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Sumário Executivo
A análise quantitativa feita a partir dos dados disponíveis no Censo Escolar, no Censo do Ensino Superior e na
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e as análises qualitativas baseadas em entrevistas semi-estruturadas com mais
de trinta atores chave ligados à política educacional brasileira e nos estudos de caso em profundidade de quatro estados
brasileiros apontam que:
1. No que se refere à oferta de professores, o Brasil forma um número suficiente no total agregado, mas há diferenças
significativas quando analisamos o número de egressos considerando as disciplinas específicas. Há um número muito
maior de pedagogos sendo formados do que outros licenciados, especialmente, aqueles necessários para a redução
da Razão Aluno-Professor (RAP) e a melhoria da adequação de professores em Química, Física, Artes, Educação Física,
Sociologia e Filosofia.
2. Esse baixo número de egressos nesses cursos não ocorre somente em função de seu alto custo, mas da baixa procura.
Isso leva a uma RAP mais elevada nessas disciplinas e, principalmente, maior inadequação. A análise em profundidade
reforça os resultados encontrados: os entrevistados relatam falta de professores nessas disciplinas, o que produz maior
inadequação. Destaca-se que há uma diferença regional, na medida em que isso é mais preocupante em alguns estados,
principalmente, nos do Norte e Nordeste.
Essa baixa procura pode ser explicada por uma baixa atratividade da carreira docente em algumas cidades, em que o
bônus médio em ser professor é baixo em comparação com os salários de outros profissionais com nível superior, e pela
possibilidade de egressos em outras áreas, como Pedagogia e Educação Física, trabalharem em outros espaços, além
das escolas.
3. Há também outros problemas na formação inicial de professores que se referem tanto ao currículo, à conexão entre
conhecimentos pedagógico e específico e à centralidade da prática, como às dificuldades encontradas pelos alunos
ao longo dos cursos e ao alto índice de evasão. Além disso, há muita diversidade entre as instituições formadoras,
enquanto nos estados das Regiões Norte e Nordeste, as instituições públicas concentram as matrículas, nos estados
das Regiões Sul e Sudeste, há um número maior de instituições privadas, fragmentando as matrículas entre instituições
com características distintas. Outro ponto importante é o movimento de crescimento do EaD nas instituições privadas,
especialmente, nos cursos de Pedagogia, já que, nas públicas, ainda predomina o ensino presencial.
Em função disso, os entrevistados reforçam a necessidade de mudanças que envolvam: 1) maior rigor nas formas de
acreditação e de avaliação; 2) aumento da proximidade e coordenação entre universidades, redes de ensino e escolas
nas experiências práticas e em outros projetos conjuntos; e 3) reorganização dos cursos e das instituições formadoras
para garantir condições para que os estudantes consigam suprir deficiências do Ensino Médio e permaneçam nos cursos.
4. Sobre a relação entre oferta e demanda, as projeções feitas, considerando as aposentadorias que ocorrerão nos próximos
anos e a mudança demográfica que levará a uma diminuição do número de alunos, mostram que, para melhorar a RAP e
a adequação de professores, será necessário contratar professores, especialmente, nas seguintes disciplinas: Química,
Física, Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia.
É importante destacar que a RAP dos estados nas diferentes etapas de ensino são mais altas do que as médias dos
países da OCDE, mas são baixas considerando o que foi relatado pelos entrevistados dos estados analisados em maior
profundidade. Isso pode ser explicado pelo fato de que, dado um território extenso e uma dispersão populacional grande,
há oferta de vagas para poucos alunos em alguns contextos, diminuindo a RAP sobremaneira. Além disso, os afastamentos
e as licenças também diminuem a RAP segundo os entrevistados, pois há mais de um professor alocado para os mesmos
alunos.

5. Em relação ao ingresso, alocação e carreira docente, há grandes variações regionais, mas há desafios comuns.
Em primeiro lugar, as análises qualitativas mostram que há um consenso de que as formas de seleção

6. e ingresso são inadequadas, sendo necessária a adoção de análise de competências, currículo, prova prática
e/ou entrevistas e de processos de certificação. Em alguns casos, especialmente em cidades maiores, também
foi sugerida a realização de concursos regionalizados. No entanto, os entrevistados relataram dificuldade em
promover essas mudanças em função de questionamento dos órgãos de controle.
Em segundo, as formas de alocação variam entre os casos. Em alguns, as secretarias centralizam essa função, em
outros, as coordenadorias regionais e escolas podem influenciar o processo de alocação. Apesar disso, mudanças têm
sido realizadas em vários casos para deixar esse processo mais institucionalizado, impessoal e eficiente.
Em terceiro, a análise quantitativa evidencia que há uma desigualdade de salários entre estados e municípios. Em alguns
casos, o bônus médio em ser professor é positivo, especialmente, nos municípios que tem uma atividade econômica que
impacta positivamente a arrecadação e, portanto, o orçamento da Educação. No entanto, na grande maioria, esse bônus
é negativo. Além disso, há uma desigualdade entre redes estaduais e municipais. Há casos de municípios de pequeno e,
principalmente, de médio e grande portes que têm melhores salários, as carreiras são mais organizadas e as condições
de trabalho são melhores, mas, no geral, os estados se sobressaem nessas dimensões em relação aos municípios, sendo,
portanto, mais atrativos.
Apesar disso, um dos grandes desafios enfrentados em todos os casos analisados em profundidade é a existência de mais
de um vínculo de trabalho. Em função dos baixos salários e condições precárias de trabalho, a maioria dos professores
mantém vínculo em mais de uma rede – estadual, municipal e privada – ou mesmo em outros tipos de trabalhos. Isso
acarreta sérios desafios para a formação em serviço e, principalmente, para a implementação da BNCC e do ensino de
tempo integral.
Ainda, há pouco incentivo para que os professores fiquem em escolas mais periféricas e, no geral, eles são para
escolas de difícil acesso, mas não consideram escolas mais vulneráveis em termos socioeconômicos. O salário também
deve ser mais atrativo ao longo da carreira e deve haver políticas de desenvolvimento da carreira docente com apoio
pedagógico e mentoria em diferentes níveis da carreira (iniciante, intermediário e experiente, por exemplo) e avaliações
de desempenho.
7. Há um número grande de contratos temporários em muitas das redes analisadas em maior profundidade. Os contratos
temporários não são necessários porque há falta de professores, mas são um mecanismo necessário para “cobrir”
professores em licença e afastados. Além disso, as secretarias têm um maior controle desses professores, pois avaliam
(em muitos casos, isso é feito pelos diretores de escola), mesmo que informalmente, seu desempenho e sua assiduidade
na renovação dos contratos. No entanto, é necessário que mudanças mais “institucionalizadas” e permanentes sejam
promovidas para evitar a precariedade desse tipo de vínculo. Formas de flexibilização da gestão de pessoal podem ser
usadas se acompanhadas de mecanismos de profissionalização, como capacitação permanente e boas condições de
trabalho, por exemplo.
8. Qualquer mudança na carreira docente deve considerar não somente os docentes que irão ingressar, mas aqueles que
estão hoje na ativa, o que aumenta a complexidade de qualquer reforma nesse sentido.

1.

Apresentação

Este Relatório apresenta os resultados finais da pesquisa de Oferta e Demanda de Professores do Brasil,
realizada pela equipe do CEAPG (FGV EAESP) em parceria com o Instituto Península. A presente pesquisa analisou
a oferta e demanda de professores da Educação Básica no Brasil, buscando compreender se há ou haverá falta de
professores, se há ou haverá um desequilíbrio entre oferta e demanda de professores no Brasil e os fatores que
influenciam ou influenciarão esse desequilibro. A partir de uma sistematização inicial de literatura sobre tema,
incorporamos à análise as heterogeneidades territoriais e regionais e entre etapas e redes de ensino, assim como
o problema da escassez oculta, principalmente, as estratégias alternativas adotadas pelas redes de ensino para
garantirem professores em sala de aula.
A partir disso, analisamos dados coletados em mais de trinta entrevistas semi-estruturadas com diversos
atores chave ligados à política educacional brasileira, ex-gestores e gestores do governo federal, estados e
municípios, representantes de sindicatos, representantes do Conselho Nacional de Educação (CNE), União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação
(CONSED) e especialistas. Também coletamos e analisamos dados quantitativos do Censo Escolar, do Censo do
Ensino Superior e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Por fim, realizamos uma análise em maior
profundidade de quatro casos – incluindo rede estadual e duas redes municipais em cada um deles –, em que
analisamos dados coletados em entrevistas semi-estruturadas com gestores das redes de ensino, representantes
de sindicatos e professores em diferentes momentos da carreira. As entrevistas foram realizadas em 2020, mas
poucas foram realizadas presencialmente e a maioria deles foi feita à distância, por telefone e plataformas
de vídeo em função da pandemia do Covid-19. Optamos por não mencionar seus nomes e cargos para garantir
confidencialidade e sigilo das informações prestadas, assegurado no termo de consentimento da pesquisa, mas
indicamos o perfil do respondente.
Este Relatório final incluiu uma sistematização dos principais achados das fases anteriores da pesquisa
(descritos em maiores detalhes nos Relatórios 1 e 2), uma descrição dos dados coletados na análise em maior
profundidade de quatro casos e uma discussão sobre os principais desafios na oferta e demanda de professores no
Brasil, além dos desenhos de políticas que seriam efetivos para responder a esses desafios.

1. O problema da oferta e demanda de professores
Desde a década de 1980, acumulam-se estudos nacionais e internacionais que apontam para uma possível
falta de professores em diferentes países (BID, 2018; Kyriacou et al., 1999; OCDE, 2006; Thomson et al., 2012). A
literatura internacional chama atenção para a falta de professores em determinadas áreas do conhecimento e em
determinados territórios, especialmente, em contextos de maior vulnerabilidade, em que as escolas comumente
atendem alunos que fazem parte de grupos minoritários (Loeb e Béteille, 2008; Richardson e Watt, 2006; Sutcher
et al., 2019).
O aumento de aposentadorias e o crescimento no número de alunos matriculados são mencionadas como
as principais causas para a falta de professores (Richardson e Watt, 2006; Sutcher et al., 2019). No entanto,
alguns estudos afirmam que a baixa atratividade, a rotatividade e o abandono da carreira docente são centrais
para a compreensão do déficit da quantidade de professores, pois os desafios relacionados à atração e à retenção

de professores eficazes também afetam esse déficit. Assim, deveríamos analisar os fatores que os afetam, o que,
na experiência internacional, incluem as condições de trabalho e a falta de apoio nas escolas (BID, 2018; DarlingHammond e Sykes, 2003; Hanushek et al., 2004; Ingersoll, 2001; Loeb e Béteille, 2008; Sutcher et al., 2019).
A literatura também aponta que a falta de professores pode levar às redes de ensino a contratarem
professores com baixa qualificação (Ingersoll, 2001). Assim, devemos entender não só a falta de professores em
termos quantitativos, como a produção insuficiente de novos professores, mas devemos incorporar às análises
duas dimensões: 1) a relação entre a quantidade de alunos matriculados e aposentadorias, medida pela “taxa de
vacância”, que contabiliza o número de vagas para professores que não são preenchidas; e 2) a “escassez oculta”,
quando há registros que o ensino é exercido por pessoas que não são qualificadas para ensinar em determinada
disciplina (OCDE, 2006). Deveríamos entendê-la, portanto, como uma inadequação da quantidade e da qualidade
de indivíduos dispostos a oferecer seus serviços em um determinado contexto de salários e condições de trabalho.
Essa definição permite um diagnóstico mais preciso das implicações da falta de professores e das políticas
necessárias para superar isso (Sutcher et al., 2019).
No Brasil, esse debate só ganhou maior centralidade com o Relatório produzido pelo Conselho Nacional de
Educação em 2007. Segundo este Relatório, 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.
Essa percepção foi reforçada pelos especialistas e gestores entrevistados. Há um consenso entre eles de
que haverá uma falta de professores nas próximas décadas. “Há um déficit quantitativo, considerando a população
de 4 a 17 anos que não está matriculada na rede de ensino (quase 3 milhões de pessoas), (...) e a população acima
de 18 anos que não concluiu a educação básica (77 milhões). (...) Para se garantir o direito à educação para esse
contingente, o atual número de professores (2,2 milhões) não é suficiente” (Representante sindical 1). Ainda,
“quando falamos em demanda, às vezes isso leva a uma certa confusão com necessidade. Muitas vezes não tem
uma demanda por professores, porque as redes estaduais e municipais têm dificuldade em expandir a rede ou
expandir o tipo de atendimento, passando da oferta em tempo parcial para escolas de tempo integral. No Brasil
inteiro, ainda temos uma oferta muito baixa para os grupos mais vulneráveis: pessoas com deficiência, quilombolas,
população de bairros mais violentos, em que a escola chega com dificuldades, sempre falta professores” (Gestor
12).
Os entrevistados afirmam que o déficit seria explicado, de um lado, pelo aumento de aposentadorias,
mesmo havendo um decréscimo no número de alunos matriculados em função da mudança demográfica e das
políticas de controle do fluxo escolar no caso brasileiro, e, de outro, pela baixa atratividade, pela rotatividade e
pelo abandono da carreira docente. No que se refere à aposentadoria de professores, a análise quantitativa desta
pesquisa mostra que há um contingente expressivo de professores com mais 50 anos, sendo, em alguns estados,
como São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, próximo ou maior do que 35%. Em relação à baixa atratividade da carreira,
os baixos salários e da falta de condições adequadas de trabalho, assim como características da carreira do
desenvolvimento profissional, foram apontados como os fatores críticos para isso.
A literatura sobre o caso brasileiro (Gatti et al., 2010) e os entrevistados também apontam que existe o
problema da “escassez oculta” no Brasil. Os sistemas educacionais estaduais e municipais buscam garantir os
professores em sala de aula e, para isso, flexibilizam os processos de seleção e de contratação por meio, por
exemplo, da contratação de professores com qualificação inadequada. Deficiências e fragilidades na formação

inicial de alguns professores também levariam à contratação de professores com baixa qualificação. Segundo uma
das entrevistadas, “não tem falta de professor. Muitas vezes a docência é a primeira carreira que uma pessoa de
uma realidade difícil pensa em fazer. O que existe é uma grande lacuna de qualificação, em termos de atratividade
do sistema, carreira, qualificação” (Pesquisadora 3).A partir desse debate, este estudo buscou compreender o
déficit de professores no Brasil a partir de uma análise multidimensional da oferta e da demanda de professores,
como sistematizado no Quadro 1.

