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Resumo 

Existe um consenso na literatura apontando que a qualidade dos professores é determinante de melhores 
resultados educacionais. Porém, não existe clareza sobre quais características são responsáveis por sua 
efetividade. Este trabalho se propõe a investigar os determinantes das expectativas dos professores 
acerca do desempenho e sucesso futuro dos seus alunos explorando as diferenças entre as redes pública 
e privada. Além disso, é descrito como tais expectativas se relacionam com o desempenho dos 
estudantes em matemática e língua portuguesa. Para isso foram utilizados dados inéditos de uma 
pesquisa realizada com professores e estudantes do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, das redes 
pública e privada, do município de Ribeirão Preto (SP) realizada em 2019, que também mensurou 
construtos não-cognitivos dos professores que dizem respeito a suas expectativas em relação aos alunos, 
crenças e comportamentos. Os resultados mostram que a medida relativa às expectativas globais dos 
professores difere entre as redes de ensino pública e privada, tanto na média, que é maior para os 
professores da rede privada, como nos seus fatores determinantes. Ao relacionar tais expectativas com 
os resultados educacionais dos seus alunos verificamos que seus efeitos são mais relevantes em termos 
de magnitude e robustez na rede pública.   

Abstract 

There is a consensus in the literature pointing out that the quality of teachers is a determinant of better 
educational results. However, there is no clarity about which characteristics are responsible for its 
effectiveness. This work seeks to investigate the determinants of teachers 'expectations towards students' 
future performance and success by exploring the differences between public and private schools. In 
addition, it describes how these expectations relate to students' performance in terms of proficiency in 
math and lecture. For this purpose, we use unpublished data from a survey carried out with teachers and 
students from the 3rd and 4th year of Elementary Education, from public and private schools, in the city of 
Ribeirão Preto (SP) in 2019, which also measured non-cognitive constructs of teachers regarding their 
expectations towards students, beliefs and behaviors. The results show that the teachers' global 
expectations differ between the public and private schools, on the average, that is higher for teachers from 
the private school, as well as in its determining factors. When relating the teacher's expectations towards 
students, we found that their effects are more relevant in terms of magnitude and robustness in the public 
schools. 
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1. Introdução 

Ao longo das últimas décadas, uma ampla literatura tem se dedicado a investigar como 

fatores extra e intraescolares afetam o desempenho escolar dos estudantes. Esses estudos 
tiveram como marco inicial o Relatório Coleman (COLEMAN et al.,1966) o qual buscou analisar 
as possíveis causas para as diferenças de desempenho dos estudantes entre as escolas norte-
americanas. Neste estudo, a diferença no background familiar dos alunos explicava mais a 
variação dos resultados educacionais do que diferenças nas escolas e nos professores. No 
entanto, estudos posteriores e com melhor disponibilidade de dados, encontraram evidências de 
maior importância destes últimos fatores, evidência corroborada no caso brasileiro, em que cerca 
de metade da diferença de desempenho é explicado por diferenças de background familiar 
(ALBERNAZ et al., 2002). 

 Dentre os fatores intraescolares, a qualidade do professor é um dos que mais explica 
diferenças de desempenho escolar dos alunos. Hanushek (2011), por exemplo, argumenta que 
estudantes com mesmo nível de desempenho no começo de um ano escolar, podem chegar ao 
final do ano apresentando diferentes níveis de aprendizado, unicamente devido ao professor 
responsável por sua turma ser mais eficaz. Deste modo, segundo este estudo, não haveria 
nenhum outro aspecto mensurável da escola tão importante quanto o professor para determinar 
o desempenho dos alunos. Seus resultados mostram que professores com um desvio-padrão 
acima da média de eficácia no aprendizado podem gerar um ganho de 400 mil dólares no valor 
presente dos salários futuros dos seus estudantes. Isto evidencia a importância de se investigar 
o que torna um professor eficaz ou não.  

Diversos estudos da literatura internacional, especialmente nos Estados Unidos, 
evidenciam a relação causal entre a qualidade do professor e o crescimento no nível de 
aprendizado dos estudantes. No entanto, tais estudos encontram que atributos dos professores 
tradicionalmente mensurados (como escolaridade, experiência e treinamento) não explicam a 
diferença de efetividade dos professores (HANUSHEK, 1992; RIVKIN et al., 2005; AARONSON 
et al., 2007). Ademais, alguns estudos mostram que salários de professores, incentivos 
financeiros e condições do mercado de trabalho não possuem forte relação com a qualidade do 
professor, tendo pouca influência no aprendizado dos alunos (HANUSHEK et al., 2005; OSHIRO, 
SCORZAFAVE, DORIGAN, 2015). 

         Apesar da falta de consenso sobre quais características do professor são relacionadas 
com a sua qualidade, uma abordagem muito comum na literatura é analisar a relação aluno-
professor por meio das expectativas que os professores criam sobre os seus alunos. A análise 
dessas expectativas remonta ao trabalho de Rosenthal e Jacobson (1968) e estudos mais 
recentes revelam que atributos relacionados a crenças e estereótipos dos professores possuem 
forte impacto sobre o desenvolvimento de seus estudantes. Carlana (2019), por exemplo, mostra 
que professores com estereótipos de sexo influenciam negativamente os alunos nas disciplinas 
que eles acreditam não serem compatíveis com alunos de determinado sexo. No seu estudo, 
professores que associaram matemática aos meninos, induziram as meninas a terem pior 
desempenho nesta matéria. Já Hanna e Linden (2012) analisam a existência de discriminação 
do professor na hora de avaliar os alunos. Eles verificam que alunos de castas inferiores na Índia 
são avaliados com viés negativo e mostram que matérias mais objetivas, como matemática, se 
tornam mais subjetivas devido ao julgamento do professor. 

