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Introdução



O Instituto Península trabalha com políticas públicas e apoio aos professores de educação básica brasileiros. Trata-se de um público
muito amplo, mais de 2,2 milhões de professores, com diferentes níveis, perfis e necessidades, espalhados na rede pública

e privada e em diferentes anos letivos. A docência é uma profissão desafiadora, essencial para o desenvolvimento da sociedade 

e é uma preocupação necessária saber como atrair os jovens para o magistério. 

• Identificar o perfil e as ideias do jovem que quer ser professor

• Identificar o que atrai e o que afasta os jovens do magistério

Contexto

Objetivos



Índice
•Dados demográficos – quem são os estudantes
•Decisão profissional – como é a escolha e as expectativas
•Fatores de escolha – atributos mais ou menos valorizados na escolha de carreira
•Professores – quem decidiu pela profissão, versus quem está em dúvida ou desistiu
•Salário do professor – quanto é o salário imaginado, justo e desejado da carreira



Entrevistas feitas
Entre 02/07/2021 e 23/07/2021

Entrevistas via web Painel

1.600 estudantes do 
Ensino Médio, Técnico e 

Magistério

Público e amostra 
Período

Metodologia

A pesquisa
Breve descrição da pesquisa



Feminino Masculino
Total

Público Privada Público Privada

Norte 71 15 66 15 167

Nordeste 216 24 192 22 454

Sudeste 274 51 268 48 641

Sul 96 15 85 15 211

Centro-Oeste 51 15 46 15 127

Total 708 120 657 115 1600

Feminino Masculino Total

Norte 86 81 167

Nordeste 240 214 454

Sudeste 325 316 641

Sul 111 100 211

Centro-Oeste 66 61 127

Total 828 772 1600

Público Privada Total

Norte 137 30 167

Nordeste 408 46 454

Sudeste 542 99 641

Sul 181 30 211

Centro-Oeste 97 30 127

Total 1365 235 1600

Capital Interior
Total

Público Privada Púbico Privada

Norte 49 11 88 19 167

Nordeste 120 14 288 32 454

Sudeste 253 46 289 53 641

Sul 52 9 129 21 211

Centro-Oeste 41 13 56 17 127

Total 515 93 850 142 1600

Booster

Público Privada

DF 13 24

GO 0 23

MS 10 28

CE 0 24

PE 0 22

ES 8 28

SP 0 0

PR 0 17

SC 0 21

Total 31 187

Amostragem



Quem entrevistamos



A pesquisa é uma
amostra representativa 
da população brasileira 

8%

28%

10%

40%

13%

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

38%

33%

29%

Capital

Cidade > 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

Região

Cidade

14%

17%

21%

16%

32%

15 anos ou menos

16 anos

17 anos

18 anos

19 anos ou mais

Idade

47%

53%

MasculinoFeminino

Gênero

Q3. Em que região do Brasil você vive? 
Q4. Como você descreveria sua cidade

BASE: 1.600 entrevistados Q6. Qual a sua idade atual?
Q7. Qual o seu gênero



Em linha com os dados do censo Brasil, pardos
e pretos, juntos, formam uma maioria de 57%.

41%

41%

13%

3%

2%

0,4%

Branca

Parda

Preta

Amarela

Indígena

Outras

78%

10%

7%

5%

Heterossexual

Bissexual

Outros/Prefiro não falar

Homossexual

Pele Sexualidade

P21. Segundo critérios do IBGE há 5 cores de pele, como você define a cor de sua pele?
P22.  Como você define sua orientação sexual? 

BASE: 1.600 entrevistados



Há um ligeiro predomínio de mulheres nas sub-amostras
das 5 regiões 

50% 50%

Masculino Feminino

47% 53%

Masculino Feminino

42%
58%

Masculino Feminino

47% 53%

Masculino Feminino

48% 52%

Masculino FemininoNorte – 10%

Centro-Oeste – 8%

Nordeste – 29%

Sudeste – 40%

Sul – 13%



62% da população entrevistada tem renda de 
até R$ 3.000.
Renda na região Sudeste é a mais alta.
Nordeste, a mais baixa.

19,0%

27%

16%

9%

7%

6%

5%

5%

3%

2%

1%

Menos de R$ 1.000

Entre R$ 1.000 e R$ 2.000

Entre R$ 2.001 e R$ 3.000

Entre R$ 3.001 e R$ 4.000

Entre R$ 4.001 e R$ 5.000

Entre R$ 5.001 e R$ 6.000

Entre R$ 6.001 e R$ 8.000

Entre R$ 8.001 e R$ 10.000

Entre R$ 10.001 e R$ 15.000

Entre R$ 15.001 e R$ 20.000

Mais de R$ 20.000

Renda média por Região

Q5. Qual é a renda familiar mensal? Isso inclui a soma dos rendimentos de todas as pessoas 
que moram com você. 

Renda média domiciliar – R$ 3.621 / mês

Norte
R$ 3.090

Nordeste
R$ 2.511

Centro-Oeste 
R$ 4.071

Sudeste
R$ 4.342

Sul
R$ 3.967



A amostra foi dividida entre todos os anos do 
Ensino Médio, Profissionalizante/Técnico e Magistério.

P2. Que ano você está cursando?
P3. Que tipo de curso você freqüenta? (ler as opções)
P5. Qual você diria que é sua situação hoje?
P4. Você está atualmente numa escola pública ou privada?
P6. Pensando no Ensino Fundamental e Médio, você cursou em que tipo de 
escola?

71%

29%

Só estudo

Trabalho e estudo

72%

27%

2%

Ensino médio regular

Curso técnico/
Profissionalizante

Magistério

22%

29%

38%

11%

Primeiro Ano

Segundo Ano

Terceiro Ano

Quarto Ano

85%

15%

Pública

Privada

69%

9%

16%

6%

Somente pública

Somente privada

Atualmente pública, já
frequentou privada

Atualmente privada, já
frequentou pública

71% só estudam e 85% estão
atualmente na escola pública

Ano em curso Tipo de curso Ocupação

Escola atual Vida escolar total

LEGENDA: Magistério: Licenciatura ou Normal Superior



Os resultados da pesquisa serão
Analisados nas seguintes dimensões:

Gênero 

Idade

Ocupação

Renda familiar

Demográfico

Região 

Porte da cidade

Geográfico

Tipo de curso

Série

Escola pública ou 
privada

Professores na família

Etnia

Sexualidade

Educacional/ 
Profissional

Identitário



Decisão 
profissional



76% pretendem fazer
faculdade e 82% já decidiram
o curso que vão prestar
destes, 18% vão atuar na
mesma área de algum familiar 
que moram junto (pai, mãe
ou adulto responsável).

76%

Pretendem fazer 
faculdade

Planos
Educacionais

82%

Já decidiram 
o curso

Planos
Profissionais

99%

Já decidiram área em 
que querem atuar

18%

Mesma área de algum 
familiar

24% Não pretendem fazer 
faculdade



Pretendem fazer
faculdade76% A intenção de fazer faculdade cresce entre os mais novos, domicílios com renda 

mais alta (acima de R$ 5 mil), Sudeste e Centro-Oeste. Alunos do Nordeste e 

Sul e de cidades menores apresentam menos intenção de fazer faculdade.

Gênero

Idade

Renda

Ocupação

BASE: 1.600 entrevistados  |   P7. Você já decidiu se quer fazer faculdade?

