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Apresentação 
 A compreensão sobre o funcionamento do mercado de trabalho dos professores é um grande desafio, sobretudo, 

em um país federativo com as dimensões populacionais e territoriais brasileiras. Além disso, coexistem mais de cinco 

mil e seiscentas redes públicas de ensino no sistema educacional brasileiro – municipais e estaduais –, o que desafia 

a adoção e a implementação de uma política educacional mais coordenada. O sistema educacional brasileiro também 

apresenta desafios relacionados à diversidade no tamanho das redes de ensino e nos contextos sociais e econômicos que 

afetam tanto as políticas para a carreira docente, como a disponibilidade de professores bem qualificados, a atratividade 

da carreira docente e a permanência de professores.

A despeito da enorme discussão sobre o tema, tanto em Educação e Economia do Trabalho, a compreensão do 

complexo funcionamento do “mercado de professores” no Brasil é fundamental para enfrentarmos problemas antigos e 

já consolidados na política educacional. Pesquisas são fundamentais para descrever as dinâmicas do mercado de traba-

lho, desenvolvendo e embasando teorias sobre os mecanismos que impulsionam as tendências e relações observadas, 

desenvolvendo instrumentos de medição e avaliando programas (Loeb & Béteille, 2009).  Sem o devido respaldo cientí-

fico, a adoção e a implementação de políticas públicas efetivas visando à formação do professor nas próximas décadas é 

impossível. Com este propósito, este estudo almeja documentar aspectos quantitativos da oferta e demanda de docentes 

no Brasil, do funcionamento de seu mercado, assim como, estabelecer projeções para os próximos anos.

Este relatório está dividido em três partes principais. Apresentamos uma breve sistematização da literatura sobre 

o tema e a descrição da metodologia utilizada no estudo, em seguida, as análises dos dados relacionados à demanda, que 

inclui as discussões sobre a Razão Aluno-Professor (RAP) e a adequação formativa e as projeções de demanda, e à oferta 

de professores, incluindo análises sobre as instituições formadoras e seus egressos e a atratividade da carreira docente.



1. Breve sistematização da literatura
Uma série de estudos mostra que o acesso a escolas com melhores recursos pelos es – como quantidade e qua-

lidade de professores, tamanho das salas de aula e estrutura física das escolas – leva a um maior sucesso no mercado de 

trabalho, indicando que há uma relação de longo prazo entre esses recursos e a formação de capital humano. Nos EUA, 

por exemplo, crianças que tiveram acesso a escolas com uma RAP mais baixa e um corpo docente com melhor (maior) 

educação parecem ganhar salários mais altos quando adultos, em comparação àqueles que quando em idade escolar 

frequentaram escolas mais pobres em termos de recursos (Card & Krueger, 1996).

Rivkin et al. (2005) mostram que classes menores (e por conseguinte, uma RAP menor) e qualidade em termos 

acadêmicos dos professores são essenciais para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. No entanto, estes 

mesmos trabalhos sugerem que, caso uma redução no “tamanho” das salas de aula nas redes educacionais seja muito 

custosa, seria mais eficaz investir em iniciativas que ampliem a qualidade individual dos professores (Loeb & Béteille, 

2009). Neste sentido, a análise da demanda por professores nas redes educacionais deve ser acompanhada de alguma 

mensuração da qualidade da atuação destes professores, principalmente no contexto de conhecimento das matérias/

disciplinas em que atuarão.

Em geral, uma quantidade menor de alunos por professor torna mais adequado o ensino de matérias complexas, 

como Física, Matemática e Química. Mais uma vez, no contexto educacional dos EUA, a literatura já consolidada sobre 

recursos escolares mostra que as escolas com uma menor proporção de alunos por professor têm uma composição racial 

dos alunos com menor presença de minorias, são localizadas principalmente em áreas urbanas e constituem-se como 

instituições não-governamentais (Card & Krueger, 1996). Assim, a melhor qualidade do ensino observada – em compara-

ções simples – nestas escolas pode ser confundida com os efeitos diretos de um padrão socioeconômico mais elevado.

Estudos mais recentes também mostram que classes menores tendem a beneficiar os alunos devido a uma maior 

atenção individual dos professores. Os alunos de baixa renda são os maiores beneficiários destes efeitos no nível secun-

dário, quando o nível de conteúdo se torna mais desafiador. Alunos em turmas grandes se desviam da tarefa por causa do 

excesso de instrução do professor para toda a classe, ao invés da atenção individual, sendo alunos de baixo desempenho 

os mais afetados por essas diferenças (Blatchford et al., 2011). Além disso, há um efeito cumulativo na relação entre a 

qualidade destes recursos escolares e a qualidade da educação. Alunos podem se beneficiar em séries posteriores por 

estarem em classes pequenas durante as suas primeiras séries. Períodos mais longos em turmas pequenas resultam em 

aumentos de aproveitamento maiores nas notas posteriores para todos os alunos. Principalmente em Leitura e Ciências, 

alunos com baixo aproveitamento se beneficiam mais por estarem em turmas pequenas. Os benefícios de turmas pe-

quenas podem reduzir consideravelmente a diferença de aproveitamento dos alunos nestas mesmas matérias nas séries 

posteriores (Konstantopoulos et al, 2009).

No Brasil, o baixo desempenho do sistema educacional – que se traduz em altas taxas de reprovação e evasão 

escolar – perdura apesar de recentes quedas nas quantidades de alunos para cada professor. Mais de 35% dos alunos 

repetiram pelo menos um ano no ensino fundamental e médio, comparados a menos de 15% na OCDE e em países estru-

turalmente comparáveis, como a Turquia e a Rússia. As taxas de evasão escolar também são altas (26%) em comparação 

com a OCDE (4%) e países comparáveis da região (14%). Isso ocorre apesar de o Brasil ter uma RAP relativamente bai-

xa, que vem diminuindo porque a população de alunos no ensino público está em queda, como será apresentado neste 

Relatório. Em 2014, a RAP era 23 no ensino fundamental, e 19 no ensino médio. Esses valores estão acima da média da 

OCDE (15 e 13, respectivamente), mas um pouco abaixo da média de países estruturalmente comparáveis: 25 e 22 para 

primary education e secondary education, respectivamente (OCDE, 2014).



A Figura 1 mostra a evolução das taxas de alunos por professor no Brasil e em outros países para as últimas três 

décadas. Estes valores fornecidos pelo Banco Mundial diferem levemente em sua base de cálculo das quantidades de 

professores, possivelmente considerando uma quantidade maior de funcionários da educação como “docentes” do que a 

medida da OCDE. Mesmo nesta outra medida, observamos que para o ensino fundamental a RAP brasileira caiu nas últi-

mas décadas, se estabilizando em torno de 20 alunos por professor. Este valor é menor do que para muitos outros países 

comparáveis ao Brasil de renda média ou renda média-baixa (23 e 28), mas ainda maior do que para países ricos ou com 

excelência reconhecida em educação como a China (de 14 a 16). Usando esta mesma base de cálculo (dados sobre edu-

cação comparáveis a nível internacional, UNESCO, 2017), a razão para o ensino médio no Brasil em 2017 era de 17 alunos 

por professor, seguindo tendências idênticas e diferenças constantes entre estes mesmos países e grupos de renda.

Figura 1 – Evolução da RAP agregada no primary education para países e regiões representa-
tivas por “renda”

Fonte: Banco Mundial – World Development Indicators.

A medida mais recente e mais precisa da RAP para as redes educacionais no Brasil é provida pelo relatório Edu-

cation at Glance 2019 pela OCDE, considerando dados de 2017. Neste caso, a RAP é obtida somente considerando o corpo 

docente em atuação nas escolas, sendo calculada pelo número total de alunos equivalentes em tempo integral matri-

culados em um nível de ensino específico dividido pelo número total de professores equivalentes em tempo integral do 

mesmo nível1. A Figura 2 mostra que no Brasil tanto o ensino fundamental quanto o médio aproximam-se de uma razão 

em torno de 24 a 25 alunos por professor, considerando todas as redes administrativas. Em comparação a países da OCDE 

(10 a 15 em primary e 10 a 20 em secondary education) as diferenças apresentadas anteriormente se mantêm. 

1  A quantidade de professores considerada refere-se ao pessoal profissional diretamente envolvido no ensino dos estudantes: profes-

sores em sala de aula, professores de educação especial e outros professores que trabalham com estudantes como uma classe inteira em uma 
sala de aula, em pequenos grupos em uma sala de recursos, ou no ensino individual dentro ou fora de uma sala de aula normal. Isto não inclui os 
auxiliares dos professores e outro pessoal para-profissional.



Figura 2 – RAP agregada calculada pela OCDE usando somente professores 
de nível “docente”

Fonte: OCDE – Disponível em https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm. Brasil destacado como “Primary Educ.” (Educação Primária, Verde) e “Secondary 

Educ.” (Educação Secundária, Amarelo). Valores ordenados por educação primária.

Não obstante, entender a dinâmica da oferta e demanda dos professores vai muito além do cálculo da RAP. É pre-

ciso também compreender aspectos fundamentais, tais como a distribuição de professores por atuação (disciplina) no 

espaço geográfico, investigar a demanda de funcionamento do mercado (regionalizado ou nacional), além de incorporar 

a trajetória demográfica da população.

Com este objetivo, a metodologia empregada neste Relatório se aproxima da utilizada pela OCDE (2017). Assim, 

consideramos apenas os professores contratados formalmente e efetivamente atuam como “Docente”. Adicionalmente, 

introduzimos a divisão de etapas educacionais que caracterizam o sistema de educação brasileiro. Isso porque, no Brasil, 

historicamente, o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental (a partir do sexto ano) e o ensino médio são distin-

tos, pois os recursos usados e objetivos educacionais destas duas etapas são muito diferentes para que sejam agregadas 

em uma mesma categoria. 

Outro ponto relevante de contribuição para o debate é o cálculo inédito de estatísticas do uso relativo de profes-

sores agregadas que considerem as diferenças de qualificação e ou adequação, o que já foi realizado para outros países 

(UNESCO, 2017). Um terceiro aprimoramento ao debate promovido por este trabalho é o fato de a análise descritiva apre-

sentada ser desagregada ao menor nível de administração educacional possível (município), considerando a estrutura 

federativa brasileira, fornecendo resultados potencialmente informativos aos gestores públicos.

Para isso, a principal fonte de dados que compõe nossa análise é o Censo da Educação Básica, que permite es-

timar medidas de oferta relativa de professores, o grau de adequação da oferta de professores em exercício e, por fim, 

descrever a trajetória de características dos professores que são relevantes à qualidade do ensino e determinantes para 

a atuação docente. Em um segundo momento, utilizamos os dados do Censo do Ensino Superior para mostrar quais são 

hoje os maiores centros formadores de professores, sua importância relativa e como tem evoluído a formação de docen-

tes à distância. Descrevemos também a evolução do fluxo de oferta de novos professores recém-formados no período 

analisado. Por fim, empregamos os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para comparar a remuneração 

de professores do ensino básico, em cada município, com os salários médios dos trabalhadores formais, intuindo sobre o 

que seria o “bônus médio” financeiro em ser professor.

https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm


2. Demanda de professores
  Para a discussão sobre a demanda de professores no Brasil, apresentamos as análises sobre a RAP e ade-

quação médias brasileiras, em seguida, discutimos a RAP e a adequação por estado e por disciplina e estado e finalizamos 

apresentando as projeções de demandas considerando a RAP adequada e as aposentadorias nas próximas décadas por 

estado.

2.1. RAP e adequação médias
A análise qualitativa mostra que a maioria dos entrevistados acreditam que há uma grande demanda por profes-

sores não só em termos quantitativos em algumas disciplinas, mas principalmente qualitativos. Sobre o déficit quanti-

tativo, alguns entrevistados atribuem isso às aposentadorias e redução do número de alunos em função da mudança da 

curva demográfica.

A Figura 1 captura uma tendência de redução da curva demográfica, o que vai levar a um “congestionamento” 

menor das redes educacionais, especialmente entre 2010 e 2015. Os dados da OCDE, contudo, são agregados, não per-

mitindo verificar a dinâmica interna nas etapas de ensino. A análise quantitativa apresentada nas Figuras 3 e 4, por seu 

turno, sistematizam os dados por rede e nível de ensino. Nota-se que a RAP e o número médio de alunos em sala de aula 

diminuíram razoavelmente nos últimos 10 anos, ainda que de uma forma “suave”. Isto sugeriria numa análise rápida 

que estes indicadores acompanhariam mais uma vez uma tendência de mudança demográfica da população brasileira. 