 Estas evidências estão diretamente relacionadas com a ideia de "profecias 
autorrealizáveis" - possibilidade de a crença do professor no potencial do aluno aumentar (ou 
diminuir) o seu parâmetro na hora de avaliá-lo, bem como, afetar o próprio aprendizado do aluno. 
Por exemplo, se um professor tem baixas expectativas sobre alunos de determinado perfil, pode 
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dedicar menos atenção a alunos desse perfil, levando a que esses alunos tenham efetivamente 
desempenho pior do que os demais. Dessa forma, investigar mais detalhadamente os 
determinantes das crenças dos professores em relação aos seus alunos e como tais crenças 
podem afetar o desempenho destes se mostra um fator relevante para a análise da qualidade do 
professor. Além disso, contribui para a identificação de elementos que possam ser 
eventualmente alterados na formação de expectativas dos professores. 

Uma limitação destes estudos, por mais robustos que sejam, é o uso de amostras muito 
selecionadas. Na literatura internacional, em geral o foco está em países e estudantes de alta 
renda. No Brasil, se utilizam amostras de escolas e alunos de escolas públicas. Sabe-se, 
entretanto, que boa parte da heterogeneidade de resultados educacionais no Brasil está 
relacionada à desigualdade entre as redes de ensino (pública e privada), e que essa 
heterogeneidade não é explicada somente pelas diferenças de perfil socioeconômico dos alunos 
ou pela infraestrutura das escolas. Nesse sentido, Sobreira (2018) analisando as desigualdades 
de desempenho educacional no PISA entre estudantes brasileiros de escolas públicas e privadas 
encontra que o efeito da escola privada apesar de diminuir quando se consideram as 
características dos estudantes, da família e da escola, ainda permanece positivo, evidenciando 
que fatores não observados relacionadas ao ensino têm relevância na explicação do diferencial 
de desempenho entre os estudantes das escolas públicas e privadas. 

Ainda nessa direção, existe uma literatura que argumenta que estudantes de escolas 
privadas possuem mais características observáveis que afetam o desempenho do que 
estudantes de escolas públicas. No entanto, mesmo com o crescimento no volume de 
investimentos públicos em educação durante as duas últimas décadas no Brasil os resultados 
não foram satisfatórios em termos de redução das desigualdades educacionais entre estudantes 
das duas redes. Sendo assim, estudos sobre fatores não observáveis que expliquem o gap de 
desempenho dos alunos das redes pública e privada podem fornecer informações valiosas para 
formulação e direcionamento de políticas educacionais (DUNCAN e SANDY, 2007; SOBREIRA, 
2018). 

 Neste contexto, o objetivo deste estudo é entender quais os determinantes das 
expectativas que os professores formam sobre seus alunos, explorando as diferenças entre 
alunos de escolas públicas e privadas, além de descrever como tais expectativas se relacionam 
com o desempenho dos estudantes em termos de proficiência em matemática e língua 
portuguesa. Para isso serão utilizados dados de estudantes do 3º e 4º ano do Ensino 
Fundamental, das redes pública e privada, do município de Ribeirão Preto (SP) coletados em 
2019. Essa base de dados é uma das únicas no Brasil que traz informações tanto para a rede 
pública quanto para a rede privada sobre características individuais e de contexto dos estudantes 
e professores, desempenho cognitivo em língua portuguesa e matemática, características 
socioemocionais dos estudantes, além de medidas específicas de fatores não cognitivos dos 
professores, como a sua formação de expectativas em relação aos estudantes, suas crenças em 
relação a sua própria inteligência e como ele lida com determinadas situações relacionadas ao 
seu trabalho na escola. 

Ao explorar as informações oriundas dessa coleta de dados inédita, uma das contribuições 
propostas por este trabalho é investigar como se dá a formação de expectativas dos professores 
em relação aos seus estudantes nas redes públicas e privadas, além de verificar se tais 
expectativas se relacionam de forma diferente com o aprendizado dos estudantes a depender 
da rede de ensino e do nível de aprendizado dos mesmos. A hipótese é que ao identificar os 
principais determinantes da formação de expectativa dos professores em relação aos estudantes 
e verificar sua relação com o aprendizado, seja possível identificar uma fonte potencial para 
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explicar o gap de desempenho existente entre os estudantes das escolas públicas e privadas 
brasileiras.  

Nossos resultados apontam que existem heterogeneidades significativas entre as redes 
pública e privada no que tange às expectativas dos professores em relação ao desempenho e 
sucesso escolar dos seus alunos. Além disso, os fatores que determinam tais expectativas são 
diferentes em cada tipo de rede de ensino. Ao verificar a relação entre as expectativas globais e 
o desempenho dos estudantes em uma avaliação padronizada externa de língua portuguesa e 
matemática, destacamos que os efeitos das expectativas globais são positivos e significantes, 
especialmente para os estudantes da rede pública. A partir de regressões quantílicas analisamos 
se esses efeitos são diferentes ao longo da distribuição de notas dos estudantes.      

Este trabalho está organizado em cinco seções além desta introdução. Inicialmente, é 
apresentada uma revisão da literatura sobre as crenças, expectativas dos professores e fatores 
associados ao desempenho dos estudantes, assim como apresentamos o instrumento utilizado 
para mensurar os construtos de expectativas dos professores, suas crenças e atitudes. Em 
seguida apresentamos a fonte dos dados, bem como a estratégia empírica. Os resultados 
encontrados são apresentados na seção 5, e, por fim, na seção 6 estão as conclusões do 
trabalho. 

