que uma educação básica de 

qualidade promove o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação. Para Grispino 

(2004), a luta para elevar o nível das instituições de ensino básico no Brasil é a luta pelo 

desenvolvimento social do país e contra a desigualdade social.  

 Para o seu desenvolvimento de maneira plena e qualificada, a Educação necessita de 

uma base envolvendo diversos fatores. Dentre estes fatores existe a posição dos professores 

como agentes sociais responsáveis pela transmissão, além de conteúdos científicos escolares, 

de princípios educacionais voltados para a formação pessoal dos jovens. 

 

2.2 DOS PROFESSORES 

 

É necessária a identificação do papel do professor no tocante ao processo de ensino e 

aprendizagem dos seus alunos e como uma alta qualificação melhora e facilita este processo. 

Os professores desempenham um papel central no processo de educação. Isto se deve graças à 

interação existente entre os mesmos e os alunos no dia a dia, conduzindo ou intermediando os 

processos de ensino e aprendizagem (MORICONI, 2012). Define-se o ensino como uma 

prática social, influenciada por questões subjetivas, familiares, escolares e relacionais 
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(professor e aluno, aluno e aluno, por exemplo) (PIMENTA, 1997). Um professor é aquele 

que transmite um ensinamento, referente a uma ciência ou uma arte. Porém, a forma do 

repasse do ensinamento pode modificar amplamente o aprendizado do aluno; principalmente 

quando se trata de crianças e jovens frequentadores da rede básica de ensino, cujo pensamento 

ainda está em processo de formação. Oliveira (2014) observou que o professor não deve atuar 

somente no papel de repassador de informações, deve também atuar como orientador dos seus 

alunos e valorizar/explorar suas habilidades. A memorização do conteúdo não deve ser uma 

prática estimulada pelos professores, cabe aos docentes contextualizá-lo para a realidade da 

sociedade. Seguindo este raciocínio, Freire (1996), menciona que os professores devem saber 

que ensinar não é apenas a transferência de conhecimento, e sim criar possibilidades para a 

produção do tal conhecimento, através de questionamentos e curiosidades dos alunos. O 

conselho geral dos professores da Irlanda do Norte apresentaram em um documento de 2007 

as atribuições básicas para os seus docentes. O documento cita que os professores irão ser 

responsáveis pela criação de um ambiente de aprendizagem seguro e interativo, com 

atividades claras e objetivas, desafiando o aluno. Os professores também deverão utilizar de 

todas as estratégias e recursos disponíveis, permitindo um ritmo de aprendizagem contínuo 

para seus alunos. Estas estratégias devem motivar e atender as necessidades de todo seu grupo 

de alunos. 

 

2.3 DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 No Brasil está em vigor, desde 1996, a Lei nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Esta lei, em seu artigo 62 cita: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 No entanto, este artigo não é seguido rigidamente. Para a LDB ser executada de forma 

plena, um conjunto de fatores deve ser aprimorado e, segundo Matos (2011), o principal fator 

para o não cumprimento da lei 9.394/96 é o fator humano, pois a não disponibilidade de 

pessoal suficiente, com as características requisitadas pela LDB, impossibilita o seu 
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cumprimento de forma eficaz. O INEP confirma isto, ao observar, a cada ano, os dados do 

Censo Escolar. Cita-se, por exemplo, uma análise exploratória do INEP (2009), que através 

dos dados referentes ao Censo Escolar de 2007, verificou que 87% dos professores dos anos 

iniciais e 73% dos professores dos anos finais do ensino fundamental, além de 87% dos 

professores do ensino médio no Brasil, atendem os requisitos mínimos necessários para 

exercer suas funções. Ressalta-se que esta pesquisa foi realizada de forma generalizada. Se 

considerado apenas a rede pública a tendência é que estes valores decresçam 

consideravelmente, e se considerado regiões específicas o contraste encontrado pode atingir 

níveis gritantes. Cita-se Macedo (2006), que identificou que 53,2% dos docentes no ensino 

médio no estado da Bahia não atendem aos requisitos da lei 9.394/96, enquanto na região sul 

do país, de acordo com Souza (2012), de todos os docentes da rede municipal, 83% já possui 

o ensino superior completo. Destacando os diferenciais regionais nas questões educacionais 

no Brasil. 

 Para efeito comparativo, cita-se a Finlândia, país que há quatro anos se posiciona entre 

os primeiros lugares no Programa Internacional de Avaliação de Aluno (Pisa) e é considerada 

a melhor educação do mundo. Por lá, a profissão de docente é uma das mais concorridas e que 

mais exigem dos seus candidatos. Esta concorrência pela profissão tem como consequência o 

alto nível educacional exigido para os que chegam a exercer a função, e este alto nível da 

qualificação dos docentes acaba se tornando o diferencial da educação finlandesa (LISBOA, 

2013). Enquanto isso, a situação brasileira é praticamente a oposta, como também descreve 

Lisboa (2013, p.1): 

Enquanto isso, no Brasil, apenas 2% dos jovens escolhe se tornar educador, segundo a 

Fundação Carlos Chagas (FCC). A cada cem cursos de Pedagogia, apenas três são 

considerados excelentes pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A 

concorrência e a nota de corte não costumam ser altas e a qualificação dos estudantes que 

se preparam para o magistério está longe da excelência: 30% dos estudantes de 

pedagogia estão entre os que tiveram as piores notas no ensino médio. 

Supõe-se que a grande valorização do profissional educador gera disputa e 

concorrência, o que traz forte impacto na educação. Esta valorização ainda não é notória, no 

que se refere ao Brasil. O que vemos são professores mal remunerados, com jornada de 

trabalho sufocante e sem a estrutura ideal para exercer sua profissão, gerando, assim, uma 

baixa demanda em cursos de formação de docência. 
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 Entrando nas questões adversas da profissão docente no Brasil, cita-se a falta de 

investimentos e de valorização do profissional educador no Brasil quando observamos o 

salário médio dessa classe. Diante de tantos motivos responsáveis pela visão negativa que 

existe sobre o professor, sobre ser um professor, o motivo de maior destaque são seus salários, 

já tão famosos no âmbito popular por serem demasiadamente baixos em relação à importância 

dos educadores para a sociedade. De acordo com Souza (2012), a situação em relação à 

condição sócio econômica é deficiente, mesmo considerando os profissionais com nível 

superior. Sua pesquisa indicou que cerca de 24% dos docentes na região Sul do Brasil 

recebem dois salários mínimos ou menos. Levando em consideração que sua pesquisa 

também indicou, como já dito anteriormente, que 83% dos professores da rede básica de 

ensino possuem o ensino superior completo. Isso mostra quão injusta é a situação destes 

profissionais, mesmo após anos de estudos, finalizando o ensino superior e com o peso de ser 

uma das profissões mais importantes para a sociedade. Estas informações batem com o que 

consta em Inep (2003, p.47): “[...] dados do IBGE mostram com crueza que, considerando 

profissões com nível de formação equivalente, o magistério é aquela que oferece os piores 

salários”.  

Além dos baixos salários, a renda familiar dos docentes também não é das melhores. 

Segundo a UNESCO (2004), a maioria dos professores brasileiros apresentam família com 

renda entre 2 e 10 salários mínimos, sendo 28,9% frequentando a faixa entre 2 e 5 salários. 

Alves e Pinto (2011), indicam que um quinto dos professores pertence a famílias cujo 

rendimento mensal per capita gira em torno de apenas um salário mínimo. Através destas 

afirmações, é fácil perceber os motivos da considerável parcela de docentes atuando sem a 

formação adequada para exercer a profissão. A falta de incentivos ao docente começa pelos 

seus baixos salários, desestimulando aqueles que poderiam e teriam capacidade para escolher 

a área da educação como carreira a ser seguida. “Se [...] o país deseja atrair e manter os bons 

profissionais no magistério é fundamental uma política progressiva e consistente de melhoria 

salarial e que os profissionais tenham dedicação exclusiva à atividade docente” (INEP, 2003, 

p.47). 

Com a consciência do grave problema de inferioridade salarial e o apoio abaixo do 

necessário para com a profissão docente, o projeto de lei do Plano Nacional de Educação 

(PNE), de 2011, possui algumas metas que tratam diretamente de reparar esta situação. Uma 

das metas visa a formação de nível superior, em cursos de licenciatura, de todos os 
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professores da educação básica. Ademais, garantir que cinquenta por cento dos professores da 

educação básica possuam formação em nível de pós-graduação stricto ou lato sensu, além da 

garantia de formação continuada em suas áreas específicas. No tocante ao rendimento, uma 

das metas objetiva equiparar a média salarial dos professores da rede pública com a de 

profissionais com o mesmo grau de escolaridade. Outra das metas visa assegurar a existência 

de planos de carreira para os profissionais da educação pública, tomando como referencia o 

piso salarial nacional que foi definido em lei federal. Estas metas citadas mostram que a 

preocupação com a remuneração e qualificação atual dos docentes está finalmente sendo vista 

como algo primordial, no que se refere à qualidade da educação e vai de acordo com o que 

fala Pinto (2012, p.60) sobre a questão remunerativa: “Quando se fala em valorização salarial, 

contudo, há que se ter claro de que a medida não é, necessariamente, um valor muito acima, 

mas, simples e tão somente, o que já é pago por outras profissões”. 

Saviani (2009), relata que não há como dissociar a formação dos professores dos 

problemas relativos às condições de trabalho docente. O autor sugere que os assuntos 

referentes à jornada de trabalho e remuneração do professorando sejam avaliados de forma 

eficiente, pois a boa atuação docente é neutralizada ou diminuída, mesmo com os professores 

com boa qualificação profissional, quando existente precariedade nas condições de trabalhos. 

 

2.4 DA QUALIDADE DOCENTE 

 

 No tocante à qualidade dos docentes, como definir se um professor é muito ou pouco 

qualificado para exercer sua função? No geral, define-se grau de qualidade como grau 

acadêmico de cada professor. Nos estudos onde são realizadas comparações da qualidade dos 

docentes com desempenho escolar dos alunos, o grau acadêmico do docente é, 

majoritariamente, utilizado como critério de qualidade. Porém, diversos outros fatores, entre 

eles alguns difíceis de mensurar, como motivação, entusiasmo e habilidade em lecionar, são 

de fundamental importância na definição de um professor de boa qualidade ou não.  

 Darling-Hammond e Youngs (2002), citam que as universidades devem se preocupar 

não apenas em formar docentes com altos níveis educacionais, mas também devem se focar, 

durante suas formações, em aspectos que realmente importam para a eficácia como docente, 

como habilidade verbal e domínio de conteúdo. Os autores, no entanto, citam que estas 
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recomendações não são baseadas em nenhum estudo cientifico, porém também citam que 

existem evidências da importância dos aspectos citados, no que tange à eficácia docente. 

Goldhaber e Brewer (1996), corroboram com a importância de outros fatores além do grau 

acadêmico dos professores, como fatores chaves para sua eficácia. Questões emocionais, 

como entusiasmo e motivação e questões técnicas, como habilidade na exposição do 

conhecimento para os alunos, são citadas pelos autores como determinantes para a eficiência 

dos docentes. Nóvoa (1992), enfatiza que um professor de boa qualidade não é aquele que 

acumula cursos, técnicas ou conhecimento, mas sim aqueles que passaram por um trabalho de 

reflexão crítica sobre a prática docente. Gadotti (2010, p.11), parte para uma definição mais 

subjetiva para representar um professor com boa qualidade:  

[...] o professor precisa ter paixão de ensinar, ter compromisso, sentir-se feliz 

aprendendo sempre; precisa ter domínio técnico-pedagógico, isto é, saber contar 

histórias, isto é, construir narrativas sedutoras, gerenciar a sala de aula, significar a 

aprendizagem, mediar conflitos, saber pesquisar. Precisa ainda ser ético, dar 

exemplo. A ética faz parte da natureza mesma do agir pedagógico. Não é 

competente o professor que não é ético. Ser humilde, ouvir os alunos, trabalhar em 

equipe, ser solidário. 

 Uma publicação de uma organização educacional chamada Hakielimu, datada de 

2008, cita algumas características de bons professores. São elas: domínio de conteúdo, 

conhecimento de metodologias de ensino e psicologia educacional, ter senso de humor, amar 

o que faz, ter atitudes positivas e altas expectativas para com seus alunos, amar justiça e a 

democracia, ser flexível e gostar de aprender mais, além de ser visto como um modelo pelos 

alunos.  

 Santiago e Benavides (2009), apontam alguns critérios de avaliação referentes aos 

docentes. Segundo eles, a avaliação de um professor deve levar em conta sua capacidade de 

planejar e preparar conteúdos, definir uma meta de aprendizagem e demonstrar conhecimento 

aos estudantes; além da capacidade de criar um ambiente de respeito e harmonia, manuseando 

o comportamento dos estudantes; questões instrucionais, como capacidade de comunicação, 

técnicas de discussão e questionamento, flexibilidade, responsabilidade, inspirar o desejo de 

aprendizagem aos alunos; e responsabilidades profissionais, tais como reflexão sobre o 

ensino, comunicação familiar, profissionalismo e desenvolvimento constante de suas 

metodologias. 
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 Aspectos referentes à qualidade dos docentes devem ser confrontados com os 

resultados de seus alunos, visando identificar algum tipo de correlação entre estas variáveis. 

Porém, os estudos realizados com essa temática ainda são superficiais, essas análises 

subjetivas ainda são raras e de difícil realização, como especificado por Guimarães e Carnoy 

(2012). Então, a maioria dos estudos realizados neste âmbito mensuram apenas questões 

quantitativas como definidoras da qualificação dos docentes e do resultado de seus alunos. 

Variáveis como: experiência na docência, grau de qualificação, índices de 

aprovação/reprovação dos alunos e notas dos alunos em determinados exames, são 

comumente utilizados para realizar a correlação qualificação do docente/desempenho 

discente.  

 A literatura exibe alguns trabalhos tentando realizar o confronto entre o perfil de 

qualidade docente e sua influência no desempenho escolar dos alunos em diversos níveis. 

Cita-se o trabalho de Connor et. al. (2005), voltado para a pré-escola, que abordou esta 

comparação utilizando outras variáveis além da qualificação acadêmica dos professores. Para 

o estudo, os autores selecionaram variáveis de acordo com três dimensões docentes: 

entusiasmo/responsividade, controle/disciplina e nível acadêmico. Através de uma análise de 

correlação junto à variáveis que mensuravam nível de vocabulário e habilidades de leitura, os 

autores verificaram que professores mais experientes e mais qualificados apresentam sim, 

influência no desenvolvimento das crianças, principalmente no tocante a capacidade 

vocabular das mesmas. Outras características diversas dos professores também demonstraram 

importância neste resultado. Barnnet (2003), também voltou seu estudo para a pré-escola, 

concordando com Connor et. al. (2005), quando observada a importância de maiores níveis 

educacionais dos docentes para uma eficácia maior para com os alunos. Barnnet (2003), cita 

também a importância de treinamento especializado dos docentes da pré-escola, para a 

obtenção de maior eficácia como educador.  

