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RESUMO 

O ensino à distância tem obtido cada vez mais adeptos graças as novas tecnologias da 

informação que possibilitaram com que os profissionais obtivessem mais recursos e assim um 

melhor aproveitamento na aquisição de conhecimento. Na presente dissertação procura-se 

calcular o impacto dessa modalidade de ensino sobre a produtividade dos professores e 

diretores contemplados pela Prova Brasil de 2007, apontando críticas e sugestões para que 

possa cada vez mais ser utilizado novas ferramentas que ajudem o Brasil a obter um salto na 

qualidade da sua educação, com políticas educacionais eficientes. 

 

Palavras-chave: Ensino à distância, profissionais de educação, políticas educacionais. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Distance learning has become more and more adept thanks to the new information 

technologies that enabled professionals to obtain more resources and thus a better use in the 

acquisition of knowledge. In the present dissertation we try to calculate the impact of this 

teaching modality on the productivity of the professors and directors contemplated by the 

Brazil Test of 2007, pointing out criticisms and suggestions so that more and more tools can 

be used to help Brazil achieve a jump in quality of their education, with effective educational 

policies. 

 

Keywords: Distance education, education professionals, educational policies. 
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 1.  INTRODUÇÃO 

  

 A presente dissertação possui a motivação de investigar os efeitos da formação não 

presencial e semi-presencial na produtividade dos professores e dos diretores do ensino 

básico entre as escolas contempladas na amostra da Prova Brasil de 2007. 

Esse tema se encaixa na temática da economia da educação, e procura apresentar uma 

contribuição no âmbito do ensino a distância, pois esta é uma importante ferramenta para 

massificar a informação e reduzir os custos de formação dos professores, sendo uma solução 

para futuras políticas de educação, de forma a alavancar e melhorar a formação dos 

professores e assim reduzir o déficit educacional no país. 

Procura-se na dissertação montar um modelo simples de aferimento das notas dos 

alunos, por características dos próprios alunos, dos professores, dos diretores e das escolas. 

Sendo assim, foi possível isolar os efeitos, de forma a ter mais precisão ao reportar o efeito 

do ensino a distância sobre a produtividade desses profissionais. Além disso, procura-se 

ilustrar os resultados de todas as variáveis contempladas no modelo. 

A questão do ensino a distância tem a ver com o surgimento da tecnologia da 

informação. Uma das mais significativas consequências do surgimento da Sociedade da 

Informação é a generalizada aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) a todos os espaços da nossa vida; o crescimento da informática, incluindo a Internet, é 

talvez o seu mais conhecido paradigma. 

Logo profissionais que possuam uma formação propícia para manejar essas novas 

tecnologias, com o auxílio da educação à distância poderão obter melhores resultados do que 

aqueles que não possuem tais conhecimentos. Sendo assim, faz-se necessário, além do 

provimento da educação à distância, cursos que preparem aquele profissional, para o manejo 

de tecnologias, para que este possa obter um resultado favorável. 
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Essa questão foi encontrada nos resultados da dissertação, houve uma queda na 

produtividade por parte dos professores, que obtiveram sua formação de forma não 

presencial, porém no caso dos diretores, houve um aumento na produtividade, resultando em 

melhores notas dos seus alunos. Um claro reflexo de um emprego de uma gestão mais 

moderna, e que possibilita um ambiente melhor para os alunos do colégio. 

Parece que essa questão pode ter uma explicação exatamente no tipo de formação 

prévia que estes diferentes profissionais tiveram, e sem dúvida um desdobramento desse 

trabalho seria o de investigar as causas, e apontar soluções para esta questão, fazendo com 

que a formação não presencial, passasse a ser mais corriqueira no currículo dos profissionais 

de educação, sobretudo para aqueles que vivem em áreas isoladas o que poderia fazer com 

que os custos elevados de uma formação presencial não permitissem que estes melhorassem 

seu nível educacional. 

A dissertação é dividida entre introdução, revisão da literatura, dados, metodologia, 

resultados e conclusão. Na revisão da literatura é apresentado uma síntese de alguns autores 

que escreveram sobre o assunto abordado. Nos dados faz-se uma apresentação sobre os dados 

utilizados, extraídos da Prova Brasil do ano de 2007. 