Quadro 1. Dimensões de análise
Dimensões

Oferta de
professores

Demanda de
professores

Subdimensões
Egressos por área do conhecimento
Distribuição geográfica e características das
instituições formadoras

Fonte de dados
Censo do Ensino Superior
Censo do Ensino Superior

Estrutura e organização da formação inicial

Publicações, documentos e entrevistas
semi-estruturadas com especialistas e
instituições formadoras

Características da razão aluno-professor (RAP), da
adequação de professores e da RAP adequada

Censo Escolar

Características dos processos de ingresso na carreira
docente e das formas de alocação de professores
Salário e atratividade da carreira docente
Características da carreira, condições de trabalho e
desenvolvimento profissional

Publicações, documentos e entrevistas
semi-estruturadas com especialistas e
instituições formadoras
RAIS
Publicações, documentos e entrevistas
semi-estruturadas com especialistas e
instituições formadoras

2. Oferta de professores
Podemos dividir as publicações já feitas sobre o tema em dois grupos principais. De um lado, há estudos
que apontam para a falta de professores em determinadas áreas do conhecimento e regiões do país (Catrib et
al., 2008; Gatti et al., 2010; Rabelo, 2015; Pinto, 2014; Sampaio, 2002). Para eles, o Brasil não forma um número
suficiente de professores em função da falta de oferta de vagas na formação inicial ou da existência de vagas
ociosas. De outro lado, na maior parte das disciplinas, não haverá falta de professores, pois temos professores
formados em número suficiente para atender a demanda das salas de aula (Barros, 2019; Pinto, 2014).
A maioria dos entrevistados endossa o argumento de que o Brasil não forma um número suficientes de
professores em algumas regiões e áreas do conhecimento, como Matemática, Física, Química, Geografia e Biologia.
Isso porque, segundo os entrevistados, são cursos com custos mais altos e as instituições privadas optaram por
ampliar a oferta de vagas de cursos mais baratos, que podem ser mais facilmente adaptados ao ensino à distância.
As instituições formadoras, no entanto, questionam esses argumentos, pois apontam que há falta de procura
nesses cursos. Algumas delas inclusive ofertavam cursos ou uma maior quantidade de vagas nesses cursos, mas
tiveram que fechar os cursos ou reduzir as vagas por não terem alunos em número suficiente. Conforme relatado
em uma entrevista, “na questão da Matemática, o que a gente observa é um pouquíssimo interesse na formação
inicial. Um ou dois ciclos a gente ofereceu bolsa 100% para quem quisesse e mesmo assim a gente não conseguiu
[fechar turma] ... O que a gente sabe é que em geral não é uma profissão valorizada, não é um sonho de uma
criança ser professor de Matemática. Se um jovem tem familiaridade com Matemática, ele vai pensar em ir para
o setor da Economia ou Engenharia ou mesmo Matemática Aplicada, mas não em ser professor de sala de aula”

(Representante de instituição formadora 5). Outro ponto importante levantado pelas instituições formadoras é
que, considerando a expansão da Educação à Distância (EaD) na formação de professores, a falta de cursos e vagas
em algumas regiões não seria um problema. Sobre isso, a análise quantitativa realizada nesta pesquisa mostra
que o número de egressos por estado (2018) é diverso entre os estados, mas não são substancialmente diferentes
de suas diferenças populacionais. Poucos estados, como Bahia e Minas Gerais, formam um contingente menor de
professores se compararmos ao tamanho de suas populações.
Segundo os entrevistados das instituições formadoras, a procura maior ocorre nos cursos de Pedagogia,
Educação Física e Letras. A análise dos dados do Censo do Ensino Superior confirma as falas ao apontar que os
cursos em que houve um maior aumento do número de egressos foram Pedagogia e Educação Física, ainda que o
número total de egressos aumentou na última década, mesmo que de maneira pouco significativa – de 6% indo de
277 mil alunos para 294 mil alunos formados –, em todos os cursos, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Quantidade de egressos nos cursos de formação inicial de professores entre 2009 e 2018

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2009-2018). Descrição: Total entre os cursos. Consideramos cursos de Biologia, Química e Física em “Ciências”, os cursos
de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Estudos Sociais em “Humanas” e todas as graduações em Letras na categoria “Letras”. Somente cursos presenciais e somente cursos EAD.

Alguns entrevistados apontaram que, na verdade, o Brasil forma errado. Há um número de egressos de
Pedagogia que é maior que os dos demais cursos, o que foi confirmado pela análise quantitativa (Figura 1). Uma
delas apontou que “Pedagogia é o primeiro ou o segundo curso que mais forma professor na rede privada de massa.
O grande fornecedor de professor para a rede pública atualmente são as Krotons1” (Pesquisadora 3). A outra
afirmou que “temos em algumas licenciaturas esse retrato que o PB [Ricardo Paes de Barros] trouxe2 que é de
excesso de alunos formados como Pedagogia, Artes, Letras deve ter superado aquilo que a gente precisa nas redes.
Mas, para outras áreas ainda temos esse problema, principalmente nas áreas que o mercado paga melhor para o
bacharel do que para o licenciado, como Física, Química, Biologia, Matemática. Isso tem feito com que as melhores
instituições de formação acabem privilegiando o curso de bacharelado, e nem oferece licenciatura. Química é um
1
2

Em referência ao grupo privado de Ensino Superior Kroton.
Em referência à pesquisa ‘Enfrentando Desafios Educacionais’ (2019),

disponível em: https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/diagnóstico/parteii/pdf/IAS_Desafios_Digital_Brasil_2019.12.17.pdf.

exemplo e isso tem uma conexão que o mercado faz. Em geral os professores de História assumem as aulas de
Geografia. Os cursos de Geografia são mais caros para as faculdades privadas, porque exige laboratório, estudo de
campo e isso faz com que a universidade privada não ofereça num preço compatível com as outras licenciaturas”
(Representante de instituição formadora 3).
A falta de procura por alguns cursos pode estar relacionada à falta de atratividade da carreira docente, já
identificada em diversos países, inclusive no Brasil, especialmente, no caso dos alunos com melhores desempenhos
(BID, 2018; OCDE, 2006; (Moin et al., 2005; Quartz e TEP Research Group, 2003). A atração de alunos talentosos do
ensino médio para a carreira docente tem exigido um enorme esforço dos países que passa pela criação de bolsas
de estudos exclusivas para isso, mentoria, gratuidade da mensalidade do curso e um emprego garantido no final
da graduação (BID, 2018; Cruz, 2018). Segundo um dos entrevistados (Gestor 3), um programa que combinaria
bolsas e residência pedagógica estava sendo discutido no Brasil no plano nacional, mas em função da mudança de
governo não foi institucionalizado.
As pesquisas que investigaram a falta de atratividade da carreira docente para os alunos do Ensino Médio
apontam que o pouco interesse está relacionado ao fato de que os jovens consideram a escola desestimulante
e entendem o trabalho do professor como mal remunerado, com pouco reconhecimento social e com uma carga
de trabalho alta (Gatti et al., 2010). Alguns estudos apontam que alunos com piores desempenhos e de classes
C e D são aqueles que escolhem a carreira docente (Louzano et al., 2010), o que foi reforçado pela maioria
dos entrevistados. No entanto, outros estudos são necessários para compreender em maior profundidade este
fenômeno no Brasil.
Isso traz uma importante discussão sobre os cursos de formação inicial de professores e a permanência
dos alunos neles. Em primeiro lugar, os entrevistados apontam que as instituições formadoras precisam incorporar
em seus currículos cursos que discutam o conteúdo do Ensino Médio (Representante de instituição formadora 3 e
4). “A gente não pode jogar esse público que busca a Licenciatura fora, devemos criar outros caminhos por exemplo
o curso vai ter uma duração variável dependendo de como chegou o estudante, fazendo um ou dois semestres
de nivelamento, mas eu não vou mandar ele embora se ele quer ser professor…” (Representante de instituição
formadora 3). Em segundo lugar, elas devem adotar estratégias para garantir a permanência desses alunos nos
cursos de formação, já que a evasão é ainda alta, especialmente, entre os alunos que trabalham e aqueles que
estão matriculados em instituições privadas (Representante de instituição formadora 2 e 4). Dois entrevistados
(Gestor 3; Pesquisadora 1) apontaram que a evasão também pode ser explicada em função do fato de que os
estudantes têm muitos déficits de aprendizagem trazidos do Ensino Médio, que se agravam ao longo da graduação,
e a lógica bacharelesca de algumas licenciaturas dificultam o acompanhamento do conteúdo. Também pode ser
explicada por uma falta de interesse na área (Pesquisadora 1), o que pode ser explicado pelo fato de que muitos
escolhem as licenciaturas como segunda opção (Educador 1; Gestor 5).
Além desses problemas, há uma vasta literatura sobre formação inicial de professores que aponta alguns
problemas principais, o que foi reforçado nas entrevistas realizadas. Em relação aos cursos de Pedagogia, os desafios
incluem a formação de um profissional polivalente que possa atuar na educação infantil, gestão escolar, coordenação
pedagógica alfabetização, nos primeiros anos do Ensino Fundamental e na educação em ambientes não escolares,
resultando em uma formação ambígua e genérica e em maiores desafios para a realização de experiências práticas
nesses diferentes contextos. Segundo uma das entrevistadas, “[a formação em Pedagogia] forma para tudo e não pode
considerar que está formando só para professores. Dependendo da instituição ela privilegia um ou outra função. Então
a orientação está errada, porque se o objetivo seria formar professores alfabetizadores não deveria poder formar mais
um monte de função, porque formar professores alfabetizador já é bem complicado” (Pesquisadora 1).

Ainda, muitos autores apontam uma grande separação entre conhecimento específico e pedagógico, ou
seja, faltam disciplinas que discutam os métodos e estratégias de ensino para cada componente curricular em
contextos diferentes. No que se refere às licenciaturas, as críticas também recaem na falta de articulação entre
conhecimento específico e pedagógico, mas, nesse caso, o curso específico busca formar um bacharel, o que ocorre
de forma dissociada das disciplinas que discutem o conteúdo pedagógico (Abrucio, 2016; BID, 2018; Bonadiman,
2011; Gatti, 2013; Gatti et al, 2019; Pimenta et al, 2017; Segatto e Louzano, 2019; Silva e Barbosa, 2019). Um dos
entrevistados aponta que “a licenciatura é um puxadinho do bacharelado, (...) na própria formação ser professor,
é um apêndice. O mercado de Letras é mais para ser professor. Mas nos outros nichos, é uma formação para ser
bacharel e tem uma perna para ser professor” (Gestor 7).
Outros três pontos centrais são levantados pela literatura e pelos entrevistados. Em primeiro lugar, há
falta de prática e de reflexão sobre a prática nos cursos, já que, na maioria dos casos, ela está concentrada
nos estágios que ocorrem no final dos cursos, não sendo possível que o aluno realize uma reflexão sobre ela
durante as disciplinas. Alguns entrevistados sugeriram que deveríamos ter modelos semelhantes a uma residência
médica (Pesquisador 5; Gestora 2). O fortalecimento da prática também seria fundamental para que os estudantes
adquirissem conhecimento sobre como ensinar alunos em contextos diversos com necessidades distintas, incluindo
então “educação quilombola, indígena e educação no campo. Temos que fornecer instrumentos para que o aluno
possa adaptar a formação ao contexto local dele” (Representante de instituição formadora 4). Também não há
uma mentoria nas escolas desses estudantes e não há avaliações de sua experiência pelos professores da escola.
Alguns estudos apontam que esses problemas desmotivam os estudantes, em alguns casos, fazendo com que
desistam da carreira docente.
Em segundo lugar, há uma enorme heterogeneidade de instituições formadoras. “[Na Pedagogia] Há uma
oferta grande de varejo no setor que cria desequilíbrios no mercado, a gente tem uma competição muito forte.
(...) Mas é uma mensalidade que quando a gente olha para o público ingressante que tem no mercado faculdades
privadas que vão fazer uma formação EaD de R$160, R$ 180 ou mesmo outras faculdade maiores que vão ofertar
a R$ 400” (Representante de instituição formadora 5). Apesar disso, a análise quantitativa desta pesquisa aponta
que a maior parte da oferta de formação presencial em geral está nas instituições públicas. As 25 maiores
instituições formadoras públicas concentram a formação de 27% em média das matrículas de seus estados. As
instituições privadas concentram a maior parte das matrículas de Pedagogia na modalidade à distância através
do EaD. No entanto, a matrícula é mais pulverizada, as 25 maiores instituições formadoras privadas concentram
em média 4% das matrículas de seus estados. É importante apontar que há uma diversidade regional, enquanto
as universidades formadoras presenciais nas regiões Sul e Sudeste tem uma pequena participação no mercado de
formação de professores, poucas universidades públicas nos estados do Norte e Nordeste foram responsáveis por
grandes proporções dos formados em 2018 (entre 30% a 40%).
Em terceiro, houve uma expansão dos cursos EaD de formação inicial de professores no Brasil nas últimas
décadas, o que desafia não só a própria qualidade da formação, mas principalmente a realização das experiências
práticas nas escolas (Abrucio, 2016; BID, 2018; Ferreira et al., 2017; Inst. Paulo Montenegro, 2015; Gatti et al.,
2019; Leone e Leite, 2011; Pimenta e Lima, 2006; Segatto, 2019; Segatto e Louzano, 2019). Segundo um dos
entrevistados, “é uma alternativa que veio para ficar. Tem que ter a contrapartida de ter disponibilidade de tempo.
Tem que ter uma certificação da qualidade. Como vai substituir uma aula prática? Ter materiais para o aluno olhar
na internet, eu acho ótimo. Mas, para formação de professores não pode ser só EaD, tem que ter uma carga prática,
isso [também] vale para as aulas presenciais” (Educador 2).