 Guimarães e Carnoy (2012), abordaram a comparação da qualificação do docente por 

resultados dos alunos nas disciplinas de português e matemática. O estudo utilizou como 

metodologia as técnicas de análise dose-resposta e de teoria de resposta ao item. Os autores 

verificaram em seus resultados um desempenho melhor daqueles alunos cujos professores 

destas disciplinas apresentam um maior grau acadêmico. Morais et. al. (1986), realizou um 

trabalho comparativo semelhante, utilizando-se de análise de covariância. O que o autor 

observou foi que as variáveis “qualificação do professor”, “idade do aluno” e “anos de 
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experiência de ensino” foram as mais importantes quando confrontadas com o desempenho 

discente nas disciplinas de Linguagem e de Matemática.  

 Assim, subentende-se a existência da influência positiva de professores mais 

qualificados nos resultados quantitativos de desempenho de seus alunos. Existem estudos, no 

entanto, que não encontram relações significantes entre variáveis relacionadas à qualificação 

dos docentes e conquistas de seus alunos. Zuzovsky (2009), correlacionou conquistas de 

alunos com variáveis que indicam qualidade de seus professores. O autor cita, por exemplo, as 

variáveis: grau acadêmico, graduação em cursos específicos da área da educação e anos de 

experiência como docente. Seus resultados são, segundo o próprio autor, desapontantes. As 

variáveis citadas apresentaram apenas efeitos positivos marginais e estatisticamente não 

significantes. 

 

2.4.1 Das dimensões da qualidade docente 

 

 As variáveis citadas pela literatura que determinam a qualidade de um professor 

podem ser agrupadas em dimensões específicas, possibilitando uma melhor visão das 

características citadas na influência para com o desempenho dos discentes. Cita-se o trabalho 

de Goe (2007), onde se analisou dimensões de qualificação, de características pessoais e 

práticas realizadas pelos docentes como fatores de classificação da sua qualidade. O quadro 

de referência utilizado pela autora segue traduzido na Figura 1, e será a base dimensional para 

o presente trabalho. 
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Figura 1 – Quadro de referência para determinação de qualidade docente. 

 

Fonte: Goe (2007), traduzido. 

 

 Goe (2007) agrupou diversas variáveis, citadas na Figura 1, em três dimensões 

distintas. O esquema elaborado pela autora supõe que as dimensões trabalhadas são processos, 

cada um com suas características, que seguem uma mesma direção e, quando em conjunto, 

são responsáveis pela qualidade docente. O esquema também demonstra como indicador da 

qualidade docente o desempenho dos alunos, ou seja, quanto melhor o desempenho dos 

discentes em determinada avaliação, de melhor qualidade são considerados os professores, e 

de forma análoga, quanto maior a qualidade de um docente, melhor o desempenho de seus 

alunos. O presente trabalho seguirá a mesma linha metodológica de agrupamento das 

variáveis em dimensões e da utilização do desempenho discente como indicador de qualidade 

docente. As três dimensões da autora serão utilizadas em adição a outras dimensões de 

qualidade docente que são verificadas na literatura. 
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 A dimensão “Características dos professores” foi utilizada no presente trabalho com a 

nomenclatura “Características demográficas”, em que variáveis de cunho demográfico são 

agrupadas e analisadas. Dentre as características demográficas que envolvem os professores, 

citam-se o sexo, a cor/raça e a idade. Grande parte dos estudos realizados nesta categoria não 

observou a influência do sexo ou raça de professores no desempenho dos alunos de forma 

geral, porém a literatura indica que alunos com as mesmas características de sexo e/ou etnia 

dos professores tendem a apresentar melhor desempenho escolar. Antecol et al (2012), não 

percebeu diferenças entre os resultados obtidos por alunos homens e mulheres de uma turma 

quando o professor era do sexo feminino. Driessen (2009), verificou que o sexo dos docentes 

não tem qualquer influência no desempenho de seus discentes, resultado este compartilhado 

por Lahiri (2010). Enquanto Dee (2007), observou uma melhoria no desempenho de alunos 

quando a disciplina é ministrada por professores do mesmo sexo. No tocante à etnia, Dee 

(2004), obteve resultados que mostram um significante aumento de desempenho dos 

estudantes que possuem professores com a mesma raça. No que se refere à idade, Delahanty 

(1977), assim como Kimani, Kara e Njagi (2013), não identificaram correlação significante 

entre a idade dos docentes com o desempenho acadêmico de seus alunos. Por outro lado, a 

pesquisa de Alufohai (2015) encontrou uma significância nesta correlação. 

 As práticas docentes dentro de sala de aula, realizadas por cada professor, são fatores 

determinantes para a explicação na diferença de desempenho dos seus alunos (SCHWERDT; 

WUPPERMANN, 2008). Wenglinsky (2001), vai além, ele sugere que as práticas adotadas 

pelos professores dentro de sala de aula são comparáveis às práticas dos próprios discentes, 

quando o objetivo é observar o seu aprendizado. Essas práticas vão além de questões 

metodológicas, a interação professor-aluno também se revela como um importante fator para 

um bom desempenho escolar do lado discente. Quando os professores criam ligações 

positivas com os alunos, estes acabam melhorando de forma acadêmica e social (HAMRE; 

PIANTA, 2001). Essa associação existe pois quando a relação professor-aluno é positiva, 

aumenta de forma significante a motivação e o desejo de aprender por parte do discente 

(WENTZEL, 2002). 

 A qualificação docente é, na maioria dos casos, abordada na forma de grau acadêmico 

ou anos de experiência e a literatura é composta principalmente de trabalhos realizando a 

comparação desta qualificação com o desempenho dos discentes. Trabalhos como o de Harris 

(2011) e Clotfelter et al. (2007), indicam que professores com maior experiência são mais 
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efetivos no ensino de matemática e linguagens, com sua experiência e o desempenho de seus 

alunos apresentando correlação significante. Porém, também existem na literatura trabalhos 

cujos resultados não demonstram influência da experiência docente com o desempenho 

discente. Citam-se Aaronson et al. (2007) e Betts et al. (2003), como trabalhos que 

apresentam estes resultados. No tocante ao grau acadêmico, pesquisas como as de Betts et al. 

(2003), Dee (2004) and Nye, et al. (2004), encontraram correlações positivas entre a posse de 

uma diploma de mestrado por um professor e o desempenho de seus alunos em matemática e 

linguagens. 

 Além das dimensões pessoais/demográficas, acadêmicas e práticas docentes citadas 

por Goe (2007), outras dimensões também são consideradas importantes no tocante à 

qualificação docente. Leite (2010, p.2), cita um conjunto de fatores diferenciais para um 

professor capaz de transmitir uma educação de qualidade:  

Um professor bem formado, motivado, com condições de trabalho adequadas e 

envolvido em um processo de formação contínua, que lhe forneça elementos para a 

constante melhoria de sua prática, é o elemento mais importante para a educação de 

qualidade. 

Outro fator importante é o capital cultural dos docentes, descrito por Bourdieu e 

Passeron (1964), como fator determinante para o desempenho escolar dos alunos, assim como 

para com o desempenho profissional do professor. Almeida (2007), enfatiza que fatores 

sociais e culturais apresentam uma grande importância no tocante à constituição do saber 

docente, assim como no processo de mediação destes saberes que visam a constituição da 

aprendizagem. A literatura ainda peca pela falta de pesquisas realizadas visando questões 

sociais e culturais dos docentes. Estas questões são de extrema importância para a construção 

da identidade pessoal dos professores (ANDRÉ, 2000), pois é real a importância de 

experiências culturais na construção do conhecimento (ALMEIDA, 2007). 

A formação continuada é uma necessidade dos professores, por trabalharem 

diretamente com informação, devem zelar pela atualização de seus conhecimentos (SANTOS, 

2010), ou seja, os professores devem continuar buscando aperfeiçoamento através de cursos, 

palestras, pós-graduações e diversas outras formas. Novoa (1992), entende que se tornar 

professor é um processo de longa duração, sempre consumindo novos aprendizados e sem um 

final determinado. Tem-se, assim, o aperfeiçoamento como outra dimensão essencial para 
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determinar uma boa qualificação de um docente, sendo um fomento de desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores, elevando seu trabalho para a transformação de uma 

prática (INBERNÓN, 2010). 

Questões profissionais também são abordadas pela literatura como fatores de 

influência na qualidade da educação, professores com carga horária exaustiva, baixa 

remuneração e sem um contrato fixo, por exemplo, tendem a apresentar desmotivação com a 

prática docente. Gouveia et al (2006, p.22) cita “[...] a estabilidade, a valorização profissional, 

a jornada de trabalho não exaustiva, a possibilidade de dedicação a uma só escola [...] 

constituem-se em requisitos indispensáveis para a motivação dos profissionais da educação”. 

Outra dimensão determinante para o bom funcionamento escolar e qualidade docente é 

aquela que abrange questões internas da escola. Relação diretor/professor, reuniões dos 

professores, expectativas do professor para com o rendimento da turma, etc. Vogt e Morosini 

(2012), ao citar a reunião pedagógica, afirma que é possível, através dela, estudar e analisar as 

situações que aparecem no cotidiano escolar, ajudando os professores e assim influenciando 

no processo de aprendizagem dos alunos. Placco e Silva (2006, p.29) discorrem sobre essa 

dimensão, afirmando:  

[...] o entusiasmo e o interesse dos colegas de trabalho, as condições materiais e 

organizacionais da escola, a disponibilidade da direção da escola para as inovações 

são fatores que podem facilitar [...] a inclusão de novas práticas em sala de aula, em 

decorrência de ações formadoras. 

 Então, baseando-se nas características e dimensões que a literatura indica como 

definidoras da qualidade docente, e tomando como base Goe (2007), as dimensões de 

qualidade docente trabalhadas no presente trabalho seguem o esquema exibido na Figura 2 e 

são exibidas com mais detalhe no capítulo posterior. 
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Figura 2 - Quadro dimensional de qualidade docente. 

 

Fonte: Autor, baseado em Goe (2007). 

Por fim, a literatura indica que importa ao docente buscar a qualidade, não só na forma 

de grau acadêmico, mas também em outras formas que melhorem seu desempenho como 

educador, incluindo questões pessoais. Pode-se dizer que a personalidade de cada professor é 

relevante no tocante à satisfação dos mesmos para a carreira docente (SECO, 2005). “Cabe ao 

professor [...] não só refletir sobre o importante papel que desempenha na construção da 

sociedade, mas também [...] construir as competências necessárias para tornar-se um agente 

transformador” (CELESTINO, 2006, p.79). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 FONTE DE DADOS 

 

 No presente trabalho, utilizou-se de dados coletados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O SAEB realiza essa pesquisa de forma periódica em 

todo o território brasileiro, possibilitando um diagnóstico referente à evolução do quadro 

educacional no país. Segundo o INEP (2015), dois pressupostos são utilizados pelo sistema 

para a realização deste diagnóstico avaliativo: i) O desempenho dos alunos reflete a qualidade 

do ensino ministrado e ii) nenhum fator determina, isoladamente, a qualidade do ensino. 

 As bases de dados construídas pelo SAEB abrangem informações de desempenho 

estudantil referentes a alunos de três níveis escolares distintos (5º e 9º ano do ensino 

fundamental e 3º ano do ensino médio). Os alunos respondem a testes específicos das 

disciplinas de português (voltada à leitura) e matemática (voltada à resolução de problemas) e, 

a partir das respostas, uma nota é atribuída para cada indivíduo. As avaliações que compõem 

o SAEB são a Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica) e a Anresc/Prova Brasil 

(Avaliação Nacional do Rendimento Escolar), cuja principal diferença é a aplicação da Aneb 

em escolas privadas e para alunos do 3º ano do ensino médio, enquanto a Prova Brasil não 

atinge esse público. 

 Além das informações de proficiência dos alunos, o SAEB possui informações 

referentes às turmas e às escolas dos alunos, assim como questões contextuais sobre os 

próprios alunos, diretores e docentes nas respectivas escolas, como especifica o INEP (2015, 

p.8):  

Os alunos respondem a perguntas sobre o ambiente e nível socioeconômico familiar, 

hábitos de estudo e de leitura, motivação, trajetória escolar, entre outros aspectos. O 

diretor da escola e os professores de cada uma das disciplinas testadas são 

convidados a fornecer informações sobre sua formação profissional, nível 

socioeconômico e cultural, estilo de liderança, formas de gestão, práticas 

pedagógicas, clima acadêmico, clima disciplinar, recursos humanos e pedagógicos. 
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3.2 CAMPO DE AÇÃO 

 

 O presente trabalho englobou docentes de todo o Brasil. Todos os 26 estados e o 

Distrito Federal fizeram parte da amostra. O ano de referência dos dados foi de 2013, a versão 

mais atual do SAEB até o momento da realização desta atividade. 

 Os dados foram filtrados através da seleção dos docentes da disciplina de matemática, 

que atuam no 3º ano do ensino médio nas escolas públicas de dependência estadual do país. 

No total, o SAEB coletou informações de 1.729 professores com estas características. No 

entanto, visando eliminar dados incompletos que pudessem prejudicar o estudo, todos os 

docentes cujos questionários apresentassem valores ausentes (missing values) em alguma das 

variáveis utilizadas no presente trabalho foram descartados. Após a nova filtragem, um total 

de 1.305 docentes com as características citadas tiveram seus dados trabalhados, ou seja, 

foram eliminados 424 docentes que se encaixavam nas características requeridas pelo presente 

trabalho, porém possuíam dados incompletos no banco de dados do SAEB. A distribuição 

destes docentes, após filtragem, por estado e região pode ser observada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição absoluta e percentual dos professores de matemática, que lecionam para o 3º 

ano do ensino médio em escolas da rede estadual de ensino, segundo região e estado de moradia, 

Brasil, 2013. 

Região Estado 
Frequência 

Absoluta (N) Percentual (%) 

Norte 

AC 41 3,14 

AM 31 2,38 

AP 54 4,14 

PA 21 1,61 

RO 27 2,07 

RR 44 3,37 

TO 45 3,45 

Subtotal 263 20,15 

Nordeste 

AL 35 2,68 

BA 47 3,60 

CE 44 3,37 

MA 46 3,52 

PB 23 1,76 

PE 50 3,83 

PI 56 4,29 

RN 41 3,14 

SE 35 2,68 

Subtotal 377 28,89 

Sudeste 

ES 67 5,13 

MG 72 5,52 

RJ 83 6,36 

SP 71 5,44 

Subtotal 293 22,45 

Sul 

PR 80 6,13 

RS 41 3,14 

SC 50 3,83 

Subtotal 171 13,10 

Centro-Oeste 

DF 48 3,68 

GO 44 3,37 

MS 47 3,60 

MT 62 4,75 

Subtotal 201 15,40 

Total 1305 100 

Fonte: SAEB/INEP, 2013. 
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3.3 VARIÁVEIS 

 

 As variáveis aqui trabalhadas englobaram, primordialmente, informações obtidas do 

questionário dos docentes, no qual aspectos descritos na revisão de literatura foram utilizados 

como delineadores para a seleção destas variáveis. Além dos docentes, algumas informações 

da escola onde eles lecionam foram utilizadas, assim como a nota média em matemática por 

turma, obtida pelos alunos na ANEB. Cada aluno está ligado a uma turma e cada turma está 

ligada a um docente; as notas de todos os alunos foram alocadas para suas determinadas 

turmas, onde uma média por turma foi gerada e atribuída a seus respectivos docentes, criando 

assim uma forma de tentar mensurar a qualidade do ensino ministrado (pressuposto do SAEB 

já citado anteriormente). 

