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Objetivos da pesquisa  

Compreender e acompanhar o nível de valorização docente na 

visão dos professores. 

Mapear o nível de satisfação que os professores obtêm com seu

trabalho.
2. 

1. 

Identificar os principais significados de valorização para os

professores.
3. 



1
PERFIL DO RESPONDENTE



Perfil da amostra

Atuação

76% 9% 5%

Professores
Coordenadores 

Pedagógicos
Diretores 
Escolares

• 4% - Professores Auxiliares, Assistentes ou Estagiários
• 5% - Estudante de Pedagogia e/ou Licenciatura

Idade

3%

18-25

8%

25-35

51%

36-45

33%

46-55

84%16%

FemininoMasculino

Redes de ensino

31%

Estadual

62%

Municipal

19%

Privada

Etapas de ensino

29%

Infantil

41%

Anos Iniciais

46%

Anos Finais

25%

Médio

* 12% - Ensino de Jovens e Adultos (EJA) + Outras

Gênero 

Amostra: 1181 respondentes 

5%

+55
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SATISFAÇÃO 



16% 5% 4% 4% 13% 11% 11% 16% 6% 14%Total

Nível de satisfação com a profissão

Pouco satisfeito 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito Satisfeito

47%

Nível de Satisfação

5,9

5,3

6,2

5,8

Total

Pública -
Estadual

Pública -
Municipal

Privada /
Particular

Média do Nível de Satisfação
Total e por rede de ensino 

Pergunta original. Se pudesse voltar no tempo, você escolheria a profissão de professor novamente?

Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 

A média de satisfação dos professores com a profissão docente é de 5,9. Os professores 
da rede municipal apresentam as melhores notas de satisfação. 

6,5

6,0

5,8

5,7

Educação Infantil

Ensino Fundamental -
anos_iniciais

Ensino Fundamental -
anos_finais

Ensino Medio

Média do Nível de Satisfação
Total e por rede de ensino 



Net prometer score (NPS) 

-29,8

-41,7

-24,5

-27,8

Total

Pública -
Estadual

Pública -
Municipal

Privada /
Particular

Net Promoter Score

-29,8

-8,1

-32,2

-31,9

-37,7

Total

Educação Infantil

Ensino
Fundamental -
anos_iniciais

Ensino
Fundamental -

anos_finais

Ensino Medio

Net Promoter Score

NPS - 29,5 isso significa que o índice está abaixo dos parâmetros satisfatórios, apresentando o mais 
alto índice de detratores da profissão. Os professores da rede estadual apresentam um índice de 

satisfação mais baixo e os professores da educação infantil índices mais satisfatórios.

O NPS é um índice utilizado para medir satisfação. 



Escolha profissional 

66%

59%

69%

67%

34%

41%

31%

33%

Total

Pública - Estadual

Pública - Municipal

Privada / Particular

Se pudesse voltar no tempo, você escolheria a profissão de professor novamente?

Sim Não

66% dos professores escolheriam a profissão novamente. 

Pergunta original. Se pudesse voltar no tempo, você escolheria a profissão de professor novamente?

Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 
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VALORIZAÇÃO DOCENTE



Quase 100% dos professores acreditam que provocam transformação na vida dos alunos e exercem um papel 
importante para a transformação social do país. Entretanto, na visão dos professores, a remuneração 

recebida não é compatível com o nível de complexidade da profissão. 