A análise quantitativa mostra que houve um crescimento dos cursos EaD na formação inicial, especialmente,
entre as instituições formadoras privadas. Assim, as maiores formadoras presenciais são majoritariamente públicas
enquanto as maiores formadoras em EAD são quase todas privadas. O aumento também ocorreu entre o número de
egressos com houve um aumento daqueles formados por cursos em EAD. A formação em EaD passou de 30% em 2009
para 40% do total de formados no ano de 2018. A análise por cursos mostra que os cursos presenciais de Ciências da
Natureza, Matemática e Humanidades diminuíram em mais de 20% e cresceram no EAD e o curso Pedagogia cresceu
em ambas as modalidades, mas desproporcionalmente. O presencial cresceu apenas 9% e o em EAD cresceu 20% e
num ritmo mais acelerado a partir de 2013. No período entre 2008 e 2019, cerca de 50% dos egressos dos cursos de
Pedagogia cursaram a modalidade em EAD, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2. Quantidade de egressos nos cursos de formação inicial de professores presenciais e em EaD entre 2009
e 2018

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2009-2018). Descrição: Total entre
os cursos. Consideramos cursos de Biologia, Química e Física em “Ciências”, os cursos de História, Geografia,
Sociologia, Filosofia e Estudos Sociais em “Humanas” e todas as graduações em Letras na categoria “Letras”.
Somente cursos presenciais e somente cursos EAD.

2.

3. Demanda de professores

Como supracitado, as redes de ensino em diversos países, inclusive no Brasil, buscam estratégias alternativas
para a falta de professores. A literatura internacional mostra que essas estratégias incluem a contratação de
professores sem certificação, o cancelamento de disciplinas, o aumento do número de alunos em cada classe e a

contratação de substitutos (Ingersoll e Perda, 2010; Richardson e Watt, 2006; Sutcher et al., 2019), o que reforça
a ideia de que temos uma “escassez oculta”. É importante destacar que estudos mostram que a combinação salas
de aulas com um número menor de alunos e professores com melhores salários e formação de qualidade mais
alta influencia o desempenho dos alunos (Blatchford et al., 2011; Card & Krueger, 1996; Konstantopoulos et al,
2009; Loeb & Béteille, 2008; Rivkin et al., 2005). Assim, precisamos analisar o número de alunos por professor e a
adequação dos professores, assim como os processos de seleção, contratação e de alocação e a permanência dos
professores na carreira ao longo do tempo.
Em relação ao número de alunos por professores e seu indicador, as análises foram baseadas em dois
eixos: a redução das disparidades entre os estados brasileiros e, sobretudo, a convergência para a média da OCDE.
Como base nisto, é possível dizer com base nos dados do Censo Escolar que houve uma diminuição da Razão Aluno
Professor (RAP) na última década (2009-2019), mas tendendo para uma estabilização desde 2015 em todas as
etapas de ensino, exceto no primeiro ciclo do ensino fundamental, que apresentou um leve aumento (Figura 3). A
RAP é medida considerando toda a categoria de ‘Docentes’ do Censo Escolar. No entanto, é importante apontar que,
ainda que o tamanho das turmas também tenha diminuído ao longo do tempo, ele se mantém em patamares mais
elevados do que a RAP (Figura 4). Há, portanto, professores que não estão em sala de aula.

Figura 3. Evolução da RAP

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019)

Figura 4. Evolução do tamanho da turma

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019)

O dado da RAP torna-se ainda mais importante se levarmos em conta o proposito definido pelo Plano
Nacional de Educação de ter 50% dos alunos da Educação Básica em escolas de tempo integral, modelo adotado
por todos os países que estão mais bem colocados no exame do PISA. Para o país caminhar o modelo bem-sucedido
de escola de tempo integral, ele terá de ter uma RAP melhor, além de melhorias na profissionalização da carreira
docente.
O problema é que nos últimos anos, em vez de aumentar a matrícula geral de alunos em escolas de tempo
integral, esse contingente diminuiu. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2021, o Brasil começou
o ano de 2020 (pré-pandemia) com 9% a menos de matrículas em tempo integral na Educação Básica pública,
na comparação com 2019. O movimento de oscilação ocorreu de forma bem diferente entre as etapas. Enquanto
na Educação Infantil o número se manteve estável, a queda foi acentuada nos Anos Iniciais e nos Anos Finais
do Ensino Fundamental (reduções de 21% e 30%, respectivamente). Já no Ensino Médio, houve um importante
aumento de 20% nas matrículas em tempo integral de 2019 para 2020. Em termos relativos, o Brasil tinha, em
2020, 12,9% das matrículas da Educação Básica pública em tempo integral. Este percentual era 18,3% em 2015 e
14,2% em 2019 (Todos Pela Educação, 2021).
Analisando a RAP por disciplina, há algumas delas - especialmente, Química, Sociologia, Educação Física,
Artes e Filosofia - que apresentam RAP maiores, ou seja, há um número maior de alunos por professor. Apesar
disso, a RAP por estados varia mostrando que há uma heterogeneidade, pois Amazonas, Pará, Distrito Federal,
Pernambuco e Bahia possuem RAP mais altas, enquanto Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo
possuem RAP mais baixa em todas as etapas.
Além da RAP, outra medida importante para compreendermos qual professor está em sala de aula é
adequação de professores. Isto é: se os professores que estão dando aulas têm uma formação compatível com as
disciplinas que ministram. A literatura internacional aponta que um contingente expressivo de professores – cerca

de 30% nos EUA, por exemplo – não possui formação específica ou em disciplinas correlatas da área na qual está
ministrando aulas, podendo ser maiores em algumas disciplinas do que em outras. Há também professores que não
são certificados, o que é mais expressivo em algumas disciplinas (Ingersoll, 1999; Loeb e Béteille, 2008; Sutcher
et al., 2019).
No Brasil, a análise dos dados do Censo Escolar, a partir da metodologia do INEP (Nota técnica 020/2014),
a adequação de professores melhorou significativamente após 2015, sendo que houve uma evolução maior no
primeiro ciclo do ensino fundamental (responsabilidade das redes municipais), o que pode estar relacionado ao
grande crescimento da formação em Pedagogia. No entanto, a adequação de professores é pior no segundo ciclo
do ensino fundamental municipal. Quando analisadas as disciplinas, é importante apontar que o número médio
de disciplinas por professor é maior que um em todas as etapas de ensino e próxima de dois no segundo ciclo do
ensino fundamental municipal, sendo: a adequação é mais baixa em Língua Estrangeira em todos os ciclos; e em
Artes, Filosofia, Física, Química e Sociologia, a adequação é mais baixa no segundo ciclo do ensino fundamental e
no ensino médio.
Assim como na RAP, há uma enorme heterogeneidade entre os estados. Enquanto Paraná, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte apresentam os maiores percentuais de adequados, Bahia, Pernambuco
e Tocantins possuem níveis mais baixos. Ainda, poucos estados combinam uma RAP baixa com níveis altos de
adequação, como Santa Catarina.
As projeções feitas para esta pesquisa, considerando as aposentadorias e o impacto da tendência
demográfica nos próximos dez anos, mostram que não haverá uma convergência da RAP para níveis observados
em países da OCDE na maioria dos estados. Apenas o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul
se manteriam próximos da RAP desejada com o contingente atual de professores. Ainda, os estados demandarão
professores para alcançar a média da OCDE quando consideramos professores adequados. Apenas as escolas do
segundo ciclo do ensino fundamental na rede municipal do Paraná não demandarão professores – no entanto,
as redes municipais do Paraná são responsáveis por uma pequena parcela da matrícula no segundo ciclo, o que
representa menos de 2% das matrículas no Estado.
Alguns dos entrevistados apontaram que uma solução para melhorar a adequação de professores no Brasil
seria a criação de licenciaturas interdisciplinares. Sobre isso, uma entrevistada afirmou que “há uma discussão já
há uns 10 anos de termos licenciaturas interdisciplinares. Por que não um professor ser formado para dar aula de
Sociologia e Filosofia? Outro dar Física e Matemática? Um professor dar Física e Química? Por que não? Em 2015,
havia duas comissões no Ministério, uma comissão para discutir a formação inicial de professores para desdobrar
a Resolução n. 2 de 2015 e a outra para discutir as licenciaturas interdisciplinares. Mas aí com o impeachment, as
comissões não se recompuseram e ficou por isso mesmo. Mas essa discussão de licenciaturas interdisciplinares
está na pauta novamente. Logo, o professor poderia ter uma carga total em uma escola, ganhando mais. A maioria
dos países tem esse tipo de liberdade porque eles não fecham tanto a formação” (Pesquisadora 1).

No que se refere aos processos de seleção, contratação e de alocação e à permanência dos professores
na carreira ao longo do tempo, a primeira questão importante a ser discutida é a motivação dos professores em
ingressarem na carreira docente. Os estudos apontam que os professores podem escolher essa carreira em função
de diversas razões, desde razões altruístas, motivações individuais intelectuais, prazer em trabalhar com crianças
e fazer uma contribuição social até salário, segurança no trabalho e status na carreira (Thomson et al., 2012).
No caso dos salários, eles seriam importantes para atrair e reter bons profissionais para a carreira do magistério
(Barbosa Filho e Pessôa, 2011; Cruz, 2018; Machado e Scorzafave, 2016; Moriconi e Marconi, 2008). No Brasil, os
estudos mostram que os valores altruístas e de realização pessoal parecem mais relevantes (Gatti et al., 2010),
o que pode ser influenciado por ser uma carreira majoritariamente formada por mulheres e, na qual, há uma forte
ligação entre a atividade da maternagem e a educativa (Moriconi e Marconi, 2008). No entanto, segundo uma
entrevista, boa parte daqueles que procuram o serviço público o fazem pela estabilidade (Pesquisador 4).
Sobre os salários como razão para a escolha dessa carreira, os autores apontam que os salários dos
professores das escolas públicas são baixos em comparação a outras profissões. No entanto, há estados em
que os salários são proporcionalmente maiores, mesmo que abaixo daqueles pagos pelo setor privado, e há uma
enorme heterogeneidade entre eles, que pode resultar em diferenças na atratividade, nos índices de competição e
na permanência deles na carreira. A literatura também aponta que a situação piora ao longo da carreira, pois, no
caso dos profissionais que já estão nos últimos anos da carreira, as remunerações são menos competitivas, o que
pode resultar abandono da carreira do magistério, falta de motivação ou busca por trabalhos secundários (Afonso,
Barbosa Filho e Pessôa, 2007; Barbosa Filho e Pessôa, 2011; Moriconi e Marconi, 2008; OCDE, 2006).
A análise dos dados da RAIS mostrou que os custos de oportunidade - que denominamos de bônus médio
em ser professor - regionais são diferentes no Brasil e devem ser considerados para a discussão sobre os efeitos do
salário na atratividade e na permanência do professor na carreira docente. Em primeiro lugar, o salário médio dos
professores é mais alto do que a média dos formais no Brasil, no entanto, quando observamos apenas os salários
dos trabalhadores formais com ensino superior, os resultados mudam em alguns estados, especialmente, naqueles
caracterizados por forte dinamismo econômico, como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito
Federal, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Apesar disso, os professores não compõem a elite da classe de trabalhadores
com ensino superior em boa parte do país, recebendo salários inferiores a eles. É importante lembrar que custos
de oportunidade podem ser afetados não só pelas oportunidades do mercado de trabalho, mas pelo custo de vida
do local e até ao poder do sindicato na região, como apontado pelos entrevistados.

Figura 5. Bônus médio (em reais) dos professores em relação aos trabalhadores com ensino superior compl

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).

No entanto, ser atrativo não significa ser adequado ou desejável. Os dados apenas mostram que, diante
das opções existentes naquele contexto, escolher um curso que permita a docência parece ser uma opção razoável
para a maioria dos brasileiros, cuja qualificação média é baixa. Isso porque as médias salariais não são altas, sendo
3.277,3 nos municípios e 4.923,4 nos estados. A Figura 6 mostra a variação por estado.

Figura 6. Remuneração média (em reais) dos professores

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).