 Para determinar os perfis, variáveis que a literatura cita como possíveis influências 

para a operacionalização do perfil de qualidade do docente foram levadas em consideração e 

selecionadas dentre o quadro de variáveis disponibilizado pelo SAEB. Tais variáveis foram 

agrupadas de acordo com a já citada literatura da seguinte maneira: 

 

a. Características demográficas: 

 

Denotam questões que serão de utilidade para a observação do perfil demográfico dos 

professores e suas possíveis influências para com o desempenho discente. 
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Quadro 1 - Variáveis referentes às características 

demográficas dos docentes, Brasil, 2013. 

Variável Respostas 

Sexo 
Masculino. 

Feminino. 

Faixa etária 

Até 29 

30 a 39 

40 a 49 

50 ou mais 

Cor/Raça 

Branco 

Preto/Pardo 

Outros/Não sabe 

Fonte: SAEB/INEP 

 

b. Práticas pessoais/culturais:  

 

Revelam as práticas pessoais e culturais dos docentes, e com qual frequência elas são 

realizadas pelos mesmos. 

Quadro 2 - Variáveis referentes às práticas 

pessoais/culturais dos docentes, Brasil, 2013. 

Variável Respostas 

Lê jornais e/ou 

revistas 

Nunca ou quase nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Lê livros 

Nunca ou quase nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Frequenta 

bibliotecas 

Nunca ou quase nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Frequenta 

espetáculos 

(teatro, museu, 

dança, música) 

Nunca ou quase nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Fonte: SAEB/INEP 
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c. Qualificações:  

 

Referentes a aspectos de formação, grau acadêmico e experiência como professor. 

 

Quadro 3 - Variáveis referentes à qualificação docente, 

Brasil, 2013. 

Variável Respostas 

Escolaridade 

Menor que superior 

Superior 

Aperfeiçoamento 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Instituição de 

ensino 

superior 

Não concluí o ensino superior. 

Privada. 

Pública 

Área pós 

graduação 

Não fiz ou não completei curso de pós-

graduação. 

Educação 

Outras áreas 

Anos como 

professor 

Até 5 anos 

Até 10 anos 

Até 15 anos 

Até 20 anos 

Mais de 20 anos 

Fonte: SAEB/INEP 

 

d.  Formação Continuada: 

 

Correspondem a informações sobre aperfeiçoamento profissional do docente em diversos 

aspectos. 
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Quadro 4 - Variáveis referentes à formação continuada 

dos docentes, Brasil, 2013. 

Variável Respostas 

Part. em 

cursos/oficinas 

metodologia de 

ensino 

Não participei. 

Sim e não houve impacto. 

Sim e houve um pequeno impacto. 

Sim e houve um impacto moderado. 

Sim e houve um grande impacto. 

Part. em 

especialização ou 

aperfeiçoamento 

em metodologia de 

ensino 

Não participei. 

Sim e não houve impacto. 

Sim e houve um pequeno impacto. 

Sim e houve um impacto moderado. 

Sim e houve um grande impacto. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em conteúdos da 

área 

Não há necessidade. 

Baixo nível de necessidade. 

Nível moderado de necessidade. 

Alto nível de necessidade. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em práticas de 

ensino da disciplina 

Não há necessidade. 

Baixo nível de necessidade. 

Nível moderado de necessidade. 

Alto nível de necessidade. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em gestão e 

organização das 

atividades em sala 

Não há necessidade. 

Baixo nível de necessidade. 

Nível moderado de necessidade. 

Alto nível de necessidade. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em métodos de 

avaliação 

Não há necessidade. 

Baixo nível de necessidade. 

Nível moderado de necessidade. 

Alto nível de necessidade. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em uso de 

tecnologia em sala 

Não há necessidade. 

Baixo nível de necessidade. 

Nível moderado de necessidade. 

Alto nível de necessidade. 

Fonte: SAEB/INEP 

 

e. Práticas docentes:  

 

Informações direcionadas às práticas adotadas pelos professores em sala de aula no que se 

refere a questões metodológicas. 
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Quadro 5 - Variáveis referentes às práticas docentes, Brasil, 

2013. 

Variável Respostas 

Horas dedicadas às 

atividades extraclasse 

(formação e estudo, 

planejamento, produção de 

recursos didáticos etc.) 

Nenhuma 

Menos de 1/3 da carga horária. 

1/3 da carga horária. 

Mais de 1/3 da carga horária. 

Utiliza projetor 

Não utilizo porque a escola não tem. 

Nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Utiliza 

programas/aplicativos de 

computador 

Não utilizo porque a escola não tem. 

Nunca. 

De vez em quando. 

Sempre ou quase sempre. 

Propor dever de casa 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Corrigir dever de casa com 

a turma 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Realizar atividades em 

grupo na sala 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Realizar projetos temáticos 

para trabalho em equipe. 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

 

(continua) 
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Quadro 5 - Variáveis referentes às práticas docentes, Brasil, 

2013. 

Variável Respostas 

Solicita que alunos copiem 

textos 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Estimula alunos a 

expressarem opiniões 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Situações de aprendizagem 

familiares ou de interesse 

dos alunos 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Realiza exercícios de 

fixação 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Discutir resultados em sala 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Discussão de métodos para 

resolução de exercícios 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

 

(continua) 
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Quadro 5 - Variáveis referentes às práticas docentes, Brasil, 

2013. (conclusão) 

Variável Respostas 

Utilização de jornais/revistas 

em sala 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Fornecer esquemas/regras para 

problemas 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Experimentar diferentes ações 

(coletar informações, recortar, 

explorar, manipular etc.) para 

resolução de problemas. 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 2 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diariamente. 

Fonte: SAEB/INEP 

 

f. Questões escolares:  

 

Questões voltadas para a relação do professor com a instituição de ensino, sua influência e 

participação em questões pedagógicas, relação do professor com demais membros do corpo 

docente e diretores. 
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Quadro 6 - Variáveis referentes às questões escolares, Brasil, 2013. 

Variável Resposta 

Reunião do conselho de 

classe 

Não existe Conselho de Classe nesta escola. 

Nenhuma vez. 

Uma vez. 

Duas vezes. 

Três vezes ou mais. 

Participação na elaboração 

do currículo escolar 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 3 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Troca materiais com 

colegas professores 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 3 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Reuniões com professores 

de mesma série 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 3 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Discussão da 

aprendizagem de 

determinados alunos 

Nunca. 

Uma vez por ano. 

De 3 a 4 vezes ao ano. 

Mensalmente. 

Semanalmente. 

Diretor atenção à 

aprendizagem 

Nunca. 

Algumas vezes. 

Frequentemente. 

Sempre ou quase sempre. 

Diretor motiva professores 

Nunca. 

Algumas vezes. 

Frequentemente. 

Sempre ou quase sempre. 

Diretor estimula 

atividades inovadoras 

Nunca. 

Algumas vezes. 

Frequentemente. 

Sempre ou quase sempre. 

 

(continua) 
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Quadro 6 - Variáveis referentes às questões escolares, Brasil, 2013. 

(conclusão) 

Variável Resposta 

Diretor respeita professor 

Nunca. 

Algumas vezes. 

Frequentemente. 

Sempre ou quase sempre. 

Quantos alunos acha que 

concluirão o ensino médio 

Poucos alunos. 

Um pouco menos da metade dos alunos. 

Um pouco mais da metade dos alunos. 

Quase todos os alunos. 

Quantos alunos acha que 

entrarão na universidade 

Poucos alunos. 

Um pouco menos da metade dos alunos. 

Um pouco mais da metade dos alunos. 

Quase todos os alunos. 

Participa da escolha dos 

livros 

Sim. 

Não. 

Percentual de conteúdo 

programado dado 

Menos de 20%. 

De 20% a menos de 40%. 

De 40% a menos de 60%. 

De 60% a menos de 80%. 

80% ou mais. 

Fonte: SAEB/INEP 

 

g. Questões profissionais: 

 

Descrevem a situação salarial, profissional e de carga horária dos professores. 
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Quadro 7 - Variáveis referentes às questões 

profissionais, Brasil, 2013. 

Variável Resposta 

Salário 

Até 1356,00 

Até 2373,00 

Até 4746,00 

Acima de 4746,00 

Exerce outra 

atividade 

Sim, na área de educação. 

Sim, fora da área de educação. 

Não. 

Trabalha em 

quantas 

escolas 

Apenas nesta escola. 

Em 2 escolas. 

Em 3 escolas. 

Em 4 ou mais escolas. 

Carga 

horária 

semanal 

Mais de 40 horas. 

40 horas. 

De 20 a 39 horas. 

Menos de 20 horas. 

Fonte: SAEB/INEP 

 

 As variáveis citadas, em todas as dimensões, estão agrupadas em um único banco de 

dados, banco este que foi alvo do método GoM de forma singular. Para entendimento do 

método, o GoM é descrito na sequência do trabalho. 
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3.4 MÉTODO GRADE OF MEMBERSHIP 

 

 Para a criação de uma tipologia referente à qualidade docente, será utilizado o método 

Grade of Membership (GoM). “O GoM é um método de modelagem de dados categóricos que 

permite o agrupamento dos indivíduos utilizando a lógica dos conjuntos difusos” (CARDOSO 

et. al., 2011, p.337). Ou seja, o método em questão classifica os indivíduos do conjunto de 

dados em diferentes perfis ou grupos de pertinência. A quantidade de perfis extremos gerados 

é determinada pelo pesquisador e esses perfis possuem características estimadas pelo próprio 

método. 

É com o objetivo de superar as maiores dificuldades na construção de uma 

classificação, que são a identificação dos grupos (perfis) e a descrição das diferenças entre 

eles, que o método Grade of Membership é utilizado (MANTON, 1994), pois o mesmo 

consegue lidar com estes problemas, apresentando vantagem em relação a outros métodos de 

classificação. O método Grade of Membership utiliza estimação estatística de máxima 

verossimilhança e é necessária a presença exclusiva de variáveis discretas ou contínuas 

categorizadas para ser possível a sua aplicação. 

A lógica difusa se baseia na atribuição pós-análise de um grau de pertinência (ou grau 

de pertencimento, ou score GoM) para cada elemento referente a cada perfil extremo gerado. 

Este grau de pertinência é denotado por gik e seus valores variam no intervalo [0,1]. Um 

elemento com grau de pertinência 0 (zero) não pertence ao perfil de referência K, ao passo 

que o grau de pertinência 1 (um) indica que o elemento possui todas as características do k-

ésimo perfil (SALEJ, 2009). Na medida em que um elemento apresenta um alto grau de 

pertencimento em relação a um perfil extremo, mais distante ele estará dos demais perfis. 

Existe ainda a possibilidade de o indivíduo pertencer parcialmente a mais de um perfil, 

ocasionando assim a criação de perfis mistos.  

 Os escores gik devem atender as seguintes restrições: 

i. kig ik ,10   

ii. ig
K

k

ik 


1
1
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 Define-se Yijl como a resposta do indivíduo i, à categoria l, da variável j, sendo esta 

uma variável binária, assumindo valor 1 (um) caso a resposta pertença à l-ésima categoria ou 

0 (zero), caso contrário. As seguintes suposições são necessárias para a formulação do 

modelo: 

1) As variáveis aleatórias Yijl são independentes para diferentes valores de i, ou seja, as 

respostas das diferentes unidades de estudo são independentes; 

2) Os valores de gik, k = 1, 2,..., K são realizações das componentes do vetor aleatório ξi 

= (ξ1, ξ2, ξ3, ... ξk) com função de distribuição H(x) = P( ξi ≤ x ). 

3) Se o grau de pertinência gik é conhecido, as respostas de cada elemento i, para as 

várias questões (Yijl) são independentes para as categorias de cada variável; 

4) A probabilidade da resposta l, para a j-ésima variável, pelo elemento com k-ésimo 

perfil extremo é denotada por λkjl. Por pressuposto do modelo, existe pelo menos um 

elemento que é membro bem definido do k-ésimo perfil. Este pressuposto dá a 

probabilidade de resposta, para este elemento, para os vários níveis de cada variável. 

Os valores de λkjl obedecem às seguintes restrições: 

 

iii. ljkkjl ,,10    

iv.  
i

kjl jk,1  

 

5) A probabilidade de uma resposta l para a j-ésima variável pelo elemento i, 

condicionada aos escores gik, é dada por: 





k

k

kjlikijl gYP
1

)1(   

 Com base nas informações é possível formular o modelo de probabilidade para 

estimação de máxima verossimilhança. O modelo de probabilidade, para uma amostra 

aleatória, é o produto do modelo multinomial com a probabilidade de cada elemento dado por: 





K

k

kjlikijl gYE
1

)(   

 Onde cada gik e λkjl são conhecidos e satisfazem as restrições i, ii, iii e iv. 
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 Considerando os pressupostos, o modelo de máxima de verossimilhança pode ser 

escrito como: 

𝐿(𝑌) =  ∏ ∏ ∏ (∑ 𝑔𝑖𝑘𝜆𝑘𝑗𝑙

𝐾

𝑘=1

)

𝑦𝑖𝑗𝑙𝐿𝑗

𝑙=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

 

O processo de cálculo é iterativo e incremental. A principal vantagem da 

caracterização pelo método GoM é que nenhuma suposição sobre a distribuição das 

variáveis (Yij) é necessária. Isso ocorre porque os parâmetros de pertencimento (gik) 

não são considerados como seguindo uma distribuição e os parâmetros de 

probabilidade (λkjl) são estimados simultaneamente a eles. Dessa forma a 

distribuição dos elementos de análise é absorvida na estimação de gik sem 

contaminar ou influenciar os λkjl. (SALEJ, 2009, p.7) 

 

3.4.1 Definição dos perfis 

 

 Um indivíduo pertencerá a um determinado perfil extremo se: 

gik >= 0.75 , para um determinado k, ou 

0.5 <= gik < 0.75, para um determinado k; e gik < 0.25, para os demais k’s 

 

 O perfil de um indivíduo é considerado misto com predominância se: 

 

0.5 <= gik <0.75, para o valor k de características principais; e 

0.25 <= gik < 0.5, para o valor k de características secundárias; e  

gik < 0.25, para o valor k restante 
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 Para indivíduos que apresentem: gik < 0.5, para todos os k’s, o perfil é considerado 

“Não Definido”. 