Região

Cidade

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

76%
73%

78%
80%
82%
82%

74%
68%

76%
75%

69%
77%

88%
90%

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

76%

74%

71%

81%

71%

80%

81%

78%

68%

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.



Alunos de cursos técnicos (81%) e com pais professores (81%) são mais decididos em fazer 
faculdade, bem como alunos do ensino privado (89%). Brancos têm maior intenção de seguir 
estudando, enquanto pardos têm a menor intenção de fazer ensino médio.

Curso

Série

Escola atual

Histórico

BASE: 1.600 entrevistados  |   P7. Você já decidiu se quer fazer faculdade?

76%

74%

81%

72%

74%

87%

73%

89%

79%

72%

78%

78%

72%

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

76%

81%

72%

76%

74%

77%

72%

80%

67%

81%

84%

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar



Alunos de domicílios com renda até R$ 1.999 são mais indecisos em relação 
ao que irão estuda (5pp abaixo da média). Regiões Norte, Sudeste e capitais 
possuem mais alunos decididos na carreira que querem seguir.

já decidiram o que 
querem estudar.

82%
Desses,

Gênero

Idade

Renda

Região

Cidade

Ocupação

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

82%
83%

80%
83%

79%
81%
81%

84%
81%
84%

77%
84%
87%

85%

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

BASE: 1.600 entrevistados  |   P8. (SE SIM NA ANTERIOR) Você já decidiu que curso superior irá prestar?

82%

88%

79%

85%

72%

78%

86%

80%

78%

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.



Quem faz curso técnico está mais decidido ao curso que irá estudar do que alunos do Ensino Médio Regular. A 
decisão tomada é mais alta também entre quem tem professor na família (87%) e entre aqueles que irão 
seguir a carreira de familiares (94%). Mas 17% dos que estão no Magistério não decidiram ainda o que farão.

Cor da pele

Orientação sexual

Curso

Série

Escola atual

Histórico

Estatisticamente superior Estatisticamente inferiorBASE: 1.600 entrevistados  |   P8. (SE SIM NA ANTERIOR) Você já decidiu que curso superior irá prestar?

82%

80%

87%

83%

81%

86%

81%

87%

82%

81%

80%

82%

87%

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

82%

83%

81%

80%

77%

83%

83%

76%

77%

87%

94%

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar



Gênero

Idade

Renda

Região

Cidade

Ocupação

pretendem seguir a 
carreira de algum familiar18%

Seguir a carreira de familiares é mais comum no gênero 
masculino, rendas mais altas e nas capitais.

BASE: 1.600 entrevistados  |   P10. Você pretende seguir a carreira de seu pai, mãe ou algum familiar 
próximo?

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

18%

20%

17%

18%

16%

17%

21%

16%

14%

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

18%

21%

15%

26%

21%

15%

15%

15%

17%

18%

13%

18%

26%

28%

Total

Masculino

Feminino

Até 15

16

17

18

19 ou +

Só estuda

Trabalha e estuda

Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999

R$ 5.000 a R$ 9.999

Acima de R$ 10.000



Seguir a carreira dos pais é também mais comum entre alunos do Magistério
(o dobro da média geral) e alunos de escolas privadas (30% vs 19%). 
O percentual cai entre alunos de escolas públicas (14%) e pretos (13%).

Curso

Série

Escola atual

Histórico

18%

17%

18%

36%

15%

30%

14%

31%

23%

19%

19%

16%

18%

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferiorBASE: 1.600 entrevistados  |   P10. Você pretende seguir a carreira de seu pai, mãe ou algum familiar próximo?

18%

18%

19%

13%

13%

19%

21%

7%

17%

37%

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família



As áreas de Saúde, Tecnologias e Humanas superam as escolhas universitárias. 
Já entre os que querem trabalhar com Comércio e serviços, diminui
o interesse por fazer faculdade.  Apenas 7% dos entrevistados declaram
querer trabalhar com Educação.

13%

3%

4%

7%

7%

11%

11%

17%

28%

Outros

Trabalhar no agricultura ou
pecuária

Ciências exatas

Educação

Trabalhar no Comércio ou
Serviços

Engenharias

Ciências humanas

Tecnologia

Saúde

9%

2%

3%

5%

3%

9%

9%

12%

24%

4%

1%

1%

2%

4%

2%

2%

5%

4%

Outros

Trabalhar no agricultura ou pecuária

Ciências exatas

Educação

Trabalhar no Comércio ou Serviços

Engenharias

Ciências humanas

Tecnologia

Saúde

BASE: 1.600 entrevistados  |   P9. Qual área profissional você deseja seguir? 
P7. Você já decidiu se quer fazer faculdade? Quer fazer faculdade Não quer fazer faculdade

Esses casos realmente serão 
professores



Onde estuda Histórico escolar

Total Pública Privada Somente pública Somente privada Publica e privada

Saúde 28% 27% 33% 28% 37% 22%

Tecnologia 17% 16% 19% 16% 19% 19%

Ciências humanas 11% 11% 12% 11% 11% 13%

Engenharias 11% 10% 14% 10% 13% 14%

Trabalhar no Comércio ou Serviços 7% 8% 2% 8% 2% 5%

Educação 7% 7% 4% 7% 1% 6%

Ciências exatas 4% 3% 6% 3% 6% 4%

Trabalhar no agricultura ou pecuária 3% 3% 3% 3% 1% 3%

BASE 1,600 1,365 235 1,141 161 298

P9. Qual área profissional você deseja seguir? 
P4. Você está atualmente numa escola pública ou privada?
P6. Pensando no Ensino Fundamental e Médio, você cursou em que tipo de escola?

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Saúde, Engenharias e Ciências Exatas são mais associadas à educação 
em escolas privadas, enquanto o trabalho na Educação e Comércio e 
Serviços são mais associados às escolas públicas.



Pouco mais da metade dos 
jovens se vêem ganhando 
entre R$ 1.000 e R$ 3.000 em 
seu primeiro emprego.

O salário inicial médio
imaginado é de R$ 3.474/mês.

10%

33%

21%

11%

8%

5%

4%

3%

2%

1%

2%

Menos de R$ 1.000

Entre R$ 1.000 e R$ 2.000

Entre R$ 2.001 e R$ 3.000

Entre R$ 3.001 e R$ 4.000

Entre R$ 4.001 e R$ 5.000

Entre R$ 5.001 e R$ 6.000

Entre R$ 6.001 e R$ 8.000

Entre R$ 8.001 e R$ 10.000

Entre R$ 10.001 e R$ 15.000

Entre R$ 15.001 e R$ 20.000

Mais de R$ 20.000

Salário médio inicial médio – R$ 3.474,38 / mês

P11. Qual salário inicial que você imagina que terá em seu primeiro emprego na profissão escolhida (considere 
o salário já empregado, e não o salário de estagiário)?



Gênero

Idade

Renda

Região

Cidade

Ocupação

BASE: 1.600 entrevistados  |   P11. Qual salário inicial que você imagina que terá em seu primeiro emprego na 
profissão escolhida (considere o salário já empregado, e não o salário de estagiário)?

