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SOBRE ESTE DOCUMENTO
Esta nota técnica apresenta as contribuições do Instituto Península para o debate sobre
oferta e demanda de professores no Brasil. Nos próximos 10 anos, grande parte destes
profissionais hoje na ativa estarão aposentados (Abrucio, 2016).1 É preciso que gestores públicos
e demais atores relevantes desenvolvam análises aprofundadas do cenário de oferta e demanda
em suas redes para que não exista escassez de professores.
Analogamente, ao se observar os dados da pesquisa recém realizada entre o Instituto
Península e o Movimento Profissão Docente que aponta apenas 5% dos jovens interessados em
seguir a carreira do magistério, é inegável que uma possível escassez de professores será desafio
para um futuro próximo, tornando urgente o desenho de estratégias para o enfrentamento de
tal cenário.
Esta nota técnica está organizada em duas partes. Na primeira, com base na pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas realizada em 2020 “Oferta e demanda de professores no Brasil” e
encomendada pelo Instituto Península serão analisados três elementos básicos para
contextualizar a discussão no cenário brasileiro: (1) A demanda de educadores pelas redes,( 2)
a oferta de professores pelas instituições de formação inicial e (3) o bônus médio salarial para
entender a competitividade da profissão quando comparada a outros profissionais com
educação superior.
Na segunda parte serão levantados tópicos transversais que permeiam o debate sobre
o potencial desequilíbrio entre oferta e demanda de professores no Brasil, bem como os fatores
que influenciam tal dinâmica.

PRIMEIRA PARTE

O que significa falar de oferta e demanda de professores?

Desde a década de 1980, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2018), estudos
apontam uma possível falta de professores em diferentes países. Como mencionado na pesquisa
de Oferta e Demanda “a literatura internacional chama atenção para a falta de professores em
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Ver em Abrucio, Fernando (2016) Formação de professores no Brasil.
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2019/06/livro_abruccio.pdf
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determinadas áreas do conhecimento e em determinados territórios2”. Assim, “devemos
entender a falta de professores não só em termos quantitativos, mas também em outras duas
dimensões a seguir:
1)A “taxa de vacância” – caracterizada pela relação entre a quantidade de alunos
matriculados e a velocidade de provimento de professores devido ao fluxo de aposentadorias
constantes; e
2) A “escassez oculta”, quando há registros que o ensino é exercido por pessoas que não
tem a formação adequada para ensinar em determinada disciplina (OCDE, 2006). Essa escassez
é a inadequação da quantidade e da qualidade de indivíduos dispostos a oferecer seus serviços
em um determinado contexto de salários e condições de trabalho.” 3
Como comentado pelos pesquisadores, o debate sobre oferta e demanda só ganhou
maior centralidade após a publicação do relatório temático produzido pelo Conselho Nacional
de Educação em 2007. Segundo tal documento, há falta de professores em disciplinas
específicas, principalmente, Química, Física, Biologia e Matemática, e de forma mais
preponderante nas regiões Norte e Nordeste (Ruiz et al., 2007). Os avanços feitos na última
década, como Piso Salarial Nacional para professores (Brasil, 2008) e a Política Nacional de
Formação de Professores (Brasil, 2009), não teriam sido capazes de alterar esse quadro.4
Vale ressaltar que a chamada transição demográfica que a maioria das regiões do Brasil
está vivendo significará uma redução na demanda global por professores.5 Porém, como a
pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e esta nota técnica procuram sustentar, a depender dos
cenários já existentes de vacância e escassez oculta de professores, essa redução não será
suficiente para dispensar uma análise mais cuidadosa da oferta e demanda das Secretarias de
Educação.
Neste debate, vale mencionar os três elementos fundamentais da dinâmica entre oferta e
demanda de professores:

a) A demanda: necessidades das redes
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Pesquisa Oferta e demanda de professores, Relatório Consolidado. Fundação Getúlio Vargas, SP. Ver
no site do Instituto Península: https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
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idem
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idem
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Ver em Barros, Ricardo Paes de. (2019) Enfrentando os desafios educacionais - Parte II: Escolas e
professores https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/a-causa/diagnostico-da-educacao.html
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A demanda das redes por professores deve ser olhada sob dois aspectos. O primeiro diz respeito
ao número necessário de professores de forma geral e o segundo relacionado ao número
necessário de docentes com a formação adequada para a disciplina que lecionam.
O número de alunos por professor melhorou na última década. De fato, em termos
estatísticos temos mais professores disponíveis para atender aos alunos.6 No entanto, ao
analisar a demanda das redes em termos de quantidade de professores adequados o saldo é
insuficiente.
A situação da adequação de docentes é problemática nas áreas de Química, Sociologia,
Educação Física, Artes e Filosofia com diferenças relevantes entre regiões e estados. As regiões
Sudeste e Sul têm melhor adequação que as regiões Norte e Nordeste.
Ao olharmos as demandas territoriais, como ilustrado no Gráfico 1: Bahia, Pernambuco,
Tocantins, Roraima e Rondônia possuem mais desafios no que diz respeito à adequação de seus
professores, enquanto DF, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, e Rio Grande do Norte
com menos desafios em todas as etapas.

Gráfico 1: Professores adequados

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil.
Instituto Península e FGV, 2020 com dados do Censo Escolar 2019.

É também possível fazer uma análise da demanda por etapas de ensino.
No Ensino Médio, no geral, há falta de professores especialistas
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principalmente em Filosofia, Física, Sociologia e Química. Nas áreas de Artes e Língua Estrangeira
o desafio é mais localizado.7
Ao mesmo tempo, as análises de demanda precisam incluir além das disciplinas descobertas,
maior clareza sobre o modelo de escola sendo considerado. A escola em tempo integral, por
exemplo, requer menos quantidade de professores do que o modelo atual em dois turnos,
porém com um tipo de contratação contemplando a carga horária estendida.

b) A Oferta: Formação inicial de professores
Na última década, o Brasil formou mais de 200.0008 professores por ano. A oferta de cursos de
Pedagogia no Brasil é alta. No entanto, isto ainda não se traduz no atendimento adequando das
redes. Considerando os padrões da OCDE sobre a adequação do número de alunos por
professor, a oferta de profissionais egressos dos cursos de licenciatura ainda é baixo para a
necessidade atual, sobretudo para algumas áreas do conhecimento.

Gráfico 2: Professores formados por área (oferta)
Quantidade de concluintes em licenciaturas 2009-2018)

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil. Instituto Península e FGV, 2020
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Para conhecer as análises quantitativas e detalhadas da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas acesse
relatório quantitativo, site do Instituto Península:
https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
8
Ver em “Oferta e Demanda de professores no Brasil”. Site do Instituto Península:
https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
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Segundo a pesquisa da FGV, a oferta de cursos é desigual entre regiões e a isso se soma

pouca

procura pelos jovens, principalmente porque a atratividade da carreira não é sólida. A escolha
pela carreira docente ainda é baseada em uma série de estereótipos e senso comum.9
A oferta de professores incorpora a diversidade de currículo e modalidades dos cursos privados,
públicos, presenciais e à distância, gerando uma multiplicidade de fatores para dar conta do que
significa atrair, formar e reter professores adequados no contexto brasileiro. Por exemplo:
•

a oferta de cursos Ensino à Distância (EAD) em Pedagogia é maior nas Instituições de
Ensino Superior (IES) privadas.

•

No Sudeste, há maior concentração de EAD e instituições privadas, ao passo que no
Nordeste a formação é mais presencial e feita por IES públicas.

Assim, olhar para quantidade de professores formados por ano é só uma peça da oferta de
docentes. É preciso uma abordagem aprofundada de todo o processo desde a atração/ingresso
na carreira, tipo de contratação (temporários ou permanentes), retenção, alocação (escola,
unidades regionais, secretarias) e desenvolvimento destes profissionais ao longo de suas
trajetórias profissionais. Um sistema fundamentado na profunda coordenação entre essas duas
forças – Oferta e Demanda– é fundamental.