 

3.4.2 Caracterização dos perfis extremos 

 

 Quando os valores estimados de λkjl superam a frequência percentual de uma 

determinada variável-resposta em um determinado percentual, pode-se considerar esta 

característica pertencente ao referido perfil. Este valor é arbitrário e sua escolha dependerá do 

grau de heterogeneidade que se queira apreender da amostra. Quanto maior este valor, mais 

restritivo será o processo de inclusão de categorias de variáveis a um determinado perfil. Para 

o presente trabalho o valor definido foi de 20%, valor este utilizado de forma majoritária na 

literatura, como em Cerqueira (2004) e Cardoso et al. (2011), por exemplo. 

 

 O capítulo metodológico abordou a fonte dos dados, as variáveis utilizadas e as 

técnicas aplicadas para com o conjunto de dados. Os resultados são verificados no capítulo 

seguinte. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DESCRIÇÃO DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

 O presente estudo abordou informações referentes aos professores do 3º ano do ensino 

médio (EM), na rede estadual de ensino, da disciplina de matemática, em todo o território 

brasileiro. A base de dados utilizada foi a do SAEB de 2013, que contou com 1305 

professores que possuíam as características descritas e responderam por completo o 

questionário a eles destinado. 

 Pode-se dizer que a distribuição regional dos professores entrevistados foi equilibrada 

(Figura 3). A menor concentração de docentes na amostra foi registrada na região Sul 

(13,1%), e a maior no Nordeste (28,9%). No tocante à zona onde a escola está situada (Figura 

4), não existe equilíbrio, a grande maioria (91%) dos professores entrevistados lecionam em 

escolas da zona urbana.  

 

Figura 3 – Distribuição dos professores por região de residência. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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Figura 4 – Distribuição dos professores por zona escolar. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

 Observando as informações da Figura 5 à Figura 7 percebe-se que o sexo 

predominante entre os docentes da amostra é o masculino (58%). A cor/raça predominante é a 

branca (46,7%), porém, ela é superada pelos negros e pardos quando observados de forma 

conjunta (49,7%). A faixa etária mais frequente na amostra foi dos 30 aos 49 anos de idade, 

frequentada por 69% dos docentes, apenas 4% dos docentes possuem 24 anos ou menos. 

 

Figura 5 - Distribuição dos professores por sexo. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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Figura 6 - Distribuição dos professores por raça/cor. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

Figura 7 - Distribuição dos professores por faixa etária. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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4.2 PERFIS EXTREMOS 

 

 A aplicação do método GoM permitiu o delineamento de três perfis extremos. O 

Quadro 8 exibe os resultados obtidos no tocante às frequências marginais das respostas de cada 

variável, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, assim como também 

exibe a dimensão que cada variável pertence. 

 

Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  
(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequên
cia (%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Características 
Demográficas 

Sexo 
Masculino 58,3 0,85 0,57 0,40 1,45 0,98 0,69 

Feminino 41,7 0,15 0,43 0,60 0,36 1,02 1,43 

Faixa 

etária 

Até 29 15,4 0,24 0,04 0,19 1,54 0,28 1,21 

30 a 39 38,3 0,32 0,50 0,33 0,84 1,32 0,85 

40 a 49 30,5 0,33 0,34 0,27 1,07 1,10 0,87 

50 ou mais 15,8 0,12 0,12 0,22 0,73 0,74 1,40 

Cor/Raça 

Branco 46,7 0,30 0,60 0,48 0,64 1,29 1,02 

Preto/Pardo 49,8 0,63 0,37 0,50 1,27 0,75 1,01 

Outros/NS/NR 3,5 0,07 0,02 0,02 1,95 0,61 0,65 

Características 
Culturais 

Lê jornais 

e/ou 

revistas 

Nunca ou quase nunca 3,8 0,13 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 

De vez em quando 50,7 0,68 0,59 0,30 1,35 1,16 0,60 

Sempre ou quase 
sempre 

45,6 0,18 0,41 0,70 0,40 0,90 1,53 

Lê livros 

Nunca ou quase nunca 7,3 0,18 0,06 0,00 2,51 0,83 0,06 

De vez em quando 55,4 0,73 0,65 0,35 1,31 1,17 0,64 

Sempre ou quase 
sempre 

37,3 0,09 0,29 0,64 0,24 0,78 1,72 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequên
cia (%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Característ
icas 

Culturais 

Frequenta 

bibliotecas 

Nunca ou quase nunca 36,4 0,73 0,26 0,18 2,01 0,70 0,50 

De vez em quando 52,2 0,27 0,70 0,57 0,51 1,33 1,08 

Sempre ou quase sempre 11,4 0,00 0,05 0,25 0,00 0,42 2,20 

Frequenta 

espetáculos  

Nunca ou quase nunca 40,8 0,72 0,30 0,28 1,76 0,73 0,68 

De vez em quando 47,2 0,26 0,64 0,48 0,56 1,36 1,02 

Sempre ou quase sempre 12 0,02 0,06 0,24 0,14 0,49 2,01 

Qualificaçã
o docente 

Escolaridade 

Menor que superior 2,1 0,08 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 

Superior 28,1 0,49 0,16 0,23 1,74 0,57 0,83 

Aperfeiçoamento 5 0,04 0,09 0,02 0,81 1,83 0,44 

Especialização 60,9 0,38 0,70 0,70 0,62 1,14 1,15 

Mestrado 3,5 0,02 0,05 0,03 0,54 1,44 0,98 

Doutorado 0,3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 3,93 

Instituição 

de ensino 

superior 

Não concluí o ensino 
superior 

2,4 0,08 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 

Privada 42,8 0,28 0,35 0,60 0,65 0,82 1,41 

Pública 54,8 0,64 0,65 0,40 1,16 1,19 0,73 

Área pós-

graduação 

Não fiz curso de pós-graduação 30,7 0,57 0,18 0,23 1,86 0,57 0,74 

Educação 64,7 0,33 0,79 0,75 0,51 1,22 1,16 

Outras áreas 4,7 0,10 0,03 0,02 2,12 0,73 0,42 

Anos como 

professor 

Até 5 anos 17,2 0,39 0,00 0,15 2,30 0,00 0,90 

Até 10 anos 20,9 0,06 0,31 0,23 0,28 1,49 1,11 

Até 15 anos 21,2 0,23 0,27 0,16 1,06 1,28 0,73 

Até 20 anos 17,5 0,19 0,16 0,17 1,09 0,94 0,99 

Mais de 20 anos 23,1 0,13 0,25 0,29 0,57 1,10 1,23 

Formação 
continuada 

Part. em 

cursos/ofic

inas 

metodologia 

de ensino 

Não participei 24 0,65 0,11 0,04 2,69 0,44 0,18 

Sim, e não houve impacto 10,3 0,16 0,07 0,09 1,57 0,69 0,85 

Sim, e houve um pequeno 
impacto 

21,2 0,19 0,29 0,17 0,90 1,37 0,80 

Sim, e houve um impacto 
moderado 

33,1 0,00 0,46 0,47 0,00 1,38 1,43 

Sim, e houve um grande 
impacto 

11,3 0,00 0,08 0,22 0,00 0,69 1,99 

Part. em 

especialização 

ou 

aperfeiçoament

o em 

metodologia de 

ensino 

Não participei 54,4 0,89 0,45 0,37 1,63 0,82 0,68 

Sim, e não houve impacto 4,1 0,05 0,03 0,05 1,23 0,63 1,16 
Sim, e houve um pequeno 

impacto 
10,2 0,06 0,17 0,08 0,62 1,63 0,77 

Sim, e houve um impacto 
moderado 

19,2 0,00 0,27 0,28 0,00 1,38 1,44 

Sim, e houve um grande 
impacto 

12 0,00 0,09 0,23 0,00 0,78 1,90 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequên 
cia (%) 

Probabilidade 
de respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Formação 
continuada 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em conteúdos da 

área 

Não há necessidade 22,1 0,18 0,23 0,24 0,80 1,06 1,10 

Baixo nível de necessidade 36,6 0,32 0,42 0,34 0,88 1,16 0,94 

Nível moderado de 
necessidade 

29 0,27 0,28 0,31 0,93 0,98 1,06 

Alto nível de necessidade 12,3 0,23 0,06 0,10 1,88 0,47 0,85 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em práticas de 

ensino da 

disciplina 

Não há necessidade 15 0,12 0,09 0,22 0,79 0,62 1,45 

Baixo nível de necessidade 33,3 0,21 0,39 0,37 0,65 1,17 1,11 

Nível moderado de 
necessidade 

36,9 0,35 0,46 0,30 0,94 1,25 0,81 

Alto nível de necessidade 14,8 0,32 0,06 0,11 2,15 0,38 0,77 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em gestão e 

organização das 

atividades em 

sala 

Não há necessidade 22,4 0,11 0,17 0,35 0,49 0,74 1,58 

Baixo nível de necessidade 39,4 0,36 0,48 0,35 0,90 1,22 0,88 

Nível moderado de 
necessidade 

29,6 0,38 0,32 0,22 1,29 1,07 0,74 

Alto nível de necessidade 8,7 0,15 0,04 0,08 1,77 0,43 0,93 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em métodos de 

avaliação 

Não há necessidade 16,6 0,14 0,10 0,24 0,85 0,59 1,45 

Baixo nível de necessidade 36,8 0,30 0,45 0,35 0,80 1,23 0,95 

Nível moderado de 
necessidade 

34,3 0,39 0,34 0,31 1,14 1,00 0,89 

Alto nível de necessidade 12,3 0,17 0,11 0,11 1,39 0,86 0,86 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em uso de 

tecnologia em 

sala 

Não há necessidade 10,4 0,08 0,08 0,14 0,80 0,76 1,34 

Baixo nível de necessidade 22,5 0,15 0,26 0,25 0,65 1,16 1,12 

Nível moderado de 
necessidade 

40,8 0,31 0,55 0,36 0,76 1,35 0,87 

Alto nível de necessidade 26,3 0,46 0,11 0,25 1,75 0,42 0,96 

Práticas 
docentes 

Horas dedicadas 

às atividades 

extraclasse. 

Nenhuma 5,4 0,15 0,04 0,00 2,75 0,68 0,00 

Menos de 1/3 da carga 
horária 

34,4 0,43 0,34 0,29 1,24 0,98 0,84 

1/3 da carga horária 42,6 0,31 0,49 0,45 0,74 1,15 1,07 

Mais de 1/3 da carga 
horária 

17,6 0,11 0,14 0,26 0,63 0,77 1,46 

Utiliza 

projetor 

Não utilizo porque a escola não 
tem 2,7 0,09 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 

Nunca 18,5 0,61 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00 

De vez em quando 62,7 0,30 0,88 0,68 0,47 1,41 1,09 

Sempre ou quase 
sempre 

16,2 0,00 0,12 0,32 0,00 0,72 1,97 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequê
ncia (%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Práticas 
docentes 

Utiliza 

programas/aplica

tivos de 

computador 

Não utilizo porque a escola não 
tem 8,7 0,27 0,03 0,00 3,06 0,31 0,00 

Nunca 22 0,65 0,00 0,05 2,97 0,00 0,21 

De vez em quando 54,6 0,08 0,91 0,63 0,15 1,67 1,15 

Sempre ou quase 
sempre 

14,7 0,00 0,06 0,33 0,00 0,41 2,23 

Utiliza 

internet 

Não utilizo porque a escola não 
tem 6,1 0,21 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 

Nunca 15,2 0,52 0,00 0,00 3,39 0,00 0,00 

De vez em quando 53,3 0,27 0,80 0,51 0,51 1,50 0,95 

Sempre ou quase 
sempre 

25,4 0,00 0,20 0,49 0,00 0,78 1,94 

Propor dever de 

casa 

Nunca 3,3 0,09 0,00 0,02 2,78 0,00 0,59 

Uma vez por ano 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 2 0,06 0,00 0,01 3,04 0,00 0,36 

Mensalmente 12 0,21 0,17 0,02 1,79 1,42 0,14 

Semanalmente 52,4 0,54 0,83 0,27 1,03 1,58 0,51 

Diariamente 29,3 0,09 0,00 0,69 0,32 0,00 2,36 

Corrigir dever 

de casa com a 

turma 

Nunca 3 0,08 0,00 0,02 2,59 0,00 0,71 

Uma vez por ano 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 2 0,07 0,00 0,00 3,30 0,00 0,14 

Mensalmente 9,3 0,17 0,15 0,00 1,78 1,56 0,00 

Semanalmente 47,7 0,52 0,85 0,15 1,08 1,79 0,32 

Diariamente 37,2 0,17 0,00 0,82 0,47 0,00 2,21 

Realizar 

atividades em 

grupo na sala 

Nunca 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uma vez por ano 0,6 0,02 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 6,6 0,24 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 

Mensalmente 31,6 0,58 0,42 0,05 1,83 1,32 0,16 

Semanalmente 41,1 0,17 0,58 0,44 0,40 1,42 1,08 

Diariamente 19,3 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 2,63 

Realizar 

projetos 

temáticos para 

trabalho em 

equipe 

Nunca 8,7 0,31 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 

Uma vez por ano 15,1 0,42 0,09 0,00 2,79 0,62 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 30 0,27 0,46 0,18 0,91 1,52 0,59 

Mensalmente 28,6 0,00 0,30 0,50 0,00 1,05 1,74 

Semanalmente 11,9 0,00 0,15 0,18 0,00 1,26 1,51 

Diariamente 5,7 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 2,59 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequência 

(%) 

Probabilidade 
de respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Práticas 
docentes 

Solicita que 

alunos 

copiem 

textos 

Nunca 10,1 0,29 0,00 0,06 2,86 0,00 0,59 

Uma vez por ano 1,1 0,04 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 4,2 0,03 0,08 0,01 0,79 1,98 0,34 

Mensalmente 9,3 0,07 0,19 0,03 0,73 2,05 0,30 

Semanalmente 35 0,01 0,73 0,22 0,04 2,08 0,62 

Diariamente 40,2 0,56 0,00 0,68 1,39 0,00 1,69 

Estimula 

alunos a 

expressarem 

opiniões 

Nunca 1,5 0,06 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 

Uma vez por ano 1,6 0,06 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 4,4 0,16 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 

Mensalmente 11 0,16 0,20 0,00 1,45 1,86 0,00 

Semanalmente 27,9 0,07 0,80 0,00 0,23 2,85 0,00 

Diariamente 53,5 0,50 0,00 1,00 0,93 0,00 1,87 

Situações de 

aprendizagem 

familiares 

ou de 

interesse 

dos alunos 

Nunca 2,1 0,08 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 

Uma vez por ano 2,1 0,08 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 6,5 0,22 0,03 0,00 3,46 0,39 0,00 