Pergunta original: Por favor, indique seu nível de concordância com as frases abaixo: 

*Foram consolidadas as respostas de “concordo totalmente e concordo parcialmente” 

O papel e a importância do professor na sociedade

Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 

18%

66%

68%

69%

80%

86%

90%

97%

97%

Minha remuneração é compatível com o nível de complexidade da minha atuação

Recomendo a profissão de professor para os meus alunos

Me sinto motivado(a) para ir trabalhar todos os dias

Me sinto realizado (a) profissionalmente

Me sinto respeitado(a) por colegas de profissão

Minha família tem orgulho da minha profissão

Eu sinto orgulho em falar que sou professor(a)

Acredito que provoco transformação na vida de alunos(as)

Acredito que exerço um papel importante para a transformação social do país

Importância do seu papel na sociedade 
Como os professores enxergam a sua importância 



O papel e a importância do professor na sociedade

10%

23%

26%

28%

52%

82%

92%

97%

Os professores são bem remunerados no Brasil

A profissão docente é valorizada pela sociedade

Os professores são respeitados no Brasil

As políticas públicas voltadas aos professores visam valorizar o
docente

É um orgulho ser professor no Brasil

Apoiaria meu filho(a) ou familiar se eles quisessem ser professores

Os professores são responsáveis pela aprendizagem dos seus alunos

Professores contribuem para a sociedade mais do que qualquer
outra profissão

Papel da profissão na sociedade 
Como eles reconhecem que a profissão é vista pela sociedade.  

Apesar de 97% dos professores acreditarem que a profissão docente é a mais relevante para a sociedade. 
23% não reconhecem que a profissão é valorizada pela sociedade, além disso, 26% não se sentem 

respeitados no Brasil. 

Pergunta original: Por favor, indique seu nível de concordância com as frases abaixo: 

*Foram consolidadas as respostas de “concordo totalmente e concordo parcialmente” 

Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 



O que é necessário para a valorização docente

95%

96%

92%

90%

88%

86%

77%

4%

3%

8%

9%

13%

18%

20%

Aprimorar a carreira do professor

Melhorar as condições de trabalho

Reconhecimento da sociedade sobre
a importância da profissão

Reconhecimento da sociedade sobre
a complexidade da profissão

Melhorar a remuneração

Oferecer mais formação continuada
para professores

Adequar a formação inicial de
professores

O que é necessário para o professor ser valorizado no Brasil?

Concordo totalmente Concordo parcialmente Discordo parcialmente Discordo totalmente

Apesar de todas as alternativas apresentarem um grau elevado de importância. Para os professores, o mais 
importante para que eles se sintam valorizados é aprimorar a carreira docente e melhorar as condições de 

trabalho. 

Pergunta original: O que é necessário para o professor ser valorizado no Brasil?

Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 



Valorização em uma palavra 

Pergunta original: Por favor, defina em uma palavra o que é valorização para você.
Fonte:  Valorização da carreira docente : um olhar dos professores. Instituto Peninsula, 2021. 



Conclusões 



Os professores reconhecem que exercem um papel importante para a transformação social do país
(97%) e na vida dos alunos (97%). Além disso, a maioria não se arrepende da profissão escolhida (66%)
e recomendaria a profissão professor para um jovem (66%).

Importância da profissão na visão dos 
professores

Papel e importância para a sociedade 

Para 77% dos professores, a profissão docente não é valorizada pela sociedade e 74% dos professores
acreditam que não são respeitados pela sociedade. Apesar disso, 90% afirmam que sentem orgulho falar
que é professor, mesmo que 48% não enxergue que a profissão é motivo de orgulho para o país.

Valorização

Ainda que a maioria dos professores entendam que não ganham de acordo com a complexidade da
profissão (82%), a remuneração não é vista como um aspecto principal para que eles se sintam
valorizados. Na visão dos professores, a melhoria da carreira (99%) e das condições de trabalho (99%)
são os principais elementos para os professores se sentirem valorizados no Brasil.

Satisfação

De uma forma geral, a média de satisfação com a profissão docente é de 5,9, atingindo um NPS de -
29,5, isso significa que o índice está abaixo dos parâmetros satisfatórios, apresentando o mais alto
índice de detratores da profissão. Porém, 69% dos professores se sentem realizados profissionalmente
e a maioria se sente motivado para trabalhar no dia a dia e respeitados pelos colegas de profissão.
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