No entanto, a partir de 2015, vemos uma clara estabilização desta queda em relação ao segundo ciclo do ensino fun-

damental e ensino médio. Já a RAP calculada para primeiro ciclo do ensino fundamental dos municípios apresenta uma 

leve variação entre 22 e 24 alunos por professor, com tendência de aumento a partir de 2015. Contudo, esta variação 

não é resultado da mudança demográfica uma vez que não é acompanhada por um aumento no número de alunos por 

turma nesta etapa de ensino. Essa tendência pode ser atribuída, portanto, a uma mudança na alocação de professores 

em grandes municípios brasileiros. 



Figura 3 – Evolução da RAP

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar da Educação Básica (2019). Médias ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de 
cada município.

Figura 4 – Evolução do tamanho das turmas

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar da Educação Básica (2019). Médias ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de 
cada município.

As Figuras 5 e 6 mostram os resultados sobre a adequação média dos professores nas redes educacionais. Ou 

seja, não basta analisarmos apenas a RAP, mas precisamos compreender se os professores que estão dando aulas têm 

uma formação compatível com as disciplinas que ministram. Observamos que a adequação melhorou significativamente 

após 2015, sendo que a evolução maior e mais “rápida” foi concentrada no primeiro ciclo do ensino fundamental (de 

quase 15 pontos percentuais), o que pode estar relacionado ao grande crescimento da formação em Pedagogia, princi-

palmente através da modalidade em EAD, como será visto detalhadamente na análise da oferta.

A Figura 6 mostra que, enquanto no primeiro ciclo do ensino fundamental, o número de disciplinas é alto porque 

os professores são pedagogos responsáveis pela docência da maioria das disciplinas neste ciclo, 



no segundo ciclo do ensino fundamental e no médio, o número é invertido, sendo a média menor. Isso porque 

os professores são especialistas e atuam em um número menor de disciplinas. No entanto, é importante ressaltar que, 

ainda assim, há professores no segundo ciclo do ensino fundamental e no médio que lecionam em mais de uma disciplina.

Figura 5 – Evolução da adequação média

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar da Educação Básica (2019). Médias ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de 

cada município.

Figura 6 – Evolução do número médio de disciplinas por professor

Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar da Educação Básica (2019). Médias ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de 

cada município.

Essa análise mostra que, apesar da quantidade de alunos atendidos por professor estar cada vez mais próxima 

à observada nos países desenvolvidos, ainda existem grandes desafios quanto à quantidade de professores (mensurado 

pela RAP) e à qualidade do ensino (medida pela adequação), o que será discutido em maior profundidade adiante. 



2.2. RAP e adequação por disciplina e estado

Nosso objetivo mensurando a quantidade de alunos e professores dentro de cada unidade educacional é obter 

alguma medida para a demanda ou o “uso” relativo do trabalho de um professor docente em relação ao tamanho das 

redes educacionais em que atua. A RAP é definida pelo número de alunos que frequentam uma determinada unidade 

educacional dividida pelo número de professores desta mesma unidade.2 Por exemplo, uma RAP de “10” indica que, nesta 

mesma unidade, há 10 alunos para cada um dos professores disponíveis. A literatura também relaciona esta medida a 

uma aproximação para o “tamanho das salas de aula” – outra medida possível para compreender quantos alunos um 

professor efetivamente atende em cada unidade.

Destaca-se que, na maioria dos casos, a RAP será significativamente menor do que o tamanho médio das turmas. 

Enquanto o tamanho médio das turmas captura certas tendências demográficas em relação à capacidade instalada das 

unidades, a RAP descreve de maneira mais direta a “demanda” por professores e incorpora a quantidade de professores 

que “poderiam” ser utilizados em cada turma.

Dado que o propósito deste trabalho é compreender a demanda de professores por disciplina, o uso da RAP, ao 

invés do mero tamanho das turmas, se torna vantajoso, pois a capacidade de ofertar um determinado conteúdo é intrín-

seca a cada professor e a sua formação. Uma medida “correta” deveria capturar este aspecto, enquanto o “tamanho das 

turmas” não capturaria diferença alguma entre as disciplinas devido à organização das escolas brasileiras, que, em geral, 

tem turmas “fixas” para um determinado conjunto de disciplinas, a depender apenas da etapa (série) educacional em que 

estas disciplinas são oferecidas.

A RAP por disciplina pode ser calculada a partir do número total de alunos matriculados em uma unidade educa-

cional (neste caso, uma unidade de observação: município ou estado, rede e etapa) dividido pela quantidade de profes-

sores atuando (ou capazes de atuar) em cada disciplina nesta mesma unidade educacional. A interpretação da medida 

de RAP por disciplina deve ser mais cuidadosa do que a interpretação desta medida para quantidades agregadas (entre 

disciplinas). Uma vez que o número de alunos dentro de uma unidade educacional na qual a disciplina é oferecida é fixo, 

a RAP de cada disciplina deve ser “naturalmente” maior do que a RAP agregada.3

Outro ponto fundamental para a análise é a adequação formativa. Sobre isso, implementamos uma metodologia 

para “transformar” os dados presentes no Censo Escolar da Educação Básica em representações da qualidade, em termos 

de adequação formativa, das interações entre cada professor (docente) e suas respectivas turmas. De modo a classificar 

a atuação de um determinado professor como “adequada” ou não em cada disciplina.

No tocante à classificação de adequados no Censo da Educação Básica, seguimos de maneira muito próxima a 

metodologia definida na Nota técnica 020/2014 – MEC/Inep. Este documento do Inep apresenta uma classificação dos 

docentes em exercício na Educação Básica considerando sua formação acadêmica e a(s) disciplina(s) em que leciona, 

em cada interação de professor e turma de alunos. Restringimos nossa análise somente a professores contratados como 

“docentes” e turmas “regulares”. Cada interação de docente-turma pode ser classificada em um dos seguintes grupos:

2  A RAP é reconhecida na literatura consolidada como uma medida capaz de capturar estas características (Card & Krueger, 1996; Loeb 

& Beteille. 2009).

3  No Anexo 1, há maiores informações sobre isso.



Quadro 1 – Adequação de docentes em cada disciplina a partir da formação acadêmica

Grupo

Descrição

1
Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso 

de complementação pedagógica concluído.

2
Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógi-

ca.

3
Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e 

complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona.

4 Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias anteriores.

5 Docentes que não possuem curso superior completo.

Fonte: MEC/Inep (2014)

Simplificamos as categorias do MEC/INEP, considerando para a medida de adequação as interações de docente-

-turma dos Grupos 1 e 2 como interações “adequadas”, os Grupos 3 e 4 como “parcialmente adequadas” e o Grupo 5 como 

“sem formação” ou “inadequado”. A formatação de nossa base de dados requer que seja calculado, para cada unidade 

de observação (município, rede e etapa) e em cada disciplina, uma taxa de adequação média a cada um destes grupos 

apresentados. Isso é feito da seguinte forma: cada turma interage com uma dada quantidade de professores, em cada 

disciplina. Observamos exatamente estas quantidades. Para obtermos a adequação média em uma turma, dividimos a 

quantidade de professores que interagem com a turma pela quantidade de professores classificados segundo um dos 

grupos de adequação para cada disciplina. Então, a taxa de adequação na unidade de observação é obtida a partir da 

média entre as taxas de adequação das turmas nesta unidade de observação.

Destaca-se que os resultados apresentados por estado somente para o ano de 2019 foram construídos a partir 

das médias ponderadas pelo total de alunos em cada etapa-rede estadual e ponderados pela população total dos estados 

quando agregados. Os resultados de “trajetória” ou evolução das variáveis apresentadas de 2009-2019 foram obtidos 

através dos dados por município e ponderados pela população municipal em 2010 quando agregados. 

2.2.1. Resultados da RAP e adequação por disciplina e estado 
Antes de discutirmos a análise por disciplina, a Tabela 1 apresenta uma síntese da RAP, do número médio de discipli-

nas por professor e da adequação formativa em 2019 por rede e etapa, calculadas a partir da agregação dos estados, pondera-

dos por sua população. Observamos que a RAP para o primeiro ciclo do ensino fundamental é, de fato, maior do que em outras 

etapas do ensino, em que os resultados são mais similares. Como supracitado, é esperado encontrarmos, no primeiro ciclo do 

ensino fundamental, um professor que atua em média em 5 das 8 disciplinas do currículo escolar obrigatório e, no segundo 

ciclo do ensino fundamental e no médio, professores mais especializados atuando em um número menor de disciplinas.

Também observamos que a adequação declina conforme avançamos nas etapas e ainda não é próxima de 100% no 

Brasil (apesar de ter crescido muito nos últimos anos). Ainda que valores mais baixos também sejam esperados no primeiro 

ciclo do ensino fundamental, em que os pedagogos são responsáveis por todas as disciplinas (então não há falta de professo-

res de Física e Química, por exemplo) e, portanto, a formação em Pedagogia é considerada adequada em todas as disciplinas, 

com exceção das Línguas, a taxa de adequação média é de 80%, mostrando que há ainda uma formação deficiente nesta área.



Tabela 1 – RAP, número médio de disciplinas por professor e adequação em 2019

Etapa e rede
RAP

Nº médio de disciplinas por 

professor

% média de professores 

adequados

EF1 - Municipal 21,359 5,055 0,792

EF2 - Estadual 16,784 1,368 0,768

EF2 - Municipal 17,530 1,992 0,727

EM  - Estadual 16,723 1,649 0,749
Fonte: Elaboração própria Censo Escolar da Educação Básica (2019). O número de disciplinas médio é a média ponderada (entre as disciplinas, pelo número de 

professores de cada Disciplina) entre os Estados. A porcentagem de adequados médio é a média ponderada (entre as disciplinas, pelo número de professores de 

cada Disciplina) entre os Estados.

 

Sobre a RAP por disciplinas, a Tabela 2 mostra que algumas disciplinas no segundo ciclo do ensino fundamental 

e no médio – como Química e Sociologia – apresentam um RAP alta quando comparadas à Matemática e Língua Portu-

guesa. Uma exceção é a disciplina de Língua Estrangeira – que mesmo com requisitos de adequação fracos (qualquer 

formação em Línguas diferente de Português é considerada válida para qualquer disciplina de Língua Estrangeira oferta-

da) – apresenta a maior RAP em ambos os ciclos do ensino fundamental. A RAP no primeiro ciclo do ensino fundamental 

parece muito baixa, mas, como apontado, isso deve-se ao fato de que um mesmo professor (formado em Pedagogia) atua 

em muitas disciplinas.4

Tabela 2 – RAP por disciplina

Disciplina EF1 - Municipal EF2 - Estadual EF2 - Municipal EM - Estadual

Artes 46,30 141,51 95,09 187,87

Biologia 153,64

Ciências 28,32 103,25 76,81

Educação Física 71,74 148,06 98,06 188,27

Filosofia 192,56

Física 149,02

Geografia 29,40 113,49 83,58 149,93

História 29,43 108,30 82,66 143,24

Língua Estrangeira 817,57 134,40 154,20 142,90

Língua Portuguesa 26,82 74,99 59,10 91,11

Matemática 27,07 79,90 64,35 101,81

Química 175,14

Sociologia 174,61

RAP Gerada 4,67 13,36 10,34 12,21

RAP sem Disciplinas 21,36 16,78 17,53 16,72
Fonte: Elaboração própria com base no Censo Escolar (2019).

Usando a correção para o número “extra” de disciplinas (ou seja, quando o professor é responsável por mais de 

uma disciplina, ele é computado com um peso diferente dos outros), vemos, na Tabela 3, que o primeiro ciclo do ensino 

fundamental possui de fato (como os dados agregados mostram) a maior RAP. Notamos aqui que a correção pelo número 

de disciplinas é “adequada” em aproximar-se à RAP calculada por disciplinas para a RAP agregada, fazendo com que a RAP 

4  A Tabela do A1 do anexo mostra que, mesmo numa medida alternativa para a RAP definida como o número de turmas que em um 

professor ministra multiplicado pelo número de alunos destas turmas, as diferenças entre disciplinas mencionadas aqui continuam as mesmas.



corrigida seja uma medida adequada para a RAP em disciplinas “livre” da dupla contagem. As diferenças entre disciplinas 

mencionadas anteriormente se mantêm e as disparidades no ensino médio são agravadas, pois os professores especia-

listas ministram um número maior de disciplinas diferentes. Com efeito, isso pode indicar que, na verdade, os professores 

atuando nessas especialidades não são exatamente qualificados para estas disciplinas e estão “cobrindo” disciplinas 

para as quais não têm a devida formação.