c) Bônus salarial10 e competitividade no mercado de trabalho

Os mapas a seguir mostram um aproximado da remuneração média assim como o bônus médio
de ser professor em relação aos outros trabalhadores com ensino superior completo.
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Ver em Atratividade da carreira docente, Movimento Profissão Docente e Instituto Península no site
Instituto Peninsula: https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
10
Como bônus entende-se a competitividade do salário perante outras profissões. Vale mencionar que
esta nota técnica não pretende debater se o piso salarial é justo ante as demandas complexas da docência.
O bônus salarial identificado pela FGV é uma proposta para incorporar dentro do debate da temática
analisada, a competitividade do salário docente perante outras profissões.
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Pelo fato de ser diferente em todos os estados, a competitividade do salário é fundamental para
entender a realidade local do mercado de trabalho. Qualquer proposta referente com oferta e
demanda de professores precisa olhar para essas lógicas locais.
Por exemplo, ao analisar o mapa 2 fica evidente que em comparação com outras
profissões, em São Paulo, ser professor não é necessariamente atraente se a escolha é feita
exclusivamente com base no salário. A mesma tendencia pode ser observada na Bahia. Porém,
no Amazonas ou Tocantins a percepção pode ser outra. Além disso, segundo estudo da FGV11,
há também uma desigualdade salarial entre redes estaduais e municipais. A gestão cuidadosa
dos recursos em prol do desenvolvimento profissional dos docentes ao longo da carreira pode
atrair profissionais mais bem qualificados apoiando os esforços para maior equilíbrio entre a
oferta e demanda de professores nas redes.
QUAL SERIA O DESAFIO PARA O BRASIL?
ADEQUAÇÃO, MAS NÃO SÓ DE PROFESSORES.

Como foi analisado, não há sincronismo entre oferta (formação) e demanda de professores
(salário e atratividade). Há um possível excesso de pedagogos para os anos iniciais, professores
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e falta de docentes para disciplinas mais
especializadas, especialmente no Ensino Médio e com maior gravidade na área de ciências e de
língua estrangeira (particularmente inglês, que é obrigatório). Assim, os alunos têm uma oferta
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Ver relatório quantitativo, pesquisa “Oferta e demanda de professores”. FGV em:
https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
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escassa de professores de formações fundamentais para os futuros cidadãos e para o Brasil do
século XXI.
Não existe nenhum entendimento comum de estratégias de oferta e demanda de
professores pelos gestores públicos e outros agentes deste ecossistema que contribua
intencionalmente para melhoria da aprendizagem nas escolas. É necessário refletir sobre uma
coordenação, um sistema adequado de análise da oferta e demanda de professores que entenda
as características de um mercado de trabalho em permanente atualização e que gere incentivos
de alocação de recursos levando em conta a perspectiva territorial.
Vale mencionar que gestores de diferentes níveis acham soluções temporárias para
problemas urgentes e crônicos (licenças, limitações pela Lei de Responsabilidade Fiscal etc.).
Quando se cria uma vaga efetiva o professor vai ficar pelo menos 25 anos na carreira. Até lá
pode não haver mais alunos para aquela vaga se não houver um bom planejamento.
Longe de entrar na discussão se o regime de contratação dos temporários é uma rota
de fuga, a sugestão seria valorizar conhecimento, técnica e desenvolvimento profissional destes
temporários para um regime de transição que permita esses profissionais continuarem a
contribuir para aprendizagem das crianças e jovens.
Existe também um argumento muito comum ao falar de oferta e demanda de professores: a
transição demográfica como janela de oportunidade para melhoria da educação12 entendendo
que ao diminuir o número de alunos, declinaria também o número de matrículas, melhorando
o fluxo escolar e com isso uma necessidade de redimensionamento das turmas, escolas e
quantidade de professores. No entanto, esse argumento é incompleto porque a escassez hoje
já é específica de algumas disciplinas e não a razão exata entre quantidade de professores
formados vs. quantidade de alunos.13 Os gráficos a seguir ajudam a ilustrar este cenário.
De acordo com gráfico 3, o Brasil tem na média 2514 alunos por professor, atrás apenas
de Colômbia e México. Os demais países têm menos de 20 alunos por professor.
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Enfrentando os desafios educacionais – Parte II: Escolas e professores.
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/a-causa/diagnostico-da-educacao.html Instituto Ayrton Senna
2019.
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Em alguns casos, pelas dinâmicas de cada município, em algumas escolas pode haver professores
excedentes em regiões centrais e falta de professores em regiões periféricas e expansão. Essa lógica
deveria também ser considerado no momento do planejamento das redes de ensino.
14
Esta média pode ser enganosa pois o Brasil tem muitas escolas pequenas com poucos alunos por
turma e muitas escolas em grandes centros com muitos alunos por turma. Isso não necessariamente
ocorre em outros países. Depende do modelo de gestão do sistema.
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Gráfico 3: Número de alunos por professor no mundo (OCDE)
(razão aluno/professor)