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

3.474

3.548

3.410

4.364

3.805

3.290

3.269

3.136

3.485

3.449

2.642

3.344

5.106

6.425

Total

Masculino

Feminino

Até 15

16

17

18

19 ou +

Só estuda

Trabalha e estuda

Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999

R$ 5.000 a R$ 9.999

Acima de R$ 10.000

Expectativas salariais se mostram superiores entre alunos 
mais jovens e no Centro-Oeste. Expectativas caem entre alunos 
com renda familiar baixa e moradores de cidades menores.

3.410

3.162

3.210

3.611

3.348

4.350

3.730

3.730

2.854

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

Salário inicial 
Média em R$ 3.474



Curso

Série

Escola atual

Histórico

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferiorBASE: 1.600 entrevistados  |   P11. Qual salário inicial que você imagina que terá em seu primeiro emprego na 
profissão escolhida (considere o salário já empregado, e não o salário de estagiário)?

As expectativas salariais se mostram mais altas entre alunos 
de escolas privadas, cursando o primeiro ano, de pele branca e 
heterossexual. Expectativas caem nos anos finais do Ensino 
Médio, entre alunos de pele parda e entre homossexuais.

3.474

3.548

3.262

376

3.328

4.323

3.220

5.009

3.619

3.966

3.510

3.287

3.029

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

3.474

3.720

3.235

3.502

3.345

3.561

2.765

3.199

3.406

3.969

3.680

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar

Salário inicial 
Média em R$ 3.474



Carreira 
a seguir

Estudo Superior

3.474

3.783

2.496

4.030

4.014

2.771

3.338

3.281

3.509

2.741

3.397

2.345

Total

Fará faculdade

Não fará faculdade

Saúde

Engenharias

Educação

Tecnologia

Ciências humanas

Ciências exatas

Trabalhar no Comércio ou Serviços

Trabalhar na Indústria

Trabalhar no agricultura ou pecuária

Estudantes que farão faculdade têm
expectativas salariais superiores, 
assim como quem irá para as áreas de 
Saúde ou Engenharias. Quem irá para 
Educação tem a menor expectativa –
ao lado de Comércio ou Serviços que 
dispensam universidade.

Salário inicial – Média em R$ 3.474

BASE: 1.600 entrevistados  |   P11. Qual salário inicial que você imagina que terá em seu primeiro emprego na profissão 
escolhida (considere o salário já empregado, e não o salário de estagiário)?

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior



Atributos 
valorizados na 
escolha de carreira



AMBIENTE DE TRABALHO PAPEL SOCIAL
Ter um trabalho que não seja muito burocrático e operacional Sentir que estou contribuindo para um País melhor
Poder contar com a colaboração de colegas e chefes Ter impacto positivo na vida de outras pessoas
Me sentir respeitado no dia a dia do trabalho Se sentir útil, fazendo alguma coisa boa pelos demais
Ter boas relações e estar num ambiente agradável de trabalhar Se sentir valorizado pela sociedade
Trabalhar num ambiente com estrutura, materiais e com tudo que preciso para 
desempenhar minha função Poder mudar o futuro da minha família

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PESSOAL
Ser promovido e subir de cargo quando for bom no que faço Fazer o que eu gosto assim eu me sinto bem indo trabalhar todos os dias
Trabalhar com pessoas de outras áreas, carreiras e até perfis variados Ter uma carreira que me deixe feliz e satisfeita
Ter oportunidade de fazer treinamentos, aprimoramentos e cursos Ter horário flexível no trabalho e tempo livre para outras atividades
Ter um trabalho que exige que eu me mantenha sempre atualizado Ter vocação e afinidade com a carreira
Ter um trabalho com desafios constantes e não monótono Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

EXTRINSECO RETORNO FINANCEIRO
Escolher uma carreira que demanda menos tempo de estudo e tem faculdades de custo 
acessível Ter um salário inicial bom

Escolher uma área que nunca falta trabalho ou vagas Ganhar bem e ter um salário que aumenta ao longo da carreira e do tempo
Escolher uma profissão que não vai estar ultrapassada e terá mercado no futuro Ter benefícios como seguro de saúde, vale refeição e bônus, entre outros

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu próprio dinheiro Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Ter estabilidade no emprego Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram

Perguntamos aos alunos quais os fatores mais ou menos
importantes na escolha de carreira. Os estudantes foram
expostos a 30 frases em 6 dimensões



Nota 
metodológica

A partir das 30 frases que podem refletir as 
opiniões de diversas pessoas são formados 
conjuntos com 5 frases. 

Em cada conjunto, o respondente deve indicar 
qual frase é mais importante na escolha
de carreira e qual frase é menos importante. 

A partir da frequência de escolhas das frases 
elaboramos um ranking que identifica o que os 
estudantes valorizam e o que não valorizam na 
hora de escolher a carreira profissional.



Importância das dimensões na escolha de carreira dos alunos 

Entre todos os entrevistados, 
dimensão Pessoal e Retorno financeiro
são os aspectos mais importantes. 
Ambiente de trabalho e 
Desenvolvimento profissional
parecem preocupações mais distantes.

24,5

21,7

15,6

14,1

12,2

11,8

PESSOAL

RETORNO FINANCEIRO

PAPEL SOCIAL

EXTRINSICO

AMBIENTE DE TRABALHO

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

BASE: 1.600 entrevistados 



P12. cada grupo você deve indicar qual frase é mais importante na carreira que você escolheu e qual frase é a menos importante na carreira que você escolheu

8,4

7,8

6,3

5,3

4,7

4,7

4,4

3,9

3,5

3,4

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

Fazer o que eu gosto assim eu me sinto bem indo trabalhar todos os dias

Ter uma carreira que me deixe feliz e satisfeita

Poder mudar o futuro da minha família

Ganhar bem e ter um salário que aumenta ao longo da carreira e do tempo

Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu próprio dinheiro

Ter vocação e afinidade com a carreira

Trabalhar num ambiente com estrutura, materiais e com tudo que preciso

Ter estabilidade no emprego

Ter impacto positivo na vida de outras pessoas

Ter oportunidade de fazer treinamentos, aprimoramentos e cursos

Ter boas relações e estar num ambiente agradável de trabalhar

Ser promovido e subir de cargo quando for bom no que faço

Escolher uma profissão que não vai estar ultrapassada e terá mercado no futuro

Entre todos os entrevistados, 
“fazer o que gosto”e “estar
feliz” são os quesitos mais 

desejados, seguido por 
atributos ligados à questões

financeira – “mudar o futuro da
família” e “ganhar bem”.

Atributos mais
importantes na          

escolhas de 
carreira



Ter benefícios como seguro de saúde, vale refeição e bônus, entre outros

Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

Ter horário flexível no trabalho e tempo livre para outras atividades

Ter um salário inicial bom

Se sentir útil, fazendo alguma coisa boa pelos demais

Sentir que estou contribuindo para um País melhor

Me sentir respeitado no dia a dia do trabalho

Escolher uma área que nunca falta trabalho ou vagas

Ter um trabalho que exige que eu me mantenha sempre atualizado

Ter um trabalho com desafios constantes e não monótono

Poder contar com a colaboração de colegas e chefes

Trabalhar com pessoas de outras áreas, carreiras e até perfis variados

Escolher uma carreira que demanda menos tempo de estudo e tem faculdades de custo acessível

Se sentir valorizado pela sociedade

Ter um trabalho que não seja muito burocrático e operacional

P12. cada grupo você deve indicar qual frase é mais importante na carreira que você escolheu e qual frase é a menos importante na carreira que você escolheu

2,9

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,5

2,3

2,0

1,7

1,5

1,5

1,4

1,3

1,1

Os atributos com menor 
importância são os

relacionados a aspectos mais 
práticos da profissão, que

parecem não fazer parte das 
preocupações na escolha de
carreira, como Ambiente de

trabalho. 