Mensalmente 16,7 0,28 0,29 0,00 1,65 1,76 0,00 

Semanalmente 33,7 0,18 0,68 0,13 0,53 2,02 0,39 

Diariamente 38,9 0,17 0,00 0,87 0,43 0,00 2,23 

Realiza 

exercícios 

de fixação 

Nunca 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uma vez por ano 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mensalmente 2,2 0,02 0,05 0,00 1,08 2,20 0,00 

Semanalmente 28 0,00 0,95 0,00 0,00 3,40 0,00 

Diariamente 68,5 0,98 0,00 1,00 1,43 0,00 1,46 

Discutir 

resultados 

em sala 

Uma vez por ano 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 0,5 0,02 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00 

Mensalmente 2,1 0,01 0,05 0,00 0,52 2,59 0,00 

Semanalmente 29,5 0,00 0,95 0,00 0,00 3,21 0,00 

Diariamente 67,7 0,97 0,00 1,00 1,43 0,00 1,48 

Discussão de 

métodos para 

resolução de 

exercícios 

Nunca 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uma vez por ano 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 1,1 0,04 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 

Mensalmente 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Semanalmente 29,7 0,00 1,00 0,00 0,00 3,37 0,00 

Diariamente 67 0,96 0,00 1,00 1,44 0,00 1,49 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequência 

(%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Práticas 
docentes 

Utilização 

de jornais 

ou revistas 

em sala 

Nunca 5,7 0,20 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 

Uma vez por ano 3,4 0,12 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 14 0,48 0,02 0,00 3,43 0,14 0,00 

Mensalmente 31,5 0,19 0,59 0,16 0,62 1,86 0,50 

Semanalmente 28,4 0,00 0,39 0,40 0,00 1,38 1,41 

Diariamente 16,9 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 2,62 

Fornecer 

esquemas ou 

regras para 

problemas 

Nunca 1,1 0,00 0,01 0,01 0,33 1,31 1,15 

Uma vez por ano 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 1,7 0,06 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 

Mensalmente 6,7 0,01 0,19 0,00 0,18 2,80 0,00 

Semanalmente 31,6 0,03 0,80 0,00 0,10 2,52 0,00 

Diariamente 58,5 0,89 0,00 0,99 1,53 0,00 1,69 

Experimentar 

diferentes 

ações  (coletar 

informações, 

recortar, 

explorar, 

manipular etc.) 

para resolução 

de problemas 

Nunca 3,7 0,13 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 

Uma vez por ano 3,7 0,13 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 13 0,41 0,06 0,00 3,15 0,46 0,00 

Mensalmente 25 0,22 0,43 0,11 0,87 1,73 0,43 

Semanalmente 28,1 0,00 0,51 0,28 0,00 1,81 0,99 

Diariamente 26,6 0,11 0,00 0,61 0,41 0,00 2,31 

Questões 
escolares 

Reunião do 

conselho de 

classe 

Não existe nesta 
escola 

9,6 0,18 0,12 0,01 1,91 1,22 0,15 

Nenhuma vez 8,7 0,20 0,09 0,00 2,33 1,07 0,00 

Uma vez 8,7 0,21 0,05 0,03 2,43 0,58 0,29 

Duas vezes 17,2 0,16 0,20 0,16 0,95 1,14 0,91 

Três vezes ou mais 55,9 0,24 0,54 0,80 0,43 0,97 1,44 

Participação 

na 

elaboração 

do currículo 

escolar 

Nunca 13,9 0,43 0,00 0,02 3,08 0,00 0,17 

Uma vez por ano 41,2 0,52 0,46 0,28 1,27 1,13 0,69 

De 2 a 4 vezes ao ano 24,8 0,05 0,42 0,27 0,19 1,69 1,07 

Mensalmente 13,9 0,00 0,12 0,27 0,00 0,84 1,91 

Semanalmente 6,2 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 2,59 

Troca 

materiais 

com colegas 

professores 

Nunca 16,9 0,49 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00 

Uma vez por ano 12 0,36 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 30,2 0,15 0,66 0,15 0,50 2,18 0,51 

Mensalmente 24,8 0,00 0,30 0,43 0,00 1,22 1,73 

Semanalmente 16,2 0,00 0,04 0,42 0,00 0,25 2,58 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(continua) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequência 

(%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Questões 
escolares 

Reuniões com 

professores 

de mesma 

série 

Nunca 7,8 0,27 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 

Uma vez por ano 10,7 0,36 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 36,2 0,37 0,67 0,12 1,01 1,85 0,34 

Mensalmente 24,2 0,00 0,28 0,39 0,00 1,14 1,61 

Semanalmente 21,1 0,00 0,05 0,49 0,00 0,25 2,31 

Discussão da 

aprendizagem 

de 

determinados 

alunos 

Nunca 5,8 0,21 0,00 0,00 3,54 0,00 0,00 

Uma vez por ano 7,8 0,27 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 

De 2 a 4 vezes ao ano 37,1 0,49 0,62 0,11 1,33 1,68 0,29 

Mensalmente 27,1 0,03 0,31 0,41 0,10 1,14 1,50 

Semanalmente 22,1 0,00 0,07 0,48 0,00 0,31 2,19 

Diretor 

atenção à 

aprendizagem 

Nunca 3,5 0,12 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 

Algumas vezes 20,9 0,46 0,21 0,00 2,21 1,03 0,00 

Frequentemente 44,8 0,42 0,79 0,22 0,93 1,75 0,50 

Sempre ou quase sempre 30,8 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 2,52 

Diretor 

motiva 

professores 

Nunca 8 0,28 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 

Algumas vezes 26,7 0,55 0,35 0,00 2,04 1,30 0,00 

Frequentemente 37,2 0,17 0,65 0,31 0,46 1,75 0,83 

Sempre ou quase sempre 28 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 2,47 

Diretor 

estimula 

atividades 

inovadoras 

Nunca 6,1 0,22 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 

Algumas vezes 26,3 0,54 0,34 0,00 2,04 1,30 0,00 

Frequentemente 37,1 0,24 0,63 0,26 0,65 1,71 0,70 

Sempre ou quase sempre 30,6 0,01 0,03 0,74 0,03 0,08 2,41 

Diretor 

respeita 

professor 

Nunca 1,8 0,05 0,00 0,01 2,72 0,00 0,54 

Algumas vezes 9 0,25 0,05 0,00 2,81 0,58 0,00 

Frequentemente 32,2 0,23 0,60 0,17 0,73 1,87 0,52 

Sempre ou quase sempre 57,1 0,46 0,35 0,82 0,81 0,60 1,44 

Quantos alunos 

acha que 

concluirão o 

ensino médio 

Poucos alunos 1 0,03 0,00 0,00 3,45 0,07 0,00 
Pouco menos da metade dos 

alunos 2,6 0,04 0,03 0,02 1,36 1,15 0,63 

Pouco mais da metade dos 
alunos 15,5 0,27 0,20 0,03 1,75 1,32 0,19 

Quase todos os alunos 80,9 0,66 0,77 0,95 0,81 0,95 1,18 

Quantos alunos 

acha que 

entrarão na 

universidade 

Poucos alunos 30 0,58 0,31 0,09 1,93 1,02 0,29 
Pouco menos da metade dos 

alunos 29,8 0,28 0,36 0,27 0,94 1,19 0,90 

Pouco mais da metade dos 
alunos 29 0,10 0,27 0,45 0,34 0,94 1,54 

Quase todos os alunos 11,2 0,04 0,07 0,20 0,39 0,58 1,78 
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Quadro 8 – Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores dos perfis, 

segundo variáveis dos professores de matemática da rede estadual de ensino – Brasil - 2013.  

(conclusão) 

Dimensão Variável Categorias 
Frequência 

(%) 

Probabilidade de 
respostas 

Fatores 

λ1jl λ2jl λ3jl 
Perfil 

1 
Perfil 

2 
Perfil 

3 

Questões 
escolares 

Participa da 

escolha dos 

livros 

Sim 65,1 0,37 0,80 0,74 0,57 1,22 1,14 

Não 34,8 0,63 0,20 0,26 1,80 0,58 0,74 

Percentual 

de 

conteúdo 

programado 

dado 

Menos de 20% 0,7 0,02 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 

De 20% a menos de 40% 2,5 0,09 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 

De 40% a menos de 60% 11,3 0,26 0,11 0,01 2,33 0,97 0,08 

De 60% a menos de 80% 42,8 0,52 0,52 0,29 1,21 1,21 0,68 

80% ou mais 42,8 0,11 0,37 0,70 0,25 0,87 1,64 

Questões 
profissionais 

Salário 

Até 1356,00 13 0,24 0,03 0,13 1,85 0,22 1,03 

Até 2373,00 30,2 0,33 0,22 0,35 1,09 0,74 1,16 

Até 4746,00 44,8 0,32 0,59 0,42 0,72 1,31 0,94 

Acima de 4746,00 12,1 0,11 0,16 0,09 0,91 1,35 0,78 

Exerce 

outra 

atividade 

Sim, na área de 
educação. 

38,5 0,20 0,47 0,44 0,52 1,23 1,15 

Sim, fora da área de 
educação. 

16,5 0,30 0,11 0,11 1,84 0,66 0,69 

Não 45,1 0,50 0,42 0,44 1,10 0,93 0,99 

Trabalha 

em quantas 

escolas 

Apenas nesta escola 52,3 0,60 0,34 0,62 1,15 0,65 1,19 

Em 2 escolas 38,7 0,27 0,55 0,33 0,70 1,41 0,86 

Em 3 escolas 7,2 0,11 0,09 0,03 1,57 1,19 0,44 

Em 4 ou mais escolas 1,8 0,02 0,03 0,01 0,91 1,61 0,51 

Carga 

horária 

semanal 

Mais de 40 horas 40 0,25 0,51 0,41 0,64 1,27 1,04 

40 horas 28,7 0,24 0,30 0,32 0,82 1,03 1,11 

De 20 a 39 horas 27,9 0,43 0,20 0,24 1,55 0,71 0,85 

Menos de 20 horas 3,4 0,08 0,00 0,03 2,34 0,00 0,85 

Nota da turma em 

matemática 

Até Quartil 1 25 0,38 0,23 0,17 1,52 0,91 0,69 

Entre Quartil 1 e 2 25,1 0,38 0,27 0,14 1,53 1,06 0,56 

Entre Quartil 2 e 3 25,1 0,15 0,32 0,27 0,60 1,28 1,06 

Acima do Quartil 3 24,9 0,08 0,19 0,42 0,34 0,75 1,69 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

 Percebe-se através do Quadro 8 as características que representam cada perfil extremo. 

Os perfis, juntamente com suas características principais, são descritos a seguir: 

 Perfil de baixa qualidade docente, representado pelo perfil extremo 1, formado por 

docentes com as seguintes características: 
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a) Quanto à dimensão demográfica: sexo masculino; jovens (até 29 anos); etnia 

preta/parda ou outras. 

b) Quanto à dimensão cultural: baixa ou média frequência de leitura de jornais e livros; 

baixa frequência de idas a bibliotecas e espetáculos. 

c) Quanto à dimensão de qualificação: escolaridade menor ou igual ao ensino superior; 

sem cursos de pós-graduação ou pós-graduação em área diferente da educacional; 

experiência máxima de 5 anos como docente. 

d) Quanto à dimensão de formação continuada: nenhuma participação em 

cursos/oficinas, assim como aperfeiçoamentos e especializações direcionadas a 

metodologia de ensino, e, quando a participação existiu, o resultado foi ineficaz; alta 

necessidade de aperfeiçoamento em conteúdos da área, práticas de ensino, gestão e 

organização de atividades, métodos de avaliação e uso de tecnologia em sala. 

e) Quanto à dimensão de práticas docentes: Menos de 1/3 ou nenhuma hora aula 

dedicada à atividade extraclasse; nenhum uso de projetores, aplicativos de computador 

e internet; dever de casa atribuído e corrigido de forma mensal ou com menor 

frequência; atividades em grupo realizadas de forma mensal ou com menor frequência; 

elaboração de projetos temáticos de forma anual ou nula; solicitam que alunos copiem 

textos de forma anual ou nula, assim como diariamente; estimulo à expressão de 

opinião por parte dos alunos de forma mensal ou com menor frequência, assim como 

estimulo de situações de aprendizagem familiar, realização de exercícios diários; 

discussão de resultados e métodos de resolução de exercícios em sala de aula de forma 

diária, ou de 2 a 4 vezes ao ano; baixa frequência na utilização de jornais ou revistas 

em sala; fornecimento diário ou entre 2 e 4 vezes ao ano de esquemas ou regras para 

resolução de problemas e baixa frequência de utilização de diferentes ações visando a 

resolução de problemas. 

f) Quanto à dimensão escolar: baixa frequência de reuniões do conselho escolar; baixa 

ou nenhuma frequência de participação na elaboração do currículo escolar; baixa 

frequência de troca de materiais, reuniões com professores de mesma série e discussão 

de aprendizagem de determinados alunos; baixa frequência de atenção, motivação, 

estímulo e respeito por parte do diretor; acreditam que no máximo pouco mais da 

metade dos alunos concluirão o ensino médio e que poucos entrarão na universidade; 

não participam da escolha dos livros da escola e lecionam no máximo 80% do 

conteúdo programático durante o ano letivo. 
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g) Quanto à dimensão profissional: recebem a menor faixa salarial; exercem outras 

atividades fora da área da educação; trabalham em 3 escolas e possuem carga horária 

máxima abaixo das 40 horas semanais. 

h) Quanto ao desempenho discente: o desempenho das turmas em que os docentes deste 

perfil lecionam foram os menores dentre os perfis extremos. 