Fonte: OCDE

Além disso, segundo gráficos 3 e 4, a idade média dos professores 15é acima de 38 anos, sendo
uma generalidade em todos os Estados.
Gráfico 4: Evolução da Idade Média dos Professores
por etapa de ensino

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil. Instituto Península e FGV, 2020
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O trabalho da FGV foi realizado com dados públicos não identificados, ou seja, que não permitem
saber qual a natureza do vínculo empregatício, o tempo de serviço e qual o conjunto de regras vigentes.
Ver esclarecimento no relatório quantitativo da pesquisa no site do Instituto Península:
https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
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Gráfico 5: Idade Média e % de Professores com mais de 50 Anos
por Estado

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil. Instituto Península e FGV, 2020

No entanto, isso não se reflete no tamanho das turmas (gráfico 6) nem na diminuição da Razão
Aluno Professor (gráfico 7).

Gráfico 6: Número de alunos por turma no Brasil

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil. Instituto Península e FGV, 2020
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Gráfico 7: Razão aluno/professor no Brasil

Fonte: Pesquisa Oferta e Demanda de professores no Brasil. Instituto Península e FGV, 2020

Segundo a pesquisa da FGV isso se deve principalmente ao fato das redes estaduais terem
muitos professores fora das salas de aula. 16Além de identificar se tem ou não tem professores
fora de sala de aula, identificar as funções realizadas por esses professores é fundamental. Nesse
sentido, ao falar de oferta e demanda de professores não é suficiente olhar para transição
demográfica e número de alunos por turmas. É fundamental identificar professores ativos e
adequados na sala de aula, razão pela qual o argumento de adequação dos professores se torna
ainda mais pertinente.
SEGUNDA PARTE

Nesta segunda parte serão explorados brevemente 6 tópicos transversais considerados
essenciais para fundamentar a análise dos processos de oferta e demanda de professores no
contexto brasileiro.

a) Sistema Nacional de Educação e a necessidade de coordenação entre os entes.

O desafio de garantir a quantidade suficiente de professores preparados fica evidente quando
consideramos a multiplicidade de sistemas e redes educacionais estaduais e municipais, que
competem no mesmo território para atrair seus profissionais. A isso se soma a fragmentação de
16

Ver relatório consolidado da pesquisa Oferta e demanda de professores no site do Instituto:
https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/pesquisas/
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competências entre o ente federal de um lado, responsável preponderante pela formação inicial
de professores, e, de outro, os entes subnacionais, responsáveis efetivos pela oferta da
Educação Básica.
Há um evidente potencial de coordenação entre estes diversos atores para solucionar
os problemas que originam a falta de alinhamento entre oferta e demanda de professores. O
Sistema Nacional de Educação é a grande oportunidade de promover esta coordenação de
maneira sistemática, ao criar âmbitos de discussão e deliberação permanentes onde os papéis
e responsabilidades podem ser mais bem delimitados.
Vale destacar que a atratividade à docência não é garantida pelas ações ocasionais e isoladas de
um ente ou outro. É preciso que o sistema se mova de maneira conjunta e isso deve ser um dos
objetivos do SNE.

b) Planejamento da força de trabalho

Em geral, os mercados de trabalho possuem características que permitem o rápido
equilíbrio entre a oferta e demanda de profissionais. Ao contrário, na Educação, uma área com
profissionais que exige alto grau de preparo e qualificação, o equilíbrio é resultado da
coordenação das ações de uma série de instituições e atores que, em geral, tomam suas decisões
unilateralmente. Estudantes decidindo sua profissão, universidades e instituições formadoras
criando vagas, contratantes abrindo processos de seleção para postos de trabalho e
profissionais se aposentando ou mudando de área. Nesses casos, aumentar o grau de
conhecimento que cada um desses agentes possui sobre as decisões dos outros é crucial para
que a oferta de profissionais preparados seja adequada.
Esta característica é agravada pelo fato de que tipicamente as secretarias não têm clareza
de qual será sua demanda futura por professores. Existem duas formas de planejar contratação:
planejamento de contratos para vagas efetivas e concursos e planejamento de contratos
temporários. Em geral, processos de seleção são feitos de maneira reativa a uma necessidade
imediata, não raro por pressão de órgãos de controle ou pressão das representações de classe.
Quando são feitos, os quantitativos muitas vezes são definidos com base em análises
precipitadas e quando já há uma carência grande de professores. Isso se traduz em grandes
concursos, que pouco contribuem para uma boa integração entre a formação de novos
professores pelas universidades e as demandas das redes.