Na parte da metodologia, apresenta-se o modelo utilizado, e descreve-se as variáveis 

que o compõem. Nos resultados implementa-se uma extensa discussão a respeito dos 

desdobramentos do modelo, e faz-se uma comparação com outros autores, apontando as 

convergências entre os resultados aqui encontrados, e dos outros autores. Por fim, na 

conclusão, fecha-se a dissertação com algumas sugestões e ideias para os próximos artigos 

ligados a esta temática. 
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2.      REVISÃO DA LITERATURA 
  

 A presente dissertação foca na educação a distância e procura avaliar o efeito desta 

modalidade de ensino na produtividade do professor, avaliando a performance dos alunos, e 

fazendo uma comparação entre aqueles professores que se formaram em cursos semi e não 

presenciais, com aqueles que obtiveram formação via cursos presenciais. 

 O artigo semanal de Becker de 1962 sobre o capital humano, indicando que o 

investimento em capital humano passa pela educação, e aumenta a produtividade do 

trabalhador, e atrelada a sua produtividade está a sua remuneração, ou seja, profissionais com 

maiores produtividades possuem maiores remunerações. 

Cabero (1996) atribui às novas tecnologias algumas características como 

imaterialidade, interatividade, inovação, instantaneidade, digitalização, elevada qualidade de 

imagem e som, automatização, possibilidade de interconexão, diversidade e influência não 

apenas sobre os resultados, mas sobre os processos. 

A digitalização, característica da Internet, muda radicalmente o tratamento da 

informação, permitindo o seu armazenamento em pequenos espaços, o seu trânsito acelerado 

no espaço topológico (“ciberespaço ou infosfera”), segundo Lévy (1999, 2000), e a sua 

acessibilidade em tempo real. 

Segundo Parker (1999), estes novos ambientes de aprendizagem precisam permitir aos 

alunos questionarem as suas ideias e crenças, promovendo um processo interativo e 

provocativo na construção do conhecimento. Este processo leva ao entendimento de que a 

aprendizagem se desenvolve a partir de diferentes fontes, desde o plano interacional 

professor-aluno e aluno-demais alunos, até o plano da interação entre o aluno e os conteúdos, 

mediada pela tecnologia de informação e comunicação. 

Oliveira, Rego e Villardi (2007) preconizam que a construção do conhecimento, 

usando a Internet, pode ser realizada a partir de alguns princípios: 

a) a leitura crítico-reflexiva da prática pedagógica, ao longo do processo educativo, 

com a participação ativa de todas as comunidades de aprendizagem virtuais; 

b) a valorização das competências individuais e coletivas, geradas pelas reflexões 

oriundas da experiência; 

c) a valorização da construção coletiva do conhecimento; 

d) a consideração do meio cultural de origem de cada envolvido; 

e) a promoção do respeito, por meio de princípios éticos nas relações; 

f) a preservação da identidade individual; g) a visão da tecnologia como meio de 

promoção da cidadania e da democracia; 
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3. BASE DE DADOS 
 

 Os dados utilizados no presente trabalho pertencem à Prova Brasil. Prova que avaliou 

mais de 4 milhões de alunos em todo o Brasil, de quarta e oitava série primária e incluiu em 

seu escopo um questionário detalhado revelando características sobre todos dos agentes que 

atuam na área de educação. 

Sobre o questionário dos alunos, foram levantados informações sobre as suas 

características sócio econômicas. Além disso, obtivemos informações sobre seus pais, sendo 

estas importantes para fornecer subsídios, para efetuar uma análise sobre o efeito do ambiente 

familiar no rendimento do aluno em sala de aula. E mais, foi possível conectar as 

informações dos alunos aos seus respectivos professores, colégios e diretores, graças ao 

diagrama de entidade e relacionamento (DER) formulado pela pesquisa. 

Em relação aos professores, foi possível coletar informações que estão 

intrinsecamente ligadas à motivação do presente trabalho, como seus respectivos salários, 

suas características sociais, e também profissionais, que potencialmente estão correlacionadas 

com a sua produtividade, e revelaram via os modelos econométricos adotados os efeitos 

detalhados destas variáveis tanto no seu salário final, conduzindo aí uma série de discussões 

ligadas a esta parte, como também os efeitos destas variáveis na nota final dos alunos, 

indicando um perfil de professores que seria mais produtivo no sentido de auferir melhores 

resultados dos seus alunos. 