No que se refere à seleção e à alocação dos professores, a literatura internacional aponta que os
professores passam por processos de seleção que envolvem a análise de currículo, entrevistas e, em alguns casos,
docência, o que distinto do caso brasileiro. Diante da ausência de qualquer tipo de certificação, como é comum
em outros países, os concursos são os mecanismos mais importantes para o acesso à carreira docente. Contudo,
a literatura (Cruz, 2018; Rosa, 2019) e a maioria dos entrevistados apontam que os processos de seleção feitos
por meio de concursos públicos não têm sido os melhores instrumentos para a avaliação das competências e dos
conhecimentos específicos necessários para a profissão docente. Sobre isso, uma das entrevistadas apontou que
“o problema é que a gente tem dificuldade em fazer um concurso de qualidade, porque temos dificuldade em saber
exatamente o que a gente quer dos professores. Qualificar o concurso e qualificar o estágio probatório é a primeira
iniciativa para melhorar a qualidade dos professores que a gente tem na rede de ensino” (Gestor 8). Segundo ela,
“se fizer um concurso que efetivamente cobre professor que se precisa, de saída um monte não vai passar. Não
tem problema. Faculdade privada que não tem qualidade vai perder clientela. De que adianta eu fazer aquele curso
se não vou passar no concurso depois? (...) Qualificar o concurso e qualificar o estágio probatório é a primeira
iniciativa para melhorar a qualidade dos professores que a gente tem na rede de ensino” (Gestor 8).
Outra diferença é que os distritos e as escolas em diversos países possuem maior autonomia no processo
de contratação de professores do que as escolas brasileiras. Nesse caso, eles podem selecionar profissionais que
tenham uma trajetória profissional e uma formação mais adequada para o contexto e as necessidades específicas
das escolas (Loeb e Béteille, 2008). O caso brasileiro é distinto nesse aspecto, pois as escolas não têm uma grande

autonomia nessa definição, sendo passivas nesse processo. Assim, não consideram a compatibilização entre o
perfil do candidato e as características e necessidades da escola e de seus alunos. Um dos entrevistados afirma
que “é preciso criar um sistema que permita que tenha uma reposição rápida, tenha que garantir a participação
da escola na escolha do professor mais adequado à sua realidade e de seus alunos, através de entrevistas por
exemplo. E não ser uma escolha unilateral como é a fase de atribuição de aula. Momento em que a rede e a escola
são totalmente passivas à escolha do professor. Com participação das escolas nesse processo teria uma maior
responsabilização por parte de sua direção” (Pesquisador 4).
Outro problema do processo de alocação é que ele pode reforçar desigualdades educacionais, como
apontou um dos entrevistados: “como se distribui os professores formados? (...) não considera desigualdades
territoriais. Nas capitais, muitos dos licenciados moram ali, estudaram ali e estão disponíveis para trabalhar ali,
mas em cidades menores afastadas das capitais por mais que eu tenha naquele estado um número de profissionais
para dar conta da demanda, você consegue deslocar esses profissionais para locais mais vulneráveis? Longe das
capitais? Não basta ter um número de licenciados para serem contratados, é necessário gerar mecanismos para
que eles se distribuam nos territórios para ocupar essas posições. Diretorias de Ensino na capital de São Paulo
que mais acumulam vulnerabilidades sentem dificuldade de ocupar as vagas, mesmo sobrando professores de
uma determinada disciplina, do que outras diretorias regionais” (Representante de instituição formadora 3). É
importante apontar que a escolha por escolas em bairros mais centrais e/ou em contextos em que há menor
vulnerabilidade já foi registrada pela literatura internacional (Ingersoll e Perda, 2010) e nacional (Rosa, 2019;
Torres et al., 2008). Um dos entrevistados (Pesquisador 4) apontou que prêmios salariais precisam ser expressivos
para induzir professores a escolherem e permanecerem em ‘escolas difíceis’.
Uma estratégia alternativa usada pelas redes de ensino para suprir a falta de professores, o que ocorre
especialmente nessas escolas periféricas e que atendem alunos mais vulneráveis, onde há falta de professores,
é a alocação de professores temporários. O grupo de professores temporários pode incluir diferentes perfis –
contratados por um ano ou por dois anos ou, até mesmo, eventual. Os professores temporários são usados como
mecanismo para suprir a falta de professores em determinadas escolas, mas também para cobrir licenças, faltas
e abonos. Também são usados como um mecanismo de adequação da demanda, ou seja, permite que os gestores
adequem o número de professores ao longo do tempo segundo as mudanças nas matrículas.
Alguns estudos mostram que os temporários, apesar de terem as mesmas responsabilidades dos
concursados, teriam salários menores e não teriam direito às formações continuadas e outros benefícios da
carreira de docentes (Gatti, 2010). No entanto, ainda que esses profissionais estejam em situações mais precárias
de vínculo empregatício e recebem salários menores, eles podem participar das atividades promovidas pelas redes
de ensino como os demais, na medida em que houve uma “institucionalização” de um percentual de temporários
em todas as redes. Um dos entrevistados apontou que há um contingente expressivo de professores que fazem
carreiras como temporários. “O que se faz para não causar causa judicial e trabalhistas é dispensar as pessoas.
Aí ela trabalha um tempo como temporário aqui, outro tempo ali... na verdade ela faz “carreira como temporário”,
sem ter direito a uma licença para estudar, trabalhando nos lugares mais longe com os piores salários” (Gestor

11).Em relação à permanência dos professores ao longo da carreira, um dos fatores centrais levantados
pelos entrevistados refere-se ao salário. A análise da média salarial e do bônus médio mostra que, ainda que tanto
o salário quanto o bônus médio cresçam, o aumento é muito baixo, como pode ser observado na Tabela 1. Isso pode
levar à perda de talentos, mas deve ser analisado por estudos futuros.

Tabela 1. Remuneração e bônus médio (em reais) dos professores de professores com idades diferentes e atuando
em redes de ensino distintas

Rede
Municipal
Estadual
Rede
Municipal
Estadual

Salário
Médio
2.331,7
2.498,1
Salário
Médio
3.441,6
5.399,7

Grupo 1 (18-24)
Bônus
Bônus Ensino
Geral
Superior
347,1
-735,8
39,6
43,4
Grupo 3 (35-45)
Bônus
Bônus Ensino
Geral
Superior
1.582,8
497,5
3.031,1
1.765,5

Salário
Médio
2.890,0
4.057,7
Salário
Médio
4.077,8
5.983,0

Grupo 2 (25-34)
Bônus
Bônus Ensino
Geral
Superior
989,7
-97,6
1.660,5
388,3
Grupo 4 (45+)
Bônus
Bônus Ensino
Geral
Superior
2.245,3
1.159,4
3.636,9
2.369,8

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).

Outros fatores também são apontados pela literatura e pelos entrevistados como relevantes. Um deles
é o apoio recebido nos primeiros anos da carreira de gestores escolares ou professores mais experientes,
como mentorias, e interação com seus pares, como reuniões, aulas informais com novos professores e grupos
de discussão (Ferreira et al., 2017; Loeb e Béteille, 2008; Tardif, 2014). Uma das especialistas sugeriu que “as
formações deveriam ser fortalecidas e bem estruturadas e repensadas considerando que os cinco primeiros anos
são essenciais para a melhoria da qualidade desse professor, conectando um ciclo de formação contínua, que não
seja esparsa, e aproveitando o estágio probatório dos novos entrantes. O bom professor deveria servir como um
líder dentro da escola, que possa dar apoio a esses novos professores e estar também na sala de aula, com um
benefício financeiro e de status tão grande quanto o de um gestor escolar. É importante que a formação continuada
possa ser um meio de crescimento na carreira” (Pesquisador 2).
Além disso, muitos professores não conseguem alocação de aulas em apenas uma escola, especialmente,
no início de suas carreiras, pois ainda não tem pontuação competitiva com os professores que já estão na carreira.
“No fundamental II e médio por conta das especialidades, 30% dos professores dão aula em mais de uma escola
(dados do censo), mas os 70% pode ter uma carga muito pequena que faz com ele não passe muito tempo na escola
e não tenha sentimento de pertencimento” (Gestor 4). Isso combinado a outros fatores relacionados às condições
de trabalho em algumas escolas pode trazer desafios a permanência e motivação dos professores. “A formação
inicial não dá conta de apresentar aos novos profissionais a realidade da escola pública – falta de compromisso
coletivo com a educação diante daquilo que se considera como ideário da educação, infraestrutura de trabalho
inadequada. (...) Necessidade de trabalhar em mais de uma escola para compor a carga horária, quando não mais
de uma rede. Sem orientação pedagógica. (...) Questão salarial. (...) Falta de capacidade de convívio com uma
turma muito grande, sem ter preparo para trabalhar com os jovens” (Representante sindical 1).

Mesmo que os professores permaneçam, há uma grande rotatividade e altos índices de absenteísmo e de
licença, como apontam os entrevistados, o que pode ter uma influência negativa no aprendizado dos alunos e nos
resultados educacionais e podem reforçar as desigualdades educacionais, porque quebram a rotina das aulas e
professores substitutos podem não ter formação adequada na área (Alves et al., 2013; Camelo e Ponczek, 2015;
Carrasqueira e Koslinski, 2019; CENPEC, 2015; Hanushek et al. 2004; Ingersoll, 2001; Ingersoll e Perda, 2010; Loeb
e Béteille, 2008; Lotta e Fernandes, 2019; Pereira Junior e Andrade, 2016; Torres et al., 2008; Sutcher et al., 2019).
Nas palavras de um entrevistado, “a partir do momento que eles são efetivos começam as faltas injustificadas, as
licenças e assim vai... assumindo um novo cargo, vários subterfúgios legais” (Gestor 4). Além disso, os professores
podem procurar saídas alterativas, assumindo outros cargos dentro da área de Educação, como diretores e
coordenadores pedagógicos, e solicitando realocação para outras áreas no serviço público (Representante de
instituição formadora 3).
Isso pode estar relacionado às características dos alunos, no caso daqueles com piores desempenhos
educacionais; ou das escolas, no caso daquelas com liderança fraca, muita burocratização, alta rotatividade dos
alunos, problemas de segurança e de disciplina. “Professor entra nas escolas periféricas mais complexas - ficam
expostos a violência interna e externa às escolas - e não foram preparados para lidar com essa complexidade.
Mesmo que possam ter, às vezes, um bom salário preferem sair da carreira” (Gestor 3). Assim, esses fatores
parecem ser mais relevantes do que os baixos salários para a permanência ou não na carreira docente tanto no
plano internacional (Hanushek et al., 2004) como no nacional, como apontam os entrevistados. Para uma das
entrevistadas, os professores, por terem estabilidade, podem reduzir uma carga horária, mas não costumam deixar
a carreira (Pesquisador 4).
Por fim, os entrevistados, especialmente aqueles que foram ou são gestores de redes de ensino, apontaram
que, além de processos mais sistêmicos de formação continuada, a progressão na carreira deve considerar o
desempenho dos professores, e não apenas por tempo de serviço e por titulação. Isso porque há uma “inversão na
carreira das redes, quem tem que ganhar mais e ser valorizado e quem está na sala de aula, e não quem está na
secretaria, no serviço burocrático como acontece hoje. É preciso corrigir isso” (Representante do terceiro setor 2).

4. A oferta e demanda em quatro estados brasileiros
A análise em profundidade de quatro estados brasileiros se baseou em entrevistas semi-estruturadas
com gestores das secretarias estaduais e municipais de Educação – Secretários e gestores responsável pela área
de Recursos Humanos – e professores (o roteiro está apresentado no Anexo I). Escolhemos quatro estados que
variam em seus contextos socioeconômicos e institucionais, buscando uma maior representatividade das diversas
Regiões brasileiras, ainda que algumas delas não tenham sido incluídas. Em função disso, realizamos entrevistas
com gestores de outras secretarias para aumentar a representatividade regional.
Os estados escolhidos apresentam comportamentos distintos nas variáveis analisadas na pesquisa
quantitativa a partir de dados coletados no Censo Escolar, no Censo do Ensino Superior e na RAIS. Enquanto
Pernambuco e São Paulo apresentam maior dinamismo econômico, o que influencia negativamente o bônus
médio em ser professor, já que há outras oportunidades de trabalho que pagam salários maiores, Espírito Santo e
Maranhão apresentam menor dinamismo econômico e, portanto, é mais atrativo ser professor. Além disso, esses
estados também variam em suas RAP e níveis de adequação. Enquanto Espírito Santo, Maranhão e Pernambuco
apresentam resultados medianos na RAP, São Paulo apresenta resultados piores. Na adequação, o caso é inverso,

Espírito Santo, Maranhão e São Paulo apresentam resultados medianos e Pernambuco apresenta resultados
piores. Em relação à projeção feita, Pernambuco está entre os estados com maior necessidade de contratação de
professores para alcançar uma RAP desejada e adequada. Outra diferença refere-se à oferta de professores, já que,
em Maranhão e Pernambuco, as instituições públicas formam um número expressivo de professores e, no Espírito
Santo e em São Paulo, há um mix público-privado na formação dos professores.
No entanto, há uma enorme diversidade intra-estadual e, para captar isso, escolhemos dois municípios que
variam nessas mesmas variáveis, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2. RAP, adequação, remuneração média, bônus geral e bônus superior por município

Estado

MA

PE

ES

SP

Município
Loreto
Loreto
Ribamar Fiquene
Ribamar Fiquene
Abreu e Lima
Abreu e Lima
Goiana
Goiana
Cariacica
Cariacica
Aracruz
Pindamonhangaba
Taboão da Serra
Taboão da Serra

Etapa de
Ensino
EF I
EF II
EF I
EF II
EF I
EF II
EF I
EF II
EF I
EF II
EF II
EF I
EF I
EF II

Média
Resíduos RAP-Disc (LP
e Mat)
-2,99
3,68
11,50
33,19
-3,93
-13,76
-1,03
4,46
-5,05
43,87
4,54
EF I
-21,24
6,70

Média
Resíduos Adequado
(LP e Mat)
-0,11
0,18
0,32
-0,33
-0,05
-0,40
-0,30
-0,07
0,07
0,01
-0,08
-0,14
-0,01
-0,15

Rem.
Professores

Bônus
Geral

Bônus
Superior

2180,93
2180,93
1676,96
1676,96
1813,29
1813,29
2071,42
2071,42
1998,84
1998,84
2362,44
2660,58
2185,51
2185,51

20,69
20,69
-73,87
-73,87
64,27
64,27
202,51
202,51
123,10
123,10
82,03
115,10
40,84
40,84

-174,67
-174,67
-1740,96
-1740,96
-637,90
-637,90
-203,93
-203,93
-836,26
-836,26
-1049,08
-1008,40
-1384,41
-1384,41

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019) e RAIS (2018).