15

c) O novo ensino médio e a alocação de professores

A implementação do novo ensino médio impõe novos desafios às secretarias em relação à forma
como fazem a gestão da alocação de seus professores e, potencialmente, a quantidade de
professores necessários com cada formação. A criação de itinerários e, principalmente, a
possibilidade que os estudantes terão de escolhê-los reforçam a necessidade de estudos
qualificados e aprofundados sobre oferta e demanda de professores.
Para ilustrar, imaginemos que um dado itinerário que tenha quantidades maiores de
professores de determinada área (por exemplo, história) seja escolhido pela absoluta maioria
dos estudantes. Automaticamente, a demanda por professores daquela área se tornará maior e
possivelmente, para outras tantas áreas, menor. Trata-se de um exemplo extremo e bastante
improvável, mas ele é didático e ajuda a compreender o tipo de problema imposto pela
flexibilização curricular. Já há metodologias para oferta de itinerários que pode equilibrar o
processo. Este desequilíbrio só irá ocorrer se forem ofertados itinerários fechados. Daí a
importância de considerar este aspecto no momento do planejamento da força de trabalho.

d) Implementação do modelo de escola em tempo integral

O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei em vigência desde 2014, no qual foram
estabelecidas 20 metas para a Educação Brasileira que devem ser cumpridas até 2024. O
Objetivo 6 do PNE estabelece que até 2024 50% das escolas públicas brasileiras devem oferecer
o Ensino em Tempo Integral de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da Educação Básica.
Vale mencionar que a escola de tempo integral exige um professor mais polivalente que possa
atuar em projetos. Isso confere ao professor a possibilidade de atuar com uma carga horária
maior em uma escola e pode ser um grande atrativo para novos professores.
Embora tenha apresentado avanços, em levantamento do Todos Pela Educação, até 2020
apenas cerca de 29% das escolas públicas da rede tinham atingido esta meta.
O desafio da implementação da escola em tempo integral exige estratégias em diversos níveis,
desde construção de escolas até qualificação de professores e elaboração de materiais
didáticos. Estudos sólidos e desenho de políticas para a alocação e realocação de professores
passam a ser de extrema importância para as redes já que tal determinação está estabelecida.
As dinâmicas de oferta e demanda de professores neste cenário pode sofrer alteração
relevante exigindo uma dedicação mais aprofundada das equipes das áreas de recursos
humanos das secretarias. Neste sentido, vale reforçar conforme mencionado no item 1, a
necessidade de coordenação entre os entes a fim de facilitar tal processo.
16

e) A modalidade híbrida na formação de professores

As características do Brasil propiciam o uso da modalidade à distância como uma das possíveis
soluções para os desafios continentais. Idealmente, a oferta de professores muito se beneficiaria
da multiplicação dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas à distância caso pudessem garantir sua
qualidade. Porém, a formação de professores não pode ser realizada totalmente online, visto
que a aprendizagem do novo professor depende de entender os desafios reais da sala de aula e
de experimentar a prática docente ao longo do seu processo formativo. Por isso, a formação de
professores, apesar de se beneficiar das metodologias à distância, precisa, no mínimo, de ser
híbrida.
Para pensarmos na formação de docentes efetiva e escalável vale relembrar sete
ideias chaves para considerar esta modalidade como uma experiência possível no contexto
brasileiro: i) Percepção, papel e atuação do formando; ii) Metodologias utilizadas; iii) Uso das
tecnologias; iv) Conteúdos especializados para experiência híbrida; v) Inserção de componentes,
de forma efetiva e escalável; vii) estágio supervisionado com mentoria em escolas de educação
básica.17
As formações de Ensino a Distância oferecidas hoje no Brasil não parecem desenhadas
com base nessas evidências. O anterior dificulta o debate ao redor da formação a distância.
Ainda não existe no país uma formação inicial híbrida de qualidade para formação inicial de
professores pautada na relação teoria-prática, com interações entre pares e redes de formação,
com formadores que interajam em ambiente de vivência de desafios reais da prática docente
fomentando autoeficácia e autorregulação em prol de comunidades de pesquisa prática. O
debate sobre ensino a distância na formação de professores apenas começa, embora, segundo
dados do Movimento Todos pela Educação, seja a modalidade que forme a maioria dos
professores da educação básica.