Além disso foi possível resgatar informações pertinentes a escola e sobre os 

profissionais que exercem o cargo de diretor da instituição, possibilitando em especial a 

correção do problema de endogeneidade. Este problema foi solucionado devido ao fato de 

que, em particular, no questionário do diretor da Prova Brasil, há a pergunta que nos mostra 

qual foi o critério utilizado por este profissional, sobre a alocação dos professores às classes. 

Este fato é importante, pois sabemos que em muitas escolas, há um hábito de separar 

os melhores alunos em turmas especiais, e alocar a estas turmas os melhores professores, por 

tanto, como poderíamos saber se o efeito dos salários, que servem como uma proxy sobre a 

qualidade dos mesmos, é positivo porque a qualidade do profissional elevando o rendimento 

acadêmico dos alunos, ou simplesmente, por estes serem alocados a estudantes privilegiados 

e com alto rendimento, este efeito seria positivo pela questão da alocação. Sendo assim 
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haveria um efeito positivo dos salários sobre as notas, porém este super estimado por um 

modelo que não levasse esta questão em conta. 

Essa base de dados foi composta, como já anteriormente salientado, de mais de 4 

milhões de alunos, mais de 400 mil professores, 200 mil escolas e seus 200 mil respectivos 

diretores, e cada uma foi montada um questionário contendo em média 70 questões o que 

possibilitou uma gama de informações infindáveis, e que nos motiva muito para expandir 

futuramente o presente estudo, para podermos contar com novos dados, e potencialmente 

novos resultados e novas metodologias para abordamos os problemas e soluções propostas. 
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4. METODOLOGIA 

 

 O modelo utilizado na dissertação foi o modelo linear geral, aplicado aos dados em 

cross section, utilizando os dados da Prova Brasil de 2007. O modelo utilizado foi o seguinte: 

 

 

 

 Como a amostra ficou dividida em dois grupos, notas de português e notas de 

matemática, teremos o mesmo modelo acima aplicado para os dois grupos. 

As variáveis contempladas no primeiro grupo de controle, alunos, estão listadas 

abaixo, junto com suas respectivas estatísticas descritivas: 

Grupo de Controle dos Alunos de Português 

      Tabela – 01: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Sexo 193732 0,5031745 0,4999912 0 1 
Raça 193732 0,6016366 0,4895623 1 5 
CPU 193732 0,3980809 0,4895035 0 1 
Escmae 193732 8,301597 4,654371 1 16 
Mora Mãe 193732 0,9252627 0,2629676 0 1 
Reprovado 193732 0,2573194 0,437158 0 1 
Aband esc 193732 0,0586222 0,2349169 0 1 

      Fonte: Elaboração Própria. 

Grupo de Controle dos Alunos de Matemática 

      Tabela – 02: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Sexo 191860 0,503612 0,4999883 0 1 
Raça 191860 0,6024921 0,4893839 1 5 
CPU 191860 0,3990775 0,48971 0 1 
Escmae 191860 8,306135 4,656283 1 16 
Mora_mãe 191860 0,9254561 0,2626547 0 1 
Reprovado 191860 0,256119 0,4364895 0 1 
Aband_esc 191860 0,0587616 0,2351786 0 1 

      Fonte: Elaboração Própria. 
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Nota: Elaboração Própria 

Segue abaixo a descrição das variáveis: 

Sexo: vale 0 caso homem, e 1 caso mulher; 

Raça: vale 0 caso seja branco, e 1 caso contrário;  

CPU: vale 0 caso não possua computador, e 1 caso contrário; 

Escmae: representa os anos de estudos que possui a mãe do aluno; 

Mora_mae: vale 0 caso o aluno não more com a mãe, e 1 caso contrário; 

Reprovado: vale 0 caso o aluno nunca tenha sido reprovado, e 1 caso contrário; 

Aband_esc: vale 0 caso o aluno nunca tenha abandonado a escola e tenha perdido o ano 

letivo por esse motivo, e 1 caso contrário. 