4.1. Espírito Santo
O caso do Espírito Santo chama atenção por ser um caso que promover mudanças educacionais importantes
nos últimos anos. No entanto, apresentam desafios comuns a outros estados, além dos desafios relacionados
às melhorias da RAP e da adequação, tem um número alto de professores temporários na rede estadual. Outro
aspecto interessante e comum a outros casos é que as suas redes municipais analisadas fazem parte da região
metropolitana da Grande Vitória e, portanto, existe um intenso intercâmbio e rotatividade dos professores entre
essas redes e a rede estadual. Além disso, as entrevistas apontam que, além disso, um grande desafio enfrentado
pelas redes é a manutenção de mais de um vínculo entre os professores – comum em função da baixa atratividade
da carreira –, que produz entraves para mudanças na carreira e na implementação da BNCC e escolas de tempo
integral.

4.1.1. Rede estadual
O Estado do Espírito Santo é interessante, pois tem realizado reformas educacionais importantes nas
últimas duas décadas.
Com uma história recente marcada por escândalos e corrupção, formou-se uma coalizão com
o objetivo de modernizar a gestão pública e melhorar a qualidade e a efetividade das políticas.
Na Educação, havia dívidas com fornecedores e prestadores de serviços, os salários do magistério
estavam atrasados, havia obras paralisadas e o calendário escolar estava atrasado. Com a posse
de Paulo Hartung (PMDB), as mudanças começaram a ocorrer [...]. E houve mudanças mais profundas, como a alteração do processo de seleção e treinamento da burocracia educacional (com
ênfase nos diretores), adoção do planejamento estratégico e a proposição da remuneração por
desempenho como última etapa, ainda em fase embrionária (Segatto, 2011, p. 72).

Atualmente, o Estado é governado por Renato Casagrande do Partido Socialista Brasileiro (PSB), a legenda
partidária que mais conquistou prefeituras nas eleições municipais de 2020 no Estado; ao todo, foram 13 prefeitos
eleitos. O secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Vitor de Ângelo, manteve a Educação como prioritária e a trajetória de reformas, levando a cabo uma agenda de fortalecimento do regime de colaboração com os
municípios. Exemplo disso é que a previsão é de que, em 2021, a Educação não sofra 5% de corte em custeio no
orçamento que será aplicado em outras áreas. Destaca-se que, em função de sua atuação, foi eleito em novembro
de 2020 como novo presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) para o biênio 20212022 e vai suceder a atual presidente, a secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Cecília Motta, cujo mandato
se encerra em fevereiro de 2021.
Uma das mudanças no que se refere à carreira docente envolveu a adoção de processos de Avaliação de
Desempenho. Um dos gestores entrevistados mencionou que o Estado possui um instrumento abrangente composto por oito critérios que vão desde a Postura Profissional Trabalho em Equipe à Produtividade, Resultados do
Trabalho e Aproveitamento em Programas de Capacitação. Entretanto, relatou que ainda precisam avançar nas
devolutivas após a avaliação, realizada anualmente, já que não existem práticas e devolutivas adequadas que
verdadeiramente apoiam o desenvolvimento do profissional dos professores. “Existe um feedback do gestor, mas
nenhum investimento para trabalhar as habilidades necessárias. É ineficiente. Não atende ao magistério”.
Apesar dessa trajetória recente de melhorias, o Estado ainda enfrenta alguns desafios, como o alto índice
de professores temporários, chegando a 70% do quadro docente, um quadro em que os professores mantêm mais
de um vínculo de trabalho e a baixa qualidade dos professores que ingressam na rede.
Para discutir o primeiro deles, é necessário compreender o modo como o ingresso e a carreira docente
está organizada. Em relação ao ingresso dos docentes, a seleção de efetivos é realizada via edital e está baseada
nos resultados de provas objetiva de conhecimentos gerais, de prova de redação e de comprovação de títulos. Já
a seleção dos professores contratados em designação temporária (DTs) se resume a uma prova de títulos. Como
apontado, representando 70% do quadro docente, os professores contratados têm a oportunidade de estender seu
vínculo por mais dois anos, caso recebam avaliação satisfatória do gestor imediato, ou seja, o diretor da escola e
coordenador pedagógico, em relação à assiduidade e desempenho, somando um total de até quatro anos na rede.
De acordo com um dos gestores entrevistados para esta pesquisa, esse alto índice “reflete em prejuízos
do ponto de vista pedagógico, porém muitos ganhos do ponto de vista da flexibilidade e ajustes da política, especialmente no contexto do Novo Ensino Médio”. Isso porque as mudanças no Ensino Médio não são somente pedagógicas, mas requer mudanças na oferta de transporte, merenda, material didático, infraestrutura da escola e no
vínculo e na alocação dos professores. Nesse caso, significa pensar em novos arranjos de carga horária e processos
de contratação e alocação dos profissionais, pois atualmente toda a regulamentação se baseia em uma dedicação

de 25 horas semanais, e nas escolas de tempo integral as demais horas são atualmente complementadas com
professores temporários.
Em relação ao segundo desafio, um aspecto recorrente que emergiu nas falas foi a baixa remuneração e as
precárias condições para o trabalho em sala de aula, especialmente, relacionadas ao tempo disponível para estudo
e planejamento pedagógico. Todos os profissionais entrevistados relataram a necessidade de complementar a renda com outra atividade docente, seja em outra rede pública da região ou em escolas particulares, resultando em
uma dupla ou tripla jornada que impacta a saúde física, mental e emocional dos docentes. Nesse caso, foi relatado
que muitos arranjos e ajustes são necessários para acomodar o cumprimento da jornada.
Além disso, no caso dos profissionais efetivos, muitos professores desejam ser diretores e/ou superintendentes regionais, como apontado por um dos gestores da Secretaria estadual entrevistados, pois “como se trata
de funções gratificadas (valor adicional somado ao salário base), muitos professores se dedicam a essa progressão na carreira”. Outro efeito atribuído à baixa remuneração e às precárias condições refere-se às licenças e ao
absenteísmo. Segundo relatado por um dos gestores da Secretaria estadual entrevistados, “a SEDU [Secretaria
Estadual de Educação] precisa melhorar as condições no ambiente de trabalho, os professores adoecem muito. É
preocupante”.
Apesar desses baixos salários, os entrevistados relatam que não há um problema de falta de professores
na rede estadual. Isso significa que a contratação de temporários não é uma resposta a isso. Segundo eles, no
passado, a rede estadual “perdia” muitos professores para as municipais, pois os salários delas eram mais competitivos do que os da rede estadual. No entanto, hoje o desafio parece ser outro: a contratação de professores
que tenham os conhecimentos adequados. Há um número de profissionais formados maior do que a capacidade de
absorção da rede. Isso porque “os cursos online de pedagogia estão por toda a parte e suprem a demanda”. Como
consequência dessa ampla oferta, foi unânime entre gestores da Secretaria e professores a percepção de que a
qualidade da formação dos profissionais recém-formados está extremamente baixa. Isso significa que, em termos
absolutos, a oferta supera a demanda, mas confirma as conclusões da literatura de que há uma “escassez oculta”
de professores qualificados.
É importante apontar que alternativas foram adotadas para buscar resolver essa questão. No concurso
realizado em 2010, houve uma etapa de formação que era eliminatória e classificatória que abordava conteúdos
sobre gestão, pedagógico, legislação e outros, a partir de uma imersão de uma semana e, no concurso realizado
em 2018, essa formação foi semi-presencial e só foi considerada a frequência para quem já havia assumido um
cargo e sido nomeado. No entanto, a continuidade dessa formação é ainda indefinida. Além disso, há uma bolsa
para estagiários para os estudantes das licenciaturas, que são apontadas como fundamentais para sua permanência nos cursos, especialmente, no curso de Pedagogia.

4.1.2. Redes municipais
Os municípios analisados nesta pesquisa – Aracruz e Cariacica – variam na RAP, no salário médio e no
bônus médio em ser professor e em algumas características da política. Em Aracruz, os entrevistados relataram
que a carreira docente é mais valorizada, porque envolve uma maior remuneração. De acordo com uma das gestoras da Secretaria municipal, a oferta salarial garante a atração de profissionais de municípios vizinhos para a
rede de Aracruz. Agregado aos fatores socioeconômicos da região, essa é uma das razões pelas quais a oferta
de docentes é superior à demanda gerada pela rede municipal. Além disso, há garantia de tempo para estudo e
planejamento contínuos. O relato de uma professora demonstra a importância deste aspecto: “O ideal para o professor é trabalhar meio período e ter um salário melhor” para não ficar sobrecarregada procurando trabalho extra
para complementar o salário. Porém, se o tempo na sala de aula fosse de meio período, haveria o outro turno para

realizarmos um planejamento das aulas com qualidade, fazer as devolutivas pedagógicas aos alunos e garantir
momentos de troca com outros professores”.
Apesar disso, em Aracruz, o principal desafio refere-se ao fato de que muitos professores possuem dois ou
três vínculos com escolas públicas – estaduais e municipais – e particulares. Os professores entrevistados
apontaram que a atuação na rede particular é entendida como uma possibilidade de ampliação da renda,
ao mesmo tempo, em que é uma oportunidade profissional de lecionar em instituições com mais recursos disponíveis e estrutura mais organizada, se sentindo mais reconhecidos profissionalmente. Interessante pontuar que
muitos professores mencionam que “é graças à dupla jornada na rede particular” (na qual lecionam ou já lecionaram) que se sentem valorizados e a formação continuada dá resultado, pois além de serem conduzidas por bons
profissionais, fornecem materiais complementares atualizados e momentos de trocas com colegas de trabalho, o
que enriquece muito a prática em sala de aula.
Cariacica se apresenta como uma rede bastante organizada, que tem buscado realizar mudanças, inclusive
por meio de parcerias, para aumentar a atratividade da carreira e amenizar as fragilidades internas, como a dificuldade de lançamento de novos editais para professores efetivos e desafios para contratação e manutenção dos
professores contratados. Isso têm levado a um alto número de temporários e uma alta rotatividade de professores,
gerando impactos negativos no processo de ensino-aprendizagem. Até 2006, mais de 50% dos professores eram
de professores contratados, o que foi alterado com a realização do maior concurso da rede. Hoje, 72% dos professores pertencem ao quadro de efetivos, sendo que 100% dos coordenadores pedagógicos e diretores possuem
vínculo permanente. Dessa forma, buscou-se criar uma cultura de valorização e pertencimento da rede ao criar
métricas para avaliação e mecanismos para a progressão. Sobre as parcerias, os gestores da Secretaria Municipal
entrevistados apontam que há parcerias firmadas com organizações da sociedade civil, como o Espírito Santo em
Ação, Instituto Avante/Vale e Ensina Brasil, para promover mudanças no sistema educacional municipal, especialmente, no desenvolvimento profissional dos docentes. Segundo um deles, são parcerias “muito bem consolidadas
que abriram portas para a Secretaria Municipal de Educação e que fortaleceram os processos formativos da rede”.
Por fim, a Secretaria também adotou um processo de avaliação dos professores da rede que ocorre anualmente,
compondo a auto-avaliação com a percepção da chefia imediata, dinâmica bem avaliada pelos docentes efetivos
e temporários.
Há outro desafio comum aos dois municípios, também está presente na rede estadual, que é a percepção
de que a oferta de professores é maior do que a demanda das redes. No entanto, os entrevistados questionam a
qualidade dos professores, em especial atenção para a deficiência na formação inicial dos pedagogos.
Além disso, em ambos os casos, os professores entrevistados apontaram que escolheram a profissão por
se sentirem de fato comprometidos com a “causa” da educação pública, apesar dos inúmeros desafios relacionados à carreira docente. Contudo, não foram observadas falas romantizadas sobre a profissão, mas sim uma
postura crítica e reflexiva a respeito dos diversos aspectos que merecem avanço para dar dignidade à carreira e
que ultrapassam o debate sobre o aumento salarial. Destaca-se também que a busca pela remoção não estaria
relacionada às fragilidades das escolas, às características de seus alunos e seus contextos socioeconômicos, mas
à proximidade ao local de residência.

4.2. Maranhão
O Maranhão é um estado brasileiro com pior renda nominal mensal domiciliar per capita (apenas R$
636,00), colocando a pobreza e desigualdade como seus grandes desafios estruturais. Nesse contexto, chama
atenção a estratégia do Estado adotada nos últimos anos com a valorização na remuneração dos professores, tido
como o maior salário de professores do Brasil. No entanto, o desafio é se essa mudança conseguirá se capilarizar
pelo extenso território, alcançando prefeituras e comunidades afastadas, atacando também as desigualdades regionais internas ao Estado.
O maior desafio percebido nas três redes se refere à complexidade territorial e adequação de docentes nas
escolas rurais, indígenas e quilombolas. O tema foi levantado por todos os gestores, principalmente se tratando
do arranjo em torno da enturmação: deslocamento do professor para que lecione em mais de uma escola, o que
gera muitas horas de trânsito. Não foi possível identificar um incentivo formalizado para professores que atuam
nessas regiões, salvo a “gratificação de atividade em área de alto índice de violência” no estado, que ainda não
está regulamentada.