 

2. Background 

O efeito Pigmaleão, apresentado por Rosenthal e Jacobson (1968), revela que as crenças 
e expectativas dos professores sobre seus alunos influenciam as crenças dos alunos sobre eles 
mesmos, afetando seu desempenho e produzindo um ciclo de expectativas na aprendizagem. 
Este efeito foi apresentado através de um experimento em uma escola pública da Califórnia, no 
qual os alunos foram submetidos a um teste de QI no início do ano letivo e suas notas foram 
reportadas aos professores. Entretanto, o resultado de cada aluno foi distribuído aleatoriamente, 
não refletindo seu real desempenho. No final do ano letivo, os alunos foram submetidos a um 
novo teste e observou-se que aqueles indicados aos professores como tendo maior potencial 
obtiveram desempenho melhor. Este experimento iluminou uma questão importante e serviu de 
motivação para mais pesquisas sobre as crenças e expectativas dos professores e os fatores 
que as afetam.  

Desde então, vários estudos analisaram qual o efeito dessas expectativas sobre diversos 
grupos de alunos. Efeitos de vieses étnicos, raciais e de gênero estão entre os temas mais 
analisados pela literatura. Dee (2005), Alan et al. (2018) e Botelho et al. (2015) são exemplos 
desses estudos. Eles mostraram que determinadas características sociodemográficas, como 
sexo e raça aumentam a probabilidade de os professores avaliarem os alunos negativamente.  
Meninas recebem notas mais baixas nas matérias que os professores associam aos meninos. 
Alunos negros, com mesmo comportamento e nota em teste padronizado que alunos brancos 
também recebem notas mais baixas. Diante disso, a dinâmica étnica, racial e de gênero entre 
alunos e professores têm efeito consistente na percepção que o professor tem do desempenho 
dos alunos. 

Além do efeito de curto-prazo nas notas dos alunos em determinadas matérias e as 
consequências derivadas desse fato no longo-prazo, as expectativas dos professores também 
podem afetar diretamente os resultados de longo-prazo dos estudantes. Carrel (2010) mostrou 
a importância do sexo dos professores na escolha da profissão dos alunos. Alunas do sexo 
feminino têm menor probabilidade de seguir carreira nas áreas de ciências exatas, fato pouco 
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explicado pela diferença das notas nas disciplinas da área. Sendo assim, seus resultados 
sugerem que o gênero dos professores de ciências exatas afeta fortemente a probabilidade de 
as alunas seguirem essa área, impactando os alunos durante toda a vida. Um ponto importante 
é que alguns professores do sexo masculino são muito efetivos ao ensinar alunos do sexo 
feminino, de forma que a presença de estereótipos associado ao gênero é a causa por trás destes 
resultados e não o gênero dos professores per si. 

No Brasil, há poucos estudos que investiguem as expectativas dos professores. Vidal et 
al. (2019) exploram os dados do questionário do professor da Prova Brasil de 2015 para 
investigar as percepções dos professores sobre a aprendizagem. Eles mostram que a 
expectativa do docente sobre o desempenho dos alunos está mais associada a variáveis 
extraescolares, como o contexto social, cultural e econômico do aluno e de sua família. Mostram 
também que as percepções sobre os comportamentos do aluno em relação ao ambiente escolar 
e ao processo de ensino são importantes, mas são mais fáceis de serem trabalhadas de forma 
a romper com as profecias autorrealizáveis. Uma importante limitação deste estudo é não 
investigar a relação dessas crenças com o desempenho dos alunos. As escolas públicas 
brasileiras geralmente estão associadas à alunos com maior vulnerabilidade social. Se os 
professores das escolas públicas formam expectativas baixas sobre o desempenho destes 
alunos, a literatura mostra que, o desempenho tenderá a ser efetivamente mais baixo, 
contribuindo para agravar o gap educacional brasileiro. 

Todas estas evidências corroboram para a ideia de profecias autorrealizáveis.  Em geral, 
a literatura costuma apresentar a formação das expectativas através de três passos: (i) 
professores formam expectativas erradas; (ii) estes professores tratam os alunos, pelos quais 
têm expectativas diferentes, de forma diferente; (iii) estudantes reagem a essa diferença de 
tratamento de uma forma que confirma as expectativas iniciais. Entretanto, ainda são 
necessárias mais evidências empíricas a favor desta formação. Mesmo assim, é consenso que 
a percepção e expectativas dos alunos e dos professores refletem e determinam os objetivos a 
serem alcançados, as estratégias para atingir esses objetivos, a energia despendida e outros 
recursos que possam ser utilizados e que podem determinar os resultados futuros desses alunos. 
Além disso, professores são importantes fontes de informação para estudantes com piores 
condições socioeconômicas, que em geral, têm pouco contato com adultos mais instruídos, de 
modo que expectativas viesadas são uma importante fonte de gaps sociodemográficos na 
educação (FERGUNSON, 2003; GENTRUP et al., 2020; GERSHENSON et al., 2016).  

 

3. BEST inventory  

Ao falar de expectativas dos professores, representadas pelo efeito Pigmaleão, devemos 
nos preocupar em qual a melhor forma de mensurá-las. Os estudos discutidos anteriormente 
utilizam diferentes estratégias para tal. Aqui, optamos por utilizar o Beliefs and Expectations of 
Students and Teachers inventory (BEST), um instrumento psicológico construído e adaptado 
para mensurar as crenças e expectativas de alunos e professores brasileiros dentro do contexto 
escolar (PRINCIOTTI et al, 2019a). O instrumento se baseia na teoria de mindset, desenvolvida 
por Dweck (2006), para estudar as relações entre essas crenças e expectativas de acordo com 
uma taxonomia constituída de 4 construtos diferentes. Na Tabela 1 abaixo estão definidos cada 
um destes construtos. 
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Tabela 1 - Estrutura teórica e dimensões utilizadas no BEST inventory 

Dimensão Definição 

Mindset 
A crença de que habilidades e inteligência são traços fixos e 
inalteráveis (ou maleáveis e desenvolvíveis). 

Motivação 
Escolar 

A crença de que é mais importante parecer esperto (performance-
based) do que realmente aprender (learning-based). 