Atributos menos 
importantes na 

escolhas de 
carreira



Diferentemente dos homens, as mulheres prezam mais as dimensões Pessoal e Papel social.

Importância das dimensões na carreira dos alunos 

Também há diferenças entre faixas econômicas: Retorno pessoal é mais importante quando a renda é superior a R$ 
2.000. Não há diferenças entre escolas públicas e privadas

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Sexo Renda Escola atual

Total Feminino Masculino
Até R$ 
2.000

De R$ 2.000 
até R$ 
5.000

Acima de 
R$ 5.000

Pública Privada

PESSOAL 24.5 25.6 23.2 23.5 25.1 25.4 24.5 24.5

RETORNO FINANCEIRO 21.7 21.0 22.5 21.5 21.7 22.1 21.6 22.0

PAPEL SOCIAL 15.6 16.8 14.4 15.9 15.9 14.6 15.5 16.3

EXTRINSECO 14.1 13.6 14.7 14.3 13.9 13.9 14.2 13.6

AMBIENTE DE TRABALHO 12.2 11.9 12.6 12.7 11.8 12.0 12.3 11.9

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 11.8 11.2 12.6 12.0 11.5 11.9 11.9 11.6

BASE 1,600 851 549 737 516 347 1,365 235



O papel social é mais valorizado no Nordeste do que no Sudeste e menos valorizado 
nas capitais - onde o Desenvolvimento profissional parece mais importante.
O Sul valoriza o desenvolvimento profissional mais do que o Nordeste

Importância das dimensões na carreira dos alunos 

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Região Cidade

Total Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste

Capital
Maior que 

100 mil
Menor que 

100 mil

PESSOAL 24.5 23.2 23.8 25.0 24.6 26.0 23.7 24.6 25.3

RETORNO FINANCEIRO 21.7 22.5 21.6 22.3 20.3 20.2 22.5 21.5 20.9

PAPEL SOCIAL 15.6 15.2 16.3 15.0 16.2 16.0 14.6 15.9 16.7

EXTRINSECO 14.1 14.7 14.3 13.8 13.9 14.5 14.6 13.9 13.7

AMBIENTE DE TRABALHO 12.2 12.3 12.5 12.1 12.5 11.7 12.2 12.3 12.3

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 11.8 12.2 11.5 11.8 12.6 11.6 12.4 11.7 11.2

BASE 1,600 167 454 641 211 127 612 521 567



Ser Professor



5% dos entrevistados serão
professores, 12% até pensam em
ser professor e 50% nunca
pensaram nisso. Embora metade
dos alunos já pensaram em ser 
professor, 2 em cada 3 
desistiram da ideia.

BASE: 1.600 entrevistados  |   P18. Você já pensou alguma vez em ser professor?
P19. E hoje deseja ser professor?

Vai ser 
professor 5%

Poderá ser 
professor 

12%

Já pensou 
mas desistiu

34%

Nunca
pensou

50%

Vai ser professor Poderá ser professor
Já pensou mas desistiu Nunca pensou

17% declararam que desejam ser professor, porém apenas 5% 
declararam previamente que querem fazer faculdade e trabalhar 

em Educação

O segmento ‘Vai ser professor’ são os que farão faculdade de
Pedagogia e planejam trabalhar na área de Educação. O segmento 
‘Poderá ser professor’ inclui aqueles que desejam ser professor, 
porém não pretendem fazer pedagogia mas estudar disciplinas
correlatas à carreira docente e poderão dar aulas – como
Filosofia, Matemática, e Educação Física, entre outros. 



Gênero

Idade

Renda

Ocupação

Região

Cidade

Estatisticamente superior Estatisticamente inferiorP19. E hoje deseja ser professor?

5%
6%
4%
5%
4%
5%
5%
6%
5%
6%
5%
6%

2%
2%

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

5%

7%

5%

4%

7%

5%

4%

4%

7%

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

5% A intenção de se tornar professor é maior em famílias com renda 
entre R$ 2 e 5 mil e nas cidades com menos de 100 mil habitantesserão professores



Curso

Série

Escola atual

Histórico

BASE: 1.600 entrevistados  |   P19. E hoje deseja ser professor?

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Cursar Magistério, estudar apenas em escolas privadas, ter algum professor na família, 
e, portanto, seguir carreira de familiar influenciam na intenção de ser professor. 
Homossexuais têm maior intenção de se tornar professor do que heterossexuais.

5%

5%

4%

32%

5%

3%

6%

1%

4%

3%

4%

6%

6%

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

5%

5%

4%

5%

7%

5%

10%

4%

4%

7%

8%

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar



5%

em resumo:

Mulheres (61%), de famílias com renda até R$ 1.999 (49%), 
de escolas públicas (90%), de cidades com menos de 100 mil 
habitantes (41%) e 25% filhas de professores.serão professores



Perguntamos ao total dos entrevistados, quais atributos estariam
mais ou menos relacionados à carreira docente. 

Qual a visão dos estudantes
brasileiros sobre a docência?

AMBIENTE DE TRABALHO PAPEL SOCIAL
Ter um trabalho que não seja muito burocrático e operacional Sentir que estou contribuindo para um País melhor
Poder contar com a colaboração de colegas e chefes Ter impacto positivo na vida de outras pessoas
Me sentir respeitado no dia a dia do trabalho Se sentir útil, fazendo alguma coisa boa pelos demais
Ter boas relações e estar num ambiente agradável de trabalhar Se sentir valorizado pela sociedade
Trabalhar num ambiente com estrutura, materiais e com tudo que preciso para 
desempenhar minha função Poder mudar o futuro da minha família

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PESSOAL
Ser promovido e subir de cargo quando for bom no que faço Fazer o que eu gosto assim eu me sinto bem indo trabalhar todos os dias
Trabalhar com pessoas de outras áreas, carreiras e até perfis variados Ter uma carreira que me deixe feliz e satisfeita
Ter oportunidade de fazer treinamentos, aprimoramentos e cursos Ter horário flexível no trabalho e tempo livre para outras atividades
Ter um trabalho que exige que eu me mantenha sempre atualizado Ter vocação e afinidade com a carreira
Ter um trabalho com desafios constantes e não monótono Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

EXTRINSECO RETORNO FINANCEIRO
Escolher uma carreira que demanda menos tempo de estudo e tem 
faculdades de custo acessível Ter um salário inicial bom

Escolher uma área que nunca falta trabalho ou vagas Ganhar bem e ter um salário que aumenta ao longo da carreira e do tempo
Escolher uma profissão que não vai estar ultrapassada e terá mercado no 
futuro Ter benefícios como seguro de saúde, vale refeição e bônus, entre outros

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu 
próprio dinheiro Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Ter estabilidade no emprego Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram



Os atributos que todos
entrevistados mais associaam
à carreira docente tem a ver

com seu Papel social e à 
satisfação Pessoal gerada por 

esse papel – “ter impacto
positivo” e “contribuir para um

País melhor”. 

P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? 