4.2.1. Rede estadual
As entrevistas apontam que as principais mudanças têm sido realizadas nos últimos anos, em que as políticas de valorização que o Estado vem articulando, com efeitos diretos na contratação e alocação. Entre os principais destaques, estão: (1) o valor salarial, que pode ultrapassar R$ 8 mil reais em sua última faixa e um piso de R$
6.358,96 para o ínicio de carreira (40h); (2) a municipalização do ensino fundamental; e (3) o aproveitamento de
professores concursados para suprir carga horária das turmas, diminuindo o volume de contratações.
O salário possui dois condicionantes: o primeiro é a GAM (Gratificação de Atividade do Magistério), que mais
que dobra o vencimento dos docentes, e o segundo é a dobra de 20h para uma carga horária 40h, que chega a
atingir 150% de aumento no vencimento. Também há um incentivo de 25% para professores que atuem em escolas integrais. Os últimos concursos ocorreram em 2005, 2009 e 2015 – neste último, a primeira vez que os cargos
foram abertos já com definição de 40h. Duas professoras relatam possuírem colegas de outros estados.
A totalidade dos atores entrevistados concorda que existe um cenário atrativo na rede estadual e se demonstraram satisfeitos. Contudo, algumas ressalvas emergiram nas falas. A primeira diz respeito à fragilidade institucional sob a qual essa valorização se sustenta. Um das professoras da rede estadual foi categórica, chegando a
exibir o holerite para demonstrar que a maior parte de sua remuneração refere-se à GAM, afirmando que este tipo
de pagamento não está regulamentada juridicamente. Ou seja, torna-se exposta à uma virada em decorrência da
troca de gestão. Outro fator, relacionado ao primeiro, é a diferença entre concursados e contratados em âmbito
estadual e municipal, havendo grande discrepância nas condições de trabalho. Uma última ressalva, apresentada
pelas outras professores da rede estadual entrevistadas, é o plano de progressão de carreira não praticado. A
primeira diz não ter havido adequação salarial em decorrência do mestrado obtido em 2011, enquanto a segunda
diz estar com 24 anos na rede e pagamento referente a 14 anos de carreira. Isso faz com que esteja prestes a se
aposentar com um valor menor do que o devido, evento relatado como comum pelo Sindicato. Para ambas, a justificativa dada foi a mesma: o sistema é automático, mas o governo não tem dinheiro para pagar.
A valorização da imagem do professor foi levantada em todas as entrevistas com docentes, no estado e no
município. Nenhuma das entrevistadas afirmou sentir que a carreira é atraente para jovens, justificadas pela ideia
da dificuldade da profissão, necessidade de paciência e pouca valorização. Um hiato geracional também foi recorrentemente relatado, havendo necessidade de atualização e apreensão em como dialogar com o mundo digital,
para atrair os estudantes. Esse conflito é ilustrado na fala de uma gestora da Secretaria estadual entrevistada: “A
escola é do século XIX. Os professores, do século XX. Já os alunos são do século XXI”.

Sobre adequação, foi relatado por uma gestora da Secretaria estadual entrevistada ainda haver muito
“desvio de função” de professores atuando fora de suas áreas. A Professora 1 também apontou esse fato. O problema é mais concentrado em escolas de “difícil acesso”, em territórios rurais afastados dos centros urbanos. De
acordo com os dados do Censo Escolar 2018, 71,2% das escolas maranhenses são rurais que, segundo um dos
entrevistados da Secretaria estadual afirmou em entrevista, uma pequena parte dela tem customizações no conteúdo para atender especificidades culturais (quilombolas, indígenas etc.). Não há incentivo para atuação nestas
unidades, apenas formações específicas para o trabalho.
A respeito do estágio probatório, todas as professoras relataram que se trata apenas de uma formalidade,
não havendo um retorno sobre a atuação em sala de aula. Uma gestora da Secretaria estadual entrevistada admite
essa prática, argumentando que o motivo se dá pelo tamanho da rede frente o pequeno número de supervisores.
Como estratégia, realizam monitoramentos a partir da nota do IDEB das escolas. Há, contudo, uma avaliação
formalizada e funcional para professores na escola integral. Atualmente o estado possui 75 escolas em tempo
integral e planejam mais 15 no próximo ano. A BNCC está implementada na rede estadual e municipais, havendo
um documento que sintetiza as discussões do estado.
O Estado do Maranhão avançou na Educação, não só na questão salarial, mas também na reestruturação
física das escolas (gestora da Secretaria e representante do Sindicato); a modernização da gestão, expressa pelo
uso de sistemas operacionais e as parcerias com universidades e Escola de Governo para formação dos servidores
(gestora da Secretaria); e pela melhoria no mapeamento e adequação de carga horária dos concursados para 40h,
com tempo adequado de preparação de aula (professora).
Outro destaque elencado por umas das gestores da Secretaria estdual é a informatização e uso de recursos tecnológicas para gestão de pessoas. O principal instrumento utilizado pela SEDUC é o SIGEP - Sistema
Integrado de Gestão Pública, tanto para seleção (pontuação automática) quanto para alocação e monitoramento
da enturmação dos docentes nos municípios. Se tratando da alocação dos diretores, é relevante a implementação
de eleição direta nas escolas, a partir de uma formação específica e lista classificatória dos interessados. Cerca
de 65% das escolas possuem um diretor eleito diretamente pela comunidade escolar (gestora da Secretaria), o
que favoreceu mais discussão da problemática das escolas, direcionadas à formação continuada (representante
do Sindicato). Presente em quase todas as falas, a modernização tecnológica nos métodos educacionais também
aparece como um desafio presente, não mais uma questão de futuro. “A pandemia desnudou o problema” - Sindicato. Mas, junto a pandemia não houve um aporte contundente da gestão estadual, levando os professores a terem
de buscar soluções de maneira autônoma (professora).

4.2.2. Redes municipais
É consenso nas redes observadas a necessidade de que professores atuem fora da sua área de atuação,
sendo “polivalentes” (gestora da Secretaria municipal de Loreto), principalmente na área de Exatas (ambos) e Linguagem (Inglês e Português - no município de Ribamar). Essa necessidade ocorre tanto pelo lado da oferta (poucos
profissionais nessas áreas) quanto da demanda (necessidade de preencher carga horária com matérias diversas).
Ainda, é mais proeminente em escolas rurais e, no caso do município de Loreto, mesmo havendo incentivos e concursos específicos para essas escolas, os professores não ficam, havendo grande rotatividade. Já no município de
Ribamar, por exemplo, não há nenhum tipo de incentivo, mesmo havendo o mesmo problema.
Outro fator importante evidenciado nas entrevistas trata de formação: muitas cidades maranhenses não
possuíam cursos de licenciatura no passado recente, sendo necessário o deslocamento para outras cidades para
estudar. Esse gargalo aparece como um dos principais desincentivos à profissão em Ribamar Fiquene, segundo
uma professora entrevistada. Já no município de Loreto, a secretária afirmou que em sua gestão implantaram pro-

grama Ensinar (parceria com a UEMA) e o Polo Universidade Aberta do Brasil, o que possibilitou que hoje todos os
profissionais estejam ao menos matriculados em cursos superiores.
Tratando da seleção, Ribamar Fiquene apresenta pouco mais da metade de seus professores como concursados. Por sua vez, os contratados são chamados por indicação da gestão municipal e alocados pela SEMED, a
partir da demanda das escolas. Essa configuração traz algumas consequências como: (1) professores sem vocação
e preparo; (2) pouco incentivo à profissão, dado a falta de concursos e arbitrariedade do processo; (3) inviabilidade
de avaliação formal dos contratados; e (4) precarização salarial e das condições de trabalho, por não ter nenhuma
estabilidade, além da perda recente de direitos como férias, rescisão e 13° salário.
Em sua relação com as Unidades Regionais de Educação (URE), não há nenhuma interferência na alocação
de professores. A relação se dá principalmente no âmbito das formações continuadas, realizadas através dos coordenadores pedagógicos que levam os conteúdos aos municípios no início e meio de ano.
Quanto a remuneração, de acordo com uma das gestores da Secretaria estadual, todas as redes municipais
do Estado contam com plano de cargos e salários e seguem o piso nacional, o que deveria inibir a concorrência
com a rede estadual para captação de profissionais. Porém, em municípios como Loreto, uma gestora da Secretaria
municipal afirmou ainda haver, apesar de não ser uma questão tão proeminente, dado que não estão ocorrendo
concursos para a rede estadual nos últimos anos. Nos municípios, a carreira é ainda menos atrativa, principalmente na condição de contratado. Contudo, fatores como garantia de renda se contrapõe a realidades sociais de pouca
oportunidade, como relata uma professora de Ribamar Fiquene: “pessoal olha e fala: tá trabalhando, ganhando seu
dinheiro”. Nesse sentido, o magistério aparece como um caminho possível, pois além de profissionalizante possibilita a experiência necessária para estar na sala de aula, sendo bem referenciado pelas professoras que tiveram
sua formação inicial nessa modalidade. Por sua vez, a licenciatura foi recorrentemente tratada como defasada
para subsidiar a prática docente.
Em nível municipal, é possível visualizar avanços em relação à formação de profissionais em Loreto e a regulamentação do piso salarial. Também houve, em ambos, a implementação BNCC, tida em Ribamar Fiquene como
positiva em termos de planejamento.
O déficit que professores concursados também é um fator relevante e desafiador. Nas redes municipais é
possível perceber a persistência do uso de contratados para suprir a demanda das escolas, em condições de trabalho muito piores que os profissionais de carreira. Em Ribamar Fiquene, também foi possível notar certa conveniência nesse arranjo, uma vez que a indicações servem como influência política da gestão. No estado, a necessidade
de um concurso é certa: 23% dos professores são contratados, além de mais de 4 mil pedidos de aposentadoria.

4.3. Pernambuco
O Estado de Pernambuco também tem realizado mudanças na Educação nas últimas décadas, sendo a
expansão das escolas de tempo integral na rede estadual uma das mais importantes dentre elas. Apesar disso,
no que se refere à carreira docente, o Estado está entre aqueles com os piores índices da RAP e adequação. As
entrevistas apontam que mudanças têm sido implementadas para avançar em relação à alocação e remoção de
professores, mas alguns desafios permanecem, assim como outros, apontados pelos entrevistados, como a existência de mais de um vínculo pelos professores, trazendo entraves à continuidade na expansão do ensino de tempo
integral, e o alto número de professores temporários (ainda que mais baixo do outros redes, como a redes estadual
do Espírito Santo).

4.3.1. Rede estadual
O Estado de Pernambuco também foi marcado por diversas reformas nas últimas duas décadas, que incluíram fortalecimento dos sistemas de avaliação, parcerias com organizações da sociedade civil e a ampliação do
número de escolas de tempo integral e de escolas técnicas (Segatto, 2011). Essas mudanças são mais conhecidas,
mas houve também outros tipos mudanças como o uso de ferramentas digitais e de gestão para aperfeiçoar a
alocação de professores pela rede, ajustar carga horária e consequentemente economia para o setor de educação.
Alguns estudos mostram resultados positivos dessas mudanças, na medida em que o Estado avançou tão significativamente no ranking do IDEB e conseguiu reduzir as taxas de abandono no Ensino Médio (Elacqua et al., 2019).
Atualmente, o Estado de Pernambuco é governado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) desde 2007. O
atual governador Paulo Câmara está em exercício desde 2015. Junto ao atual governador, desde 2015, a Secretaria
de Educação e Esportes é liderada por Fred Amâncio. É importante apontar que o Secretário de Educação é antigo
quadro técnico do governo de Pernambuco e tinha ocupado o cargo de Secretário de Planejamento e de Saúde antes de assumir a pasta de Educação. A Educação parece ainda ser prioridade na agenda do governo estadual, ainda
que as despesas previstas para Educação sofrerão cortes em relação à 2020, ficando com R$ 3,65 bilhões (observa-se desde 2014 uma evolução negativa nas despesas da função, que ao todo já perdeu R$ 1,34 bilhão). Hoje a
agenda de mudanças continua, mas está mais orientada para o fortalecimento da cooperação com os municípios
para expandir escolas de tempo integral e programas de alfabetização em parcerias com as redes municipais de
ensino.
Nos últimos anos, houve algumas mudanças incrementais no ingresso e na alocação, mas não houve
mudanças na carreira de professores. Em relação ao ingresso, a Secretaria adotou uma seleção simplificada para
professores e estão planejamento novas estratégias de contratação e alocação em função do ensino integral e
para responder à “movimentação” dos professores, isto é, às aposentadorias e à rotatividade. As mudanças foram
incrementais, pois, segundo relatado por um gestor entrevistado da Secretaria estadual, há uma limitação em
inovar nos processos de seleção, que, para ele, são “bem rígidos e engessados”, mas são impostos pelos órgãos
de controle. De acordo com ele, quando tenta-se inovar, o Tribunal de Contas e Ministério Público acha que está
“enviesando” o processo e deixando-o “muito subjetivo”.
Em relação às formas de contratação, a representante do SINTEPE (Sindicato dos Professores) aponta que
o número de temporários é alto, pois há aproximadamente 35 mil professores efetivos e mais 16 mil professores
temporários. Isso seria resultado da falta de concursos públicos para a contração de efetivos. Segundo relatado
por ela, o último concurso público foi em 2016 e convocou cerca de 4 mil novos professores. Os concursos públicos
dos últimos anos têm sido escassos com poucas vagas e a administração não convoca todos os classificados. O
emprego de temporários é considerado elevado não apenas no quantitativo, mas também no tempo de permanência desses profissionais, sendo que alguns estão há oito anos como temporários. Destaca-se que o número alto de
temporários tem levado a problemas locais, como rivalidades entre professores concursados e temporários, uma
vez que realizam o mesmo tipo de trabalho, porém com estruturas de carreiras e salários diferentes.
Ainda, segundo o sindicato, nos últimos 10 anos, não houve mudanças na carreira dos professores, que é
uma luta do sindicato. Relata que o governo mandou um PL para Assembleia para uma reestruturação, com incremento salarial, que só contemplaria quem está em início de carreira. Afirma que a proposta levaria a uma distorção
salarial, em que professores mais qualificados (com especialização) receberão apenas 4 reais a mais do que os
demais. Já os temporários estão há anos sem receber a atualização do piso salarial.
Apesar disso, segundo o gestor entrevistado da Secretaria estadual, a ausência de concursos é justificada
pela elevada queda do número de alunos, mas houve, nos últimos anos, processos de seleção simplificadas para
temporários. Sobre o elevado número de temporários, ele aponta que é preciso avaliar a trajetória ao longo do