 

 Perfil de média qualidade docente, representado pelo perfil extremo 2, formado por 

docentes com as seguintes características: 

a) Quanto à dimensão demográfica: faixa etária intermediária (30 a 39 anos); etnia 

branca. 

b) Quanto à dimensão cultural: frequência intermediária de idas a bibliotecas e 

espetáculos. 

c) Quanto à dimensão de qualificação: pós-graduação em forma de aperfeiçoamento ou 

mestrado; pós-graduação na área educacional; experiência máxima de até 10 ou 15 

anos como docente. 

d) Quanto à dimensão de formação continuada: participação em cursos/oficinas, assim 

como aperfeiçoamentos e especializações direcionadas a metodologia de ensino, 

resultando em impactos pequenos ou intermediários; nível moderado de necessidade 

de aperfeiçoamento em práticas de ensino e uso de tecnologia; nível baixo de 

necessidade de aperfeiçoamento em gestão e organização de atividades e métodos de 

avaliação. 

e) Quanto à dimensão de práticas docentes: frequência intermediária no uso de 

projetores, aplicativos de computador e internet; dever de casa atribuído e corrigido de 

forma mensal ou semanal; atividades em grupo realizadas de forma mensal ou 

semanal; elaboração de projetos temáticos de forma semanal ou de 2 a 4 vezes ao ano; 

solicitam que alunos copiem textos de forma semanal ou com menor frequência; 

estimulo à expressão de opinião por parte dos alunos de forma mensal ou semanal, 

assim como estimulo de situações de aprendizagem familiar, realização de exercícios 

diários; discussão de resultados e métodos de resolução de exercícios em sala de aula 

de forma mensal ou semanal; frequência intermediária na utilização de jornais ou 

revistas em sala; fornecimento mensal, semanal, ou inexistente de esquemas ou regras 
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para resolução de problemas e frequência intermediária de utilização de diferentes 

ações visando a resolução de problemas. 

f) Quanto à dimensão escolar: conselho escolar inexistente; frequência intermediária na 

participação da elaboração do currículo escolar; frequência média de troca de 

materiais, reuniões com professores de mesma série e discussão de aprendizagem de 

determinados alunos; frequência média de atenção, motivação, estímulo e respeito por 

parte do diretor; acreditam que pouco mais da metade dos alunos concluirão o ensino 

médio; participam da escolha dos livros da escola e lecionam entre 60% e 80% do 

conteúdo programático durante o ano letivo. 

g) Quanto à dimensão profissional: recebem a maior faixa salarial; exercem outras 

atividades na área da educação; trabalham em 2 escolas ou em 4 ou mais; e possuem 

carga horária acima das 40 horas semanais. 

h) Quanto ao desempenho discente: o desempenho das turmas em que os docentes deste 

perfil lecionam foram os intermediários dentre os perfis extremos. 

 

 Perfil de alta qualidade docente, representado pelo perfil extremo 3, formado por 

docentes com as seguintes características: 

a) Quanto à dimensão demográfica: sexo feminino; jovens (até 29 anos) e de idade 

avançada (50 anos ou mais). 

b) Quanto à dimensão cultural: alta frequência de leitura de jornais e livros; alta 

frequência de idas a bibliotecas e espetáculos. 

c) Quanto à dimensão de qualificação: escolaridade em forma de doutorado; formados na 

rede privada de ensino; experiência maior do que 20 anos como docente. 

d) Quanto à dimensão de formação continuada: participação em cursos/oficinas, assim 

como aperfeiçoamentos e especializações direcionadas a metodologia de ensino, com 

impactos moderados ou altos; nenhuma necessidade de aperfeiçoamento em práticas 

de ensino, gestão e organização de atividades, métodos de avaliação e uso de 

tecnologia em sala. 

e) Quanto à dimensão de práticas docentes: mais de 1/3 de carga horária dedicada às 

atividades extraclasse; uso frequente de projetores, aplicativos de computador e 

internet; dever de casa atribuído e corrigido de forma diária; atividades em grupo 

realizadas de forma diária; elaboração de projetos temáticos de forma mensal, semanal 
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ou diária; solicitam que alunos copiem textos diariamente; estimulo à expressão de 

opinião por parte dos alunos de forma diária, assim como estímulo de situações de 

aprendizagem familiar, realização de exercícios de fixação e discussão de resultados e 

métodos de resolução de exercícios em sala de aula; alta frequência na utilização de 

jornais ou revistas em sala; fornecimento diário de esquemas ou regras para resolução 

de problemas e baixa frequência de utilização de diferentes ações visando a resolução 

de problemas. 

f) Quanto à dimensão escolar: alta frequência de reuniões do conselho escolar; alta 

frequência de participação na elaboração do currículo escolar; alta frequência de troca 

de materiais, reuniões com professores de mesma série e discussão de aprendizagem 

de determinados alunos; alta frequência de atenção, motivação, estímulo e respeito por 

parte do diretor; acreditam que pouco mais da metade ou quase todos os alunos 

entrarão na universidade e lecionam mais do que 80% do conteúdo programático 

durante o ano letivo. 

g) Quanto à dimensão profissional: trabalham apenas em uma escola. 

h) Quanto ao desempenho discente: o desempenho das turmas em que os docentes deste 

perfil lecionam foram os maiores dentre os perfis extremos. 

 

 Os perfis extremos delineados pelo GoM foram específicos no tocante à nota da turma. 

Nota-se que o perfil extremo 1 apresentou as menores médias obtidas pelas turmas na Prova 

Brasil, o perfil extremo 2 apresentou notas intermediárias e o perfil extremo 3 apresentou as 

melhores notas. Essa divisão no nível das médias obtidas pelas turmas nos três perfis 

delineados possibilitou a comparação das características em cada dimensão com as notas, 

sendo possível assim a identificação de fatores ou características que influenciem positiva ou 

negativamente o desempenho dos alunos. Dito isto, e seguindo a UNESCO (2003), que utiliza 

como um dos critérios de qualidade da educação o desempenho discente, o perfil extremo 1 

fez jus à classificação como perfil de baixa qualidade, o perfil extremo 2 de qualidade 

intermediária e o perfil extremo 3 de perfil de alta qualidade.  

 Além dos perfis extremos, o GoM também identificou perfis mistos. A identificação 

de determinado indivíduo como pertencente a um perfil misto significa que ele pertence 

parcialmente a mais de um perfil extremo. Quando as características de um individuo não se 

encaixam em nenhum dos perfis extremos, à ele é atribuído o perfil “não definido”. A Tabela 
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2 exibe as frequências absolutas e percentuais da distribuição dos professores em cada perfil 

gerado. Destaca-se a maior frequência de professores no perfil de alta qualidade em 

comparação com a frequência dos professores nos perfis de média e baixa qualidade. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos docentes, segundo os perfis de qualidade gerados – Brasil – 2013. 

Perfil Predominância 
Frequência 

N % 

Perfil 1 - Professores que o desempenho 
de suas turmas na Prova Brasil foi 

classificado como baixo. 

P1 91 6,97 

P12 83 6,36 

P13 76 5,82 

Subtotal 250 19,16 

Perfil 2 - Professores que o desempenho 
de suas turmas na Prova Brasil foi 
classificado como intermediário 

P2 150 11,49 

P21 110 8,43 

P23 85 6,51 

Subtotal 345 26,44 

Perfil 3 - Professores que o desempenho 
de suas turmas na Prova Brasil foi 

classificado como alto 

P3 246 18,85 

P31 108 8,28 

P32 98 7,51 

Subtotal 452 34,64 

Não definido   258 19,77 

Total   1305 100 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

4.2.1 Da dimensão demográfica 

 

 No tocante à dimensão demográfica, o perfil de baixa qualidade foi composto de 

professores homens, com até 29 anos de idade, pretos ou pardos. O perfil de qualidade 

intermediária apresentou professores de 30 a 39 anos, brancos e sem sexo definido. O perfil 

de alta qualidade possui professores com as seguintes características: mulheres, com idade até 

29 anos ou 50 anos ou mais. O Quadro 9 exibe informações completas sobre as características 

dos perfis nesta dimensão. 
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Quadro 9 – Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão demográfica – Brasil – 2013. 

Dimensão Variável 

Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Características 
Demográficas 

Sexo Masculino x Feminino 

Faixa 

etária 
Até 29 anos 30 a 39 anos 

Até 29 anos 
50 anos ou mais 

Cor/Raça 
Preto/Pardo 

Outros/NS/NR 
Branco x 

Fonte: Quadro 8. 

 Interpreta-se dos resultados obtidos pela dimensão demográfica que professores do 

sexo feminino são responsáveis por um melhor desempenho dos discentes, o que vai contra os 

resultados obtidos por Driessen (2009) e Lahiri (2010), que não encontraram diferença 

significativa entre o sexo docente e qualidade discente. A faixa etária dos docentes se mostrou 

equilibrada quando confrontadas com o desempenho das suas turmas. Ao passo que o perfil 

de baixa qualidade era composto de professores na faixa etária mais jovem, o perfil de alta 

qualidade também apresentava essa característica etária, juntamente com a faixa etária mais 

elevada, entende-se assim que a faixa etária docente não se mostrou um fator tão influente no 

desempenho dos alunos, indo de acordo com a pesquisa de Kimani, Kara e Njagi (2013). A 

cor/raça dos docentes não foi relevante na definição do perfil de alta qualidade, porém, a 

cor/raça branca foi classificada como pertencente ao perfil de qualidade intermediária, ao 

passo que o perfil de baixa qualidade foi composto por professores da cor/raça negro/pardo, e 

também por outras etnias e professores que não responderam ou não souberam informar sua 

classificação racial. 

 

4.2.2 Da dimensão cultural 

 

 A questão das práticas pessoais e culturais dos docentes foi bem delineada pelo GoM 

(Quadro 10). O perfil de alta qualidade apresentou professores com constante prática de 

leitura, assim como são frequentadores de bibliotecas e espetáculos culturais. O perfil de 



63 

 

qualidade intermediária foi caracterizado por professores que frequentam bibliotecas e 

espetáculos, porém não de forma constante. Ao contrário do perfil de alta qualidade, o perfil 

de baixa qualidade apresentou professores sem a prática da leitura (ou com a prática de leitura 

não constante), assim como professores sem o hábito de frequentar bibliotecas e até eventos 

culturais, tais como cinema, dança, teatro, etc. 

 Fica claro e bem delineado que o aspecto cultural do docente é um fator influente para 

com o desempenho de suas turmas, ou seja, o professor não deve abrir mão de frequentar 

eventos culturais, assim como deve se manter atualizado com práticas de leitura e continuar 

constituindo o saber para si. Esse resultado foi de encontro com Bourdieu e Passeron (1964) e 

Almeida (2007). 

 

Quadro 10 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão cultural – Brasil – 2013. 

Dimensão Variável 

Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Características 
Culturais 

Lê jornais 

e/ou 

revistas 

Nunca ou quase 
nunca 

De vez em quando 
x 

Sempre ou quase 
sempre 

Lê livros 

Nunca ou quase 
nunca 

De vez em quando 
x 

Sempre ou quase 
sempre 

Frequenta 

bibliotecas 

Nunca ou quase 
nunca 

De vez em quando 
Sempre ou quase 

sempre 

Frequenta 

espetáculos  

Nunca ou quase 
nunca 

De vez em quando 
Sempre ou quase 

sempre 

Fonte: Quadro 8. 

 

4.2.3 Da dimensão de qualificação 

 

 Dentre as informações que tangem a qualificação dos docentes (Quadro 11), o grau 

acadêmico e os anos de experiência foram delineados como fatores que à medida que 

aumentam influenciam de maneira positiva no desempenho dos alunos. Enquanto o perfil de 
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baixa qualidade apresentou, em sua maioria, professores com escolaridade superior ou menor 

que superior, o perfil de qualidade intermediária apresentou professores com aperfeiçoamento 

ou mestrado, e, por fim, o perfil de alta qualidade foi composto por maior parcela de 

professores doutores. A correlação positiva entre grau acadêmico do docente e a qualidade de 

suas turmas já foi verificada nos trabalhos de Betts et. al. (2003), Dee (2004) e Nye et. al. 

(2004). Os anos de experiência como professor foram crescentes em relação aos perfis 

delineados. O perfil de baixo qualidade apresentou professores com experiência de até 5 anos, 

o perfil de qualidade intermediária possui de forma predominante professores com até 15 anos 

de experiência, e o perfil de alto qualidade se caracteriza por professores com mais de 20 anos 

de experiência. Este resultado vai de encontro com os estudos de Harris (2011) e Clotfelter et. 

al. (2007). 

 Um destaque em relação à dimensão de qualificação foi o fato de que a instituição de 

ensino superior dos docentes no perfil de alta qualidade ser instituições privadas. As 

instituições públicas não foram definidas em nenhum dos perfis. 

 

Quadro 11 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão de qualificação – Brasil – 2013. 

Dimensão Variável 

Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Qualificação 
docente 

Escolaridade 
Menor que superior 

Superior 
Aperfeiçoamento 

Mestrado 
Doutorado 

Instituição 

de ensino 

superior 

Não concluí o ensino 
superior 

x Privada 

Área de 

pós-

graduação 

Não fiz curso de pós-
graduação 

Outras áreas 
Educação x 

Anos como 

professor 
Até 5 anos 

Até 10 anos 
Até 15 anos 

Mais de 20 anos 

Fonte: Quadro 8 
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4.2.4 Da dimensão de formação continuada 

 

 A dimensão de formação continuada apresenta variáveis referentes a cursos e em 

necessidade de aperfeiçoamento em determinadas áreas da docência. O que se observou nos 

perfis delineados foi que os professores do perfil de alta qualidade frequentaram cursos de 

aperfeiçoamento, resultando em um grande ou moderado impacto, além de, em suas visões, 

não necessitam de aperfeiçoamento em nenhuma das áreas citadas, demonstrando que já 

possuem um alto nível de conhecimento e cursos acumulados, acarretando em um bom 

desempenho escolar de seus discentes. Os docentes do perfil de qualidade intermediária 

também frequentaram cursos de aperfeiçoamento, porém o impacto desses cursos em suas 

carreiras foi apenas pequeno ou intermediário. O perfil de qualidade intermediária também se 

caracterizou pela necessidade dos professores de aperfeiçoamento nas áreas citadas, esta 

necessidade foi demarcada por eles como baixa ou moderada. O perfil de baixa qualidade 

apresentou os maiores índices de necessidade de aperfeiçoamento nas áreas citadas, no geral, 

existe um alto nível de necessidade dos professores desse perfil de se aperfeiçoarem ainda 

mais. Os cursos citados pela pesquisa não foram frequentados pelo perfil de baixa qualidade, 

ou então os professores desse perfil participaram, porém o impacto observado foi nulo 

(Quadro 12). 
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Quadro 12 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão de formação continuada – Brasil – 2013. 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Formação 
continuada 

Part. em 

cursos/oficinas 

metodologia de 

ensino 

Não participei 
Sim, e não houve 

impacto. 

Sim, e houve um 
pequeno impacto. 
Sim, e houve um 

impacto moderado. 

Sim, e houve um 
impacto moderado. 

Sim, e houve um 
grande impacto. 

Part. em 

especialização ou 

aperfeiçoamento em 

metodologia de 

ensino 

Não participei. 
Sim, e não houve 

impacto. 

Sim, e houve um 
pequeno impacto. 
Sim, e houve um 

impacto moderado. 

Sim, e houve um 
impacto moderado. 