 Segue abaixo a descrição das estatísticas descritivas das variáveis do segundo grupo 

de controle, dos professores: 

Grupo de Controle dos Professores de Português 

      Tabela – 03: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Sexo_ prof 194587 0,9023316 0,2968665 0 1 
Mod_dis 194587 0,1110197 0,3141574 0 1 
Esc_ p 194587 15,67058 1,104903 9 16 
Logsal 194587 7,098258 0,4746587 5,9 8,13 
Experiência 194587 16,16629 7,423455 1 25 

      Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Grupo de Controle dos Professores de Matemática 

      Tabela – 04: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Sexo_ prof 192720 0,8157949 0,3876523 0 1 
Mod_dis 192720 0,1176318 0,3221725 0 1 
Esc_ p 192720 15,6631 1,117014 9 16 
Logsal 192720 7,10925 0,4771261 5,9 8,13 
Experiência 192720 16,2812 7,383117 1 25 

      Fonte: Elaboração Própria. 



15 
 

Segue abaixo a descrição das variáveis: 

Sexo_prof: vale 0 caso homem, e 1 caso mulher; 

Mod_dis: vale 0 caso o professor tenha feito a formação de forma presencial, e 1 caso a tenha 

feito de forma semi ou não presencial; 

Esc_p:  anos de estudo que o professor possui; 

Logsal: logaritmo do salário do professor; 

Experiência: anos de experiência que o professor possui na série em que ministra aulas. 

Segue abaixo a descrição das estatísticas descritivas das variáveis do terceiro grupo de 

controle, dos diretores: 

     Tabela – 05: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Sexo_ dir 194587 0,8414334 0,3652724 0 1 
Esc_ dir 194587 15,91449 0,5819209 9 16 
Curso_ dir 194587 0,0902321 0,2865148 0 1 
Log_sal_dir 194587 7,711777 0,382856 5,9 8,13 
Experiência 194587 22,15407 5,376537 2 25 

      Fonte: Elaboração Própria. 

 

Segue abaixo a descrição das variáveis: 

Sexo_dir: 0 caso o diretor seja homem, 1 caso contrário; 

Esc_dir: anos de estudo do diretor; 

Curso_dir: 0 caso ele tenha obtido a formação via curso presencial, e 1 caso obtenha a 

formação via curso semi e não presencial; 

Log_sal_dir: logaritmo do salário do diretor; 

Experiencia: anos que o diretor possui como profissional de educação. 

Abaixo tem-se a descrição das estatísticas descritivas das variáveis do quarto grupo de 

controle, das escolas: 
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      Tabela – 06: Estatística Descritivas 

                     Observações Média Desvio Padrão Min. Máx. 
    

Cpu_ escola 192720 15,50265 10,94955 5 50 
Qualidade 192720 7,095133 1,831195 0 10 

      Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Segue abaixo a descrição das variáveis: 

Cpu_escola: quantidade de computadores que a escola possui; 

Qualidade: caso o entrevistado tenha respondido que a escola é péssima, ruim, regular, boa 

ou ótima, foi atrelado os valores de 0, 2, 5, 7 e 10, respectivamente para as respostas. 
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5. RESULTADOS 

Nesta seção introduziremos o resultado da regressão linear obtida através do modelo 

linear apresentado na seção anterior, utilizando os dados e as variáveis antes mencionadas. 

A variável dependente será a nota dos alunos, sujeita as suas características pessoais, 

além das variáveis que pertencem ao grupo de controle dos professores, diretores e escolas, 

com a finalidade de enxugar o poder explicativo de todas elas, para termos um resultado 

acurado da influência do tipo de formação, presencial ou não, do professor e diretor sobre a 

proficiência do aluno. 

Tabela – 07: Resultados da Regressão 

Notas de Português Matemática 
 

Coeficiente 
Desvio 
Padrão Coeficiente Desvio Padrão 

 

Intercepto 80,75488 3,792246 122,0776 3,84746 

Controle dos Alunos  

Sexo  13,82209 0,2143547 -2,257892 0,2177874 
Raça  -2,815768 0,1133084 -3,600554 0,1153421 
Cpu  8,412547 0,2333663 9,101638 0,2371926 

Escolaridade da mãe  0,3174415 0,0243498 0,3265848 0,0247544 
Mora com mãe  1,730793 0,4081174 3,026677 0,4150198 

Reprovado  -17,92653 0,2552139 -19,42615 0,2598487 
Abandonou a escola  -10,37713 0,4649044 -10,41948 0,4719864 

Controle dos Professores  

Sexo  -2,835642 0,3599884 -15,37078 0,2825205 
Cursou a distância  -9,444724 0,3470227 -4,277582 0,3457572 