tempo, já que a adoção de um sistema, o Adicional de Eficiência Gerencial (AEG), teve efeitos na diminuição significativamente o número de temporários, passando de 20 para 16 mil temporários. Por meio desse sistema, há um
incentivo aos diretores escolares em reportarem dados sobre planejamento de enturmação e carga-horária dos
professores. Como resultado, tal sistema tem colaborado para adequação do número de professores em função
do número de aluno, que tem tido tendência de queda no número de matrículas (ELACQUA et al, 2019). Segundo
relatado pelo entrevistado, o AEG qualificou esse processo de alocação e descentralizou o controle, que antes era
central. Isso, atrelado ao incentivo financeiro ao gestor da escola, produziu uma redução significativa dos professores temporários.
Sobre isso, um dos entrevistados da Secretaria Estadual apontou que há desafios para fazer um planejamento de longo prazo, o que seria necessário para diminuir o número de temporários. Além disso, há questões
fiscais e previdenciárias que dificultam a contratação de professores efetivos. Contudo, ele aponta que os órgãos
de controle têm questionado o Estado em relação ao número de temporários.
No entanto, ambos os entrevistados concordam que há maiores dificuldades na contratação de professores das áreas de Exatas, sobretudo das disciplinas de Matemática, para a representante do Sindicato, e Química
e Física para o gestor da Secretaria estadual, para quais teve vagas ociosas nos processos de seleção. O desafio,
segundo o gestor da Secretaria estadual, é compatibilizar a habilitação dos professores e sua atuação nas escolas.
A falta de professores das áreas de Exatas junto com o grande número de afastamento de professores efetivos
levam a uma elevada inadequação na rede estadual. Apesar disso, a Secretaria estadual está buscando criar um
sistema para conseguir, em um primeiro momento, coletar dados sobre a inadequação de professores para, em
seguida, promover mudanças para diminui-la. A BNCC também trouxe desafios exigindo a realocação de professores. Por exemplo, há, na rede estadual, o professor de Espanhol, mas essa disciplina não está na BNCC e, portanto,
seria uma disciplina optativa.
No que se refere ao processo de alocação de professores, as Gerências Regionais de Educação (GRE) têm
algum grau de autonomia e tem papel fundamental na alocação de professores, pois é ela quem faz a identificação
da demanda de professores tanto de professores permanentes quanto de temporários em função de afastamentos
e licenças, por exemplo. Também tem um papel importante na admissão, já que identifica as escolas que precisam
daquele professor. Segundo relatado por um gestor da Secretaria estadual entrevistado, o processo de alocação de
professores é feito a partir de dois movimentos. As escolas apontaram para as GRE quais são suas necessidades, as
GRE consolidam essas informações e passam para a Secretaria que realiza o concurso ou a contração. No entanto,
a escolha dos professores é orientada por polos (composto por um conjunto de municípios), ou seja, ele escolhe
em qual polo quer ser alocado; a GRE e a escola não são identificadas no edital. Isso, de acordo com o entrevistado,
dá maior flexibilidade para que a GRE possa alocar o professor na escola que necessidade naquele momento.
Sobre a rotatividade, um gestor da Secretaria estadual apontou que há uma movimentação enorme em todos os meses do ano, entre redes e intra-rede, ou seja, entre municípios e entre escolas. A Secretaria diagnosticou
isso em 2019 e então instituiu um calendário de remoção a partir de um concurso de remoção, inspirado em outras
redes, como a do Paraná e de São Paulo. No que se refere aos incentivos financeiros para que o professor fique nas
escolas mais periféricas e distantes, há um adicional para tempo integral e técnica e isoladas, em que transporte é
mais difícil, mas não para escolas em contextos com alta vulnerabilidade e alta criminalidade. É importante apontar que há uma movimentação grande para assumir outros cargos, como apoio pedagógico.
Sobre a formação continuada, segundo relatado por uma gestora da Secretaria Estadual, há uma preocupação de oferecimento de cursos orientados para cada área de atuação dos professores (Português, História,
Geografia e Matemática). A organização dos cursos é feita sob demanda das GRE, em que cada uma organiza suas
demandas, dialogando com as escolas e, em seguida, encaminha para a Secretaria de Educação. No início de ano,

a Secretaria desenvolve um calendário de cursos e capacitações.
Para o Sindicato, há um outro desafio não mencionado pelos outros entrevistados: o modelo de Gestão por
Resultados. Esse modelo tem apresentado resultados positivos nos indicadores educacionais, mas são uma fonte
de pressão para os professores, causando problemas de saúde aos professores, e orienta a política segundo um
modelo mais competitivo baseado nos conhecimentos cobrados nas provas. Para ele, o sistema deveria estimular
mais colaboração do que competição. “O desempenho também influência nas demissões e dispensas, uma vez
que o funcionário não seja efetivo”, disse um professor temporário na entrevista. Os relatos das entrevistas e
os dados secundários sugerem uma relação nas políticas de gestão por resultados e alto número de professores
temporários.
Com a flexibilidade dos contratos, é possível alocar ou substituir docentes entre as redes. A possibilidade
de demissão é estratégica num cenário de redução do número de matrículas e, consequentemente, menor demanda de professores.

4.3.2. Redes municipais
O município de Goiana tem atualmente como prefeito um político do PMDB chamado Osvaldo Filho, que
não chegou a pleitear um segundo mandato nas eleições de 2020. O próximo prefeito é do PSL, Eduardo Honório,
que é o atual vice-prefeito de Goiana. Segundo o Banco de Dados do Estado de Pernambuco (BDE), a participação
do município de Goiana no PIB estadual, entre 2010 e 2017, saltou de menos de 1% para 5%. Tal crescimento é
resultado de uma política de diversificação na economia exitosa, passando de uma economia baseada em produção
agrícola para industrial (farmacêutica, vidreira e automotiva) (Bezerra & Bezerra, 2018). A prefeitura oferece ensino superior por meio de uma autarquia. Em 2020, o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça intervenção
estadual no município, com o afastamento dos atuais prefeito e vice-prefeito, por conta de descumprimentos na
aplicação de 25% da receita na Educação.
Os dados e informações coletados sobre a rede de educação municipal de Goiana teve como principais
fontes a presidenta do Sindicato de Professores (SINPROMG), professora Vaneska Melo, e três professores da
rede - uma das professoras já atuou como Coordenadora. Outras informações foram obtidas por meio de sites de
jornais locais ou no Portal da Transparência de Goiana. Apesar da confirmação de participação nas entrevistas, uma
gestora da Secretaria não se disponibilizou no dia combinado nem posteriormente e outra gestora abandonou a entrevista após a realização das perguntas iniciais. Parte da dificuldade do acesso deve-se às rotinas da Secretaria,
uma vez que uma delas comentou sobre a escassez de tempo. Por outro lado, ficou a impressão de que havia um
receio de participar de uma pesquisa por conta de informações sensíveis à gestão. Nesse ano de 2020, a prefeitura
foi alvo de uma ação do Ministério Público por conta de inadequações nos gastos com educação, que estariam
abaixo do piso constitucional.
Em Goiana, de acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura, a rede municipal de ensino conta com
464 professores, dos quais seis são temporários, que atuam com cerca de 12 mil crianças no Ensino Fundamental
em 60 escolas. As formas de ingresso nos cargos de professor são concurso público e processo seletivo simplificado. Nos últimos 10 anos, foram realizados dois concursos, sendo o mais recente, em 2020, tendo acarretado
a uma finalização de cerca de 100 contratos temporários. Segundo a presidenta do sindicato, apesar da troca de
professores terceirizados por concursados seja positivo, há ainda um grande número de aprovados no concurso
que não foram convocados para o preenchimento das vagas, sendo que há um déficit de aproximadamente 200
professores na rede.

Tanto por parte da representante do sindicato quanto pelas falas das professoras entrevistadas, não há
menção à avaliação de desempenho. Em anos recentes, ocorreu uma reformulação do plano de cargos e carreiras
que aumentou a carga horária de trabalho de 150 para 180 horas, adequando-se à Lei do Piso, e que condicionou
evolução de nível de carreira à formação complementar (especialização, mestrado e doutorado).
A presidenta do sindicato dos professores relatou dificuldades em estabelecer diálogos com a prefeitura
e secretaria municipal de educação. No contexto da pandemia, foram realizadas duas paralisações da categoria
por conta de tentativas da gestão em voltar às aulas presenciais. O sindicato aponta que tal indisposição ocorreu
apenas nesta gestão, que iniciou-se em 2016.

A rede de ensino, tanto municipal quanto estadual, é vista como pouco atrativa. Os salários são considerados baixos, há constantes queixas sobre comportamentos de pais e alunos – que seriam desinteressados –
e há escassez de recursos materiais e de infraestrutura. Tais circunstâncias tendem a desmotivar o ingresso e até mesmo a permanência do professor na carreira. Assim, os entrevistados relatam que o ingresso na
carreira e a permanência geralmente ocorre por duas razões: oportunidade e vocação. O fato das licenciaturas
terem custos mais acessíveis e haver vagas para professores em todas as cidades faz com que a vida docente seja
interessante para o jovem. Entretanto, o fator que manteria essas pessoas na carreira seria a vocação, a vontade
e prazer em transmitir conhecimento para novas gerações. Os entrevistados relatam que o ideal para o trabalho
como professor seria ter uma distribuição da carga horária equilibrada entre atividades de sala de aula e atividades extra classe do docente como preparação, avaliação e descanso. Comentam sobre uma divisão paritária dessa
carga horária favorece a permanência de um professor numa única escola, sem ter diversos vínculos com escolas
de outras cidades, o que acaba prejudicando na qualidade do trabalho. Essa questão também demanda melhores
salários.

4.4. São Paulo
O Estado de São Paulo é um caso interessante, pois a análise quantitativa mostrou que é um estado em que
há uma grande oferta de instituições formadoras e cursos. Dentre as trinta e cinco maiores instituições formadoras
de docentes em cursos presenciais, oito delas estão localizadas no Estado de São Paulo, juntas elas formam 30%
do total de formandos de áreas relacionadas ao magistério. Além disso, a rede estadual paulista é a maior do país
impactando diretamente 190 mil professores e foi citada pelos especialistas como uma daquelas que têm promovido importantes avanços na Educação, inclusive na carreira ao elaborar a proposta de um novo plano de carreira.
A maioria dos municípios paulistas de médio porte apresenta salários entre R$ 2.200,00 e R$ 2.600,00 e
um bônus médio de ser professor negativo, variando de R$ -1.000 a R$ -1.300. Há um grupo de municípios mais
desenvolvido economicamente, que apresenta salários mais altos, todavia, ainda com um bônus negativo, já que
os salários dos trabalhadores com nível superior são altos nesses locais. Esse é o caso da rede municipal de ensino
de Pindamonhangaba. Já em Taboão da Serra é cidade dormitório localizada na Região Metropolitana de São Paulo
com piores índices. Os achados do campo evidenciaram três desafios centrais: vínculos de contratação temporária
frágeis, baixa remuneração e condições de trabalho precárias.

4.4.1. Rede estadual
O Estado de São Paulo é marcado por extensa continuidade, desde 1982 foi governado por apenas dois partidos, o PMDB (1982 até 1994) e o PSDB (1995 até hoje). Atualmente, a bancada governista de João Dória (PSDB)
tem maioria na Assembleia Legislativa (ALESP), e representa cerca de 60% dos membros da Comissão de Educa-

ção e Cultura desta Casa, embora tal Comissão seja presidida por uma deputada do PT. A rede estadual de ensino
de São Paulo possui 3,5 milhões de alunos e 250 mil servidores, sendo 190 mil deles docentes. É a maior rede de
ensino público das Américas, esses números são parte da complexidade envolvida em sua gestão e, consequentemente, de sua carreira docente, que, conforme opiniões de todos os entrevistados, não é atrativa.
O último concurso para professor foi feito em 2013 com o objetivo de suprir 49 mil vagas ao longo de quatro anos de vigência da seleção. Uma das gestores da Secretaria estadual entrevistadas explica a dificuldade em
manter esse contingente ativo na rede “porque a pessoa entra, fica um tempo... ou não se identifica ou os melhores
de fato conseguem ser absorvidos facilmente no mercado (seja município, seja particular)”.