Significado do 
Fracasso 

A crença de que situações de fracasso são um sinal de que não vale 
a pena continuar se esforçando em algo. 

Expectativas Globais 
A expectativa média do professor acerca da performance e sucesso 
futuro de seus alunos. 

Nota: Elaboração própria. 

 O primeiro construto, Mindset, foi definido através do significado mais geral da teoria de 
mindset proposta por Dweck (2006), isto é, visa mensurar se os indivíduos creem que suas 
habilidades e inteligência são, de fato, traços fixos (mindset fixo) ou maleáveis (mindset de 
crescimento). As dimensões de Significado do Fracasso e Motivação Escolar, por sua vez, estão 
diretamente relacionadas com a definição mais geral de mindset. Ao dividir a análise sobre o 
mindset dos indivíduos em mais construtos, entendemos que a forma como alunos e professores 
interpretam diferentes situações no seu dia a dia não definem, de modo determinístico, se estes 
possuem mindset fixo ou de crescimento. Pelo contrário, a teoria presume que estas 
características são situacionais e que, em determinados contextos, um indivíduo pode acreditar 
que sua inteligência é fixa, mas não necessariamente abandonará suas atividades ou deixará de 
se esforçar para aprender, e vice-versa. 

A dimensão de Expectativas Globais, por outro lado, é a única dimensão destinada 
somente aos professores e tem como objetivo capturar a expectativa média do professor acerca 
da capacidade de aprendizado de seus alunos, bem como do sucesso que estes alcançarão em 
suas vidas. Esta dimensão é especialmente interessante porque, como discutido anteriormente, 
a literatura tem mostrado que as crenças dos professores sobre o nível de inteligência de seus 
alunos estão relacionadas com o desempenho real dos estudantes (ROSENTHAL e 
JACOBSON, 1968). Princiotti et al (2019b) discutem o efeito das expectativas dos professores 
sobre o próprio mindset dos alunos, bem como a importância do mindset dos professores para 
determinar suas expectativas. 

A amplitude teórica do instrumento permite abordar a complexidade dos mecanismos que 
envolvem estes construtos, bem como entender a importância destes para determinar resultados 
importantes na vida de estudantes e professores. A dimensão de Expectativas Globais será o 
foco de nossa análise. Por um lado, ao estudar os determinantes das expectativas dos 
professores, acreditamos que estas são mediadas por suas crenças e mindset, de modo que os 
outros construtos do BEST inventory também podem explicar parte da variabilidade das 
expectativas dos professores (PRINCIOTTI et al, 2019b). Por outro, indo ao encontro da literatura 
internacional, acreditamos que as expectativas dos professores são importantes preditoras do 
desempenho dos alunos. Neste sentido, ainda, é válido destacar que a grande contribuição do 
presente estudo é entender como se dão estas relações em diferentes contextos, mais 
precisamente identificando heterogeneidades entre redes de ensino pública e privada. 
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4. Metodologia 
 
4.1 Dados 

Para realização desta pesquisa são utilizados dados provenientes de uma pesquisa 

realizada no município de Ribeirão Preto/SP em 2019. Esta pesquisa teve como objetivo elaborar 
um retrato dos alunos do 3º e 4º anos do ensino fundamental do município em termos de 
habilidades cognitivas e socioemocionais no momento que todos os alunos já deveriam estar 
alfabetizados. 

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2019 em dois dias de aplicação com 
cada turma. No primeiro dia, os alunos responderam uma prova de matemática e um questionário 
de habilidades socioemocionais, e, no segundo dia, foram aplicados uma prova de língua 
portuguesa e um questionário sobre o contexto socioeconômico. Este último, além de 
informações como sexo e raça, continha questões sobre número de quartos na casa da criança, 
presença de faxineira/empregada doméstica e número de carros da família. Tais variáveis foram 
usadas como proxies da condição socioeconômica dos alunos. Já o desempenho cognitivo dos 
alunos foi mensurado em termos de proficiência em matemática e língua portuguesa calculadas 
a partir da Teoria de Resposta ao Item (TRI).   

Os professores, presentes na sala de aula durante as aplicações participaram da pesquisa 
respondendo o instrumento BEST, um questionário de características individuais e outro acerca 
da aceitação e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com isso, além dos 
construtos do BEST, utilizaremos também as variáveis de idade, sexo, raça, formação e 
experiência dos professores para entender o papel das características observáveis na formação 
das expectativas dos professores. 

Para as nossas análises utilizamos um recorte da base de dados original obtido após a 
imposição de restrições baseadas na autorização das escolas para realização da pesquisa, na 
presença do aluno nos dois dias de aplicação e na disponibilidade de informações sobre o 
professor. Ademais, optamos por utilizar somente as turmas com mais de 10 alunos. Assim, 
conforme apresentado na Figura 1, ficamos com uma amostra final contendo 8.663 alunos, sendo 
6.405 alunos da rede pública (53,5% do total de alunos dessa rede no município) e 2.258 alunos 
da rede privada (42,7% do total de alunos dessa rede no município), 472 professores e 100 
escolas, sendo 37 privadas (52,1% do total de escolas da rede no município) e 63 públicas 
(municipais e estaduais, o que corresponde a 91,3% do total de escolas públicas do município).  