Escolaridade  4,883728 0,0976388 3,898219 0,0983632 
Logsal  1,897497 0,262087 1,724738 0,2662187 

Experiencia  -0,3788566 0,0152137 -0,1801115 0,0156688 

Controle dos Diretores  

Sexo  -4,676948 0,2939537 -2,974526 0,2991787 
Escolaridade  0,9795504 0,1852059 1,140455 0,1889817 

Cursou a distância  4,724995 0,3797075 5,21081 0,3824344 
Logsal  1,807862 0,3269408 1,77607 0,3321545 

Experiencia 0,1042238 0,0209305 0,1004128 0,0213214 

Controle da Escola  

Cpu_escola  0,3382758 0,0103264 0,3301047 0,0105029 

Qualidade_escola  0,476511 0,0599672 0,8793762 0,0607115 

 

Nota: Elaborado a partir dos dados da Prova Brasil de 2007. Os testes de hipótese associados 

aos coeficientes reportados na tabela acima passam no crivo de 1% de significância para 

todos os coeficientes. 
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A tabela 7 expressa o resultado do modelo linear geral que foi obtido através da 

regressão das notas dos alunos de 4ª séries cujas turmas foram alocadas entre os professores 

de forma aleatória. 

Analisando os valores dos coeficientes das variáveis, podemos destacar algumas como 

sendo mais contundentes no sentido de indicarem uma maior variação sobre a variável 

endógena, que neste caso são as notas de português e matemática da Prova Brasil, dos alunos 

contemplados na amostra. 

A presente dissertação tem como principal motivação, como já anteriormente citado, 

avaliar o impacto dos cursos não presenciais, e semi-presenciais sobre a produtividade do 

profissional de educação. No presente estudo o critério utilizado como produtividade são as 

notas auferidas na Prova Brasil, e os profissionais relacionados são os professores e os 

diretores que participaram da pesquisa. 

5. 1.     Primeiras Considerações 

Antes de direcionar a explanação para o foco da dissertação, far-se-á necessário um 

breve comentário sobre os resultados relacionados às outras variáveis que pertencem aos 

demais grupos de controle. 

Nota-se que no primeiro grupo de controle das variáveis, a primeira a ser relacionada é 

aquela que representa o sexo do aluno. A diferença aparente entre meninos e meninas da série 

estudada, nas notas de português é explicada por um argumento corroborado no artigo de 

Carrington et al. (2007), onde ele mostra a importância de alunos e professores possuírem o 

mesmo sexo, de forma a aumentar a produtividade dos mesmos, principalmente nas séries 

mais básicas, pois a influência do educador não apenas sobre o conhecimento adquirido, mas 

com relação ao comportamento e formação de opiniões é maior. Sendo assim, como há uma 

sub-representatividade do sexo masculino entre os professores, na média os meninos terão 

um aproveitamento menor do que as meninas. 

A diferença entre as notas dos sexos masculino e feminino de matemática, pode ser 

explicada pelo fato de que há ainda fatores sócio econômicos, e culturais que impliquem esta 

diferença, mas é notório que este hiato está diminuindo ao longo dos anos, como relata os 

artigos de Eccles and Jacobs 1986; Parsons et al 1982; Muller 1998; Bouffard and Hill 2005; 

Bhanot and Jovanovic 2005, que faz alusão as diferentes expectativas das famílias com 

relação aos filhos, e que portanto, as meninas tendem a sofrer menos pressão para seguirem 
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carreiras ligadas as ciências exatas. Os artigos de Deck et al 1978; Heller and Parsons 1981; 

Leinhardt et al 1979; Parsons et al 1982, relacionam a diferença no tratamento dos sexos por 

parte dos professores, como um fator que poderia gerar o hiato nas notas de matemática. Os 

artigos de Spencer et al 1999; Brown and Joseph 1999; O’Brien and Crandall 2003 

relacionam este fato ao tratamento do estereotipo feminino. Por fim Gneezy et al 2003; 

Levine et al 2005, relacionam outros fatores sociais. Um trabalho mais recente de Fryer e 

Levitt, de julho de 2009, chegam a conclusão que tais fatores podem não ter um efeito tão 

contundente, e, além disso, reporta como uma possível solução escolas separadas por sexo. 