f) Bolsas de incentivo à docência

Dado o cenário de que cada vez menos jovens optam por cursar licenciaturas, principalmente
nos componentes curriculares específicos, pode ser implementado, a nível nacional, um pacote
de incentivos que atraiam mais pessoas para os cursos com maior demanda.
17

Ver maiores detalhamentos no mapeamento sistemático realizado em parceria com a Cesar School
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ensino-H%C3%ADbrido-naForma%C3%A7%C3%A3o-Docente.pdf
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Um modelo análogo ao PIBID pode ser colocado em prática para que jovens com bom
desempenho acadêmico cursem programas de formação de professores em áreas prédeterminadas, de acordo com dados de demanda regional, e exerçam, desde o princípio, papel
de auxiliar e aprendiz dentro de salas de aula de escolas públicas.
Para ser efetivo, é necessário que este futuro professor seja pareado com um mentor dentro da
escola, para que os momentos em sala de aula sirvam como etapa para a sua formação.
Igualmente, é importante que exista supervisão próxima da Instituição formadora, de modo que
os momentos na escola dialoguem com as aprendizagens que ocorrem dentro da faculdade.
Trata-se da implementação efetiva do tripé IES-rede-escola, em que a formação do
futuro professor o prepare para os desafios reais da sala de aula, mas também para incentivá-lo
a permanecer na docência após formado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quantos e quais professores preciso contratar em minha rede a curto, médio e longo prazo?
Quantos professores se formam e estão interessados em trabalhar nas minhas escolas? É
urgente que as secretarias de educação tenham as ferramentas e recursos para desenvolver a
capacidade de planejar adequadamente seu quadro de professores.
Para fazer isso, é preciso considerar dois tipos de variáveis que afetam direta ou
indiretamente a demanda por professores: (i) mudanças demográficas e comportamentais dos
estudantes e dos professores e (ii) mudanças na política educacional.
O primeiro tipo, mudanças demográficas e comportamentais dos estudantes e
professores (i), diz respeito a questões que estão em parte fora do controle das secretarias,
como o tamanho populacional, transição demográfica e a aposentadoria dos professores, ou
que são de mais difícil solução dadas as condições legislativas atuais, como por exemplo
absenteísmo docente.
Já o segundo diz respeito àquilo que está diretamente sob controle das secretarias de
Educação e impactam diretamente a necessidade de professores. Aqui estão inclusos: a matriz
curricular (carga horária de cada disciplina), a jornada do estudante (tempo integral ou meio
período), a razão alunos/turma, tempo extraclasse, carreira e proporção do nível de adequação
da formação docente.
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Complementarmente, políticas de atratividade e retenção da carreira precisam ser
colocadas em prática. Apesar de incentivos monetários e não monetários para que jovens optem
pelas licenciaturas, a situação não será realmente solucionada enquanto as próprias carreiras
docentes não se tornarem de fato mais atrativas. O salário inicial competitivo para a profissão é
relevante, mas, além disso, as condições de trabalho e os incentivos para progressão também
precisam ser revistos.
Embora seja um trabalho potencialmente complexo, diferentes áreas do governo
podem e devem contribuir nos esforços de equilíbrio da oferta e demanda de professores nas
redes, já que, dentro do setor público é a categoria mais numerosa representando cerca de 22%
do total de vínculos empregatícios.
Com esse tipo de informação em mãos e com as estratégias adequadas estruturadas, as
secretarias tomarão melhores decisões de contratação, alocação e consequentemente poderão
atrair e reter os professores que necessitam. Não há melhoria da aprendizagem sem a
participação dos professores. O planejamento da força de trabalho e a gestão de recursos
humanos efetiva são pilares fundamentais para o enfrentamento da questão.
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