Figura 1 - Representatividade do recorte da população utilizada nas análises 

Nota: Elaboração própria. 
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4.2 Estratégia empírica 

As seções anteriores se propuseram a apresentar algumas evidências da relevância do 

professor e, mais especificamente, das suas expectativas sobre o desempenho acadêmico de 
seus alunos. Dado isso, serão investigadas quais características são importantes na 
determinação das Expectativas Globais (EG) dos professores. Dessa forma, o conjunto de 
variáveis potenciais para explicar as EG aqui investigados pode ser dividido em três grupos: (i) 
outros construtos medidos pelo BEST; (ii) características individuais dos professores; (iii) efeitos 
fixos de escola. Dessa forma, os determinantes das expectativas podem ser estimados a partir 
do seguinte modelo, separadamente para as redes pública e privada: 

               𝐸𝐺𝑖𝑗 =  𝛼 +  𝛽1.  𝐵𝐸𝑆𝑇𝑖𝑗  +  𝛽2. 𝑋𝑖𝑗  +  𝑢𝑖𝑗  (1) 

Onde 𝐸𝐺𝑖𝑗 é a expectativa global do professor i da rede j, 𝐵𝐸𝑆𝑇 é o vetor com os outros construtos 

do BEST e 𝑋 é um vetor de características do professor. 

Após verificar os determinantes das expectativas globais dos professores, o objetivo é 
entender como elas se relacionam com o desempenho dos estudantes. Para isso, incluímos 
como variáveis explicativas do modelo um vetor de características individuais dos estudantes e 
das famílias, um vetor de características dos professores, além da medida de expectativa global 
dos professores conforme o modelo (2), novamente diferenciando os resultados entre as redes 
pública e privada: 

   𝑌𝑘𝑙𝑗 =  𝛼 + 𝛽1. 𝑋𝑘𝑙𝑗  +  𝛽2. 𝑊𝑖𝑗 +  𝛽3. 𝐸𝐺𝑖𝑗  +  𝛽4 . 𝐴𝑁𝑂 +  𝛿 +  𝑢𝑘𝑙    (2) 

Em que 𝑌𝑘𝑙 é o desempenho do aluno k na disciplina l da rede j; 𝑋 é um vetor de características 

dos alunos (sexo, raça, nível socioeconômico); 𝑊é um vetor de características dos professores 

(sexo, raça, idade, experiência, pós-graduação e formação em pedagogia); 𝐸𝐺 é o score de 
Expectativas Globais do professor; 𝐴𝑁𝑂 é um dummy que identifica se o aluno é do 3o ou 4o 

ano do ensino fundamental; . Consideramos estimativas incluindo efeitos fixos de escola (𝛿), 
além de corrigir o erro padrão por cluster de turma. 

Nesse modelo, não incluímos no vetor de explicativas os demais construtos do BEST em 
relação aos professores, pois a hipótese é que eles devem afetar o aprendizado dos estudantes 
somente a partir da sua relação com a formação de expectativa dos professores em relação aos 
alunos. Ou seja, o mindset do professor em relação a sua própria inteligência/capacidade pode 
ser um dos determinantes da sua expectativa global em relação aos seus alunos, mas não deve 
afetar diretamente o nível de aprendizado deles. 

 

5. As diferenças oriundas das redes pública e privada e suas consequências  

 No Brasil, as diferenças médias de características entre estudantes oriundos das redes 

pública e privada, assim como os resultados de desfecho educacional obtido por eles, já são 

bastante conhecidos por pesquisadores da área acadêmica, pela sociedade e responsáveis 

pelas políticas educacionais. Essas diferenças podem estar associadas a diferenças de poder 

aquisitivo, nível socioeconômico da família e entorno, oportunidades locais, qualidade das 

escolas e dos professores que tais estudantes têm acesso. 

 Esse contexto de alguma forma também pode influenciar fatores não-cognitivos ou 
socioemocionais dos estudantes, assim como os dos professores. As expectativas formadas 
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pelos professores em relação ao sucesso dos seus alunos na vida e na escola, por exemplo, são 
significativamente diferentes como mostra a Figura 2 que considera professores das escolas de 
Ribeirão Preto. 

Figura 2 - Distribuição do score de Expectativas globais dos professores por rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboração própria. 

Para além das diferenças nas expectativas globais dos professores em relação ao 
sucesso dos seus alunos, verificamos que os professores da rede privada apresentam diferenças 
significantes no construto de Mindset em relação aos professores da rede pública, ou seja, na 
rede privada os professores tendem a acreditar de forma mais proeminente que sua inteligência 
e habilidades são maleáveis ao longo da vida e por isso acreditam que o esforço empreendido 
para atingir seus objetivos é determinante (mindset de crescimento). Conforme demonstrado 
pela literatura esse construto tem relação positiva com indicadores de sucesso dos indivíduos no 
mercado de trabalho por exemplo (DWECK, 2006) e alguns estudos da economia da educação 
mostram que habilidades socioemocionais são tão importantes quanto as habilidades cognitivas 
para determinar o sucesso econômico e social do indivíduo (HECKMAN, STIXRUD e URZUA, 
2006). 

A tabela a seguir apresenta as diferenças com teste de diferença de médias entre as 
características dos professores das redes pública e privada da nossa amostra. Verificamos que 
os professores da rede pública são pouco mais velhos e com mais anos de experiência na 
profissão relativamente aos professores atuantes na rede privada de Ribeirão Preto. Além disso, 
85% dos professores da rede privada se declaram brancos enquanto esse percentual é de 76% 
na rede pública e apesar dos docentes serem majoritariamente mulheres nas duas redes, ainda 
há maior presença delas na rede privada relativamente à pública.  
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Tabela 2: Diferença de médias das características dos professores por rede de ensino 

Considerando as diferenças em características dos professores entre as redes, a próxima 
seção se propõe a analisar como se dá a diferença nos determinantes da formação de 
Expectativas Globais (EG) dos professores das redes pública e privada. 

5.1.  Determinantes das Expectativas Globais dos professores, diferenciando escolas 
públicas e privadas 

Conforme apresentado na seção anterior, os professores das redes pública e privada da 
amostra analisada apresentam algumas diferenças em características mais comumente 
investigadas pela literatura, como idade, raça e experiência, e também apresentam diferença no 
construto de Mindset, mensurado pelo BEST, bem como a dimensão de Expectativas Globais, 
foco deste trabalho. Dessa forma, a primeira investigação proposta aqui consiste em analisar se 
as características determinantes das Expectativas Globais dos professores diferem com as 
heterogeneidades entre as redes de ensino pública e privada, bem como entender se elas são 
mediadas diferentemente pelas crenças e mindset dos próprios professores nesses diferentes 
contextos.  