A próxima variável que remete ao critério racial, apresentou um viés positivo em 

direção ao fenótipo branco. Este fato pode ser explicado por argumentos que remetem a 

questão da identificação racial entre aluno e professor. Acontece que através de estudos como 

o artigo de Dee (2001) verificou-se que alunos tendem a auferir notas melhores quando são 

assistidos por professores de mesma raça. Logo, havendo uma sub-representatividade racial 

no grupo dos professores, esta tende a auferir notas piores na média. 

As próximas duas variáveis representam o background familiar através da 

escolaridade da mãe, e seus anos de estudos. Através de testes de especificação obteve-se que 

as variáveis análogas ao pai do estudante foram não significativas, e por tanto, não foram 

incluídas ao modelo. 

Vemos que há uma evidência de que o fato do estudante residir com sua mãe afeta 

positivamente a sua produtividade, além disso, encontra-se também, que há uma influência 

positiva da escolaridade materna, sobre a nota do aluno. Esse fato é explicado não só pela 

evidência de que pais mais educados tendem a terem filhos com mais educação, mas também 

pelo fato de que pais com mais escolaridade possuem melhor qualidade sócio econômica, o 

que propicia condições mais aptas aos filhos estudarem. 

As duas próximas variáveis pertencentes ao grupo de controle dos alunos fazem alusão 

à carreira disciplinar do aluno, a primeira indica se ele já sofreu alguma reprovação e a 

segunda indica se ele abandonou a escola durante o período letivo, e retornou apenas no outro 

ano, e por isso, atrasou um ano letivo. 

Observa-se que o prejuízo causado pela reprovação é considerável, em vista da 

magnitude de seu coeficiente, comparada aos coeficientes das demais variáveis. Alguns 

estudos relacionam a reprovação com o desempenho escolar dos alunos, e concluem que a 
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reprovação utilizada meramente como uma ferramenta para corrigir o viés de aprendizado 

dos alunos é inócua, pois não contribui nem academicamente nem socialmente ao aluno, 

como levantado por McGrath 2006. Além disso Holmes,1989; Holmes & Matthews, 1984; 

Jimerson, 2001; Shepard & Smith, 1990, preconizam em seus trabalhos que a reprovação cria 

uma baixa auto-estima e uma atitude negativa das escolas e coloca os estudantes em uma 

situação de risco, no sentido de que, aumenta a probabilidade deles de falharem e de 

futuramente abandonarem a escola definitivamente. 

Uma análise análoga pode ser aplicada para o caso do abandono escolar, no qual o 

aluno evade no meio do ano letivo, e retorna apenas para o próximo ano, implicando em 

atraso escolar. Neste caso condições sócio-econômicas dos pais e mesmo da família podem 

explicar melhor este efeito, pois muitos destes alunos, apresentam justificativas de mudança 

de logradouro, impedindo que muitos continuassem na mesma escola, motivo de doença entre 

outros. 

Passando o enfoque da dissertação para o bloco de variáveis que pertencem ao grupo 

de controle dos professores, faz–se agora a introdução do ponto principal do trabalho que é 

apresentar as conclusões do modelo apresentado sobre a questão do ensino a distância. Porém 

essa questão não pode ser explicada de forma unilateral, sem antes analisar as outras 

características dos professores que impactam as notas dos alunos. 

A primeira variável faz alusão ao sexo do professor. Há uma vasta literatura que se 

presta a fazer a análise entre gênero dos professores e dos alunos. Uma explicação utilizada 

para a diferenciação da produtividade entre os sexos dos professores cai na questão da 

identificação, ou seja, alunos tendem a auferirem notas maiores, na média, ao serem 

assistidos por professores com as mesmas características físicas, ou seja, raça e gênero. 

Percebe-se que o coeficiente das notas de português é favorável, porém de forma amena, em 

direção aos professores homens. 

Porém quando avançamos a análise para o coeficiente de sexo dos professores para as 

notas de matemática, percebe-se uma diferença significativa na produtividade entre os sexos. 