Sim, e houve um 
grande impacto. 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em conteúdos da 

área 

Alto nível de 
necessidade 

x x 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em práticas de 

ensino da 

disciplina 

Alto nível de 
necessidade 

Nível moderado de 
necessidade 

Não há necessidade 

Necessidade de 

aperfeiçoamento em 

gestão e 

organização das 

atividades em sala 

Nível moderado de 
necessidade 
Alto nível de 
necessidade 

Baixo nível de 
necessidade 

Não há necessidade 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em métodos de 

avaliação 

Alto nível de 
necessidade 

Baixo nível de 
necessidade 

Não há necessidade 

Necessidade de 

aperfeiçoamento 

em uso de 

tecnologia em 

sala 

Alto nível de 
necessidade 

Nível moderado de 
necessidade 

Não há necessidade 

Fonte: Quadro 8 

 

4.2.5 Da dimensão de práticas docentes 

 

 A prática docente foi a maior dimensão, em termo de quantidade de variáveis, 

utilizada no presente trabalho. No geral, os perfis de alta, média e baixa qualidade 

apresentaram características diferentes e crescentes. Observou-se um padrão de características 

para os perfis citados, o perfil de baixa qualidade apresentou na maioria das variáveis as 
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menores frequências de execuções de determinadas práticas e atividades docentes, como 

utilizar internet e aplicativos, propor dever de casa, realizar projetos temáticos e estimular os 

alunos a expressarem suas opiniões, o perfil em questão apresentou de forma majoritária às 

variáveis citadas as respostas nunca, 2 a 4 vezes ao ano, ou até mensalmente. Nas variáveis 

citadas, o perfil de qualidade intermediária apresentou frequência moderada de execução, no 

geral realizando tais práticas de forma mensal ou semanal. E, seguindo o padrão escalar, o 

perfil de alta qualidade apresentou realizações diárias para tais práticas.  

 Apesar do comportamento escalar na maioria das variáveis desta dimensão, existiram 

variáveis cujas características do perfil de baixa qualidade se igualaram às do perfil de alta 

qualidade. A realização de exercícios, discussão dos resultados em sala e o fornecimento de 

esquemas ou regras para problemas são exemplos de variáveis em que tanto o perfil de baixa 

quanto o perfil de alta qualidade apresentaram a característica de realização diária, apesar do 

desempenho de suas turmas serem diferentes. 
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Quadro 13 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão de práticas docentes – Brasil – 2013. 

(continua) 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Práticas 
docentes 

Horas dedicadas às 

atividades 

extraclasse 

Nenhuma 
Menos de 1/3 da carga 

horária. 
x 

Mais de 1/3 da carga 
horária 

Utiliza projetor 

Não utilizo porque a escola 
não tem. 

Nunca 
De vez em quando 

Sempre ou quase 
sempre 

Utiliza 

programas/aplicat

ivos de 

computador 

Não utilizo porque a escola 
não tem. 

Nunca 
De vez em quando 

Sempre ou quase 
sempre 

Utiliza internet 

Não utilizo porque a escola 
não tem. 

Nunca 
De vez em quando 

Sempre ou quase 
sempre 

Propor dever de 

casa 

Nunca 
De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Corrigir dever 

de casa com a 

turma 

Nunca 
De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Realizar 

atividades em 

grupo na sala 

Uma vez por ano 
De 2 a 4 vezes ao 

ano 
Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Realizar 

projetos 

temáticos para 

trabalho em 

equipe 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Semanalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 
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Quadro 13 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão de práticas docentes – Brasil – 2013. 

(conclusão) 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Práticas 
docentes 

Solicita que 

alunos copiem 

textos 

Nunca 
Uma vez por ano 

Diariamente 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Estimula alunos 

a expressarem 

opiniões 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Situações de 

aprendizagem 

familiares ou 

de interesse 

dos alunos 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Realiza 

exercícios de 

fixação 
Diariamente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Discutir 

resultados em 

sala 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Diariamente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Discussão de 

métodos para 

resolução de 

exercícios 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Diariamente 
Semanalmente Diariamente 

Utilização de 

jornais ou 

revistas em 

sala 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 
Semanalmente 

Semanalmente 
Diariamente 

Fornecer 

esquemas ou 

regras para 

problemas 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Diariamente 

Nunca 
Mensalmente 

Semanalmente 
Diariamente 

Experimentar 

diferentes ações 

(coletar 

informações, 

recortar, explorar, 

manipular etc.) para 

resolução de 

problemas. 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diariamente 

Fonte: Quadro 8. 
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4.2.6 Da dimensão escolar 

 

 No tocante à dimensão escolar (Quadro 14), foram abordadas questões referentes a 

reuniões, participação do diretor no dia a dia docente, expectativas do professor para com a 

turma, dentre outros. Destaca-se a frequência escalar de participação dos professores em 

reuniões e em discussões relacionadas a seus alunos. O perfil de alta qualidade apresentou 

como característica referente a essas variáveis a sua realização frequente (no geral, semanal), 

ao tempo que o perfil de qualidade intermediário apresentou frequências moderadas de 

reuniões e discussões. Completando, o perfil de baixa qualidade apresentou frequências nulas 

ou muito raras no tocante a essas variáveis.  

 A participação do diretor motivando, respeitando e estimulando os docentes também 

foi mensurada na dimensão escolar. Percebeu-se nos perfis que à medida que o nível de 

desempenho das turmas dos docentes aumenta, também aumenta a influência do diretor 

escolar para com os professores. Enquanto no perfil de baixa qualidade a participação de 

diretor da escola é praticamente nula, os professores no perfil de alta qualidade trabalham em 

escolas cujo diretor esta sempre estimulando seu trabalho, respeitando e motivando o docente. 

 Outro ponto de destaque nesta dimensão são as expectativas dos docentes para com 

sua turma. No que tange à expectativa dos professores em relação aos alunos concluírem o 

ensino médio e entrarem na faculdade, à medida que as expectativas dos docentes aumentam, 

maior o desempenho dos alunos. É possível observar essa informação comparando os três 

perfis extremos delineados, que vão de acordo com Hakielimu (2008). 

 Por fim, também foi possível observar que o percentual de conteúdo programado dado 

se apresentou como fator determinante para o desempenho discente. O perfil de baixa 

qualidade apresentou professores cujo conteúdo dado variou entre menos de 20% a 80% do 

programado. O perfil de qualidade intermediária apresentou o percentual de 60% a 80% de 

conteúdo programado dado, já o perfil de alta qualidade contou com professores que 

lecionaram 80% ou mais do total previsto na emenda. 
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Quadro 14 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão escolar – Brasil – 2013. 

(continua) 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Questões 
escolares 

Reunião do 

conselho de 

classe 

Não existe nesta escola 

Nenhuma vez 
Uma vez 

Não existe nesta escola Três vezes ou mais 

Participação 

na 

elaboração 

do currículo 

escolar 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 
Mensalmente 

Semanalmente 

Troca 

materiais 

com colegas 

professores 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 
Mensalmente 

Mensalmente 
Semanalmente 

Reuniões com 

professores 

de mesma 

série 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 
Mensalmente 

Semanalmente 

Discussão da 

aprendizagem 

de 

determinados 

alunos 

Nunca 
Uma vez por ano 

De 2 a 4 vezes ao ano 
De 2 a 4 vezes ao ano 

Mensalmente 
Semanalmente 

Diretor 

atenção à 

aprendizagem 

Nunca 
Algumas vezes 

Frequentemente 
Sempre ou quase 

sempre 

Diretor 

motiva 

professores 

Nunca 
Algumas vezes 

Algumas vezes 
Frequentemente 

Sempre ou quase 
sempre 

Diretor 

estimula 

atividades 

inovadoras 

Nunca 
Algumas vezes 

Algumas vezes 
Frequentemente 

Sempre ou quase 
sempre 
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Quadro 14 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 

do ensino médio, segundo dimensão escolar – Brasil – 2013. 

(conclusão) 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Questões 
escolares 

Diretor 

respeita 

professor 

Nunca 
Algumas vezes 

Frequentemente 
Sempre ou quase 

sempre 

Quantos 

alunos acha 

que 

concluirão o 

ensino médio 

Poucos alunos 
Pouco menos da 

metade dos alunos 
Pouco mais da metade dos 

alunos 

Pouco mais da metade 
dos alunos 

x 

Quantos 

alunos acha 

que entrarão 

na 

universidade 

Poucos alunos x 
Pouco mais da metade 

dos alunos 
Quase todos os alunos 

Participa da 

escolha dos 

livros 
Não Sim x 

Percentual 

de 

conteúdo 

programado 

dado 

Menos de 20% 
De 20% a menos de 40% 
De 40% a menos de 60% 
De 60% a menos de 80% 

De 60% a menos de 
80% 

80% ou mais 

Fonte: Quadro 8. 

 

4.2.7 Da dimensão profissional 

 

 A questão da situação profissional dos docentes relacionada ao desempenho de suas 

turmas é exibida no Quadro 15. Nesta dimensão, a única variável que se mostrou característica 

do perfil de alta qualidade foi a quantidade de escolas que trabalham os docentes. Os 

professores do perfil de alta qualidade trabalham em uma escola de forma exclusiva, enquanto 

os perfis de qualidade intermediária e baixa apresentam docentes que trabalham em mais de 

uma escola. A questão salarial ficou definida apenas entre os perfis de baixa e média 

qualidade. O perfil de baixa qualidade apresentou a menor faixa salarial, enquanto o perfil de 

qualidade intermediário apresentou as maiores faixas salariais como características 

predominantes. Destaca-se também o fato dos professores dos dois perfis de qualidade 

diferente de “alta” exercerem outras atividades além da docência, diferenciando-se entre si 
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pelo fato de que as atividades extras dos professores do perfil de baixa qualidade estão fora da 

área da educação, enquanto os professores do perfil de qualidade intermediária possuem outra 

atividade, porém dentro da área da educação. 

 

Quadro 15 - Características dos perfis extremos de qualidade dos professores de matemática do 3º ano 
do ensino médio, segundo dimensão profissional – Brasil – 2013. 

Dimensão Variável 
Características 

Perfil 1  
(baixa qualidade) 

Perfil 2 
(qualidade média) 

Perfil 3 
(alta qualidade) 

Questões 
profissionais 

Salário Até 1356,00 
Até 4746,00 

Acima de 4746,00 
x 

Exerce 

outra 

atividade 

Sim, fora da área de 
educação. 

Sim, na área de 
educação. 

x 

Trabalha 

em 

quantas 

escolas 

Em 3 escolas 
Em 2 escolas 

Em 4 ou mais escolas 
Apenas nesta 

escola 

Carga 

horária 

semanal 

De 20 a 39 horas 
Menos de 20 horas 

Mais de 40 horas x 

Fonte: Quadro 15. 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA DOS PERFIS 

 

 A Tabela 3 e as Figuras Figura 8 e Figura 9 exibem a distribuição dos perfis de acordo 

com o sexo e a etnia dos professores. Observa-se que os professores do sexo feminino 

predominam no perfil de alta qualidade e seus respectivos mistos (42,9%), sendo 24,6% 

apenas no perfil extremo de alta qualidade. O percentual de professoras no perfil de qualidade 

média e baixa (e seus mistos) é de 24,2% e 11,6%, respectivamente. De forma semelhante, os 

professores do sexo masculino também são mais frequentes no perfil de alta qualidade, 

seguido do perfil de média e baixa qualidade. Porém, diferentemente das mulheres, essa 
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frequência é bastante equilibrada, apresentando números de 14,7%, 12,1% e 9,3% nos perfis 

extremos de alta, média e baixa qualidade, respectivamente. 

 No tocante à etnia dos professores segundo os perfis gerados, percebe-se para todas as 

etnias, com exceção dos(as) amarelos(as), que a maior frequência se apresenta no perfil 

extremo de alta qualidade e seus respectivos mistos. A maior frequência de professores no 

perfil extremo de alta qualidade pertence à etnia branca (19,7%), os pardos vem na sequencia 

com 19,0%  e os pretos com 15,5%. No caso dos amarelos(as), a frequência de professores no 

perfil de alta qualidade é de 12,5%, sendo superado pela frequência de professores no perfil 

de qualidade intermediária, com 16,7%. Os pardos, apesar de exibirem a segunda maior 

frequência de professores no perfil de alta qualidade, também apresentam a maior frequência 

de professores no perfil extremo de baixa qualidade, com este possuindo uma frequência de 

8,7%. 

 

Tabela 3 – Distribuição percentual dos professores, por características demográficas, segundo os perfis 
de qualidade gerados – Brasil – 2013. 

Perfil 
Sexo Etnia 

Masculino Feminino Branco(a) Pardo(a) Preto(a) Amarelo(a) Indígena 

Não definido 18,7% 21,3% 18,2% 19,4% 30,9% 20,8% 12,5% 

Baixa qualidade 9,3% 3,7% 5,6% 8,7% 5,2% 4,2% 0,0% 

Baixa + média qualidade 7,8% 4,4% 4,9% 7,4% 7,2% 8,3% 37,5% 

Baixa + alta qualidade 7,5% 3,5% 3,9% 7,2% 4,1% 12,5% 12,5% 

Subtotal 24,6% 11,6% 14,4% 23,4% 16,5% 25,0% 50,0% 

Média qualidade 12,1% 10,6% 14,3% 9,4% 7,2% 16,7% 0,0% 

Média + baixa qualidade 10,1% 6,1% 8,7% 8,0% 9,3% 8,3% 25,0% 

Média + alta qualidade 5,8% 7,5% 8,0% 5,4% 4,1% 4,2% 0,0% 

Subtotal 28,0% 24,2% 31,0% 22,8% 20,6% 29,2% 25,0% 

Alta qualidade 14,7% 24,6% 19,7% 19,0% 15,5% 12,5% 12,5% 

Alta + baixa qualidade 8,0% 8,6% 7,9% 9,1% 9,3% 4,2% 0,0% 

Alta + média qualidade 5,9% 9,7% 8,9% 6,3% 7,2% 8,3% 0,0% 

Subtotal 28,7% 42,9% 36,4% 34,4% 32,0% 25,0% 12,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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Figura 8 – Distribuição percentual da qualidade dos professores classificados nos perfis extremos, por 

sexo – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

Figura 9 - Distribuição percentual da qualidade dos professores classificados nos perfis extremos, por 

etnia – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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4.4 DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DOS PERFIS 

 

 A distribuição espacial dos perfis extremos e mistos gerados pode ser observada na 

Tabela 4 e nas Figuras Figura 10 e Figura 11. O Sudeste é a região com a maior frequência de 

professores classificados como pertencentes ao perfil de alta qualidade, com 28,7% de seu 

total. Na sequencia aparecem o Centro-Oeste (23,4%) e Sul (16,4%). A região Sul, junto com 

a região Norte, são as únicas regiões que o percentual de professores no perfil de qualidade 

intermediária superam o de professores no perfil de alta qualidade. O Norte possui 14,8% de 

professores no perfil extremo de qualidade intermediária, contra 13,7% no perfil de alta 

qualidade. Já o Sul possui 17% de professores no perfil de qualidade intermediária, contra os 

já citados 16,4% no perfil de alta qualidade. 

 No tocante ao perfil de baixa qualidade, o Nordeste foi a região com maior 

predominância (10,9%), superando inclusive a frequência de professores de qualidade 

intermediária (10,6%). Na sequência do percentual de professores no perfil de baixa qualidade 

aparecem o Norte e o Centro-Oeste (6,5% cada) e o Sul (5,8%). A região Sudeste, além de se 

destacar pela maior frequência de professores de alta qualidade, destaca-se também pela 

menor frequência de professores classificados como de baixa qualidade (3,4%), indicando 

assim que a região pode ser considerada rica em qualidade docente. 