Dessa forma, a Tabela 3 apresenta esses resultados separadamente para duas redes de 
ensino para o modelo (1) descrito na seção metodológica. Conforme se observa, testamos três 
especificações. Inicialmente estimamos o efeito dos outros construtos do BEST sobre as 
Expectativas Globais dos professores (colunas 1 e 4), em seguida acrescentamos o vetor de 
características dos professores (colunas 2 e 5), por fim, controlamos por efeito fixo de escola 
(colunas 3 e 6).  
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Tabela 3: Determinantes das Expectativas Globais dos professores por rede de ensino 

 

O primeiro ponto que se destaca nessa análise é o fato de a dimensão de Significado do 
Fracasso ser determinante das expectativas globais dos professores da rede pública e não da 
rede privada, e da dimensão de Mindset ser determinante das expectativas globais dos 
professores da rede privada, mas não da rede pública. Esse resultado se sustenta nas três 
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especificações testadas2. Além disso, a dimensão de Mindset foi a única variável que se mostrou 
determinante sobre as expectativas dos professores da rede privada, enquanto para os 
professores da rede pública ser mulher aumenta as expectativas e ter entre 30 e 59 anos de 
idade diminui as expectativas.  

Dessa forma, os determinantes das expectativas dos professores diferem com as 
particularidades de cada rede de ensino e também são mediadas diferentemente pelos 
construtos do BEST nesses contextos. Uma possível explicação para esses resultados pode 
residir nas diferentes realidades enfrentadas pelos professores nessas duas redes de ensino. É 
provável que os professores da rede pública ao longo de sua vida tenham se deparado com 
situações mais desafiadoras no âmbito pessoal e profissional, e de forma análoga percebem as 
mesmas dificuldades na vida de seus alunos, e isso faz com que esse construto afete de forma 
determinante a formação de suas expectativas acerca da performance e sucesso futuro de seus 
alunos. Diferentemente, professores da rede privada se deparam com problemas diferentes entre 
seus alunos e, por esse motivo, sua crença de que habilidades e inteligência são traços 
maleáveis e desenvolvíveis (ao invés de fixos e inalteráveis) se refletem de forma determinante 
sobre suas expectativas acerca do desempenho e sucesso futuro dos seus alunos. 

5.2. Como as expectativas globais dos professores se relacionam com o desempenho dos 
alunos 

Na seção anterior verificamos que existe diferença em magnitude das expectativas globais 
dos professores em relação aos alunos entre as duas redes de ensino, e que os fatores 
determinantes que mediam essa expectativa têm origens diferentes também. Na rede pública o 
principal determinante é a forma como o professor lida com os episódios de fracasso/dificuldades 
na sua vida pessoal e profissional, já para os professores da rede privada, o construto de mindset 
(crença sobre sua inteligência e habilidades) é o principal determinante. Sabendo disso, faz 
sentido verificar também como esses construtos, por intermédio das expectativas globais dos 
professores, se relacionam com o desempenho dos estudantes em exames de proficiência em 
matemática e língua portuguesa.  

No entanto, antes disso, mesmo que substancialmente evidenciado pela literatura, um 
primeiro exercício necessário de ser realizado é verificar se as duas redes de ensino se 
diferenciam na amostra utilizada neste estudo também em termos de características dos alunos. 
Dessa forma, vamos começar verificando a existência de diferenças de médias entre as 
características dos alunos das redes pública e privada disponíveis na base de dados utilizada. A 
Tabela 4 apresenta esses resultados e se observa uma proporção maior de alunos brancos e 
com poder aquisitivo maior, com 96% das famílias dos alunos da rede privada tendo carro, 37% 
tendo faxineira e 62,5% residindo em uma casa com 3 quartos ou mais, contra 74% das famílias 
dos alunos da rede pública tendo carro, 8,5% tendo faxineira e 35,5% residindo em uma casa 
com 3 quartos ou mais. 

 

 

 
2 Testamos também uma especificação em que controlamos por algumas características médias dos alunos das 
turmas que os professores lecionam, proxies de nível socioeconômico e média de desempenho nos testes de 
proficiência, porém os resultados encontrados para as duas redes permanecem praticamente inalterados, tanto em 
magnitude quanto em significância estatística. Por questões de espaço preferimos não incluir tais resultados neste 
trabalho. 
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Tabela 4: Diferença de médias das características dos alunos por rede de ensino 

 

Com relação ao desempenho dos alunos das duas redes de ensino nos exames de 

proficiência em matemática e língua portuguesa, as Figuras 3 e 4 apresentam suas distribuições. 
Conforme esperado, tanto a distribuição da proficiência de matemática quanto de língua 
portuguesa da rede privada está mais deslocada para direita do que da rede pública, com a 
diferença de médias da proficiência em matemática maior do que de língua portuguesa, no 
entanto, em ambos os casos a diferença de médias é estatisticamente significante.  

Figura 3 - Distribuição da proficiência dos alunos em matemática por rede de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboração própria. 
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Figura 4 - Distribuição da proficiência dos alunos em língua portuguesa por rede de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboração própria. 

Dado isso, partimos agora para segunda investigação proposta por este trabalho, que é 
analisar se as expectativas globais dos professores se relacionam de forma diferente com o 
aprendizado dos estudantes, a depender da rede de ensino e do nível de aprendizado deles. 
Dessa forma, as tabelas 5 e 6 apresentam esses resultados separadamente para duas redes de 
ensino para o modelo (2) descrito na seção metodológica. Conforme se observa, testamos três 
especificações. Inicialmente estimamos o efeito isolado das Expectativas Globais dos 
professores sobre as proficiências dos estudantes (colunas 1 e 4), em seguida acrescentamos o 
vetor de características dos professores e dos alunos (colunas 2 e 5), por fim, controlamos por 
efeito fixo de escola (colunas 3 e 6).  