Esta característica possui explicações na literatura, como baixa expectativa por parte dos pais 

para que as mulheres sigam carreiras ligadas às ciências exatas, além disso, um fator que 

incide sobre as professoras, principalmente iniciantes, tem com relação ao ensino da 

matemática (math anxiety), (os autores que fazem alusão a esta questão são Fennema & Hart, 

1994; Altermatt & Kim, 2004; Halat 2006; Forgasız (2005) e Fan & Chen, 1997; Malinsky et 
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al., 2006) e concluem que a ansiedade da matemática incide principalmente em professores 

do sexo feminino e iniciantes, o que se encaixa ao perfil modal dos professores contemplados 

na amostra da dissertação. 

Deixando a análise do coeficiente que faz alusão ao ensino a distância, far-se-á 

necessário adentrar-se a discussão sobre os salários dos professores. A principal referência 

sobre este tema é Hanushek, em seu artigo de 2007 com Rivkin, e os pesquisadores concluem 

que o salário e as condições de trabalho, junto com um arcabouço que permita a livre 

transição dos professores, para que salários mais altos possam ser disputados por 

profissionais mais capacitados. O artigo de Kingdon (2007) procura relacionar a remuneração 

dos professores com a qualidade dos alunos, investigando o efeito dos salários nas notas dos 

estudantes. Ele encontra um efeito positivo, advindo do aumento da qualidade do profissional 

quando este recebe um melhor salário. 

Por tanto, o sinal positivo do coeficiente do logaritmo dos salários dos professores, só 

tende a validar o modelo proposto na dissertação. 

A escolaridade que nos dados apresentados foi computada pelos anos de estudos do 

professor, é evidente que o sinal deve ser positivo uma vez que para exercer a carreira 

acadêmica, além disso, há uma correlação positiva entre produtividade e grau de 

escolaridade, como os trabalhos clássicos de Becker (1962) e de Schultz (1962). 

A experiência ao contrário, reportou um sinal negativo, significando que o profissional 

iria ficando menos produtivo a medida que aumentasse seus anos como professor no 

magistério da 4ª série. Numa primeira leitura, poderia sim indicar isso, porém ao pensar-se 

sobre esta questão com maior reflexão percebe-se que, este setor profissional, consiste 

basicamente de profissionais com ensino médio completo, e muitos com pouca experiência 

de carreira. A medida que esse professor passa a aumentar a sua escolaridade, e passa para o 

ensino superior, a tendência é que este galgue posições e passe a ministrar aulas para séries 

mais avançadas, deixando o ensino básico. 

Com isso, o profissional que fica estacionado no ensino básico de quarta série, é 

aquele que não teve a intenção de melhorar o seu nível educacional, possivelmente por ter um 

custo maior para ele do que para os outros que o fizeram, finalizando ser este, o profissional 

de baixa produtividade. Havendo uma correlação positiva entre escolaridade e baixa 
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produtividade. Logo se justifica o sinal negativo da experiência profissional apontada no 

modelo. 

A discussão dos sinais dos coeficientes das variáveis do grupo de controle dos 

professores se torna redundante uma vez que todos foram no sentido apresentado na 

discussão anterior dos professores, exceto o coeficiente da experiência, que indica agora, que 

quanto mais experiente maior é a sua produtividade. 

5.2 Resultado sobre o Ensino a Distância 

Agora, analisando o foco principal da dissertação, observa-se no modelo dois pontos: 

O primeiro é que o sinal do coeficiente para o ensino a distância dos professores é negativo, o 

segundo é que ao contrário do primeiro, o coeficiente do ensino a distância dos diretores deu 

positivo, o que torna a nossa análise ambígua sobre essa questão. 

No primeiro caso, para os professores, identifica-se que para o magistério é uma 

alternativa de formação que prejudica a didática, ou a capacidade do professor em instruir 

melhor seus alunos, implicando em uma piora na nota dos seus alunos na média.  No trabalho 

de Oliveira et al. (2007) os autores concluem que a formação não presencial consegue 

superar as restrições de tempo físico e de lugar geográfico, permitindo múltiplas formas de 

comunicação e variados sentidos e interfaces de colaboração e interação. Além disso, 

segundo Perraton (2000) analisando o emprego do ensino a distância para professores 

primários nos países da África, salientando um ponto forte do ensino a distância que é a 

redução dos custos, e também a massificação da informação. Porém segundo este artigo, 

professores que realizaram curso a distância tendem a ter um aproveitamento de metade a 

dois terços, em comparação com aqueles que obtiveram a formação de forma normal. 