77%

82%

82%

83%

84%

85%

86%

86%

87%

88%

93%

93%

93%

93%

94%

Atributos mais 
associados à carreira 

de professor

Tem impacto positivo na vida de outras pessoas

Estão contribuindo para um País melhor

Tem um trabalho que exige que eles se mantenham sempre atualizados

Se sentem úteis, fazendo alguma coisa boa pelos demais

Tem vocação e afinidade com a carreira

Podem mudar o futuro das suas famílias

Família e amigos se orgulham de vê-los nesta profissão

Fazem o que gostam e se sentem bem indo trabalhar todos os dias

Podem contar com a colaboração de colegas e chefes

Tem oportunidade de fazer treinamentos, aprimoramentos e cursos

Tem uma profissão que não vai estar ultrapassada e terá mercado no futuro

Tem boas relações e estão num ambiente agradável de trabalhar

Se sentem felizes e satisfeitos com a carreira

Tem um trabalho com desafios constantes e não monótono

Trabalham num ambiente com estrutura, materiais e com tudo que precisam 
para desempenhar a função



52%

53%

54%

56%

58%

59%

66%

67%

69%

69%

69%

73%

73%

73%

77%Trabalham com pessoas de outras áreas, carreiras e até perfis variados

Tem uma vida melhor financeiramente do que seus pais tiveram

Estão numa área que nunca falta trabalho ou vagas

Tem estabilidade no emprego

Se sentem valorizados pela sociedade

Tem benefícios como seguro de saúde, vale refeição e bônus, entre outros

Se sentem respeitados no dia a dia do trabalho

Entram no mercado de trabalho mais cedo e começam a ganhar seu próprio dinheiro

Tem horário flexível no trabalho e tempo livre para outras atividades

Tem um trabalho que não é muito burocrático e operacional

Tem um salário inicial bom

São promovidos e sobem de cargo quando são bons naquilo que fazem

Escolhem  uma carreira que demanda menos tempo de estudo e tem faculdades de custo acessível

Ganham bem e tem um salário que aumenta ao longo da carreira e do tempo

São bem pagos para poder sustentar uma família no futuro

P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? 

Os atributos menos associados
são relacionados ao Retorno
financeiro – “ganhar bem”e

“poder sustentar uma família”.

Atributos menos 
associados à carreira 

de professor



A principal dissonância entre o que os
alunos querem para si e a visão que têm
da docência é o aspecto financeiro: 
enquanto Retorno financeiro é
importante para 21.7% dos alunos na
escolha de carreira, ele seria 13.4% 
importante na carreira de professor.

BASE: 1.600 entrevistados

Dimensões na razão de escolha de
carreira

Dimensões no imaginário da carreira
docente

24,5

21,7

15,6

14,1

12,2

11,8

PESSOAL

RETORNO
FINANCEIRO

PAPEL SOCIAL

EXTRINSICO

AMBIENTE DE
TRABALHO

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

19,2

18,2

17,3

16,5

15,4

13,4

PAPEL SOCIAL

PESSOAL

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

AMBIENTE DE
TRABALHO

EXTRINSICO

RETORNO
FINANCEIRO

Análise comparativa por dimensão



Os maiores 
‘desmotivadores’ da 
carreira educacional são 
a falta de paciência 
equerer seguir áreas que 
dariam mais prazer.. 

Além disso, professores
ganham pouco e são muito 
desafiados.

50%

50%

Não Sim

Já pensou em 
ser professor Não Sim 

Porque não pensa em ser professor

39%

38%

27%

25%

25%

10%

10%

Percebi que não tenho paciência para ser professor

Descobri outra carreira que acho que me dará mais 
prazer

Fui convencido que tem outras profissões melhores 
para seguir

Pelo contexto atual, percebi que ser professor é 
desafiador demais

Desisti porque professor ganha muito mal 

Após a graduação (mais relevante) decidirei se farei 
pedagogia ou licenciatura

Identifiquei que posso ser professor como uma 
atividade paralela para dar aulas

BASE: 536 entrevistados  |   P18. Você já pensou alguma vez em ser professor?
P19. E hoje deseja ser professor?
P20. Qual foi o motivo de sua desistência em relação a seguir a carreira docente? (RM



Comparando ambas pesquisas, 
percebe-se que as razões de não
escolher a docência não
mudaram, mas o retorno
financeiro é pouco menos
importante que o desafio
imposto hoje pela carreira

Pesquisa 
Península

2021

Porque não pensa em ser professor

BASE: 536 entrevistados  |   P18. Você já pensou alguma vez em ser professor?
P19. E hoje deseja ser professor?
P20. Qual foi o motivo de sua desistência em relação a seguir a carreira docente? (RM

Pesquisa Vitor 
Civita
2009

#1 PESSOAL - Não possuem
características pessoais para
docência / Gostam mais de 
outras carreiras

#2 RETORNO FINANCEIRO -
Baixa remuneração 

#3 PAPEL SOCIAL -
Desvalorização da profissão e 
o desinteresse e desrespeito
dos alunos

#1 PESSOAL - Não possuem
características pessoais para 
docência / Gostam mais de 
outras carreiras

#2 INTRÍNSECOS – Ser 
professor é desafiador demais

#3 RETORNO FINANCEIRO –
Professor ganha mal demais



Há uma parcela dos que desistiram de ser professor mas
não fecharam totalmente as portas para o ensino (6%).
Este grupo tem similaridades com aqueles que já 
decidiram ser professores.

Será
Professor

5%

Poderá
ser professor

17%

Pensou mas 
desistiu

33%

Nunca quis ser 
professor

50%

Pode vir a das 
aulas

6%

Porque não pensa em ser professor



Entendendo as diferenças entre:  

• alunos que serão professores (5%), 
• alunos que poderão ser professores (12%), 
• alunos que queriam mas desistiram (33%) 
• alunos que nunca quiseram ser professores (50%).



A desistência da docência é mais frequente entre mulheres. 
Mas homens são maioria entre os que nunca quiseram
ser professores. Dos que ainda pensam em ser professor, 
estão os com maior renda e de escola privada.

P18. Você já pensou alguma vez em ser professor?
P19. E hoje deseja ser professor?

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Total

Sexo Renda Escola atual

Feminino Masculino Até R$ 2.000 De R$ 2.001 
até R$ 5.000

De R$ 5.001 
até R$ 10.000

Acima de R$ 
10.001

Pública Privada

Vai ser professor 5% 6% 4% 5% 6% 2% 2% 5% 3%

Poderá ser professor 12% 9% 15% 9% 14% 14% 17% 11% 19%

Pensou mas desistiu 34% 38% 28% 34% 33% 34% 33% 34% 29%

Nunca quis ser professor 50% 47% 53% 52% 47% 49% 47% 50% 49%

BASE 1600 851 749 737 516 260 87 1365 235



Potenciais professores estão mais no Norte e Nordeste.
E a desistência da carreira de professor se mostra superior 
no Centro-Oeste em relação ao Norte.

Estatisticamente superior Estatisticamente inferiorP18. Você já pensou alguma vez em ser professor?
P19. E hoje deseja ser professor?