Tabela 5: Fatores que afetam a proficiência em Matemática por rede de ensino 
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Tabela 6: Fatores que afetam a proficiência em Língua Portuguesa por rede de ensino 

 

De acordo com esses resultados, as expectativas globais dos professores em relação ao 
desempenho escolar e sucesso futuro dos seus alunos explicam parte da variação de notas dos 
alunos entre as redes pública e privada, ademais as estimativas mostram que essa relação 
parece mais forte em termos de magnitude e robustez na rede pública. Os resultados mostraram 
que para os estudantes da rede pública, o aumento de um desvio-padrão nas expectativas 
globais dos professores está relacionado ao aumento de 6% a 12% (a depender da 
especificação) de um desvio padrão das notas de matemática e língua portuguesa dos 
estudantes de 3º e 4º anos do ensino fundamental. Já para a rede privada, a expectativa dos 
professores não parece ter influência significativa na nota de matemática e parece ter pouca 
robustez quando analisamos a proficiência em língua portuguesa. No entanto, reduzir o gap entre 
os alunos da rede pública e privada parece passar pela importância de os professores terem 
altas expectativas globais em relação aos seus alunos. 

5.3 A relevância das expectativas globais dos professores ao longo da distribuição de 
notas dos alunos 

 Por fim, nesta subseção investigamos então se esses resultados apresentados na seção 
5.2 assumem comportamentos diferentes ao longo da distribuição de notas dos estudantes. Será 
que as expectativas globais dos professores têm importância diferenciada para impactar o 
desempenho dos estudantes de acordo com o seu nível de proficiência? Isso é diferente entre 
as redes pública e privada? Para isso, estimamos a especificação completa do modelo (2) (sem 
efeitos fixos) com formulação de regressão quantílica, para cada decil de proficiência de 
matemática e língua portuguesa para as duas redes, pública e privada. As figuras a seguir 
resumem os resultados, reportando apenas o coeficiente de interesse (efeito das expectativas 
globais - EG) das regressões quantílicas, assim como os intervalos de confiança para cada 
coeficiente estimado. A linha pontilhada vermelha reporta o coeficiente estimado por mínimos 
quadrados ordinários para a média condicional (também reportados nas tabelas 3 e 4 da seção 
anterior - especificações das colunas (2) e (5)). 
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Figura 5 - Rede Pública: Resultados da regressão quantílica do efeito das expectativas globais 
dos professores sobre a proficiência de língua portuguesa e matemática 

(a) Língua Portuguesa     (b) Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboração própria. 

Nota: regressões quantílicas com controle das características dos alunos, professores e dummy de ano/série. Desvio-padrão 
corrigidos por cluster de turma. 

Verificamos que, para o caso dos estudantes da rede pública, todas as estimativas para 
capturar o efeito das expectativas globais dos professores sobre a proficiência dos estudantes, 
condicionais ao vetor de características de alunos e professores, são positivas e estatisticamente 
significantes em todos os quantis da distribuição de nota, e com magnitudes crescentes tanto 
para língua portuguesa como para matemática. Dessa forma, podemos dizer que quanto maior 
o nível de desempenho dos estudantes, mais relevante é a relação entre a expectativa global 
dos professores e a proficiência. Neste trabalho, não exploramos o sentido causal dessa relação, 
ou seja, é possível que os alunos atinjam melhor desempenho devido a maior expectativa dos 
professores em relação ao sucesso escolar dos mesmos, corroborando o efeito Pigmaleão e as 
profecias autorrealizáveis descritas na literatura, porém não podemos descartar a hipótese de 
que os professores tenham maiores expectativas em relação aos estudantes com alto 
desempenho justamente por perceberem que tais estudantes são melhores nas avaliações 
realizadas por ele e atribuir maior potencial a tais alunos.  

Em estudos futuros, com a disponibilidade de dados dos mesmos alunos em dois 
momentos do tempo (pois trata-se de uma pesquisa longitudinal) ou empregando outras técnicas 
econométricas, talvez seja possível limpar o efeito das expectativas dos professores dessa fonte 
de endogeneidade e identificar seu efeito causal no desempenho dos alunos. Por agora, 
podemos afirmar que essa relação existe e é crescente ao longo da distribuição de notas dos 
estudantes. Em relação aos resultados para a rede privada, a figura a seguir apresenta os 
mesmos resultados dos coeficientes estimados das expectativas globais nas regressões 
quantílicas.  
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Figura 6 - Rede Privada: Resultados da regressão quantílica do efeito das expectativas globais 

dos professores sobre a proficiência de língua portuguesa e matemática 
 

(b) Língua Portuguesa     (b) Matemática 

 

Nota: Elaboração própria. 

Nota: regressões quantílicas com controle das características dos alunos, professores e dummy de ano/série. Desvio-padrão 
corrigidos por cluster de turma. 

Para o caso da rede privada, verificamos que a relação entre as expectativas globais dos 
professores em relação aos estudantes e o desempenho deles em língua portuguesa é positivo, 
estatisticamente significante e com magnitude relativamente estável entre o 3º e 7º decil da 
distribuição de notas (Figura 6 (a)). Já para os quantis a direita e à esquerda distribuição, o efeito 
das EG dos professores deixa de ser estatisticamente significante, ainda que o efeito para a 
média condicional seja positivo e significante (linha vermelha tracejada). Indicando que os efeitos 
se concentram próximo a mediana das notas dos alunos. 