 Quando os professores são observados de acordo com a localização da escola onde 

lecionam, verifica-se um comportamento semelhante quanto à frequência dos perfis gerados. 

O perfil de alta qualidade é o de maior frequência tanto na zona urbana quanto na zona rural, 

seguido pelo perfil de qualidade intermediária e por último o perfil de baixa qualidade. 

Destaca-se o fato de que dentre os professores atuantes da zona rural, o percentual de 

pertencentes ao perfil extremo de alta qualidade é superior ao percentual de professores do 

perfil extremo de alta qualidade atuantes na zona urbana. Em contrapartida, a frequência de 

professores de baixa qualidade na zona rural é levemente superior quando comparado com a 

zona urbana. 
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Tabela 4 – Distribuição do perfil de qualidade dos professores por região e localidade escolar, segundo 

os perfis gerados – Brasil – 2013. 

Perfil 
Região Localização 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Urbana Rural 

Não definido 20,5% 22,3% 17,1% 17,5% 19,9% 19,9% 18,2% 

Baixa qualidade 6,5% 10,9% 3,4% 5,8% 6,5% 6,9% 7,4% 

Baixa + média qualidade 7,2% 8,5% 2,0% 8,2% 6,0% 6,3% 6,6% 

Baixa + alta qualidade 4,6% 6,9% 4,8% 4,7% 8,0% 6,3% 1,7% 

Subtotal 18,3% 26,3% 10,2% 18,7% 20,4% 19,5% 15,7% 

Média qualidade 14,8% 10,6% 10,6% 17,0% 5,5% 11,6% 10,7% 

Média + baixa qualidade 12,2% 9,5% 6,1% 6,4% 6,5% 8,8% 5,0% 

Média + alta qualidade 4,9% 5,8% 7,5% 8,2% 7,0% 6,7% 5,0% 

Subtotal 31,9% 26,0% 24,2% 31,6% 18,9% 27,0% 20,7% 

Alta qualidade 13,7% 13,5% 28,7% 16,4% 23,4% 18,2% 24,8% 

Alta + baixa qualidade 9,1% 8,0% 9,2% 5,8% 8,5% 8,2% 9,1% 

Alta + média qualidade 6,5% 4,0% 10,6% 9,9% 9,0% 7,1% 11,6% 

Subtotal 29,3% 25,5% 48,5% 32,2% 40,8% 33,5% 45,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

Figura 10 - Distribuição do perfil de qualidade dos professores classificados nos perfis extremos, por 
região – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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Figura 11 - Distribuição do perfil de qualidade dos professores classificados nos perfis extremos, por 

localização escolar – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

4.5 DESEMPENHO DISCENTE SEGUNDO OS PERFIS 

 

 Algumas análises estatísticas foram realizadas para a verificação do desempenho dos 

discentes em cada perfil de qualidade docente. A Tabela 5 exibe algumas estatísticas 

referentes ao desempenho discente por cada perfil. Percebe-se que as médias das turmas dos 

professores pertencentes ao perfil de alta qualidade e seus mistos são as maiores dentre todos 

os perfis, com exceção do perfil misto de média + alta qualidade, que superou todos os demais 

perfis no tocante a média (observado também na Figura 12). No entanto, observando à 

mediana, o desempenho discente do perfil misto citado é inferior ao desempenho dos 

discentes do perfil de alta qualidade. Representando a variabilidade do desempenho discente 

em cada perfil, ainda na Tabela 5 existem informações referentes ao desvio padrão das notas 

dos alunos de cada perfil. Dentre os perfis extremos, aquele com menor variabilidade nos 

dados é o de baixa qualidade, e o com maior variabilidade é o de alta qualidade. A Figura 13 

auxilia no entendimento da variabilidade de desempenho entre os perfis, assim como exibe 

pontos discrepantes (outliers) presentes em cada perfil gerado. 
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Tabela 5 – Estatísticas de desempenho das turmas em matemática, por distribuição 

do perfil de qualidade dos docentes – Brasil – 2013. 

Perfil 
Desempenho 

Mínimo Máximo Mediana Média 
Desvio 
Padrão 

Não definido 210,88 367,64 253,98 259,15 27,20 

Baixa 210,53 322,75 246,70 249,06 22,17 

Baixa + Média 206,44 372,46 245,00 250,97 27,08 

Baixa + Alta 211,07 318,37 247,58 252,45 23,15 

Média 209,08 321,48 251,04 254,30 22,93 

Média + Baixa 206,60 330,31 252,37 254,13 23,84 

Média + Alta 219,88 361,66 263,20 268,25 27,63 

Alta 209,14 330,98 267,46 265,49 26,19 

Alta + Baixa 214,09 322,14 254,43 259,42 27,21 

Alta + Média 198,22 345,01 262,84 263,57 23,59 

Total 198,22 372,46 254,65 258,70 26,03 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

Figura 12 – Desempenho das turmas em matemática, por perfil de qualidade de seus docentes – Brasil 

– 2013. 

 
Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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Figura 13 – Distribuição Box-Plot do desempenho discente em matemática, por perfil de qualidade 

docente – Brasil – 2013. 

 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 

 

 Para uma análise minuciosa do desempenho discente entre os perfis, realizou-se uma 

análise estatística de variância (ANOVA) e testes de comparação múltipla, possibilitando 

assim a visualização de diferenças estatísticas entre as médias de desempenho por perfil 

gerado. Antes da aplicação da ANOVA, um teste para verificação da homogeneidade na 

variância dos perfis foi realizado. O teste estatístico de Levene (1960) rejeitou a hipótese de 

homogeneidade entre as variâncias dos perfis com 5% de significância, ou seja, pelo menos 

dois dos perfis gerados possuem variância estatisticamente diferente. 

 Ao nível de significância de 5%, a ANOVA indicou a rejeição da hipótese nula de 

igualdade estatística entre as médias dos perfis, o que já podia ser suposto ao observar a 

Figura 12. O passo seguinte foi a realização do teste de comparação múltipla. O teste 

escolhido foi o teste T2 de Tamhane (HOCHBERG; TAMHANE, 1987), que leva em 

consideração a heterogeneidade das variâncias. Os resultados do teste de Tamhane indicam 
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que o desempenho das turmas que possuem professores do perfil de alta qualidade diferem 

estatisticamente da maioria dos perfis gerados, com exceção do perfil misto de média + alta 

qualidade e os perfis mistos derivados do próprio perfil de alta qualidade. O perfil de média 

qualidade difere estatisticamente, no tocante ao desempenho de suas turmas, apenas do perfil 

misto de média + alta qualidade e do perfil extremo de alta qualidade. Por fim, o desempenho 

das turmas dos professores do perfil de baixa qualidade apresenta diferença significativa dos 

perfis mistos de média + alta qualidade e alta + média qualidade, assim como do perfil 

extremo de alta qualidade docente (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Diferenças entre médias e p-valor, por desempenho discente em 

matemática, segundo perfil de qualidade docente – Brasil – 2013. 

Perfis Diferença 
entre as 

médias (I-J) 
P-Valor 

(I) (J) 

Baixa qualidade 

Não definido -10,09* 0,025 

Baixa + Média -1,91 1,000 

Baixa + Alta -3,39 1,000 

Média -5,24 0,977 

Média + Baixa -5,07 0,997 

Média + Alta -19,19* 0,000 

Alta -16,43* 0,000 

Alta + Baixa -10,36 0,145 

Alta + Média -14,51* 0,001 

Média qualidade 

Não definido -4,85 0,923 

Baixa 5,24 0,977 

Baixa + Média 3,34 1,000 

Baixa + Alta 1,85 1,000 

Média + Baixa 0,17 1,000 

Média + Alta -13,95* 0,005 

Alta -11,18* 0,000 

Alta + Baixa -5,12 0,996 

Alta + Média -9,27 0,107 

Alta qualidade 

Não definido 6,34 0,302 

Baixa 16,43* 0,000 

Baixa + Média 14,52* 0,002 

Baixa + Alta 13,04* 0,003 

Média 11,18* 0,000 

Média + Baixa 11,35* 0,003 

Média + Alta -2,76 1,000 

Alta + Baixa 6,07 0,909 

Alta + Média 1,92 1,000 
*. A diferença entre as médias é significante ao nível de 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, com dados do SAEB/INEP, 2013. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente capítulo busca traduzir, de maneira clara, a congruência entre os objetivos 

propostos e os resultados obtidos pelo presente trabalho.  

 A inédita aplicação do GoM para com o público docente e suas dimensões de 

qualidade resultou na criação de uma tipologia dos mesmos, possibilitando a observância de 

características docentes, em diversas dimensões, que funcionam como indicadoras de 

qualidade.  

 O método GoM mostrou-se eficaz na construção da tipologia de qualidade docente, 

utilizando-se das bases de dados do SAEB 2013, que disponibilizam informações 

padronizadas tanto dos docentes quanto dos discentes, assim como o desempenho destes em 

exames de proficiência. Essas bases de dados são pouco exploradas em união com o método 

GoM, e a aplicação do método citado para com os questionários voltados aos docentes foi 

algo inédito. O resultado da tipologia criada mostrou-se satisfatório e apropriado para o 

conjunto de dezenas de variáveis voltadas para os docentes, algo difícil de trabalhar se a 

metodologia utilizada fosse um método estatístico padrão. 

 A tipologia docente aqui construída baseou-se em um amplo conjunto de variáveis que 

retratam a qualidade dos professores em diversas dimensões, sendo elas: i) Demográficas, ii) 

Práticas culturais/pessoais, iii) Qualificações, iv) Formação continuada, v) Práticas docentes, 

vi) Questões escolares e vii) Questões profissionais, todas abordadas com mais detalhes 

teóricos no capítulo 2 deste trabalho, referente às considerações teóricas, assim como de 

forma mais mecânica no capítulo 3, referente à metodologia. 

 Essa tipologia levou ao delineamento de três perfis extremos, de acordo com o 

desempenho discente na Prova Brasil como indicador de qualidade docente. Essa distinção 

entre os níveis do desempenho discente apresentados entre os perfis possibilitou a 

determinação de uma ordem de classificação dos mesmos. Assim, os perfis foram 

classificados como perfil de docentes de “baixa qualidade”, “média qualidade” e “alta 

qualidade”. 

 O primeiro, de baixa qualidade, é composto de professores homens e jovens, que não 

possuem o hábito de leitura e nem costumam frequentar bibliotecas ou ambientes culturais; 
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possuem grau acadêmico superior ou inferior a superior, não possuem muita experiência 

como docente; nunca participam de cursos ou oficinas de metodologias de ensino ou, caso 

participaram, não existiu aprendizado significativo; julgam necessitar altamente de 

aperfeiçoamento em diversos aspectos metodológicos; dedicam poucas horas de sua carga 

horária para atividades extraclasse, não utilizam equipamentos tecnológicos em suas aulas (ou 

a escola não possui), possui baixa frequência na realização de certas práticas, como correção 

de dever de casa, projetos em equipe, correção de dever de casa, utilização de jornais e 

revistas em sala, dentre outros; também são pouco frequentes as reuniões com os demais 

professores, o estimulo e a atenção dada pelo diretor escolar, não conseguem dar em um ano 

letivo mais do que 80% do conteúdo programado e, nas suas visões, poucos alunos da turma 

entrarão em uma universidade; por fim, dão aula, geralmente, em três escolas distintas.  

 Por outro lado, o perfil de alta qualidade é composto de professores do sexo feminino, 

com hábito de leitura e boas práticas culturais; portadoras de título de doutorado e com vasta 

experiência na carreira docente; já participaram de cursos e especializações metodologias e 

não veem necessidade de aperfeiçoamento nessas questões; possuem alta incidência na 

utilização de tecnologia em sala de aula, além de grande dedicação de sua carga horária para 

atividades extraclasse; suas práticas metodológicas como correção de dever de casa e o 

estimulo ao pensamento dos discentes são realizadas de forma diária; frequentam reuniões 

com os demais professores, recebem atenção e motivação do diretor de forma constante e 

acredita que mais da metade da turma entrará na universidade; trabalham em apenas uma 

escola e conseguem lecionar mais de 80% do conteúdo programado para um ano letivo. O 

perfil de média qualidade apresenta características intermediárias entre os perfis citados. 

 Um passo importante após a construção dos perfis foi verificar a distribuição 

demográfica e territorial dos professores nestes perfis. Falando-se de características 

demográficas, no tocante ao sexo, cada um apresentou distribuição maior junto ao perfil de 

alta qualidade, porém, no comparativo entre ambos, o sexo feminino tanto apresenta maior 

frequência de professores no perfil de alta qualidade como apresenta menor frequência de 

professores no perfil de baixa qualidade. No que diz respeito à etnia, com exceção da etnia 

“amarelo”, que possui maior frequência no perfil de média qualidade, as demais etnias dos 

professores predominam no perfil de alta qualidade. 

 A distribuição territorial dos perfis extremos exibiu a região Sudeste como a com 

maior incidência de professores de alta qualidade, ao passo que também possui a menor 
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incidência de docentes de baixa qualidade, ou seja, o Sudeste concentra os melhores índices 

de desempenho discente no Brasil. A região Norte e Sul foram as únicas que apresentaram 

frequência de professores de média qualidade maior do que professores de alta qualidade. A 

maior incidência de professores classificados como de baixa qualidade foi observado na 

região Nordeste, em que 10,9% dos docentes são de baixa qualidade, enquanto 13,5% deles 

são do perfil de alta qualidade, caracterizando a menor frequência de professores neste perfil 

entre as regiões brasileiras. 

 Como citado, o desempenho discente na prova de proficiência do SAEB 2013 foi 

utilizado como indicador de qualidade docente. O estudo desse desempenho em conjunto com 

os perfis gerados indicou um comportamento crescente do desempenho discente entre os 

perfis extremos e mistos gerados, em que o perfil extremo de baixa qualidade apresentou a 

menor média no desempenho discente, seguido pelo perfil misto de baixa + média qualidade, 

baixa + alta qualidade, e assim sucessivamente. O único perfil que apresentou comportamento 

diferente da ordem lógica dos mesmos foi o perfil misto de média + alta qualidade, que 

apresentou a maior média de desempenho discente na proficiência, maior inclusive que o 

perfil extremo de alta qualidade. 

 Por fim, notou-se uma associação lógica entre o desempenho dos discentes com as 

características dos docentes em cada perfil, com várias características indo de acordo com a 

literatura como delineadores de uma boa qualidade docente. Vale salientar que não cabe à 

sociedade atribuir todo o peso da educação dos jovens unicamente aos professores, uma 

educação de qualidade é obtida através de um conjunto de fatores intra e extra escolares, que 

envolvem tanto a escola, quanto os professores, pais e a sociedade. 
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