Maioria feminina

Da pré-escola ao ensino médio,
os professores brasileiros são:

68%
mulheres

32%
homens

Idades (em anos):

43
idade média
dos professores

17
tempo médio
de profissão

carreira

perfil

Estudo mostra
quem são os
professores
da educação básica
no Brasil e quais
suas dificuldades,
necessidades
e expectativas

a entrada

remuneração

Dos atuais professores:

Quanto ganha um professor?

78% escolheram
voluntariamente
a profissão:

7,3 salários mínimos
renda média familiar
4,8 salários mínimos
renda média pessoal

34% por prazer de ensinar/

transmitir conhecimento

R$ 2.455,35
piso da categoria*

13% por aptidão/talento
5% por gostar da disciplina

ensino:

municipal................................56%
estadual..................................41%
particular................................22%*
*O total é maior do que 100%, pois há professores
que atuam em mais de uma rede

Níveis de ensino em que dá aula
43%....................................fundamental 2
37%....................................fundamental 1
37%.......................................ensino médio

Três em cada dez professores dizem ter sido
adequadamente preparados em sua graduação.
Gostariam que as dimensões práticas da
formação tivessem sido mais bem ensinadas.

Origem e continuidade
dos estudos
ensino
72% omédio
fizeram

em redes
públicas

53%

cursaram
o superior
na rede
privada

19% possuem apenas
ensino superior

Algumas das medidas sugeridas para a valorização docente:

escolha

67%

 Envolver e escutar
os professores nos
debates sobre
políticas
educacionais

64%

Restaurar
a autoridade
e o respeito
pela figura
do professor

Quem quer ser professor?

62%

23% recomendariam
a profissão a um jovem

46%

Pagar melhor
todos os
professores

49% certamente não
a recomendariam

38%

Fixar os
professores em
uma escola

Realizar campanha
de mídia pela
valorização

(o principal motivo é a falta de
valorização da carreira)

36%

Tornar o acesso
à profissão
mais seletivo

44%

Tornar pública
as competências
para a profissão

22%

 Demitir professores
que não são
comprometidos

temas trabalhados na formação versus a sua importância
Professores revelam que os temas mais importantes são os menos bem trabalhados na formação inicial

9,4
Conhecimento sobre
o pensamento de grandes
teóricos da educação e da
história da educação

Conhecimento sobre didáticas
específicas da sua disciplina

7,6

8,5

9,4 Conhecimento
7,3

7,7
Conhecimento sobre
gestão de sala de aula

9,2

51% fizeram a

6,9
7,2

Conhecimento sobre teorias da
aprendizagem/como o aluno aprende

9,2

prático sobre como
planejar uma aula
importância

6,5

pós-graduação

68

69%

Dar mais
oportunidades de
qualificação a
professores
que estão atuando

79% continuam

estudando
após a graduação;
especialização
é a modalidade
mais buscada

dos professores
das redes
públicas são os
principais
responsáveis
pela renda das
famílias

como melhorar

21% dos docentes
escolheram a carreira
por falta de opção (de

onde lecionam
Redes de

Eles são cerca de 2,2 milhões em toda a
educação básica brasileira. Apesar de
muitos terem tido uma formação inicial
que não os preparou de maneira satisfatória para a realidade das salas de aula,
continuam a se dedicar aos estudos ao
longo dos anos para preencher as lacunas
que percebem com a prática docente. Ao
contrário do que muitos pensam, salário
não é sua maior reclamação (apesar de a
remuneração ser mencionada negativamente). Oferta de formação continuada
e criação de canais de comunicação com
gestores e responsáveis por políticas públicas são as principais demandas.
A seguir, um resumo do levantamento
Profissão Professor, iniciativa do Itaú Social/Todos pela Educação, com realização
do Ibope Inteligência e divulgação em
julho de 2018. Foram ouvidos 2.160 professores em todo o Brasil, divididos de
acordo com percentuais indicados pelo
Censo Escolar.

73%

*em 2018, para jornada de 40 horas semanais

emprego ou de cursos onde morava)

formação

visão panorâmica

pesquisa

9,3

Fundamentos
e métodos da
alfabetização

quanto foi bem
trabalhado

7,1
9,3

Conhecimento sobre métodos de
avaliação da aprendizagem dos alunos
69