Total

Região Cidade

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Capital Maior que 
100 mil

Menor que 
100 mil

Vai ser professor 5% 7% 5% 4% 7% 5% 4% 4% 7%

Poderá ser professor 12% 10% 13% 14% 10% 6% 13% 12% 11%

Pensou mas desistiu 34% 28% 33% 34% 33% 41% 33% 33% 35%

Nunca quis ser professor 50% 55% 49% 48% 51% 48% 50% 51% 48%

BASE 1600 167 454 641 211 127 612 521 467



Quem será professor, quem poderá ser professor e quem pode vir a dar
aulas valorizam de forma similar os aspectos pessoal e extrínseco.
Quem vai ser professor e quem poderá ser professor valoriza menos o 
ambiente de trabalho e mais o papel social. E quem efetivamente vai ser 
professor valoriza menos o retorno financeiro que os demais.

Importância das dimensões na carreira dos alunos 

Total
Vai ser 

professor
Poderá ser 
professor

Pode vir a dar
aulas

Só tem queixas
Nunca quis ser 

professor

PESSOAL 24.5 23.8 23.3 23.4 25.6 24.3

RETORNO FINANCEIRO 21.7 20.0 21.4 21.3 21.0 22.4

PAPEL SOCIAL 15.6 16.9 16.6 15.3 16.2 15.0

EXTRINSECO 14.1 14.4 14.4 14.7 13.4 14.4

AMBIENTE DE TRABALHO 12.2 12.2 12.4 12.9 12.1 12.2

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 11.8 12.6 11.9 12.4 11.7 11.7

BASE 1,600 0 191 442 94 793



Quem vai ser professor difere dos demais por ver o 
professor como alguém que faz o que gosta todos os dias, 
satisfeito com a carreira. 

P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Total Vai ser professor Poderá ser 
professor

Pensou mas desistiu Nunca quis ser 
professor

Fazem o que gostam e se sentem bem indo trabalhar todos os dias 86% 99% 91% 86% 84%

Se sentem felizes e satisfeitos com a carreira 82% 93% 82% 83% 81%

BASE 1600 80 191 536 792



Quem desistiu de ser professor foi por duas principais razões e sempre 
ligadas ao retorno financeiro: não consideram a carreira bem paga para 
sustentar uma família e não consideram a carreira meritocrática
( salários que aumentam no futuro.)

P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Total Vai ser professor
Poderá ser 
professor

Pensou mas desistiu
Nunca quis ser 

professor

Tem oportunidade de fazer treinamentos, aprimoramentos e cursos 85% 94% 94% 84% 83%

Tem boas relações e estão num ambiente agradável de trabalhar 83% 91% 87% 82% 81%

Entram no mercado de trabalho mais cedo e começam a ganhar 
seu próprio dinheiro

67% 78% 74% 65% 65%

Escolhem  uma carreira que demanda menos tempo de estudo e 
tem faculdades de custo acessível

54% 64% 63% 51% 53%

BASE 1600 80 191 536 792



P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? 

Quem poderá ser professor difere de quem desistiu ou
nunca quis por ver a carreira de professor bem remunerada, 
meritocrática, respeitada e com futuro.

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Total Vai ser professor Poderá ser professor Pensou mas desistiu Nunca quis ser 
professor

Tem uma profissão que não vai estar ultrapassada e terá mercado no 
futuro

84% 84% 91% 84% 82%

Se sentem respeitados no dia a dia do trabalho 69% 76% 75% 66% 69%

Tem um trabalho que não é muito burocrático e operacional 59% 69% 68% 52% 61%

São promovidos e sobem de cargo quando são bons naquilo que fazem 56% 60% 66% 52% 55%

Ganham bem e tem um salário que aumenta ao longo da carreira e do 
tempo

53% 55% 63% 46% 55%

São bem pagos para poder sustentar uma família no futuro 52% 54% 62% 46% 54%

BASE 1600 80 191 536 792



Quem desistiu da carreira difere de quem nunca quis ser professor principalmente na
percepção de que a docência é uma profissão desafiadora, exercida por pessoas que têm
uma vocação. Ou seja: embora tenha desistido da carreira, eles ainda têm uma visão
idealista da profissão.

P13. Na sua opinião, quais dessas frases estão associadas com a carreira de professor? Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Total Vai ser professor Poderá ser professor Pensou mas desistiu Nunca quis ser 
professor

Tem impacto positivo na vida de outras pessoas 94% 99% 96% 95% 92%

Estão contribuindo para um País melhor 93% 99% 95% 95% 92%

Tem vocação e afinidade com a carreira 93% 98% 95% 94% 91%

Tem um trabalho com desafios constantes e não monótono 82% 89% 86% 85% 79%

BASE 1600 80 191 536 792



Em resumo: 



5% do total de entrevistados

• 61% mulheres

• 49% vem de renda até R$ 1.999

• 38% vem de família com renda até R$ 4.999

• 90% vem de escolas públicas

• 25% filhos de professores.

(A Atratividade da Carreira Docente no Brasil 2009, Fundação Victor Civita)

2% do total de entrevistados

• 77% Mulheres

• 48% Pardos e Mulatos

• 87% da escola pública

A carreira do Magistério ainda está muito

associada ao papel feminino e ao cuidado, 

visto como não gerador de riqueza. 

Quem vai ser professor Quem vai ser professor



• 34% pensaram em ser professor, mas desistiram

• 61% eram do sexo feminino

(A Atratividade da Carreira Docente no Brasil 2009, Fundação Victor Civita)

• 32% pensaram em ser professor, mas desistiram

• 38% eram do sexo feminino

Quem vai ser professor

Quem desistiu de ser professor

• 17% poderá a ser professor no futuro

• 59% são homens

• 77% vem de escola pública

• 37% de famílias com renda entre R$ 2.000 e 4.999 

• 42% das capitais (42%) 

• 26% filhos de professores.

Quem pode vir a ser professor



Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu próprio dinheiro

Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram

Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Poder mudar o futuro da minha família

-0,5

-0,8

-1,0

-1,2

-1,3

Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu próprio dinheiro

Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram

Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Poder mudar o futuro da minha família

Atributos 
mais importantes
para quem nunca
cogitou ser professor 
(793 casos)

-0,5

-0,7

-0,8

-0,8

-1,7

Atributos 
mais importantes
para quem desistiu 
de se tornar professor 
(536 casos)

Saber que minha família e amigos teriam orgulho de me ver nesta profissão

Poder entrar no mercado de trabalho mais cedo e começar a ganhar meu próprio dinheiro

Ter uma vida melhor financeiramente do que meus pais tiveram

Ser bem pago para poder sustentar uma família no futuro

Poder mudar o futuro da minha família

Atributos 
mais importantes
para não-professores 
(1520 casos)

-0,5
-0,7

-1,0
-1,0

-1,3

GAPS: quem vai ser professor X quem não vai ser x professor X quem desistiu
Quem não vai ser professor ou desistiu está muito menos procupado com “mudar o futuro da família” 
e “ter uma vida financeira melhor que os pais “, porque vêm de classes sociais melhores.



Salário dos
professores



Salário médio inicial médio que pretendem ter em suas carreiras:
R$ 3.474,38 / mês

Salário médio inicial médio que acreditam que um professor tem:
R$ 2.743 / mês

Os entrevistados acreditam que um 
professor em início de carreira ganha
em média R$ 2.743 21% abaixo do 
salário inicial que pretendem ter
(R$ 3.474/mês).

P14. Quanto você acha que um professor em início de carreira ganha por mês (com carga 
semanal de 20 horas em sala)? 