Porém vale salientar, que segundo Perraton (2000) os custos são mais baixos, e 

tendem a universalizar a informação em áreas de difícil acesso, o que poderia se tornar uma 

alternativa bastante viável para municípios que estão fora das regiões metropolitanas, e que 

provavelmente teriam um custo maior para implementar um curso de formação presencial, 

sendo que esse custo, muitas vezes, inviabilizaria a implementação de tal operação. 

No resultado da dissertação observa-se uma redução na produtividade do professor, 

porém o trade off entre a redução do custo de formação daquele profissional deve ser levado 

em conta na hora de avaliar se é ou não uma boa alternativa para a formação dos professores. 

A presente dissertação, tem apenas a intenção de ilustrar os resultados para o caso brasileiro 
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com relação a produtividade do professor, uma possível decorrência, seria analisar a 

diferença nos custos, e tentar mensurar esse perde e ganha, e a partir daí, traçar um perfil 

ótimo de formação dos professores. 

Para o caso dos diretores, os dados nos reportaram que uma boa política seria sim a 

questão do curso a distância, evidenciando um efeito positivo sobre esse tipo de formação.  

Esse efeito positivo advém do fato de que a escolaridade entre os diretores varia muito pouco, 

pois o perfil base é de um profissional com ensino superior. Logo, o tipo de formação 

presencial ou não presencial irá se aplicar provavelmente ao curso de formação continuada 

também. Sendo assim o profissional que teve sua formação superior por via de curso não 

presencial, e semi presencial, potencialmente possui uma vantagem por estar conectado com 

novas tecnologias, e redes de informações. Como Piaget preconiza, este tipo de abordagem 

educacional é especialmente fomentador de criar novas formas de convívio social (o modo 

virtual), afetivo e cultural, potencializando o desenvolvimento de competências como a 

capacidade de pensar categoricamente utilizando novos recursos linguísticos. 

Logo, este tipo de profissional, tende a ser mais propício no que tange o emprego de 

novas tecnologias, o que eleva potencialmente a probabilidade da escola se equipar melhor, e 

mais, além de ter melhores equipamentos, possuir a capacidade de utilizá-los. 

Portanto, o efeito positivo do sinal do curso não, e semi presencial, para os diretores, 

advém desse potencial criado pela imersão desses profissionais as novas tecnologias ligadas a 

informação e educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na dissertação foram analisados uma gama de dados consideráveis, sobre alunos, 

professores, diretores e escolas, e a partir desta, elabora-se um modelo de forma a tentar 

explicar as notas auferidas pelos alunos através das características de cada agente (aluno, 

escola, diretor e professor). 

Constata-se então que há um déficit na formação por parte daqueles professores que 

obtiveram ensino à distância, porém não significa, que esta não possa vir à ser uma boa 

alternativa para que alguns profissionais obtenham seus títulos, pois esta é uma solução 

menos custosa para aqueles que moram em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. 

Além disso, essa ferramenta passa a ser valiosa pela sua característica de massificação da 

informação, permitindo que uma mesma aula seja assistida por incontáveis ouvintes. 

De outro lado, evidencia-se que os diretores ao contrário dos professores, obtiveram 

um ganho de produtividade, o que torna esse tipo de formação uma boa solução para tais 

profissionais. 

Essa diferença de aproveitamento pode ter explicação na diferença da capacitação 

prévia desses dois tipos de profissionais, pois, é notório que para obter um bom 

aproveitamento nessa formação não presencial, é preciso ter a capacidade de dominar o 

ferramental tecnológico que possibilita que hoje tenha-se cursos a distância, como a internet, 

o computador, saber entrar nas redes sociais, de discussão, implementação de trabalhos, etc. 

Sendo assim, deve-se implementar cursos de capacitação de informática, antes do 

indivíduo fazer um curso de ensino à distância, possibilitando para este a possibilidade de 

obter uma formação mais sólida. 

Um possível desdobramento dessa dissertação, seria o de calcular o trade-off entre 

redução de custos, e perda na produtividade do professor, e tentar apresentar uma opinião 

sobre a formação não presencial. Além disso, seria uma boa política, implementar cursos de 

informática para professores que queiram obter a formação via esses cursos, e calcular o 

impacto desse curso de informática, sobre o aumento ou não do aproveitamento desses 

professores nos seus respectivos cursos. 
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