Já para a disciplina de matemática verificamos, a partir dos resultados apresentados na 
tabela 4, que as expectativas globais dos professores não influenciam significativamente a média 
condicional das notas de matemática dos alunos. No entanto, a partir das regressões quantílicas 
identificamos que os efeitos das EG dos professores no desempenho dos estudantes são 
positivos e significativos considerando os alunos com notas superiores à mediana condicional. 
Destacamos ainda que a magnitude do efeito para o 8o decil é o maior em magnitude, chegando 
ao efeito estimado de quase 20% de um desvio-padrão da proficiência. 

Portanto, verificamos que as expectativas globais dos professores dos alunos têm efeito 
positivo e estatisticamente significante no desempenho dos alunos, especialmente na rede 
pública. Para a rede privada, embora o efeito das EG na média condicional de notas não tenha 
sido estatisticamente significante, para alguns pontos da distribuição de proficiência dos alunos 
ela passa a ser relativamente importante.     

 

6. Conclusões 

A qualidade dos professores é apontada pela literatura como uma característica 

importante para determinar melhores resultados educacionais, especialmente àqueles 
relacionados ao desempenho dos estudantes. Porém, não existe consenso sobre quais atributos 
dos professores são responsáveis por sua efetividade. Dessa forma, investigar mais 
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detalhadamente os determinantes das expectativas dos professores em relação aos seus alunos 
e como isso pode afetar o desempenho destes se mostra uma contribuição relevante deste 
trabalho para a análise dos atributos do professor que são responsáveis por sua efetividade no 
aprendizado dos estudantes. 

Nesse sentido, este trabalho investiga os determinantes das expectativas dos professores 
acerca do desempenho e sucesso futuro dos seus alunos, explorando as diferenças entre as 
redes público e privada, além de descrever como tais expectativas se relacionam com o 
desempenho dos estudantes em termos de proficiência em matemática e língua portuguesa. 
Para isso foram utilizados dados de estudantes do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental, das redes 
pública e privada, do município de Ribeirão Preto (SP), coletados em 2019.  

Nossos resultados destacam que as expectativas globais dos professores diferem com as 
heterogeneidades entre as redes de ensino pública e privada. Investigamos como se dá a 
formação dessas expectativas globais considerando os construtos não-cognitivos do BEST 
Inventory que medem dimensões relacionadas a como os professores lidam com determinadas 
situações em sua vida pessoal e profissional. Ao analisar os determinantes das expectativas 
globais dos professores em relação aos seus alunos destaca-se o fato da dimensão de 
Significado do Fracasso ser determinante das expectativas globais dos professores da rede 
pública e não da rede privada, e da dimensão de Mindset ser determinante das expectativas 
globais dos professores da rede privada, mas não rede pública onde uma possível explicação 
para esses resultados pode residir nas diferentes realidades enfrentadas pelos professores 
nessas duas redes de ensino, em termos de características dos estudantes e contexto no qual a 
escola está inserida.  

Verificamos também como essas dimensões, por intermédio das expectativas globais dos 
professores, se relacionam com o desempenho dos estudantes em exames de proficiência em 
matemática e língua portuguesa. Encontramos que as expectativas globais dos professores 
explicam parte da variação de notas dos alunos entre as redes pública e privada, parecendo mais 
forte em termos de magnitude e robustez na rede pública. Os resultados mostraram que para os 
estudantes da rede pública, o aumento de um desvio-padrão nas expectativas globais dos 
professores está relacionado ao aumento de 6% a 10% de um desvio padrão das notas de 
matemática e de 9% a 12% de um desvio padrão das notas de língua portuguesa. Já para a rede 
privada, a expectativa dos professores não parece ter influência significativa na nota de 
matemática e parece ter pouca robustez quando analisamos a proficiência em língua portuguesa.  

 Adicionalmente investigamos se esses resultados encontrados assumem 
comportamentos diferentes ao longo da distribuição de notas dos estudantes.  Para isso, 
estimamos regressões quantílicas, para cada decil de proficiência de matemática e língua 
portuguesa para as duas redes, pública e privada. Para o caso dos estudantes da rede pública 
encontramos efeito positivo e estatisticamente significativo das expectativas globais dos 
professores sobre a proficiência dos estudantes em todos os quantis da distribuição de nota, e 
com magnitudes crescentes tanto para língua portuguesa como para matemática, de forma que 
quanto maior o nível de desempenho dos estudantes, mais relevante se mostrou a relação entre 
a expectativa global dos professores e a proficiência. Já com relação aos resultados para a rede 
privada, verificamos que essa relação é positiva, estatisticamente significante e com magnitude 
relativamente estável entre o 3o e 7o decis da distribuição de notas de língua portuguesa e 
positiva e significativa para os alunos com notas superiores à mediana condicional, destacando  
a magnitude do efeito para o 8o decil onde o efeito estimado se aproxima de 20% de um desvio-
padrão da proficiência. 
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Portanto, dado que o gap nos resultados educacionais entre os alunos das redes pública 
e privada parece receber influência do diferencial de expectativas globais que os professores 
têm em relação aos seus alunos, este trabalho fornece informações valiosas para formulação e 
direcionamento de políticas educacionais. Ademais, esse trabalho corrobora achados em 
pesquisas de cunho mais qualitativo que destacam a importância de se cultivar altas expectativas 
em relação aos estudantes em termos de sua capacidade de aprender e ter sucesso futuro, 
especialmente entre aqueles oriundos da rede pública, para os quais, os desafios enfrentados 
são mais proeminentes e as oportunidades mais escassas. Por isso, o papel do professor e sua 
capacidade de apoiar seus alunos com crenças e comportamentos que os ajudem a acreditar no 
seu próprio potencial e persistir nos desafios se apresenta como um fator muito importante e com 
potencial para diminuir o gap existente entre estudantes das redes pública e privada. 
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