43%

34%

12%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

Entre R$ 1.000 e R$ 2.000

Entre R$ 2.001 e R$ 3.000

Entre R$ 3.001 e R$ 4.000

Entre R$ 4.001 e R$ 5.000

Entre R$ 5.001 e R$ 6.000

Entre R$ 6.001 e R$ 8.000

Entre R$ 8.001 e R$ 10.000

Entre R$ 10.001 e R$ 15.000

Entre R$ 15.001 e R$ 20.000

Mais de R$ 20.000

Salário médio inicial – R$ 2.743 / mês



Gênero

Idade

Renda

Ocupação

Região

Cidade

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Entre os entrevistados de cidade menor, a percepção salarial do professor 
é mais baixa. Já entre os de renda mais alta, a percepção sobe em até 40%.

Salário inicial – Média em R$ 2.744

2.744
2.831
2.667
2.909
3.063

2.591
2.761
2.593
2.753
2.721

2.430
2.641

3.408
4.029

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

2.744

2.575

2.648

2.725

2.777

3.346

2.955

2.798

2.406

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

BASE: 1.600 entrevistados  ! P14. Quanto você acha que um professor em início de carreira ganha por mês (com carga semanal de
20 horas em sala)? 



Curso

Série

Escola atual

Histórico

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior

Alunos do Magistério acreditam que o professor têm salário
inicial mais alto, assim como alunos de escolas privadas.

Salário inicial – Média em R$ 2.744
2.744

2.820

2.592

2.858

3.034

2.757

2.574

2.522

3.027

3.169

3.082

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar

BASE: 1.600 entrevistados  |   P14. Quanto você acha que um professor em início de carreira ganha por mês 
(com carga semanal de 20 horas em sala)? 

2.744

2.743

2.702

3.520

2.681

3.109

2.632

3.509

2.757

2.843

2.887

2.646

2.503

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano



Quando questionados sobre
o salário inicial justo de um professor, 
entrevistados acreditam que deveria
ser R$ 4.862 em média quase 50% acima
do que acreditam ser o valor real.

P15. Qual salário que você considera justo para um professor (com carga semanal de 20 horas em sala)? 

10%

17%

22%

18%

14%

8%

5%

3%

1%

2%

Entre R$ 1.000 e R$ 2.000

Entre R$ 2.001 e R$ 3.000

Entre R$ 3.001 e R$ 4.000

Entre R$ 4.001 e R$ 5.000

Entre R$ 5.001 e R$ 6.000

Entre R$ 6.001 e R$ 8.000

Entre R$ 8.001 e R$ 10.000

Entre R$ 10.001 e R$ 15.000

Entre R$ 15.001 e R$ 20.000

Mais de R$ 20.000

Salário médio inicial – R$ 4.862 / mês



4.862
4.830
4.891
5.193
5.504

4.823
4.355
4.649
4.931

4.695
4.324
4.624

6.088
7.172

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

4.862

4.416

4.707

5.129

4.379

5.461

5.292

4.759

4.415

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.

Gênero

Idade

Renda

Ocupação

Região

Cidade

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior
BASE: 1.600 entrevistados  ! P14. Quanto você acha que um professor em início de carreira ganha por mês (com carga semanal de
20 horas em sala)? 

Entrevistados mais jovens, do Sudeste e de 
Capitais acreditam que este valor inicial deveria
ser ainda mais alto.
Salário justo – Média em R$ 4.862



Curso

Série

Escola atual

Histórico

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior
BASE: 1.600 entrevistados  |   P15. Qual salário que você considera justo para um professor (com carga semanal de 
20 horas em sala)? 

O mesmo acontece com alunos de escolas privadas, 
brancos e com professores na família.
Salário justo – Média em R$ 4.862

4.862

5.078

4.612

4.916

4.989

4.919

4.444

4.490

5.054

5.242

4.920

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar

4.862

4.905

4.770

4.500

4.772

5.389

4.641

5.823

5.191

5.031

5.012

4.611

5.000

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano



Quando questionados sobre
qual salário inicial faria com 
que topassem ser professores, 
o valor salta para R$ 5.183/mês

33% do que esperam ganhar
na sua profissão.

P16. Qual salário faria você topar trabalhar como professor (com carga semanal de 20 
horas em sala)?  

7,6%

18%

19%

16%

11%

9%

7%

3%

1%

2%

6%

Entre R$ 1000 e R$ 2000

Entre R$ 2001 e R$ 3000

Entre R$ 3001 e R$ 4000

Entre R$ 4001 e R$ 5000

Entre R$ 5001 e R$ 6000

Entre R$ 6001 e R$ 8000

Entre R$ 8001 e R$ 10000

Entre R$ 10001 e R$ 15000

Entre R$ 15001 e R$ 20000

Mais de R$ 20000

Nenhum, eu não toparia ser…

Salário médio inicial – R$ 5.183 / mês

Salário médio inicial médio que acreditam que um professor tem: R$ 2.743 / 
mês

Salário médio inicial médio que pretendem ter em suas carreiras: R$ 
3.474,38 / mês (+21%)

Salário médio inicial médio que faria com que estudante fosse professor: R$ 
5.183 / mês (+33%)



Gênero

Idade

Renda

Ocupação

Região

Cidade

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior
BASE: 1.600 entrevistados  ! P16. Qual salário faria você topar trabalhar como professor (com carga semanal de 20 horas em 
sala)?  

Alunos do Centro-Oeste e de capitais aceitariam
a dociência com salários mais altos que o restante.
Já no Sul e entre rendas mais baixas, 
o salário aceitável é menor.

Salário justo – Média em R$ 5.183

5.184
5.065
5.292
5.452
5.566

5.109
5.250

4.879
5.283

4.943
4.712
5.021

6.074
7.337

Total
Masculino
Feminino

Até 15
16
17
18

19 ou +
Só estuda

Trabalha e estuda
Até R$ 1.999

R$ 2.000 a R$ 4.999
R$ 5.000 a R$ 9.999
Acima de R$ 10.000

5.184

5.319

5.094

5.258

4.682

5.758

5.592

5.013

4.827

Total

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Capital

Cidade> 100 mil hab.

Cidade < 100 mil hab.



Curso

Série

Escola atual

Histórico

Cor da pele

Orientação sexual

Estatisticamente superior Estatisticamente inferior
BASE: 1.600 entrevistados  ! P16. Qual salário faria você topar trabalhar como professor (com carga semanal de 20 
horas em sala)?  

Alunos do Magistério também aceitariam a docência por 
salários menores, enquanto os de escola privada não.

Salário justo – Média em R$ 5.183

5.184

5.276

4.981

4.500

5.100

5.674

5.013

6.114

5.349

5.283

5.446

5.022

4.841

Total

Ensino Médio regular

Técnico/ Profissionalizante

Magistério

Pública

Privada

Sómente públicas

Somente privadas

Públicas e privadas

1o Ano

2o Ano

3o Ano

4o Ano

5.184

5.357

4.971

5.263

5.283

5.177

4.904

5.205

5.441

5.133

5.231

Total

Branca

Parda

Preta

Outras

Heterossexual

Homossexual

Bissexual

Outras

Tem professor na família

Seguirá carreira de familiar



A expectativa do primeiro salário é bastante otimista 
bastante próxima da renda familiar domiciliar atual
e superior à percepção que possuem em relação ao 
salário inicial dos professores.