Tabela 3 –  Correção na RAP para dupla contagem e número médio 
de disciplinas em que cada professor atua

RAP Corrigida por g g = Média de Disciplinas

Disciplina EF1 - M EF2 - E EF2 - M EM - E EF1 - M EF2 - E EF2 - M EM - E

Artes 126,77 180,10 147,99 285,54 3,51 1,41 1,97 1,65

Biologia 223,40 1,55

Ciências 155,03 131,71 137,42 5,54 1,32 2,04

Educação Física 156,45 172,06 152,31 242,71 2,88 1,23 1,80 1,42

Filosofia 323,81 1,90

Física 233,75 1,71

Geografia 168,12 152,90 151,28 230,72 5,75 1,40 2,08 1,63

História 168,25 145,00 150,10 235,23 5,75 1,38 2,07 1,72

L.  Estrangeira 1759,75 184,85 230,22 222,05 2,12 1,43 1,70 1,60

L.  Portuguesa 122,93 105,41 111,54 137,28 4,71 1,43 2,05 1,55

Matemática 150,47 102,59 115,92 157,11 5,57 1,30 1,98 1,56

Química 260,05 1,63

Sociologia 299,79 1,93

RAP Gerada 20,85 17,53 17,92 18,73 Média Ponderada

RAP sem Disciplinas 21,36 16,78 17,53 16,72 5,05 1,37 1,99 1,65

Fonte: elaboração própria com base no Censo Escolar (2019). Descrição: Consideramos essa medida como uma boa proxy para dupla contagem entre 

disciplinas e dentro de uma mesma unidade de observação (Município/Estado, Rede, Etapa). A correção consistente dividir o número médio de professores pela 

média de disciplinas em que atua. Médias ponderadas pela quantidade de professores atuando em cada uma das disciplinas. RAP Gerada representa qual seria 

RAP agregada a partir da RAP das disciplinas.

A Tabela 4 traz a adequação por disciplinas nas redes educacionais. Observamos que, algumas disciplinas do 

segundo ciclo do ensino fundamental e do médio têm menor adequação, como Física, Química, Sociologia e Filosofia. A 

adequação em Língua Estrangeira também é a menor entre as redes.



Tabela 4 – Percentual de professores considerados adequa-
dos nos Grupos I e II por disciplina

Disciplina EF1 - Municipal EF2 - Estadual EF2 - Municipal EM - Estadual

Artes 0,84 0,68 0,66 0,71

Biologia 0,90

Ciências 0,78 0,87 0,81

Educação Física 0,90 0,92 0,84 0,92

Filosofia 0,65

Física 0,54

Geografia 0,77 0,77 0,72 0,81

História 0,78 0,76 0,73 0,80

L.  Estrangeira 0,48 0,58 0,53 0,59

L.  Portuguesa 0,81 0,85 0,75 0,86

Matemática 0,78 0,74 0,74 0,80

Química 0,72

Sociologia 0,69

Média Ponderada 0,79 0,77 0,73 0,75

Fonte: elaboração própria com base no Censo Escolar (2019). Médias ponderadas pela quantidade de professores atuando em cada uma das disciplinas.

Isso aponta que, ainda que tenha havido avanços, o Brasil ainda está distante dos padrões internacionais no 

quesito adequação por disciplinas nas redes educacional, havendo  escassez de profissionais. Há um consenso entre os 

entrevistados de que há uma falta de professores nessas áreas, o que ocorre, no entanto, é que as redes buscam suprir 

essa falta com professores que não são formados nessa área; então há professores em sala, mas não com formação na 

área. Não surpreendentemente, esta realidade pode ter como consequência os resultados do Brasil no exame do PISA ao 

longo da última década, nas quais o Brasil apresenta grandes déficits de aprendizado em Ciências (OCDE, 2018). Ainda, a 

organização administrativa das redes ainda não é capaz de garantir que ao menos 1/3 das horas-atividade sejam focadas 

nestas disciplinas. De outro lado, porém, não há déficit relevante, como ocorre em Língua Portuguesa.

A Tabela 5 mostra a RAP se ela fosse calculada apenas levando em conta professores adequados e a RAP entre 

os adequados corrigida pela dupla contagem, usando o número de disciplinas que cada um dos professores atua. As di-

ferenças são amplificadas, ou seja, a inadequação é maior em Física, Química, Sociologia, Filosofia e Língua Estrangeira.



Tabela 5 – RAP com correção para dupla contagem
RAP Adequado RAP Adequado corrida por g

Disciplina EF1 - M EF2 - E EF2 - M EM - E EF1 - M EF2 - E EF2 - M EM - E

Artes 54,00 295,24 356,71 344,27 156,10 466,66 1507,96 623,88

Biologia 171,71 255,61

Ciências 38,21 118,38 100,12 209,38 153,77 242,53

Educação Física 77,65 160,89 120,53 205,58 178,64 188,40 254,31 273,10

Filosofia 369,25 743,50

Física 294,11 502,69

Geografia 39,97 150,59 121,82 186,09 228,05 208,50 285,11 292,35

História 39,31 210,03 117,27 226,62 224,36 355,99 275,39 556,05

L.  Estrangeira 5643,89 1347,20 779,80 1043,96 13772,37 1835,94 1040,50 1377,97

L.  Portuguesa 34,33 89,63 82,16 107,93 159,17 130,55 183,92 178,56

Matemática 36,59 109,41 91,89 128,05 202,99 142,24 214,90 201,89

Química 252,59 401,43

Sociologia 262,22 481,30

RAP Gerada 6,84 21,23 16,85 19,09 32,79 28,86 38,10 31,27

RAP sem Disciplinas 21,36 16,78 17,53 16,72  21,36 16,78 17,53 16,72
Fonte: elaboração própria com base no Censo Escolar (2019).  Descrição: g = n° médio de disciplinas que um professor leciona para dentro de uma mesma unidade 

de observação. A = % de professores adequados nas disciplinas (considerando licenciatura, bacharel e complementação pedagógica ou bacharelado na discipli-

na). RAP Gerada represente qual seria RAP agregada a partir da RAP das disciplinas.

 Sobre a RAP e a adequação por estado em 2019, observamos que há uma grande heterogeneidade entre as redes 

de ensino – estadual e municipais – dentro de um mesmo estado e entre os estados. O Anexo 2 apresenta todas as RAP 

por estado mostrando essa enorme variação entre eles, indo de aproximadamente 10 professores por aluno em alguns 

estados a mais de 20 em outros (as diferenças entre as etapas por estado estão descritas nas Figuras A1, A2, A3, A4 e 

A5 do Anexo 2). Como supracitado, a RAP é maior no primeiro ciclo do ensino fundamental e menor no ensino médio para 

a maioria dos estados. No entanto, Amazonas, Pará, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia possuem RAP mais altas em 

quase todas as etapas. Destaca-se que o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo possuem RAP mais 

baixa em todas as etapas (Figura 7).



Figura 7 – RAP em 2019 por estado

Fonte: elaboração própria com base no Censo Escolar (2019). Gráficos ordenados pelos valores de EM - Estadual.

Se comparamos os estados, assim como ocorre na RAP, há uma enorme variação entre eles no que se refere à 

adequação de professores, o que pode ser observado nas figuras apresentadas no Anexo 3. Há estados que têm cerca de 

50% dos professores adequados, enquanto outros estão próximos dos 90%. Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 

Rio Grande do Norte apresentam os maiores percentuais de adequados entre as redes, enquanto Bahia, Pernambuco e 

Tocantins possuem níveis mais baixos de adequação. No segundo ciclo do ensino fundamental municipal, há uma menor 

taxa de adequação em comparação com as redes estaduais, mesmo em estados com resultados positivos em outras 

etapas, como Roraima, Ceará, Acre e Amapá (Figura 8). 



Figura 8 – Adequação (%) média em 2019 por estado

Fonte: elaboração própria com base no Censo Escolar (2019). Gráficos ordenados pelos valores de EM - Estadual.

A Tabela 7 sistematiza os resultados apresentados nas Figuras 7 e 8 e mostra que, em primeiro lugar, a RAP é alta 

no primeiro ciclo do ensino fundamental, no qual esperaríamos níveis menores, pois deveríamos ter salas menores, mas 

não é tão alta no segundo ciclo e no ensino médio (ainda que esteja acima dos níveis dos países da OCDE). Em segundo 

lugar, a adequação não é tão baixa nos estados, com exceção de alguns deles, como o Ceará e em algumas disciplinas, 

como supracitado. No entanto, poucos estados combinam uma RAP baixa com níveis altos de adequação, como Santa 

Catarina.

Destaca-se que, para o cálculo da RAP, contabilizamos os professores que foram, em algum momento, asso-

ciados a uma turma no Censo Escolar. No entanto, não há informações sobre seu vínculo – temporário ou permanente 

durante o ano – e as redes possuem diferentes regras e procedimentos que podem influenciar a contabilização da RAP.

Além disso, há uma grande desigualdade entre os estados e entre redes estadual e municipais em um mesmo 

estado. Por exemplo, no caso de Tocantins, a RAP varia entre cerca 21 alunos para cada professor no primeiro ciclo do 

ensino fundamental municipal e 14 no ensino médio e, no caso do Alagoas, a adequação vai de 69% (de professores com 

adequação formativa) no primeiro ciclo do ensino fundamental municipal e no segundo ciclo do ensino fundamental es-

tadual a 86% no segundo ciclo do ensino fundamental municipal. Os gráficos por estado estão no Anexo 4 (Figuras A11, 

A12, A13, A14 e A15) e mostram que a diferença entre os estados cresce quando consideradas as duas medidas juntas.



Tabela 7 – RAP e adequação por estado
Estado Variável EF1 - M EF2 - M EF2 - E EM - E Estado Variável EF1 - M EF2 - M EF2 - E EM - E

RO

RAP 23,26 24,55 16,20 18,52

AL

RAP 23,55 19,73 23,08 19,53

% Adeq, 0,85 0,68 0,48 0,66 % Adeq, 0,69 0,86 0,69 0,77

RAP Adeq, 27,38 35,93 33,71 28,19 RAP Adeq, 34,23 22,90 33,67 25,45

AC

RAP 25,53 19,78 16,22 17,29

SE

RAP 20,55 16,26 18,48 18,12

% Adeq, 0,80 0,79 0,23 0,78 % Adeq, 0,86 0,91 0,73 0,85

RAP Adeq, 31,79 25,13 69,21 22,06 RAP Adeq, 23,77 17,90 25,16 21,20

AM

RAP 23,19 21,91 16,26 28,76

BA

RAP 20,70 18,09 17,61 20,79

% Adeq, 0,89 0,85 0,71 0,82 % Adeq, 0,89 0,54 0,65 0,47

RAP Adeq, 25,99 25,91 22,99 34,98 RAP Adeq, 23,37 33,79 27,15 44,62

RR

RAP 21,38 16,95 13,62 11,69

MG

RAP 18,28 16,24 15,60 14,00

% Adeq, 0,89 0,58 0,16 0,64 % Adeq, 0,84 0,88 0,85 0,86

RAP Adeq, 24,04 29,31 85,50 18,26 RAP Adeq, 21,68 18,42 18,45 16,21

PA

RAP 24,82 23,47 20,74 27,33

ES

RAP 18,48 16,05 18,05 15,66

% Adeq, 0,80 0,84 0,72 0,82 % Adeq, 0,89 0,71 0,75 0,70

RAP Adeq, 31,21 27,92 28,77 33,45 RAP Adeq, 20,88 22,70 23,92 22,38

AP

RAP 23,47 18,90 13,32 15,07

RJ

RAP 24,18 13,68 18,18 14,25

% Adeq, 0,60 0,87 0,48 0,89 % Adeq, 0,47 0,87 0,77 0,82

RAP Adeq, 38,79 21,84 27,65 16,96 RAP Adeq, 51,05 15,69 23,57 17,33

TO

RAP 21,22 17,28 15,08 14,18

SP

RAP 23,94 17,44 19,32 15,19

% Adeq, 0,69 0,62 0,63 0,59 % Adeq, 0,84 0,84 0,82 0,75

RAP Adeq, 30,85 27,91 24,00 23,95 RAP Adeq, 28,39 20,85 23,55 20,14

MA

RAP 17,67 15,49 15,57 18,53

PR

RAP 18,02 16,71 10,35 11,66

% Adeq, 0,64 0,64 0,54 0,71 % Adeq, 0,82 0,88 0,83 0,88

RAP Adeq, 27,71 24,21 28,90 26,05 RAP Adeq, 21,93 18,97 12,44 13,32

PI

RAP 16,16 10,43 13,98 11,92

SC

RAP 18,73 14,03 18,06 13,72

% Adeq, 0,85 0,70 0,64 0,73 % Adeq, 0,94 0,71 0,88 0,77

RAP Adeq, 19,02 15,00 21,86 16,42 RAP Adeq, 19,93 19,85 20,54 17,71

CE

RAP 19,47 11,32 19,87 21,83

RS

RAP 16,93 13,17 13,46 12,96

% Adeq, 0,63 0,69 0,20 0,76 % Adeq, 0,75 0,74 0,80 0,73

RAP Adeq, 31,03 16,37 99,26 28,55 RAP Adeq, 22,47 17,82 16,78 17,81

RN

RAP 21,35 17,49 20,31 21,18

MS

RAP 17,82 15,07 14,71 14,14

% Adeq, 0,91 0,89 0,85 0,88 % Adeq, 0,93 0,90 0,92 0,86

RAP Adeq, 23,38 19,73 24,00 24,13 RAP Adeq, 19,21 16,77 15,91 16,36

PB

RAP 20,69 13,01 17,89 12,55

MT

RAP 22,47 13,77 16,98 12,53

% Adeq, 0,79 0,79 0,82 0,79 % Adeq, 0,83 0,85 0,62 0,86

RAP Adeq, 26,15 16,55 21,73 15,83 RAP Adeq, 27,11 16,19 27,47 14,62

PE

RAP 25,10 22,05 22,38 21,40

GO

RAP 23,53 19,23 17,12 17,28

% Adeq, 0,74 0,55 0,64 0,56 % Adeq, 0,90 0,68 0,64 0,69

RAP Adeq, 33,89 40,00 34,98 38,25 RAP Adeq, 26,16 28,22 26,55 24,92

DF

RAP 24,47 24,74

% Adeq, 0,85 0,86

RAP Adeq, 28,66 28,67
Fonte: elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019). RAP é a Razão Aluno-Professor para cada estado desconsiderando disciplinas, % Adeq é a adequação média (ponderada pelo número de professores em cada disciplina) nos estados. 

RAP % Adq. É a RAP multiplicada pela adequação média.



2.3. Projeções futuras de demanda
Um dos mais importantes desafios para a educação pública é a estimativa da demanda por professores para os 

próximos anos. Para conseguir projetar as tendências para os próximos anos, realizamos um estudo baseado em dois 

eixos:

1) O impacto das mudanças demográficas do Brasil no curto prazo: a desaceleração do crescimento populacional 

tem levado a uma redução do tamanho de algumas faixas etárias da população do país que estão em idade escolar. As-

sim, o primeiro eixo de análise visa entender o impacto da curva demográfica nos próximos dez anos com base em dados 

do IBGE. 

2) o efeito da distribuição homogênea de professores: o segundo eixo de análise pretende desvendar os efeitos 

da desigualdade regional e formativa existente entre as diversas partes do país. Ou seja, caso as discrepâncias de forma-

ção e distribuição fossem equilibradas, estimamos o volume necessário de professores a serem contratados. Ambos os 

exercícios tomam como base a RAP como elemento inicial para tais estimativas por ser a variável referência na literatura.

Ademais, há também uma série importante de desafios teóricos a serem explorados que fogem do escopo deste 

trabalho. Em primeiro lugar, em virtude da dimensão continental do país, é pouco provável que se possa pensar o merca-

do de professores como um único, nacional. Fatores regionais podem ser preponderantes, coexistindo diversas dinâmicas 

não necessariamente similares. Além disso, a organização em milhares de redes de ensino com fraca coordenação na 

contratação também aponta para uma descentralização radical do funcionamento dos mercados. Por fim, a definição de 

formação necessária do professor é também uma variável relevante. Alterando o nível de adequação necessário acaba 

por redefinir as necessidades de docentes. 

2.3.1. O impacto demográfico no período 2019-2029
As duas principais variáveis nesta análise são o crescimento do número de alunos e a idade dos professores. 

Antes de discutirmos a relação entre essas duas variáveis, a Figura 9 mostra o envelhecimento médio dos professores no 

Brasil, indicando que houve um crescimento da idade média dos professores na última década.

Figura 9 – Evolução da idade média dos professores

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019). Gráfico do Painel B ordenados pelos valores de Idade Média. Gráfico do Painel A calculado a partir de 
médias ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de cada município. Gráfico do Painel B calculado a partir dos dados por estado, gerados 
de forma ponderada pelo número de alunos de cada rede-etapa entre EF1 – Municipal, EF2 – Municipal e Estadual e EM – Estadual.



Vale a pena frisar que este exercício desconsidera os efeitos específicos de aposentadoria dos docentes. A razão prin-

cipal para isto é que todo o trabalho foi realizado com dados públicos não identificados, ou seja, que não permitem saber qual 

a natureza do vínculo empregatício, o tempo de serviço e qual o conjunto de regras vigentes. Usar dados identificados requer 

autorização expressa dos envolvidos, o que, no caso, implicaria colher autorização de milhões de pessoas, além do acesso a 

banco de dados dentro dos órgãos de estatística do governo federal. 

Dentro do conjunto dos professores, há servidores públicos celetistas e estatutários e, dentro deste último grupo, 

denominados comumente como estáveis, há professores com diversas regras de aposentadoria (antes de 1993, reforma de 

1998, reforma de 2003, reforma de 2012, entre outras). Na Figura 10, observamos que, em São Paulo, na Bahia e no Rio de Ja-

neiro, mais de 35% dos docentes possuem idade superior a 50 anos, ilustrando a relevância da questão previdenciária. A idade 

média alta e a alta porcentagem de professores acima de 50 anos em alguns estados juntas apontam que muitos professores 

vão se aposentar nas próximas décadas.

Figura 10 – Evolução da idade média dos professores e % de professores com mais 
de 50 anos por estado

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019). Gráfico do Painel B ordenados pelos valores de Idade Média. Gráfico do Painel A calculado a partir de médias 
ponderadas pela população municipal em 2010 a partir dos dados de cada município. Gráfico do Painel B calculado a partir dos dados por estado, gerados de forma pon-
derada pelo número de alunos de cada rede-etapa entre EF1 – Municipal, EF2 – Municipal e Estadual e EM – Estadual.

 é a variação da RAP entre 2010-2019, calculada por município (sem levar em conta as disciplinas), é  a variação da população (realizada) de 2010-2019, por estado, 

sendo que para cada etapa () imputamos a respectiva faixa etária: “5-9 anos” (Ensino Fundamental 1), “10-14 anos” (Ensino Fundamental 2), “15-19” (Ensino Médio). 



A ideia é entender quanto o efeito da mudança demográfica afeta a RAP e, com isso, a necessidade de docentes. 

A projeção será realizada com base em dados agregados no nível estadual que, além de ser o menor nível de governo com 

informações disponíveis sobre a evolução da estrutura demográfica, é provavelmente o espaço real de organização do 

mercado de professores. Assim, usando os dados de população do IBGE em 2018 poderemos entender o quanto da varia-

ção da população nas faixas etárias (por estado) está associado a variações da RAP, estimamos o seguinte modelo linear: 

 

Estimando estes valores por faixa de atuação, temos um parâmetro estatisticamente confiável para projetar os 

efeitos da demografia. Do ponto de vista técnico,  representa a elasticidade da RAP à variação na população ou o quanto 

uma variação percentual na população geral de cada faixa etária é transmitida para o número de alunos ou RAP (sem dis-

ciplinas). Assim, após sua estimação, o próximo passo é utilizar esses coeficientes para prever qual seria a variação per-

centual projetada da RAP para cada  de 2019-2029. Por exemplo, se essa variação é 5% para a população de 5-9, então 

vamos ajustar a variável dependente em . Para isso, empregamos as estimativas de variação populacional do IBGE para 

cada um dos estados brasileiros para os próximos dez anos. Destaca-se que se projetou a dinâmica do período 2010-

2020 para o decênio seguinte, o que está implícito nas estimativas de elasticidade. Os resultados estão na Tabela 8.

Em síntese, as variações encontradas nas respectivas RAP estaduais para 2029 comparadas com as médias na-

cionais apresentadas na Tabela 1 indicam que, em uma parcela significativa dos estados, há uma ligeira redução na RAP 

do segundo ciclo do ensino fundamental e no médio. Conclusão idêntica não se aplica ao primeiro ciclo do ensino funda-

mental, em que as médias continuam superiores a nacional, a saber: 21,35 para primeiro ciclo do ensino fundamental 

municipal, 16,79 para o segundo ciclo do ensino fundamental estadual, 17,52 para o segundo ciclo do ensino fundamen-

tal municipal e 16,73 para o ensino médio estadual.

Dado que o viés existente decorrente da omissão das aposentadorias superestima o número de professores, a 

análise sistematizada na Tabela 8 mostra que o impacto da tendência demográfica nos próximos dez anos não é suficien-

te para impor uma convergência generalizada do RAP para níveis observados em países da OCDE.



Tabela 8 – Estimativas da variação da população em idade escolar e RAP projetada por estado
EF 1 EF 2 EM EF 2 EF 2 EM

  Municipal Estadual Municipal Estadual Estado Municipal Estadual Municipal Estadual

Elasticidade - RAP 0,90*** 1,30*** 0,69*** 0,52*

PA

RAP 2019 26,53 22,56 21,96 27,85

  (0,14) (0,13) (0,08) (0,25) % da Pop -3,5% -10,9% -10,9% -11,4%

Estado RAP 2029 25,69 19,39 20,32 26,19

AC

RAP 2019 25,70 20,79 15,00 17,96

PB

RAP 2019 21,14 13,45 18,14 12,86

% da Pop -2,25% -9,54% -9,54% -9,48% % da Pop 2,8% -7,5% -7,5% -19,1%

RAP 2029 25,18 18,22 14,01 17,07 RAP 2029 21,67 12,14 17,20 11,57

AL

RAP 2019 23,61 19,46 22,07 18,75

PE

RAP 2019 24,28 21,86 21,61 22,09

% da Pop -8,7% -15,0% -15,0% -19,5% % da Pop -5,8% -7,7% -7,7% -11,5%

RAP 2029 21,75 15,67 19,77 16,84 RAP 2029 23,01 19,66 20,46 20,76

AM

RAP 2019 27,82 22,23 19,49 25,87

PI

RAP 2019 18,50 10,61 15,66 12,13

% da Pop -0,8% 2,1% 2,1% 2,6% % da Pop -4,5% -12,2% -12,2% -20,7%

RAP 2029 27,62 22,82 19,77 26,22 RAP 2029 17,75 8,93 14,33 10,81

AP

RAP 2019 26,37 19,30 14,73 15,53

PR

RAP 2019 17,77 16,68 10,48 11,93

% da Pop -0,6% 2,5% 2,5% -3,1% % da Pop 1,8% 3,7% 3,7% -8,8%

RAP 2029 26,23 19,92 14,98 15,28 RAP 2029 18,05 17,48 10,75 11,38

BA

RAP 2019 22,45 17,15 18,40 20,18

RJ

RAP 2019 24,49 10,87 17,49 14,14

% da Pop -5,6% -11,0% -11,0% -17,6% % da Pop 1,1% 5,7% 5,7% -8,0%

RAP 2029 21,30 14,71 17,00 18,32 RAP 2029 24,72 11,67 18,18 13,55

CE

RAP 2019 20,68 11,33 21,87 21,72

RN

RAP 2019 21,34 17,48 20,87 21,07

% da Pop -0,6% -5,1% -5,1% -14,6% % da Pop -4,4% -8,4% -8,4% -10,8%

RAP 2029 20,56 10,59 21,10 20,05 RAP 2029 20,49 15,59 19,67 19,88

DF

RAP 2019  24,47  24,74

RO

RAP 2019 23,61 24,37 15,92 16,05

% da Pop  -5,0%  -14,9% % da Pop 3,7% 0,8% 0,8% -12,1%

RAP 2029  22,88  22,82 RAP 2029 24,40 24,63 16,01 15,03

ES

RAP 2019 18,37 15,47 18,02 16,13

RR

RAP 2019 21,08 20,04 14,17 14,52

% da Pop 3,3% 6,8% 6,8% -3,6% % da Pop 15,6% 14,3% 14,3% 6,0%

RAP 2029 18,92 16,84 18,88 15,83 RAP 2029 24,06 23,74 15,57 14,98

GO

RAP 2019 23,15 19,56 17,26 18,47

RS

RAP 2019 17,86 13,67 13,78 13,71

% da Pop 4,7% 10,4% 10,4% 0,8% % da Pop 0,2% 2,1% 2,1% -14,2%

RAP 2029 24,14 22,18 18,50 18,55 RAP 2029 17,89 14,04 13,98 12,69

MA

RAP 2019 19,14 15,18 16,28 18,57

SC

RAP 2019 19,26 13,33 18,11 13,82

% da Pop -4,2% -15,3% -15,3% -15,3% % da Pop 7,8% 11,6% 11,6% -1,3%

RAP 2029 18,41 12,18 14,56 17,09 RAP 2029 20,62 15,32 19,56 13,72

MG

RAP 2019 18,18 16,20 15,42 14,52

SE

RAP 2019 20,72 15,72 19,22 17,69

% da Pop -0,6% -2,4% -2,4% -14,7% % da Pop -2,1% -5,9% -5,9% -10,2%

RAP 2029 18,08 15,69 15,16 13,40 RAP 2029 20,32 14,51 18,43 16,74

MS

RAP 2019 17,91 14,84 14,91 14,68

SP

RAP 2019 34,82 16,89 17,34 15,02

% da Pop 2,5% 8,5% 8,5% 1,7% % da Pop -1,6% 2,4% 2,4% -5,2%

RAP 2029 18,31 16,48 15,79 14,81 RAP 2029 34,32 17,42 17,63 14,61

MT

RAP 2019 23,76 14,48 16,90 13,57

TO

RAP 2019 22,26 18,47 15,56 15,72

% da Pop 7,4% 5,2% 5,2% -2,0% % da Pop 0,5% -6,1% -6,1% -9,1%

RAP 2029 25,34 15,45 17,51 13,42  RAP 2029 22,36 17,00 14,90 14,97
Fonte: Elaboração própria. RAP 2019 é a média ponderada por Estado da RAP calculada desconsiderando as disciplinas. “% da População” é a variação entre 2019 e 2029 da população projetada para cada faixa pelo IBGE. 
A RAP 2029 projetada é obtida ao multiplicarmos cada elasticidade calculada pela variação % das faixas de população.



As Figuras 11 e 12 mostram as projeções da demanda de professores necessários e adequados para alcançar uma RAP 

desejada por etapa e rede de ensino em comparação com a média da OCDE. Os estados que apresentam um valor ne-

gativo estão acima da média da OCDE e, portanto, não precisarão de professores, sendo o contrário, ou seja, os estados 

com valores positivos, aqueles que precisarão de professores. Observa-se que em poucos estados não serão necessários 

professores para alcançar a média da OCDE e, quando consideramos professores adequados, a situação é pior, apenas nas 

escolas do segundo ciclo do ensino fundamental na rede municipal do Paraná não haverá demanda de 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. No Anexo 5, as Figuras A16, A17, A18 e A19 mostram as projeções de 

demanda de professores adequados para alcançar uma RAP desejada em comparação com a média da OCDE para cada 

etapa de ensino por estado. Além disso, há no Anexo 5 os gráficos que fazem a mesma comparação a partir da média do 

Brasil.

Figura 11 – Projeção de demanda da % de professores 
necessários para alcançar uma RAP desejada por 

etapa e rede de ensino em comparação com a média 
da OCDE 

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019). 



Figura 12 – Projeção de demanda da % de professores 
adequados por etapa e rede de ensino em comparação 

com a média da OCDE

: Elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019).

2.3.2. Distorções regionais e de adequação
No segundo exercício sobre a demanda de professores, buscamos estimar qual a necessidade de docentes para 

zerar as diferenças regionais. Ortega (2010) e Jaramillo (2012) identificam grandes heterogeneidades em países como 

a Venezuela e o Peru, respectivamente. Uma heterogeneidade similar não pode ser descartada de antemão em um país 

com profundas desigualdades regionais e dimensão continental, como o Brasil. Para isso, optamos por estimar desvios 

em torno de um padrão ideal. Não obstante, para melhor identificar o efeito da discrepância regional, optamos por adotar 

um critério mínimo, ou seja, um valor para RAP já alcançado por parte da rede pública de ensino no Brasil. Assim, ado-

tamos novamente as médias nacionais apresentadas na Tabela 2, para cada RAP, a saber: 21,35 para primeiro ciclo do 

ensino fundamental municipal, 16,79 para o segundo ciclo do ensino fundamental estadual, 17,52 para o segundo ciclo 

do ensino fundamental municipal e 16,73 para o ensino médio estadual.

Em outras palavras, usando o número de alunos de cada rede e etapa e escolhendo uma RAP, conseguimos cal-

cular qual seria o número de professores ideal em cada estado brasileiro. Comparando a diferença desse número com o 

número de professores que já atua naquela rede teremos a “quantidade de professores necessários” para atingirmos a 

RAP escolhida naquela rede e etapa. Para simplificar as comparações, apresentamos este número como percentual (%) 

de professores necessários em relação ao total já alocado nas redes. 

Em seguida, apresentamos também uma extensão deste exercício para a quantidade necessária de professores 

se a RAP escolhida fosse somente baseada em professores adequados. A interpretação das necessidades percentuais 

neste caso não é somente de “contratação” para as redes, mas também de adequação ou formação continuada dos 

profissionais já alocados. Isto é, se para uma rede com 1.000 professores o resultado da simulação com adequação for 

30%, isso significa que a rede precisaria contratar 300 novos professores adequados ou capacitar 300 professores para 

atingir a RAP escolhida.5

5  Nota metodológica: Para o cálculo de uma medida “conservadora” da adequação média (das disciplinas) nos estados, na primeira simulação, atribuímos peso nulos às 
disciplinas de “Língua Estrangeira” e “Educação Física”, uma vez que – para língua estrangeira, podem existir mais erros de preenchimento dos dados devido à oferta de línguas indí-



O próximo exercício é por disciplinas e estados, o que exige novamente uma interpretação cuidadosa. Ele consis-

te na simulação usando as médias das próprias RAP nas disciplinas como as razões desejadas, refletindo uma diferença 

relativa na atual oferta de professores em cada disciplina, ponderada pelo número médio de alunos em cada estado 

relativo ao número médio de alunos no Brasil. 

De maneira simplificada, comparamos a RAP de cada estado com a RAP média da disciplina no Brasil e calculamos 

quantos professores seriam necessários para que cada estado atingisse a média nacional. De forma geral, as projeções 

de demanda apresentadas mostram a heterogeneidade de desafios quantitativos em relação à oferta de professores nas 

redes educacionais e a desigualdade da distribuição relativa de professores entre os estados e as redes. É um sinal forte 

da lógica regional do mercado de trabalho docente no Brasil.

As Figuras 13 e 14 mostram os resultados das duas projeções de demanda iniciais propostas. Mais uma vez, 

notamos uma grande heterogeneidade entre os estados e em relação às redes “dentro” de cada estado, o que pode ser 

observado na diferença entre os pontos dentro de um mesmo estado (os gráficos por estado estão apresentados no Ane-

xo 5). Na Figura 13, estados com mais professores do que a média escolhida em algumas redes apresentam resultados 

opostos em outros, revelando desigualdades internas nos estados em relação à quantidade de professores atuando em 

cada rede. Os estados que apresentam contingentes de professores abaixo ou muito próximos da RAP média no Brasil 

em todas as redes são: Paraná, Roraima, Piauí, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Os 

casos com déficits quantitativos mais estão concentrados no segundo ciclo do ensino fundamental e no médio, principal-

mente no Amazonas, Pará e Distrito Federal (a Tabela 9 mostra estes resultados para cada estado).

Quando consideramos as projeções de demanda para adequados, há, como consequência de a adequação ser im-

perfeita em todos os estados, um desafio quantitativo maior. Em geral, 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. Isso se deve ao bom 

desempenho destes estados na simulação anterior combinada com uma alta adequação média das redes destes estados.

F

genas poder ser classificada como língua estrangeira em alguns estados na categoria “Outras Línguas”. Para a base de dados do Censo Escolar, também constatamos alguns erros de 
preenchimento para professores em educação física. Para não enviesar os resultados, desconsideremos a adequação nesta disciplina. De certa forma, desconsideramos a adequação 
mais “baixa” e mais “alta”, de forma que medida ponderada não é prejudicada.



Figura 14 – Projeção de demanda por estado ! 
% adicional necessário somente de adequados

Fonte: Elaboração própria com base no Censo Escolar (2019). Gráficos ordenados pelos valores de EM - Estadual.



Tabela 9 – Projeções de demanda da RAP e RAP adequados por estado
Etapa de Ensino e Rede Administrativa Etapa de Ensino e Rede Administrativa

Estado Variável EF1 - M EF2 - M EF2 - M2 EM - E Estado Variável EF1 - M EF2 - M EF2 - M2 EM - E

RO

N. Prof. 4466 3816 1203 2863

AL

N. Prof. 7760 2073 6842 4476

S % 0.10 0.42 -0.05 0.08 S % 0.11 0.14 0.36 0.13

S Adeq. % 0.25 0.74 0.47 0.42 S Adeq. % 0.42 0.28 0.67 0.37

AC

N. Prof. 1397 3064 1360 2014

SE

N. Prof. 4750 2716 4615 3345

S % 0.21 0.14 -0.05 0.00 S % -0.03 -0.06 0.09 0.05

S Adeq. % 0.40 0.36 0.72 0.22 S Adeq. % 0.11 0.03 0.35 0.20

AM

N. Prof. 11050 6357 11215 6646

BA

N. Prof. 38489 7536 41333 20423

S % 0.10 0.27 -0.04 0.67 S % -0.02 0.05 0.03 0.21

S Adeq. % 0.20 0.42 0.25 0.85 S Adeq. % 0.09 0.51 0.39 0.74

RR

N. Prof. 2045 2561 281 1740

MG

N. Prof. 41556 42706 22172 45887

S % 0.01 -0.02 -0.20 -0.32 S % -0.14 -0.06 -0.08 -0.19

S Adeq. % 0.12 0.40 0.64 0.04 S Adeq. % 0.02 0.06 0.07 -0.05

PA

N. Prof. 23253 5421 26224 11473

ES

N. Prof. 10871 4788 7321 5657

S % 0.17 0.36 0.22 0.59 S % -0.13 -0.07 0.06 -0.09

S Adeq. % 0.38 0.52 0.50 0.77 S Adeq. % -0.01 0.22 0.31 0.21

AP

N. Prof. 1935 2649 398 1884

RJ

N. Prof. 30210 11693 25551 26901

S % 0.11 0.09 -0.22 -0.13 S % 0.14 -0.21 0.07 -0.17

S Adeq. % 0.50 0.23 0.30 -0.01 S Adeq. % 0.67 -0.08 0.30 0.01

TO

N. Prof. 4829 4250 2227 3925

SP

N. Prof. 72900 78162 28630 78836

S % 0.00 0.00 -0.11 -0.18 S % 0.13 0.01 0.14 -0.12

S Adeq. % 0.31 0.38 0.26 0.23 S Adeq. % 0.29 0.17 0.31 0.13

MA

N. Prof. 27401 1736 34195 13914

PR

N. Prof. 35425 32076 1619 25455

S % -0.17 -0.10 -0.08 0.08 S % -0.15 -0.03 -0.39 -0.32

S Adeq. % 0.20 0.26 0.38 0.36 S Adeq. % 0.03 0.09 -0.22 -0.20

PI

N. Prof. 12383 3212 12028 7703

SC

N. Prof. 15466 12886 9394 13788

S % -0.24 -0.40 -0.18 -0.31 S % -0.12 -0.19 0.06 -0.20

S Adeq. % -0.09 -0.09 0.18 -0.03 S Adeq. % -0.05 0.11 0.18 0.02

CE

N. Prof. 23516 1361 23002 12317

RS

N. Prof. 21737 19619 20135 19593

S % -0.08 -0.35 0.17 0.27 S % -0.20 -0.24 -0.21 -0.25

S Adeq. % 0.29 -0.04 0.97 0.50 S Adeq. % 0.05 0.02 -0.01 0.02

RN

N. Prof. 6781 3330 6134 4248

MS

N. Prof. 8698 5442 4941 5955

S % 0.01 0.01 0.19 0.23 S % -0.16 -0.13 -0.14 -0.18

S Adeq. % 0.10 0.13 0.35 0.35 S Adeq. % -0.09 -0.03 -0.06 -0.04

PB

N. Prof. 9086 5219 8760 7566

MT

N. Prof. 6939 9989 3660 9758

S % -0.02 -0.25 0.05 -0.27 S % 0.06 -0.20 0.00 -0.27

S Adeq. % 0.19 -0.03 0.23 -0.06 S Adeq. % 0.23 -0.05 0.38 -0.13

PE

N. Prof. 19005 6559 15609 12776

GO

N. Prof. 15396 12099 5812 11376

S % 0.19 0.28 0.32 0.24 S % 0.11 0.11 0.01 0.00

S Adeq. % 0.45 0.72 0.68 0.68 S Adeq. % 0.21 0.43 0.36 0.31

DF

N. Prof. 5099.00 3223.00

S % 0.42 0.44

S Adeq. % 0.56 0.57



Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar (2019). N Prof é o número de professores em cada estado no ano de 2019. S % é adicional percentual necessário para que a RAP neste estado 

atingisse a RAP média da Etapa-Rede no Brasil.S Adeq % é o resultado da mesma simulação, mas considerando que a RAP média seria atingida apenas com professores adequados. Valore positivos 

destas duas últimas variáveis indicam que há “necessidade de contratação”, valores negativos indicam que há excesso em relação à média (o que representa uma qualidade “positiva” da Rede-Eta-

pa-Estado).

As próximas projeções de demanda por disciplina são apresentadas no Anexo 5 e mostram que, em geral, os excesso de 

professores em relação à média estão concentrados em poucos estados para cada rede, enquanto a necessidade de equalização 

é mais dispersa entre os estados. Os resultados deste exercício podem ser melhor interpretados “dentro” dos estados, de modo 

que essa comparação não nos permite identificar as disciplinas “mais deficientes”, uma vez que estamos olhando desvios da 

média. 

No primeiro ciclo do ensino fundamental, há uma grande disparidade em alguns estados da Região Norte e Nordeste em 

relação à Língua Estrangeira (um eixo adicional é necessário para mostrar necessidades de contratação de 5 a 15 vezes o número 

atual de professores). Mesmo que este resultado possa ser em parte derivado da oferta de línguas indígenas e do preenchimento 

errôneo dos dados, outros estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil também apresentam deficiências nessa disciplina, como 

São Paulo.  

Ao incluirmos a adequação nesta análise, a dispersão dos resultados entre estados com maior necessidade de professo-

res aumenta, ou seja, a diferença entre as redes dentro de um mesmo estado aumentou nesses estados, mas mantendo-se cons-

tante porém entre os estados com bons resultados. Isso indica que os estados que apresentam os maiores desafios em termos 

de equalização em relação à média também apresentam as adequações mais baixas.

3. Oferta de professores
Utilizamos o Censo do Ensino Superior do Brasil, compilado para os de 2009 a 2018, para descrever as grandes tendências 

do fluxo de oferta de novos professores “potenciais”, ou seja, do fluxo de egressos em cursos de licenciatura e bacharelado que 

os habilitariam a ingressar na carreira docente. 

Analisando o total de matrículas, observamos que a maior parte da oferta de formação presencial em geral está nas ins-

tituições públicas, ao passo que as instituições privadas concentram a maior parte das matrículas de Pedagogia na modalidade 

à distância através do EAD. Além disso, houve uma mudança na composição dos egressos, pois houve um aumento do número 

de egressos no EAD e uma redução no número de egressos em “licenciaturas” diferentes da Pedagogia (consideramos também 

profissionais formados em cursos de bacharelado “próximos” como professores em potencial). 

Os dados do Censo da Educação Superior, por meio da base de “cursos”, mostram que o total de alunos concluintes, in-

gressantes e matriculados em cada um dos cursos de 2009 a 2018. Cada curso ofertado por uma instituição de ensino superior 

no Brasil pode ser categorizado segundo a Classificação Internacional Normalizada da Educação (CINE 2018), adaptada em 2018, 

para os cursos de graduação e sequenciais do Brasil. Esta tabela de classificação é uma adaptação da última versão da CINE, rea-

lizada pelo Inep em 2000. Usando estas classificações – em conjunto com a classificação compatível já adotada para a metodo-

logia de adequação neste trabalho – podemos imputar para cada curso uma disciplina para a qual o curso formaria um professor, 

então relacionamos cada curso a uma disciplina ou à Pedagogia (licenciatura ou bacharelado).

A classificação adaptada em 2018 gerou uma descontinuidade em relação a categorias gerais de cursos associados à for-

mação de professores, uma vez que a CINE 2018 passou a apresentar uma nova organização própria para distinguir cursos. Dessa 

forma, os dados de 2009 a 2018 permitem observarmos tendências em grupos de potenciais professores para cada uma discipli-

na que definimos segundo outras classificações (adequação), não originais ao Censo do Ensino Superior, e o dados somente para 

o ano de 2018 nos permitem observar, também, um corte específico de cursos destinados à formação de professores. Utilizare-



mos este corte6 para criar as tabelas que mostram as maiores instituições formadoras do país em 2018 apresentadas a 

seguir. Além da classificação de cada curso, podemos também atribuir cada curso presencial a um endereço de local de 

oferta, o que torna possível relacionar estes dados a cada município (e estado) de oferta. Esta localização não é possível 

para os cursos de EAD, visto que a base de locais de oferta para estes cursos é inexistente no período selecionado. Em 

todas as análises, para instituições que estão presentes em mais de um estado, consideramos cada IES-Estado como 

uma instituição separada.

A Tabela 10 mostra os rankings de maiores instituições formadoras para a modalidade de ensino presencial e 

EAD. As maiores formadoras presenciais são majoritariamente públicas enquanto as maiores formadoras em EAD são 

quase todas privadas (Tabela A6). Entre as 25 maiores instituições formadoras públicas, a “menor” posição no ranking 

geral é 34, enquanto no ranking das 25 maiores formadoras privadas, as posições iniciais são 3,4,5 e logo “saltando” 

para valores muito baixos no ranking geral, terminando na posição 88. Em geral, as 25 maiores formadoras públicas são 

instituições que concentram muitos alunos de seus estados, possuindo 27% em média das matrículas de seus estados, 

enquanto as 25 maiores privadas concentram em média 4% das matrículas de seus estados. Em termos de diferenças 

regionais, enquanto as universidades formadoras presenciais nos estados das regiões Sul e Sudeste tem uma pequena 

participação no mercado de formação de professores, poucas universidades públicas nos estados do Norte e Nordeste fo-

ram responsáveis por grandes proporções dos formados em 2018 (entre 30% a 40%). Um bom exemplo é a Universidade 

Federal do Acre, que detinha quase 80% das matrículas em cursos de formação de professores em 2018. Para os dados 

de IES em EAD, não podemos observar os estados onde residem os egressos ou matriculados, mas, em relação ao Brasil 

todo, as “Top 10” IES formadoras em EAD concentravam 60% das matrículas em 2018.

Para compreender a trajetória dos cursos de formação no Brasil, a Figura 15 mostra a evolução dos totais de ma-

trículas, tanto no agregado quanto para as modalidades presenciais e EAD (a Tabela 12 descreve estes mesmos dados de 

forma mais detalhada). De 2009-2018, o número de egressos de cursos que possibilitam de alguma forma à docência no 

Brasil cresceu 6%, de 277 mil alunos para 294 mil alunos formados. No entanto, enquanto a formação presencial dimi-

nuiu cerca de 8% neste período, foi a formação em EAD que foi responsável por este aumento do número de professores 

em formação, com um crescimento no período de 38% em relação ao total de potenciais professores formados em EAD e 

passando a representar 40% do total de formados no ano de 2018, sendo que este valor era de 30% em 2009. 

Houve uma mudança na composição do total de formados em cada modalidade de ensino em relação ao total de 

formados (Anexo 6, Tabela A7). Os cursos presenciais de Ciências da Natureza, Matemática e Humanidades diminuíram 

em mais de 20%, enquanto estes cursos cresceram no EAD. A formação em Educação Física, embora não exclusiva à 

docência, cresceu significativamente nas duas modalidades. Pedagogia foi a maior área de formação em todo o período, 

com mais 127 mil alunos concluintes em 2018 (43% do total de alunos formados), sendo que tanto os cursos presenciais 

quanto EAD cresceram, embora desproporcionalmente. Enquanto o presencial cresceu apenas 9%, o em EAD cresceu o 

dobro (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 (Figura 16 e 17).



Tabela 10 – Ranking das maiores IES formadoras 
                         de professores em 2018

Presencial EAD

Rank F IES UF Pública?
Total 

- F

% de F 

no UF

Rank M 

2018

% de M 

no UF
IES Pública? Total - F % de F

Rank M 

2018
% de M

1 UFPA PA Sim 3930 0.49 1 0.43 UNOPAR Não 26500 0.23 1 0.17

2 UNESP SP Sim 2057 0.06 10 0.06 UNINTER Não 10945 0.09 4 0.08

3 UEPA PA Sim 1998 0.25 9 0.23 UNIASSELVI Não 8453 0.07 2 0.10

4 UNINOVE SP Não 1818 0.06 14 0.06 UNIP Não 7056 0.06 3 0.08

5 UEBA BA Sim 1611 0.23 2 0.28 Anhanguera Não 6479 0.06 5 0.06

6 UNIP SP Não 1568 0.05 6 0.07 UNIMES Não 5183 0.04 11 0.02

7 Sumaré SP Não 1525 0.05 39 0.03 UNIFRAN Não 4884 0.04 7 0.03

8 UEAM AM Sim 1436 0.32 4 0.36 UNICID Não 3417 0.03 10 0.02

9 UFAC AC Sim 1415 0.84 37 0.78 Claretiano Não 3404 0.03 14 0.02

10 UFPI PI Sim 1264 0.41 11 0.38 UNICESUMAR Não 3370 0.03 6 0.03

11 Estácio de Sá RJ Não 1263 0.13 24 0.10 FAEL Não 2919 0.02 9 0.03

12 UEPI PI Sim 1206 0.39 18 0.31 UFPI Sim 2318 0.02 19 0.01

13 UEGO GO Sim 1157 0.25 12 0.32 Estácio de Sá Não 2228 0.02 8 0.03

14 UERJ RJ Sim 1082 0.11 16 0.13 Santa Cecília Não 2014 0.02 25 0.01

15 UEMG MG Sim 1082 0.12 22 0.12 Cruzeiro do Sul Não 2003 0.02 13 0.02

16 UEMA MA Sim 1069 0.28 15 0.25 UniUbe Não 1986 0.02 17 0.01

17 UFPE PE Sim 1065 0.21 19 0.21 UNINOVE Não 1865 0.02 15 0.01

18 USP SP Sim 1044 0.03 20 0.05 Santo Amaro Não 1312 0.01 18 0.01

19 UNB - Sim 983 0.26 21 0.36 ULBRA Não 1284 0.01 28 0.01

20 UVA CE Sim 981 0.22 35 0.12
Estácio de Ribeirão 

Preto
Não 1186 0.01 16 0.01

21 UFAM AM Sim 976 0.22 5 0.35 UNIGRAN Não 1150 0.01 21 0.01

22 UFPB PB Sim 959 0.39 26 0.30 Braz Cubas Não 911 0.01 31 0.00

23 UFGO GO Sim 905 0.20 29 0.21 UFES Sim 804 0.01 55 0.00

24 Cruzeiro do Sul SP Não 875 0.03 69 0.02 FHO Não 649 0.01 36 0.00

25 UniNorte AM Não 829 0.19 604 0.12 UERJ Sim 632 0.01 22 0.01

26 UFMG MG Sim 822 0.09 43 0.09 UNAR Não 621 0.01 24 0.01

27 UFSE SE Sim 820 0.48 23 0.65 Anhembi Morumbi Não 527 0.00 29 0.00

28 UFPE PE Sim 818 0.16 19 0.17 Tiradentes Não 482 0.00 27 0.01

29 FMU SP Não 785 0.02 46 0.03 UFPB Sim 479 0.00 40 0.00

30 UFRN RN Sim 734 0.35 40 0.32 CNEC Não 462 0.00 49 0.00

31 UFPR PR Sim 729 0.09 62 0.07 UEMT Sim 449 0.00 68 0.00

32 UFF RJ Sim 726 0.08 25 0.10 UEM Sim 448 0.00 38 0.00

33 UNICID SP Sim 716 0.02 34 0.02 UFRJ Sim 390 0.00 26 0.01

34 URCA CE Sim 715 0.16 8 0.22 UESC Sim 359 0.00 107 0.00

35 UFMS MS Sim 708 0.31 28 0.39 UNIVESP Não 353 0.00 12 0.02

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2018). Descrição: Comparação entre Cursos Presenciais e EAD

Mais especificamente, consideramos “formação de professores” todos os cursos na ‘ABI 01 – Educação’ da CINE 2018, na subdivisão ‘Ciências da 

Educação’ e  todos os cursos de Licenciatura nesta categoria. 



Figura 15 – 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 “Le-

tras”. Somente cursos presenciais e somente cursos EAD.



Figura 16 – Número total de egressos 
(acumulado) entre 2009 e 2018

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2009-2018).

Figura 17 – Número total de egressos entre 2009 e 2018

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2009-2018).



Tabela 11 – Quantidade de egressos nos cursos de formação 
inicial de professores entre 2009 e 2018

 Pedagogia Mate-

mática

Letras Ciências da Natureza Humani- 

dades

Educação Física Artes Outros Total (Mod.) Total (Ano) % Mod.  

Ensino

Presencial

2009 49479 10824 21710 25726 27441 35135 3842 15797 189954 277968 0.68

2010 58611 9293 25678 28824 25399 32984 5777 241 186807 259071 0.72

2011 62159 8873 23030 29700 25664 34263 5850 601 190140 267704 0.71

2012 56796 7532 22291 28360 23683 34286 5618 268 178834 254242 0.70

2013 55221 6890 19892 26813 23911 29269 5833 839 168668 229309 0.74

2014 56076 7618 20099 27932 23166 30205 6357 1000 172453 246417 0.70

2015 62312 8389 19097 28657 23511 35032 6804 1346 185148 270056 0.69

2016 62643 7105 18925 27863 22861 36626 6470 1670 184163 274526 0.67

2017 58850 7391 18229 28454 22217 41337 6717 1868 185063 293775 0.63

2018 53939 10285 16833 17502 20633 43523 8449 2168 173332 294808 0.59

V: 18-09 9.01% -4.98% -22.46% -31.97% -24.81% 23.87% 119.91% -86.28% -8.75% 6.06% -0.10

EAD

2009 60737 2378 8486 4890 4515 48 101 6859 88014 277968 0.32

2010 49208 2859 9999 3336 6186 92 584 0 72264 259071 0.28

2011 57703 2848 9554 2139 4024 194 1028 74 77564 267704 0.29

2012 55402 2484 6505 3159 4884 498 2458 18 75408 254242 0.30

2013 40822 2565 5813 2542 5656 705 2351 187 60641 229309 0.26

2014 49936 3007 6265 4087 7501 974 2094 100 73964 246417 0.30

2015 60605 3226 6076 3132 7597 1428 2634 210 84908 270056 0.31

2016 62521 4130 6761 3782 8331 2475 2241 122 90363 274526 0.33

2017 67325 3701 7052 3937 8631 14031 3807 228 108712 293775 0.37

2018 73331 4499 7871 4764 10810 16229 3295 677 121476 294808 0.41

V: 18-09 20.74% 89.19% -7.25% -2.58% 139.42% 33710.42% 3162.38% -90.13% 38.02% 6.06% 0.10

Fonte: Elaboração própria baseada em Censo Escolar do Ensino Superior (2009-2018). Descrição: Para cada categoria de curso, apresentamos o total de forma-

dos na categoria, dentro da modalidade de ensino (Presencial/EAD), em cada ano. Consideramos cursos de Biologia, Química e Física em “Ciências”, os cursos 

de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Estudos Sociais em “Humanidades” e todas as graduações em Letras na categoria “Letras”. V %: 18-09 é a variação 

percentual entre 2009 e 2018.

Quando analisados o número de egressos por estado (2018), observamos que há uma enorme diversidade re-

gional. No entanto, os dados refletem as diferenças populacionais entre eles. Há apenas alguns estados, como Bahia 

e Minas Gerais, que foram proporcionalmente ao tamanho de suas populações um contingente menor de professores. 

Como apontado, esses dados são referentes aos cursos presenciais, já que os dados sobre EAD não mostram a residência 

de seus alunos.



Tabela 12 – Total de egressos em 2018 por estado

Estado Pedagogia Matemática Letras
Ciências da Na-

tureza

Humani- 

dades
Educação Física Artes Outros Total UF % UF

RO 443 77 106 184 93 185 18 1 1107 0.64%

AC 884 74 193 272 245 110 35 1813 1.05%

AM 1369 221 392 649 589 1193 159 97 4669 2.69%

RR 175 22 75 91 87 77 10 71 608 0.35%

PA 2747 753 1315 1084 1026 1067 259 225 8476 4.89%

AP 387 54 267 203 171 140 74 101 1397 0.81%

TO 397 91 174 131 151 251 45 90 1330 0.77%

MA 1252 469 650 580 410 895 82 15 4353 2.51%

PI 820 296 574 620 470 498 27 117 3422 1.97%

CE 1247 298 668 613 799 1301 333 21 5280 3.05%

RN 647 984 411 287 429 684 112 50 3604 2.08%

PB 636 180 546 416 583 696 177 79 3313 1.91%

PE 1804 527 693 912 880 1138 138 50 6142 3.54%

AL 433 68 234 291 308 349 23 3 1709 0.99%

SE 564 79 299 197 225 678 101 29 2172 1.25%

BA 3339 538 931 810 898 1335 712 83 8646 4.99%

MG 3427 958 985 1481 1906 4191 816 241 14005 8.08%

ES 1687 142 259 340 338 1240 258 58 4322 2.49%

RJ 3221 514 1398 1325 2312 4456 763 68 14057 8.11%

SP 17303 2342 2934 3115 3968 12118 2370 217 44367 25.60%

PR 2950 362 1067 1245 1306 2983 652 144 10709 6.18%

SC 944 169 260 254 410 1613 237 68 3955 2.28%

RS 1737 435 758 954 1050 2211 560 187 7892 4.55%

MS 868 99 298 222 380 797 80 38 2782 1.61%

MT 849 135 265 237 246 545 17 40 2334 1.35%

GO 2149 218 465 604 656 1270 185 38 5585 3.22%

DF 1660 180 616 385 697 1502 206 37 5283 3.05%

Total 53939 10285 16833 17502 20633 43523 8449 2168 173332

Fonte: Elaboração própria com base no Censo do Ensino Superior. Descrição: Para cada categoria de curso, apresentamos o total de alunos de 
formados nesta categoria no respectivo Estado, somente entre os alunos da modalidade de ensino Presencial, no ano de 2018. Consideramos 
cursos de Biologia, Química e Física em “Ciências”, os cursos de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Estudos Sociais em “Humanidades” e 
todas as graduações em Letras na categoria “Letras”. 

Em suma, a análise da oferta indica uma clara desconexão com as necessidades de demanda dos professores. 

Aspectos institucionais da estruturação da educação pública no Brasil, com sua grande descentralização criam um mer-

cado sem regulação. Assim, as necessidades das redes não influenciam ou impactam apenas parcialmente a formação 

dos professores. É fato que o conjunto dos resultados aqui apresentados apenas apontam tais questões, outros estudos 

são fundamentais para entender o que influencia a decisão dos indivíduos nesse processo. Fatores individuais relaciona-

dos ao mercado de trabalho parecem ser importantes para desvendar o aparente paradoxo de um ritmo elevado 

de “produção” de docentes, sobretudo via EAD, em cursos caracterizados por um déficit qualitativo e, em certos 

casos, quantitativo de professores nas redes, o que é discutido na próxima seção. 

Destaca-se que não são considerados indivíduos formados em cursos das áreas ligadas à docência antes de 2009 

e que não estão mais atuando como professores. Incorporá-los demandaria a utilização de dados identificados da RAIS 



ao longo das últimas décadas, o que não é viável conforme já discutido. De todo modo, assumimos que não há viés nos 

resultados encontrados em função da ausência destes indivíduos que, em muitos casos, abandonaram há anos a carreira 

docente.

3.1. A atratividade da carreira docente
Entender os motivos que influenciam a escolha dos indivíduos é fundamental para compreender a dinâmica do 

mercado de professores no Brasil. Neste aspecto, em uma perspectiva microeconômica, a decisão é balizada pelo con-

texto local, ou seja, o custo de oportunidade tomado é justamente aquele percebido em relação às alternativas efetiva-

mente disponíveis dentro do espaço geográfico ocupado pelo indivíduo. 

Assim, para avaliar a atratividade da carreira docente no Brasil, utilizamos os dados da Relação Anual de Infor-

mações Sociais (RAIS), selecionando códigos de ocupação segundo a metodologia da Nota Técnica do Inep de nº 10/2017 

- CGCQTI/DEED, sobre o rendimento médio dos docentes no Brasil. A partir desta seleção e da RAIS, calculamos o salário 

médio pago em um posto de trabalho para professores, para cada rede de ensino, em cada faixa de idade, para cada 

município (Figura 18). É importante ressaltar que somente observamos os salários de um posto de trabalho, visto que 

os dados da RAIS de livre acesso não são identificados. Assim, é possível que a “renda” total recebida pelos professores 

possa ser maior em casos em que há um acúmulo de empregos em mais de uma rede de ensino.

Com base na remuneração média de todos os postos de trabalho e dos postos ocupados por profissionais com 

ensino superior completo, podemos subtrair o salário dos professores destas categorias e calcular qual seria o “bônus 

financeiro” médio em ser professor. Note que se o salário de outras categorias for maior do que o dos professores, este 

“bônus” será negativo.

 A análise dos dados revela que o salário médio na categoria é, em geral, mais alto do que a média dos formais no 

Brasil (Figura 18). Não obstante, quando observamos apenas os salários dos formais com ensino superior, os resultados 

mudam em alguns estados, caracterizados por forte dinamismo do setor privado. Nesses estados – São Paulo, Mato Gros-

so, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe e Pernambuco –, surge um diferencial negativo. Nos demais 

estados, o bônus permanece positivo. 

Outras conclusões importantes incluem:

- O salário médio em redes privadas é inferior ao pago na pública, não se podendo inferir uma clivagem rele-

vante em termos de mercado de trabalho.

- O bônus médio cresce ao longo do tempo na carreira, pensando-se em termos de salário mais bonificações 

recebidas ou incorporadas. No entanto, o diferencial da carreira para 18-34 é muito baixo, ainda mais levan-

do-se em conta a necessidade de maior formação (Tabela 13). Uma hipótese é de que isso pode levar à perda 

de talentos, mas deve ser analisado por estudos futuros.

 A conclusão desta análise é extremamente interessante. Considerando a hipótese de mercados de trabalho regio-

nais, coerente com a dimensão do país e a existência de redes múltiplas de ensino público, a escolha por um curso que leve à 

docência é atrativa em boa parte do país para o brasileiro médio. Isto ajuda a entender o grande número de egressos de cursos 

de Pedagogia no país. Ainda que outros estudos sejam necessários, é possível conjecturar que se trata de uma decisão pessoal, 

orientada pelas perspectivas vividas pelo indivíduo em sua região, sendo atrativa ao brasileiro médio.



No entanto, é preciso cuidado ao interpretar os resultados encontrados. Ser atrativo não significa ser adequado 

ou desejável. O que verificamos é 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. Ademais, confor-

me mostram os dados da Figura 19, os docentes não compõem a elite da classe de trabalhadores com ensino superior em 

boa parte do país, recebendo salários inferiores a eles, conforme podemos verificar no bônus negativo.

Diante deste contexto, é possível vislumbrar que ao invés de ser desenhado para resolver os problemas de de-

manda de professores, a oferta tenha respondido ao movimento de muitos brasileiros de saírem de posições de trabalho 

de ensino médio, usando a carreira docente como um trampolim provisório para outros anseios. Assim, a opção de curso 

tende a ser mais barata para garantir uma relação custo benefício adequada. Não é por outra razão que predomina, no 

Brasil, a formação à distância em Pedagogia, cujo custo é relativamente baixo. 

Figura 18 – Remuneração média (em reais) 
dos professores 

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).



Figura 19 – Bônus médio (em reais) dos professores em 
relação aos trabalhadores com ensino médio

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).



Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).

Figura 20 – Bônus médio (em reais) dos professores em 
relação aos trabalhadores 

com ensino superior completo



Tabela 13 – Remuneração e bônus médio (em reais) dos professores de grupos de professo-
res com idades diferentes e atuando em redes de ensino distintas

Tipo de Rede Salário Médio Bônus - Geral Bônus - Ensino Superior

       

Municipal 3277.3 1400.6 316,7

Estadual 4923.4 2561.5 1297,6

Federal 6727.1 4951.9 3715,0

Privada 2183.3 41.5 -1079,9

       

Grupo de Idade Salário Médio Bônus - Geral Bônus - Ensino Superior

       

1 (18-24) 2005.4 -191.1 -1360,0

2 (25-34) 3196.2 1093.9 -66,0

3 (35-45) 3867.6 1801.5 646,8

4 (45+) 4438.9 2400.4 1243,6

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).

Tabela 14 – Remuneração e bônus médio (em reais) dos professores de professores com idades diferentes e atuando 

em redes de ensino distintas
Grupo 1 (18-24) Grupo 2 (25-34)

Tipo de Rede Salário Médio Bônus - Geral Bônus - Superior Salário Médio Bônus - Geral
Bônus - Ensino Su-

perior

Municipal 2331.7 347.1 -735,8 2890.0 989.7 -97,6

Estadual 2498.1 39.6 43,4 4057.7 1660.5 388,3

Federal 3567.0 1313.7 -1265,5 6859.3 4895.0 3653,9

Privada 1502.8 -680.4 -1822,2 2221.1 85.1 -1041,3

Grupo 3 (35-45) Grupo 4 (45+)

Tipo de Rede Salário Médio Bônus - Geral Bônus - Ensino Superior Salário Médio Bônus - Geral
Bônus - Ensino Su-

perior

Municipal 3441.6 1582.8 497,5 4077.8 2245.3 1159,4

Estadual 5399.7 3031.1 1765,5 5983.0 3636.9 2369,8

Federal 8068.9 6316.9 5077,6 7775.3 6408.0 5170,8

Privada 2610.0 460.6 -665,9 2996.2 805.1 -324,6

Fonte: Elaboração própria baseada em RAIS (2018).



4. Conclusões
A compreensão do funcionamento do mercado de trabalho dos professores é um grande desafio, sobretudo, em 

um país federativo com dimensões territoriais e populacionais como o Brasil. O relatório Education at Glance 2019 

publicado pela OCDE, considerando dados de 2017, no Brasil, aponta que tanto o ensino fundamental quanto o 

médio aproximam-se de uma razão em torno de 24 a 25 alunos por professor, considerando todas as redes de 

ensino. Em comparação, a média dos países da OCDE está em 10 a 15 no ensino fundamental e 10 a 20 no médio.  

Não obstante, entender a dinâmica da oferta e demanda dos professores vai muito além do cálculo da RAP. É 

preciso também compreender aspectos fundamentais, tais como a distribuição de professores por atuação (dis-

ciplina) no espaço geográfico, investigar a demanda de funcionamento do mercado (regionalizado ou nacional), 

além de incorporar a trajetória demográfica da população. 

Este trabalho busca justamente documentar aspectos quantitativos da oferta e demanda de docentes no Brasil, 

do funcionamento de seu mercado, assim como, estabelecer projeções para os próximos anos. Ele se baseia na 

revisão da literatura nacional e internacional sobre os desafios no mercado de trabalho de professores e na sis-

tematização de cerca de 30 entrevistas semiestruturadas com gestores federais, gestores de redes de ensino, 

pesquisadores, educadores, representantes sindicais e de movimentos sociais já realizadas. E dá diretrizes para 

a pesquisa de campo que será realizada nos próximos meses.

Neste relatório, apresentamos as principais conclusões desta etapa quantitativa. São as seguintes:

Não há sincronismo entre oferta (formação) e demanda de professores.

O perfil de oferta dos professores é coerente com a vantagem relativa que a carreira docente tem sobre a média 

salarial das profissões formais existentes na grande maioria do Brasil, caracterizados pela baixa qualificação. 

No entanto, este bônus desaparece se comparado com contextos em que predominam profissionais com ensino 

superior, com retornos substantivamente mais elevados. Em outras palavras, do ponto de vista individual, é uma 

opção atrativa para a entrada no mundo das profissões liberais, porém com baixíssima capacidade de retenção 

e desenvolvimento de valores. Além disso, a carreira é atrativa para indivíduos com baixa qualificação, sendo um 

trampolim para outras posições após o primeiro decênio de atuação, ainda que a permanência possa ocorrer por 

outros benefícios que vão além do salarial.

Há grande variação na remuneração dos professores no Brasil. 

O salário médio nesta categoria é, em geral, mais alto do que a média dos formais no Brasil. Não obstante, quan-

do olhamos apenas os salários dos formais com ensino superior, os resultados mudam parcialmente. Em alguns 

estados, surge um diferencial negativo, a saber São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Fede-

ral, Bahia, Sergipe e Pernambuco, caracterizados por forte dinamismo do setor privado. Nos demais, permanece 

positivo.



Multiplicidade de sistemas de ensino ocorre sem coordenação, não sendo capaz de promover estímulos para 

decisões individuais compatíveis com o interesse público.

O sistema de ensino brasileiro é composto por quase seis mil redes educacionais públicas. A ausência de regu-

lamentação coordenativa faz com que objetivos privados e individuais predominem nas decisões de carreira dos 

indivíduos. Assim, os cursos escolhidos pelos indivíduos não correspondem às demandas mapeadas na análise 

dos impactos da trajetória demográfica e da necessidade de adequação. Em síntese, a ausência de regulação 

torna o interesse público sem efeitos práticos no desenho dos estímulos para a formação de professores para o 

futuro. 

Há um possível excesso de professores nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e falta de docentes 

para disciplinas mais especializadas. 

Com base na razão aluno por disciplinas no Brasil, podemos ver que as “especializadas” do ensino médio – como 

Física e Sociologia – apresentam uma RAP alta quando comparadas à Matemática ou Língua Portuguesa. A dis-

ciplina de Língua Estrangeira é exceção a isso; mesmo com requisitos de adequação fracos, ou seja, qualquer 

formação em Línguas diferente de Português é considerada válida para qualquer disciplina de Língua Estrangeira 

ofertada, essa disciplina apresenta a maior RAP no ensino fundamental. Além disso, as mesmas disciplinas “es-

pecializadas” do ensino médio, como Física, Química, Sociologia e Filosofia, são aquelas com menor adequação.

As mudanças na curva demográfica não solucionarão os problemas.

As variações encontradas nas respectivas RAP estaduais para 2029 comparadas com as médias nacionais apre-

sentadas na Tabela 2 indicam que, para parcela significativa dos estados, há uma ligeira redução no segundo 

ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. Conclusão idêntica não se aplica ao primeiro ciclo do ensino-

fundamental, em que as médias continuam superiores à nacional, a saber:  21,35 no primeiro ciclo do ensino 

fundamental (municipal), 16,79 no segundo ciclo do ensino fundamental (estadual), enquanto 17,52 no segundo 

ciclo do ensino fundamental (municipal) e 16,73 no ensino médio (estadual). Por conseguinte, dado que o viés 

existente decorrente da omissão das aposentadorias superestima o número de professores, a conclusão final é 

que o impacto da tendência demográfica nos próximos dez anos não é suficiente para impor uma convergência 

generalizada da RAP para níveis observados em países da OCDE.

Há uma forte discrepância na distribuição dos professores no Brasil. 

Os estados que apresentam contingentes de professores abaixo ou muito próximos da RAP média no Brasil em 

todas as redes são: Paraná, Roraima, Piauí, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas 

Gerais. Os casos com déficits quantitativos mais estão concentrados no segundo ciclo do ensino fundamental 

e no médio, principalmente no Amazonas, Pará e Distrito Federal. Não obstante, há desigualdades internas nos 

estados em relação à quantidade de professores atuando nas redes estadual e municipais. Ou seja, há forte de-

sigualdade intra-estadual.



A oferta e a demanda de professores ocorrem em um mercado de trabalho regionalizado.

Os dados relacionados à RAP e à adequação para cada estado são reveladoras. Primeiro, notamos que há uma 

grande heterogeneidade entre as redes e dentro dos estados. Mesmo que a RAP seja, de fato, maior no primeiro 

ciclo do ensino fundamental e menor no ensino médio para a maioria dos estados, Amazonas, Pará, Distrito Fede-

ral, Pernambuco e Bahia possuem RAP mais altas em quase todas as etapas. Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul e Espírito Santo são destaques positivos, que possuem RAP mais baixa em todos as etapas. Quanto à adequa-

ção, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte apresentam os maiores percentuais de adequa-

dos entre as redes. Bahia, Pernambuco e Tocantins possuem redes em geral menos adequadas. No segundo ciclo 

do ensino fundamental, as redes municipais apresentam, comparada às redes dos estados, menores taxas de 

adequação, mesmo em estados com resultados positivos em outras etapas como Roraima, Ceará, Acre e Amapá.

São necessárias mudanças na coleta de dados do Censo Escolar e do Censo do Ensino Superior para identificar 

com precisão os mecanismos existentes.

O estudo não incorporou o estoque de formados antes de 2009, assim como, a rotatividade, o absenteísmo, o 

tempo para aposentadoria, entre outros fatores que impactam a demanda de professores das redes de ensino. 

Tais variáveis demandam a coleta de dados no nível individual não identificáveis, porém, rastreáveis. Sugerimos 

que sejam incorporadas e disponibilizadas, permitindo que tais fenômenos sejam devidamente estudados.



Referências
Blatchford, Peter; Bassett, Paul; Brown, Penelope (2011). “Examining the effect of class size on classroom engagement 

and teacher—pupil interaction: Differences in relation to pupil prior attainment and primary vs. secondary schools” (PDF). 

Learning and Instruction. 21 (6): 715–30.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira–INEP. NOTA TÉCNICA Nº 020/2014. Indica-

dor de adequação da formação do docente da educação básica. Brasília , 2014 Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/

web/guest/dados >

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Manual para classificação de 

cursos de Graduação e sequenciais: CINE Brasil 2018. Brasília: Inep, 2019. Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/web/

guest/dados >

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira–INEP.   Nota   Técnica   nº   10/2017   -   

CGCQTI/DEED.   Brasília,  2017.   Disponível   em:<http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_edu-

cacionais/2014/rendimento_medio_docentes/rendimento_medio_docentes_2014.pdf>. Acesso em: 01/04/2020

Card, David; Alan B. Krueger (1996). “School Quality and the Return to Education”. In Gary Burtless (ed.). Does money mat-

ter?: the effect of school resources on student achievement and adult success. Washington, D.C.: Brookings Institution. 

pp. 118–119. ISBN 978-0-8157-1274-9.

Jaramillo, M. (2012). The spatial geography of teacher labor markets: Evidence from a developing country. Economics of 

Education Review, 31(6), 984-995.

Konstantopoulos, Spyros; Chung, Vicki (2009). “What Are the Long-Term Effects of Small Classes on the Achievement 

Gap? Evidence from the Lasting Benefits Study” (PDF). American Journal of Education. 116 (1): 125–54. 

Loeb, S., & Beteille, T. (2009). Teacher quality and teacher labor markets. In G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (Eds.), 

Handbook of Education Policy Research (pp. 596-612).

OCDE, Students per teaching staff (indicator), 2020 Disponível em:< doi: 10.1787/3df7c0a6-en > Acesso em: 20/07/2020

OCDE. Education at a Glance: OECD Economic Indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, 

OECD Publishing, 2014. Acesso em: 01/04/2020

OCDE. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Organisation for Economic Co-operation and Devel-

opment OECD, OECD Publishing, 2020. Acesso em: 01/04/2020

Ortega, D. E. (2010). The effect of wage compression and alternative labor market opportunities on teacher quality in 

Venezuela. Economics of Education Review, 29(5), 760-771.

RIVKIN, Steven G.; HANUSHEK, Eric A.; KAIN, John F. Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, v. 73, n. 

2, p. 417-458, 2005.

UNESCO Institute for Statistics, UIS.Stat - Pupil-teacher ratio, 2017. Disponível em < http://data.uis.unesco.org/ >. Acesso 

em: 20/07/2020

http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados
http://data.uis.unesco.org/

	_Hlk58588858
	__RefHeading__1185_1482239055
	_Hlk58588915
	_heading=h.3dy6vkm