Naquele ano 97% dos professores da rede eram concursados, hoje são 90%. A quantidade de funcionários
concursados mostra-se insuficiente frente à demanda e, em resposta, são realizadas contratação de professores
temporários, uma solução que se acentuou na última década.
A necessidade desse tipo de contratação se dá pela alta e constante taxa de absenteísmo e afastamentos
(principalmente, licenças médicas), chegando a 10% do quadro da rede, que é reposto pelos professores contratados que tendem a permanecer na rede ao longo do tempo, como apontado por uma gestora da Secretaria estadual. Para os professores entrevistados, os temporários “têm os mesmos deveres, mas os direitos são diferentes”
dos demais. São três as categorias de professores contratados: a categoria F com direito à estabilidade conforme
Lei 500/1974; a categoria O, contratada dentro do processo de atribuição de aulas para substituir profissionais
afastados; e Categoria V e S, chamados de eventuais porque seu contrato os torna recursos disponíveis caso a
escola necessite. Um professor que passou pelas categorias V e O, ressalta a falta de garantias: “...ia pra escola às
vezes sem ter aula nenhuma e voltava pra casa com essa expectativa ... Fica nesse jogo de perde e ganha aula...”
(professor). Uma professora concursada que foi gestora escolar comenta que “a criação dessas categorias não foi
produtiva para a carreira. É muito difícil criar vínculo, não é sadio para a instituição.” (professor).
A segunda questão que emergiu unanimemente nas falas foi a baixa remuneração. Atualmente, o modelo
de carreira da rede estadual possui 64 referenciais salariais. O salário base de um docente com dedicação de 40
horas semanais varia entre R$ 2.585,00 (1º referencial) e R$7.336,00 (64º referencial), conforme material disponibilizado pela SEDUC-SP, mas a última posição pode chegar a R$ 20 mil se somadas as gratificações, comenta o
Secretário Executivo da pasta. O novo plano de carreira proposto apresenta apenas 15 referenciais e é baseado
na migração voluntária do pagamento por vencimento para pagamento por subsídio; com um salário inicial de R$
4.000 (1º referencial) no segundo ano de vigência do plano, e um teto de R$ 10.000 na última posição (15º referencial), além de diferentes trilhas com responsabilidade diferenciada do docente frente aos seus pares, no sentido de
desenvolver os talentos da rede e possibilitar uma carreira mais atrativa profissionalmente. Todavia, esta proposta
não chegou a ser discutida externamente.
Com a carreira atual, todos os professores entrevistados mostraram a necessidade de trabalhar em mais
de uma escola, e até mesmo em diferentes redes, assim como complementar a renda com alguma outra atividade
econômica. A exaustão decorrente da dupla ou tripla jornada foi apontada como frequente entre colegas professores. A jornada extenuante rebate diretamente no número de licenças: “as licenças são em sua maioria por questões
de saúde e, dentro delas, quase sempre ligadas a questões psiquiátricas... Esse vai e vem atrapalha a comunidade
escolar” (professor).
Nesse sentido, há uma correlação entre as condições de trabalho do professor, o número de licenças e
afastamentos e a necessidade de contratações temporárias. A falta de concursos e a baixa remuneração relativa
faz com que professores estáveis tenham que procurar outras formas de renda, sofrendo física e psicologicamente

com essa rotina e tendo que escolher em qual rede faltar quando necessário. A flutuação decorrente desse movimento, por outro lado, faz com que as contratações temporárias sejam um fator ininterrupto, responsável pela
“estabilidade” no quadro geral de professores. São problemas que se retroalimentam e que impactam a criação de
vínculos entre professores e comunidade escolar, apontado nas entrevistas como elemento central para o baixo
desempenho dos alunos.
Outro fator que impacta no desempenho é o conhecimento sobre os conteúdos e habilidades em ensiná-los. É consensual a percepção de que a formação inicial é insuficiente para uma boa entrada na carreira, com boa
adaptação à sala de aula: “na faculdade a gente aprende uma situação que não existe verdadeiramente na escola
pública. A formação que a gente tem é muito precária nessa questão do processo de dar aula, de como dar aula”
(professor). Mesmo com a visão positiva apresentada pela gestora da Secretaria estadual em relação à formação
continuada, voltada para a atualização e melhora da qualidade de aula, os professores não possuem uma visão
positiva desses projetos desenvolvidos pela Secretaria: houve consenso em afirmar que a maior parte dos estudos
são feitos por conta própria, além de afirmarem frequentemente não dispor de tempo suficiente para as formações
oferecidas pela rede. Por parte dos professores, o aprendizado principal se dá no dia-a-dia e na troca com os pares.
No entanto, é importante apontar que a Secretaria adotou um curso de formação que os professores fazem depois
de ingressar na carreira.

4.4.2. Redes municipais
As redes municipais de ensino analisadas nesta pesquisa variam em termos de razão aluno professor, salário médio e no bônus médio em ser professor e em algumas características da política educacional. As entrevistas
evidenciam que a rede municipal de ensino de Pindamonhangaba possui melhores condições organizacionais e
materiais, se comparada a rede de Taboão da Serra.
Em ambas redes, a única forma de ingresso de docentes na rede é por concurso público, mas a permanência nos quadros dessas redes é bem diferente. Na primeira o processo de seleção é altamente concorrido por
proporcionar o melhor salário médio da região, R$ 2.660,00, o que de certa forma garante um quadro estável de
docentes. Assim, a única forma de preencher vagas faltantes em Pindamonhangaba é por meio da carga suplementar dos próprios concursados. Nas palavras da gestora da Secretaria, há uma “qualidade de trabalho melhor,
porque a gente tá chamando quem já é da rede, já conhece as diretrizes, os princípios, o funcionamento das unidades escolares. Isso qualifica o trabalho dele e garante que no dia a dia com a criança, os resultados sejam melhores”. Além desses aspectos, as professoras entrevistadas relatam que a dobra de carga na mesma rede é positiva
por proporcionar um aumento da renda e uma jornada menos desgastante, se comparada ao exercício de uma de
uma rede e em outro município.
Já o salário da rede de ensino de Taboão da Serra é apontado como um dos menores dentre os municípios
vizinhos, fazendo com que a rede tenha uma perda contínua de bons professores e aqueles que permanecem
tenham que dobrar sua carga horária. Se antes, o salário em Taboão era um dos mais altos na região, a falta de
aumento e de reajustes de acordo com a inflação há mais de 20 anos trouxe grande desvalorização da carreira.
Somado a isso, o representante do sindicato local aponta as precárias condições de trabalho nesta rede.
Questões como falta de materiais pedagógicos, tendo, muitas vezes, de comprar com seu salário; falta de suporte
pedagógico, principalmente, para alunos com necessidades especiais, e tecnológico; número de alunos dentro de
sala de aula, sendo em média de 35 a 40 alunos para um professor; e a violência sofrida pelos profissionais em
sala de aula. Para ele, “dentro da questão salarial, o ambiente de trabalho também é um fator muito difícil (...)
Você precisa de um ambiente de trabalho adequado para poder desenvolver a aula. Se você tivesse um ambiente
adequado, acredito que a questão salarial existiria, mas seria superada” (Sindicato).

Situação bem diferente da encontrada em Pindamonhangaba, onde todas as entrevistas demonstraram
condições de trabalho positivas como o número máximo de alunos em sala de aula – 20 no ensino infantil e 25 no
ensino fundamental –, professores e outros profissionais clínicos para apoio para alunos com necessidades especiais, salas de recurso multifuncional e os Núcleos de Apoio Psicopedagógico da Secretaria de Educação.

4.5. Outros casos
Realizamos entrevistas com outros estados para aumentar a representatividade regional da pesquisa.
Até o momento, somente realizamos a entrevista com a Secretaria Estadual do Acre, mas as entrevistas com os
Estados do Paraná e de Goiás serão realizadas nas próximas semanas.
No Acre, os concursos para a contratação de professores efetivos ocorrem a cada quatro anos e, durante
esses intervalos, são feitos processos simplificados para a contratação de professores temporários. Há também
mecanismos alternativos, como oferecer um aumento da carga horária para os professores que estão na rede,
para suprir lacunas. Há um déficit, segundo relatado em entrevista, de professores em algumas disciplinas,
principalmente, Matemática, Física e Química. Isso não é um problema tão grande na capital, Rio Branco, mas é
no interior nas escolas estaduais e municipais. Há inclusive, nesses casos, professores não licenciados. Segundo
relatado, é difícil alocar professores para zona rural; o Estado faz um concurso específico, mas os professores, assim
que acabam os períodos de estágio probatório, pedem remoção. A solução para isso é a contratação de temporários,
e a grande quantidade de temporários, quase 40% em relação ao total de professores, é outro desafio. Segundo
relatado, os diretores preferem trabalhar com temporários, pois podem avaliá-los ainda que informalmente. No
entanto, apesar da fragilidade no vínculo, os temporários ganham 90% do salário dos permanentes para uma
carga horária de 25h, enquanto os permanentes têm um contrato de 30h, então eles ganham mais, diminuindo os
incentivos para se tornarem efetivos.
Assim como ocorre em outros estados, os salários baixos levam os professores a procurarem mais de um
vínculo de trabalho, tanto em outras redes, como em outros tipos de trabalho. Segundo relatado, poucas pessoas
desistem da carreira, pois a administração pública é o maior empregador no Estado, mas optam por combinar
vínculos. Há, entretanto, muitas licenças e afastamentos, que são pedidos por cerca de 10% dos professores
anualmente (eles variam entre um mês, alguns meses e até um ano). Destaca-se que há gratificações para escolas
de difícil acesso – divididas em graus de difícil acesso (de leve a difícil) que vão de 5 a 15% –, mas não para
escolas vulneráveis.
Em relação à RAP, há muita variação no Estado. A média do Estado seria de 10 a 15 alunos por professor, o
que, segundo ela, é muito baixo, porque é comum classes com mais de 20 alunos, até 30 em Rio Branco. A questão
é que há uma grande dispersão populacional no território. Segundo relatado, o Ministério Público induz a Secretaria
a ofertar vagas para poucos alunos, o que aumenta sobremaneira o número de professores para um aluno.

5. Considerações finais
A análise em profundidade dos quatro casos e as entrevistas realizadas com gestores de outros estados
mostra que há variações entre os estados e municípios que vão além dos fatores identificados na análise quantitativa
e que orientaram a escolha dos casos. Apesar disso, há características, dinâmicas e desafios similares.
Há variações entre eles no que se refere às formas de ingresso, alocação, carreira docente e salários. No
entanto, algumas delas chamam atenção, como a formação após ingresso na carreira por meio do concurso público,

como ocorre no Espírito Santo e em São Paulo. Isso porque é consenso em todos os casos de que a formação inicial
tem deficiências não preparando os professores para a realidade das escolas públicas e há barreiras à realização de
concursos que busquem inovar nas etapas de seleção, introduzindo entrevistas e aulas, que podem ser entendidas
como “subjetivas” e “enviesadas” segundo os órgãos de controle. Além disso, há diferentes nas formas de alocação.
Enquanto em algumas redes, como a estadual do Espírito Santo e de São Paulo, a alocação é centralizada na
Secretaria, ainda que alimentada por dados coletados pelas coordenadorias regionais, em outras redes, como
a de estadual de Pernambuco, em que as regionais e as escolas possuem maior autonomia nesse processo. É
importante apontar que, nas redes municipais, esse processo parece ser mais informal e menos institucionalizado,
aumentando a importância do papel das escolas nesse processo. Outro aspecto que merece destaque em relação
à alocação é a busca por melhorias nos processos de alocação, especialmente, nas secretarias estaduais a fim de
aumentar a eficiência nesse processo.
Apesar das diferenças salariais entre as redes, é consenso que a carreira é pouco atrativa em função dos
baixos salários e das condições precárias de trabalho. Isso não só afeta quem entra na carreira docente, mas
também as escolhas dos professores que ficam na carreira. Uma dessas escolhas refere-se à mudança entre redes
e intra-rede – entre municípios e entre escolas –, levando a uma alta rotatividade, o que traz diversos efeitos
negativos na aprendizagem dos alunos, como a literatura aponta. No entanto, diferentemente do que argumenta
a literatura, os entrevistados apontam que é mais comum que os professores mudem segundo a proximidade com
suas residências e não segundo fatores de vulnerabilidade socioeconômica e índices de criminalidade. Sobre isso,
destaca-se que não há incentivos financeiros para manter os professores nas escolas nesses contextos, somente
para escolas de difícil acesso em algumas redes em que há um desafio de manutenção dos professores nas escolas
que estão imersas nesse contexto.
Outra escolha comum é a procura dos professores por mais de um vínculo de trabalho para aumentar a
sua renda, sendo esse vínculo em outras redes de ensino, pública e privada, ou em outros trabalhos. É comum
que os professores mantenham vínculos de 25-30 horas em mais de uma rede, o que resulta em desafios para
a efetivação da formação em serviço, implementação da BNCC e expansão das escolas de tempo integral. Isso,
segundo relatado pelos entrevistados, parece ser mais comum do que a saída da carreira.
As condições precárias de trabalho também resultam em um grande índice de licenças e afastamentos.
Para cobrir esses professores, as secretarias contratam professores temporários. No entanto, os contratos
temporários não são usados somente para isso. Eles também funcionam como um mecanismo para aumentar
a flexibilidade na contratação. É comum que as secretarias controlem mais esses profissionais, avaliando-os,
mesmo que informalmente, em relação a sua assiduidade e desempenho. É importante, portanto, mencionar que
os temporários não são necessários porque faltam professores. A discussão dos temporários relaciona-se mais
com formas de flexibilização que possam vir acompanhadas de efetivas formas de profissionalização docente,
obviamente tomando cuidado com todos os aspectos legais da questão.
O presente estudo verificou nos estudos de caso que há formas diferentes de implementar os contratos
temporários, com preocupações maiores ou menores de combinar flexibilização com profissionalização docente.
Mas não era o objetivo do presente trabalho avaliar esse modelo institucional, o que poderá ser feito em pesquisas
futuras, avançando na importante agenda de estudos sobre a gestão da carreira docente, tema central para
melhorar a Educação brasileira, como pretendemos mostrar aqui em todas as suas nuances e complexidades.
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