Q5. Qual é a renda familiar mensal? Isso inclui a soma dos rendimentos de todas as pessoas que moram com você
P11. Qual salário inicial que você imagina que terá em seu primeiro emprego na profissão escolhida (considere o salário já empregado, e não o salário de estagiário)?
P15. Qual salário que você considera justo para um professor (com carga semanal de 20 horas em sala)?
P16. Qual salário faria você topar trabalhar como professor (com carga semanal de 20 horas em sala)?  
P16. Qual salário faria você topar trabalhar como professor (com carga semanal de 20 horas em sala)?   

O salário justo de um professor é superior a todos esses valores mencionados, 
porém inferior ao salário que convenceria os estudantes a serem professores –
exceto entre aqueles que querem ser professor. 

Total Quer ser professor Pensou mas desistiu
Nunca quis ser 

professor

Renda familiar R$ 3,620.63 R$ 3,846.86 R$ 3,635.26 R$ 3,533.42 

Primeiro salário (expectativa) R$ 3,474.38 R$ 3,457.56 R$ 3,454.29 R$ 3,493.69 

Salário de professor iniciante R$ 2,743.75 R$ 2,750.92 R$ 2,680.04 R$ 2,784.36 

Salário justo para um professor R$ 4,862.50 R$ 4,645.76 R$ 5,077.43 R$ 4,791.30 

Salário que convenceria o aluno a ser professor R$ 5,183.58 R$ 4,573.80 R$ 5,172.28 R$ 5,420.36 



Conclusões



Os entrevistados
Os dados desta pesquisa podem ser extrapolados para a totalidade dos estudantes brasileiros de 
Ensino Médio. Enquanto Gênero e Região seguem o censo Escolar 2020, a representatividade entre 
Capitais e cidades do interior se baseiam em dados do IBGE 2019. 

Dos 85% que estudam atualmente em escola pública, 16% já estudou em escolas privadas. Um 
movimento que pode ter se acentuado com a crise econômica e com a pandemia.

Decisão 
profissional

76% dos estudantes pretendem fazer faculdade. A intenção de fazer faculdade cresce entre 
Mulheres (78 vs 73%), cresce conforme a renda aumenta, cresce entre alunos de escola privada 
(89% versus 73% dos que só estudaram em escolas públicas), entre aqueles que já estão 
encaminhados (em cursos profissionalizantes (81% vs 76% da média)  e entre mais jovens (até 17 
anos)  - o que indica que com o passar dos anos e atrasos escolares, os mais velhos desistem do 
estudo terciário. 

82% já decidiram o que querem estudar. Alunos de famílias com salário mínimo têm menos decidido 
(77% versus 82 de média) e pareceria que estão buscando oportunidades ou irão fazer o que 
conseguirem quando o tempo chegar. Mas 1 em cada 6 estudantes que fazem magistério não 
decidiram ainda se serão professores. Então, o primeiro trabalho de atratividade deveria ser nos 
cursos de Magistério.

As áreas mais cobiçadas são Saúde com 28%, seguida de Tecnologia 17% e Humanas 11%. Há 7% 
dos entrevistados que quer trabalhar com Educação – mas destes 5% apenas pretendem fazer 
faculdade – um gap de alunos que poderiam fazer Magistério mas acham que entrarão na Educação 
sem curso superior.

Conclusões



Expectativa 

Salarial

O salário inicial esperado (R$ 3.474 reais ao mês) é equivalente a renda média que eles declaram 
ter hoje na família (de R$ 3.621 reais). No Nordeste, o Papel Social da carreira é mais importante 
que no restante do Brasil. Essa “faceta mais de esquerda” aparece muito em pesquisas políticas ao 
longo dos tempos.

As expectativas caem entre alunos com renda familiar baixa e moradores de cidades menores. 
Alunos da região Centro-Oeste tem expectativa até R$ 1000 reais a mais – por isso vemos em toda 
pesquisa que Região Centro-Oeste é a que tem menos interesse e mais dissonância com relação à 
docência.

Faculdade parece ainda ser um passaporte para salários mais altos. Estudantes que farão faculdade 
têm expectativas salariais 35% superiores aos que não farão faculdade. Mas alunos de educação 
tem a mais baixa expectativa salarial inicial – só perde para agricultura e comércio (que não exigem 
faculdade).

Conclusões

A escolha de 
carreira

Dimensão pessoal (24.5%) e retorno financeiro (21.7%) são os mais importantes na escolha de 
carreira. Já ambiente de trabalho e desenvolvimento parecem preocupações mais distantes. Ou seja: 
os alunos estão mais individualistas, pensam mais neles (no prazer e felicidade e no dinheiro) do 
que no papel social. E são mais imediatistas: não se atentam ao dia a dia do trabalho, como a 
ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional.

Mulheres prezam mais as Dimensões Social e Pessoal enquanto Homens o Retorno Financeiro, 
respondendo ainda ao papel social de provedor. As rendas mais altas parecem se dar ao luxo de 
buscar mais Retorno Pessoal e as mais baixas se preocupam com Ambiente de Trabalho – talvez 
porque estejam acostumadas a ver seus pais em ambientes profissionais menos cordiais, mais 
preconceituosos e difíceis.

No Nordeste, o Papel Social da carreira é mais importante que no restante do Brasil. Essa “faceta 
mais de esquerda” aparece muito em pesquisas políticas ao longo dos tempos.



Ser professor

5% serão professores, 12% até pensam em ser professores e 50% nunca pensaram nisso. Outros 
34% (2 em cada 3) até pensaram, mas desistiram da ideia.

Alunos com famílias com renda entre R$ 2 e 5 mil e nas cidades com menos de 100 mil habitantes. 
Cursar magistério, estudar apenas em escolas privadas, ter algum professor na família e ser 
homossexual parecem influenciar nesta decisão.

A principal diferença entre o que entrevistados querem para si (nas carreiras que escolheram) 
versus a visão que têm da docência está no aspecto financeiro: enquanto retorno financeiro é 
importante para 21.7% dos alunos na escolha de carreira, ele seria 13.4% importante na carreira de 
professor. E acreditam que quem escolhe a carreira docente se preocupa com seu Papel Social em 
primeiro lugar (3.6 pontos percentuais a mais).

Mas há o potencial da carreira docente engajar 25% dos alunos (5% que decidiram ser professor, 
17% que poderão ser professores e 6% que desistiram mas poderão dar aulas no futuro como 
segunda carreira/opção). Hoje, apenas 1/5 está seguro desta opção.

Conclusões

Salário do

professor

Os entrevistados acreditam que um professor em início de carreira ganha em média R$ 2.743      
21% abaixo do salário inicial que pretendem ter (R$ 3.474/mês).

Mas acreditam que o salário inicial justo de um professor deveria ser R$ 4.862 em média quase  
50% acima do que acreditam ser o salário real do professor.

Entrevistados mais jovens, do Sudeste e de Capitais acreditam que este valor inicial deveria ser 
ainda mais alto. Chegando até a R$ 5.500 reais. O mesmo acontece com alunos de escolas privadas, 
brancos e com professores na família – que sabem das dificuldades do dia a dia da profissão.

O salário inicial que faria com que muitos topassem ser professor seria de R$ 5.183/mês             
33% a mais do que esperam ganhar na sua profissão.



Realização:


