


Enquete 

INTERESSE PELO MAGISTÉRIO 

No mês de outubro, mais precisamente no dia do professor, pesquisas 
apresentaram um panorama sobre a profissão do professor no país. Algumas 
foram claras em concluir que este profissional, por exemplo, não goza de prestígio. 
Ao mesmo tempo, outras, revelaram que o professor não é respeitado pelos 
alunos e ainda, ganha um salário abaixo do mercado, é pouco valorizado em seus 
interesses…, enfim, um cenário crítico levando em consideração que o professor é 
responsável por formar todas as outras profissões. Neste contexto, o Laboratório 
de Pesquisa da UniCarioca foi até as escolas de ensino médio, públicas e privadas 
do Rio de Janeiro para identificar quem é o jovem carioca que tem interesse pela 
profissão, os motivos desse interesse e como ele percebe a profissão no futuro.  

Novembro 2013 



ENQUETE  
INTERESSE PELO MAGISTÉRIO 



TOTAL DE RESPONDENTES: 1360 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 19, 21, 22 E 25 de novembro, nos 
horários compreendidos entre 7h e 9h, 11h e 13h e 17h e 
19h nas ruas das principais escolas dos diversos bairros 
do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 13 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 15 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nos locais 
determinados por um dos pesquisadores da UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



• Enquete realizada com alunos que estão cursando ou concluindo o ensino médio, 
revela que 88% pretendem continuar seus estudos e 12% estão decididos a 
interromper a vida acadêmica (a pesquisa foi realizada com 44% de alunos 
pertencentes à rede de ensino particular e 56% à rede pública). 

• O QUE ALEGAM AQUELES QUE DESEJAM INTERRROMPER OS ESTUDOS (12%):  

• 20% pensam em seguir uma carreira militar, 17% precisam trabalhar para ajudar a 
família  e outros 17% não acreditam que conseguem passar para uma universidade 
pública). 

• O QUE ALEGAM AQUELES QUE DESEJAM CONTINUAR OS ESTUDOS (88%): 

• Somente 20% têm interesse no magistério enquanto que, 68%, afirmam que 
nunca pensaram em tal possibilidade. 

• O QUE ALEGAM AQUELES QUE VISAM O MAGISTÉRIO (20%): 

• 36% dizem que alcançar este objetivo seria como realizar o sonho de sua vida, 
28% estão em busca de um emprego estável e 20% afirmam que o objetivo 
principal seria seguir o exemplo de seus familiares. 

• O QUE ALEGAM OS QUE NÃO QUEREM INGRESSAR NO MAGISTÉRIO (68%): 

• 40% a falta de vocação, 31% a falta de valorização da profissão e 18% o 
baixo salário pago aos professores. 



• Foi perguntado também aos respondentes, o que seria necessário acontecer para 
que eles mudassem de ideia e considerassem o magistério como uma profissão 
a ser seguida no futuro: 

• A maior parte, 47%, afirmou que o resgate do prestígio da profissão junto à 
opinião pública seria fundamental. Uma segunda parte, 25%, indicou que a 
valorização da profissão seria um fator importante para a mudança de opinião e, 
finalmente, uma terceira parte, 26%, indicou uma remuneração justa. 

• O QUE OS RESPONDENTES PENSAM SOBRE A PROFISSÃO: 

• 96% afirmam que o Brasil não valoriza o professor. 

• 12%  dizem que só procuram esta profissão aqueles que não conseguem passar 
para outras carreiras.  

• 84% que a profissão é uma das mais importantes do mundo. 

• 43% acreditam que o professor, no futuro, será valorizado no país. 



• QUEM SÃO OS ALUNOS QUE 
DESEJAM SEGUIR A CARREIRA NO 
MAGISTÉRIO: 

• 68% são do sexo feminino e  

• 53% possuem até 17 anos e 41% 
entre 18 e 20 anos de idade,  

• 64% possuem renda familiar até 
3 mil reais mensais,  

• 63% são de escolas públicas   

• 70% residem na baixada 
fluminense e zona norte do Rio 
de Janeiro. 

• QUEM SÃO OS ALUNOS QUE NÃO 
DESEJAM SEGUIR A CARREIRA NO 
MAGISTÉRIO: 

• 43% são do sexo masculino, contra  

• 56% possuem até 17 anos de idade 
e 38% até 20 anos. 

• 70% possuem renda familiar  até 
R$ 5.000,00 

• 52% são de escolas privadas 

• 47% residem no Centro, Zona 
Sul/Barra e Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. 

Estão menos sensíveis a profissão: os homens, jovens de uma classe social mais elevada e 
moradores de bairros do Centro, Zona Sul/Barra e Zona Oeste do Rio de janeiro. 
 
Estão mais sensíveis a carreira: as mulheres, jovens e de classe social mais acanhada e 
moradores da baixada e zona norte  do Rio de Janeiro 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 



43% 

57% 

Gênero 

Masculino

Feminino



54% 40% 

3% 
3% 

Faixa Etária 

Até 17 anos

de 18 a 20 anos

De 21 a 23 anos

Acima de 23 anos



28% 

16% 31% 

12% 

13% 

Moradia 

Baixada Fluminense

Centro

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul



20% 

40% 

27% 

9% 
4% 

Renda Familiar 

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.001,00 e R$ 3.000,00

Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00

Entre R$ 5.001,00 e R$ 7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



3% 

44% 
45% 

2% 

6% 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM QUE ESTUDA 

Aluno do EJA

Rede de Ensino Particular

Rede de Ensino Pública Estadual

Rede de Ensino Pública Municipal

Rede de ensino publica federal



5% 

31% 

8% 

4% 

52% 

Valor da Mensalidade que Paga 

Até R$ 250,00

Entre R$ 251,00 e R$
500,00

Entre R$ 501,00 e R$
1.000,00

Acima de R$ 1.001,00

Não paga mensalidade



RESULTADO DA PESQUISA 



12% 

88% 

PENSA EM SEGUIR CARREIRA UNIVERSITÁRIA? 

Não

Sim



20% 

15% 

8% 
17% 

5% 

17% 

15% 

3% 

POR QUE MOTIVO NÃO DESEJA SEGUIR  CARREIRA 
UNIVERSITÁRIA (somente com os 12% que não queriam 

seguir carreira universitária)? 

Interesse na área militar

Falta de dinheiro para financiar os
estudos

Medo de não conseguir uma bolsa
do PROUNI

Não acredito que consiga passar
para uma universidade pública

Não vislumbro futuro

Necessidade de trabalhar para
ajudar a família

Total desinteresse pelo estudo



68% 

20% 

12% 

SEGUINDO A CARREIRA UNIVERSITÁRIA, JÁ PENSOU EM 
ENTRAR PARA O MAGISTÉRIO (com 88% dos entrevistados 

que desejam seguir carreira universitária)? 

Não

Sim

Não responderam



8% 

28% 

3% 

20% 

36% 

5% 

QUAL PRINCIPAL MOTIVO DESPERTA O SEU INTERESSE EM 
QUERER SER PROFESSOR (com 20% dos respondentes que 

assinalaram desejar seguir carreira no magistério)? 

É mais fácil para entrar na faculdade

É uma possibilidade de emprego estável

Porque meus pais querem

Quero seguir o exemplo de minha família

Sempre foi o sonho da minha vida

Outros (mudar a vida das pessoas pela
educação, amar a profissão, admiração)



40% 

10% 

31% 

18% 

1% 

QUAL O PRINCIPAL MOTIVO PARA VOCÊ NÃO QUERER SER 
PROFESSOR (com 80% dos que assinalaram não desejar 

seguir carreira universitária)? 

Não tenho vocação

Os profissionais da área que conheço,
estão insatisfeitos

Profissão não é valorizada

Salário é muito baixo

Outros (profissão estressante, pouco
interessante, não tenho paciência)



25% 

47% 

26% 

2% 

O QUE PODERIA FAZER VOCÊ  MUDAR DE IDEIA E OPTAR EM 
SEGUIR O MAGISTÉRIO (com 80% dos que assinalaram não 

desejar seguir carreira universitária)?? 

Função ser mais valorizada pelo
mercado de trabalho

Profissional ter maior prestígio junto a
opinião pública

Ser mais bem remunerado

Outros ( admiração, oportunidade
para fazer a diferença, paixão, ajudar a
mudar o ensino)



81% 

15% 

1% 
1% 

2% 

Qual Sua Opinião Sobre a Frase "O BRASIL NÃO VALORIZA O 
PROFESSOR"? 

CONCORDO TOTALMENTE

CONCORDO
PARCIALMENTE

DISCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO TOTALMENTE

NEM CONCORDO NEM
DISCORDO



4% 8% 

17% 

54% 

17% 

QUAL SUA OPINÃO SOBRE A FRASE "SÓ QUER SER 
PROFESSOR QUEM NÃO CONSEGUE PASSAR PARA OUTRA 

CARREIRA"? 

CONCORDO TOTALMENTE

CONCORDO
PARCIALMENTE

DISCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO TOTALMENTE

NEM CONCORDO NEM
DISCORDO



60% 
24% 

2% 1% 
13% 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A FRASE "O MAGISTÉRIO É UMA 
DAS FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES DO MUNDO"? 

CONCORDO TOTALMENTE

CONCORDO
PARCIALMENTE

DISCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO TOTALMENTE

NEM CONCORDO NEM
DISCORDO



24% 

19% 

10% 10% 

37% 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A FRASE "NO FUTURO, O 
PROFESSOR SERÁ UMA DAS PROFISSÕES MAIS 

VALORIZADAS DO BRASIL"? 

CONCORDO TOTALMENTE

CONCORDO
PARCIALMENTE

DISCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO TOTALMENTE

NEM CONCORDO NEM
DISCORDO



O QUE MAIS GOSTA DE FAZER O ALUNO DO RIO DE JANEIRO 



PERFIL GERAL DOS QUE TÊM INTERESSE  

PELO MAGISTÉRIO 
20%  dos respondentes 



68% 

32% 

GÊNERO 

Feminino

Masculino



53% 41% 

3% 3% 

FAIXA ETÁRIA 

Até 17 anos

de 18 a 20 anos

De 21 a 23 anos

Acima de 23 anos



46% 

12% 

24% 

8% 
10% 

MORADIA 

Baixada Fluminense

Centro

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul



22% 

42% 

25% 

9% 

2% 

RENDA FAMILIAR 

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.001,00 e R$  3.000,00

Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00

Entre R$ 5.001,00 e R$ 7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



63% 

37% 

ESTUDANTES DE REDE DE ENSINO... 

Rede de Ensino Público

Rede de Ensino Particular



20% 

12% 

24% 
12% 

10% 

15% 

6% 

1% 

O QUE GOSTA DE FAZER O ALUNO INTERESSADOS PELO 
MAGISTÉRIO? 

LER E ESTUDAR

IR AO CINEMA

USAR A INTERNET

VER TELEVISÃO

PRATICAR ESPORTES

OUVIR MÚSICA OU TOCAR
INSTRUMENTOS

VIAJAR



PERFIL GERAL DOS QUE NÃO TÊM INTERESSE  

PELO MAGISTÉRIO 
80% dos respondentes 



57% 

43% 

GÊNERO 

Feminino

Masculino



56% 

38% 

2% 

4% 

FAIXA ETÁRIA 

Até 17 anos

de 18 a 20 anos

De 21 a 23 anos

Acima de 23 anos



21% 

19% 

32% 

13% 

15% 

MORADIA 

Baixada Fluminense

Centro

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul



15% 

40% 
30% 

9% 
6% 

RENDA FAMILIAR 

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.001,00 e R$  3.000,00

Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00

Entre R$ 5.001,00 e R$ 7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



48% 

52% 

ESTUDANTES DE REDE DE ENSINO... 

Rede de Ensino Pública

Rede de Ensino Particular



14% 

10% 

18% 

10% 
12% 

11% 

25% 

O QUE FAZEM OS INTERESSADOS PELO MAGISTÉRIO? 

IR AO CINEMA

LER E ESTUDAR

OUVIR MÚSICA OU TOCAR
INSTRUMENTO

PRATICAR ESPORTES

VER TELEVISÃO

VIAJAR

ACESSAR A INTERNET



COMENTÁRIOS 
RESPONDENTES  



• “Quero fazer letras e estou a procura de uma oportunidade. Desejo ser professor porque gosto e 
tenho  interesse por  ensinar e ajudar as pessoas a terem um futuro e uma estabilidade na vida.” 

• “Quero ser professor para ajudar a mudar o futuro do Brasil.” 

• “Se a profissão fosse mais valorizada pelo governo e tivesse um salário maior atrairia o interesse 
dos jovens.” 

• “Ser professor é fazer a diferença.” 

• “Ser professor é muito complicado nos dias atuais, pois o governo não sabe valorizar a educação 
e os profissionais.” 

• “Ser professor é se apaixonar a cada dia.” 

• “Ser professor é ter garra. Hoje em dia não está fácil pra ninguém.” 

• “Ser professor é tudo de bom. Ensinar aos alunos é gratificante, é por isso que me tornarei 
professor.” 

• “Serei uma grande professora de História.” 

• “Seria uma beleza se o Brasil valoriza-se mais os professores, dando dignidade e melhor salario.” 

• “Tenho que trabalhar para ajudar em casa, mas se algum dia vier a fazer faculdade e a profissão 
de professor estiver mais valorizada, seria uma das minhas opções.” 



• “Acredito quando houver uma maior valorização do professor no Brasil, ocorrerá um grande 
aumento no número de profissionais de educação.” 

• “Uma profissão muito bonita e extremamente importante em todo o mundo , pois, sem os 
professores não iria existir  nenhuma outra profissão . É uma pena que não sejam vistos dessa 
forma, iria existir muito mais gente interessada na profissão.” 

• “A boa formação de todos os profissionais é resultado do trabalho e dedicação não somente dos 
alunos, mas também dos professores.” 

• “A profissão de professor é desvalorizada no Brasil. Temos que valorizar os profissionais de 
educação, pois sem os professores o que seriam dos jovens?” 

• “A valorização tem que ser imediata.” 

• “Acho que tenho vocação, pois, sempre gosto de ajudar meus amigos a estudarem.” 

• “Admiro a profissão de magistério falta, porém, valorização de nossos governantes.” 

• “Admiro muito os professores. Sem eles não haveriam outras profissões.” 

• “Admiro quem exerce a profissão. Deveriam ser mais valorizados, ter incentivos e salários dignos 
para a função que exercem: transmitir conhecimentos (educar).” 



• "Com a política populista enraizada, a valorização em demasia do assistencialismo propicia um 
quadro de estagnação no setor da educação. Vale citar a implantação da medida de Aprovação 
Automática na rede de ensino municipal e estadual. Outrossim, o atual governo, mostra-se 
disposto a favorecer o atual cenário: educação precaríssima, condições ínfimas de trabalho e 
mascaramento dos baixos resultados individuais de cada órgão representante da educação. 
Entende-se o problema como uma tendência da má regência e baixa representatividade por 
parte do Estado. Em nosso país, vemos nas ruas, professores a reivindicar direitos básicos de 
cidadania sendo escorraçados por órgãos de controle da segurança. Nós, adolescentes, tentamos 
construir para nosso futuro um próspero caminho, que garanta-nos conforto e estabilidade 
financeira. O magistério, atualmente, tornou-se uma profissão de pouco valor: colégios públicos 
mal administrados, professores mal preparados e, majoritariamente, alunos sem o mínimo 
interesse na educação.” 

• “Acredito que a valorização da educação deve ser refletida na população, por meio de medidas 
eficazes, que visem às baixas camadas, os centros periféricos, rurais. Não com a criação de 
lamentáveis medidas que, se não desfavorecem, pioram a situação do país. Os professores 
necessitam de aumento, os colégios necessitam de investimentos, o governo necessita de BONS 
representantes, as universidades necessitam de boa infraestrutura. E nós, alunos, não 
necessitamos de esmolas. Temos a incrível capacidade, quando estamos dispostos e estimulados, 
de superar limites. Estabelecer quaisquer metas, e alcançá-las. Como aluno, peço que atendam o 
clamor de todos os professores que, há pouco, foram tratados como animais fugidios no centro 
de minha cidade.“ 



• “A educação é primordial para todos, e isso só será realidade quando, de fato, for tratada com 
respeito e dignidade." 

• "Na próxima geração, o professor pode ser valorizado.” 

• "Deve-se valorizar porque é a profissão mais importante do mundo.” 

• “Deveria ser uma das profissões mais respeitada e valorizada, porque ajuda formar outras 
profissões como engenheiros, médicos.” 

• “É a profissão mais nobre do mundo. Os professores são pessoas que eu admiro. São pessoas 
que me inspiram e educam. Os únicos que podem construir uma sociedade melhor.” 

• “É preciso uma reforma educacional para valorizar o magistério. São nosso mestres. Sem eles 
não seriamos nada.” 

• “É, sem dúvida a profissão mais importante, pois sem ela nossos filhos não poderiam crescer já 
que não teriam onde aprender.” 

• “É uma das profissões mais bonita que existe. Adoro os meus professores.” 

• “É uma profissão importante, pois, é a única que forma outras profissões. Porém o Brasil não 
valoriza os profissionais que seguem o magistério.” 

• “É uma profissão tão linda, pena que ainda não se tem valor para os governantes. Por nós, 
alunos, os professores  são supervalorizados.” 



• “Magistério é uma profissão para quem tem vocação.” 

• “O Brasil precisa melhorar muito para haver a valorização dos profissionais.” 

• “O governo não quer ajudar.” 

• “O magistério é uma das profissões mais bonitas no meu ponto de vista. Através do professor 
surgem os grandes profissionais.” 

• “O magistério é uma profissão ingrata, pois os professores dão tudo de si e não são valorizados.” 

• “O nosso país deveria acreditar mais na educação e dar o valor merecido aos professores.” 

• "O professor é fundamental em tudo. Sem ele nada seriamos.” 

• “O professor precisa estar motivado para trabalhar bem.” 

• “O salário do professor deveria ser melhor .” 

• "Orgulho-me de querer seguir a carreira de minha mãe, estou me aprimorando, pois, sei que 
lecionar é um dom .” 

• “Os professores deveriam ser mais valorizados, porque eles trabalham demais e não são 
reconhecidos.” 

• “Os professores são desvalorizados pelo governo e pelos alunos.” 



• “Os professores são mais valorizados pelos alunos do que pelos governantes.” 

• "O professor é o profissional mais importante na constituição de um indivíduo em termos de 
trabalho e caráter profissional. “ 

• “O professor é aquele que consegue apresentar e ensinar um conteúdo sendo, ainda, ser 
imparcial ao colocar sua própria opinião através do mesmo.” 

• “Ao longo da minha vida acadêmica, encontrei professores incríveis, que tinham amor pela 
profissão, amor ao ensino, amor a mensagem e acreditavam naquilo que estavam ensinando." 

• “Profissão desvalorizada e juntamente com o modelo de ensino atual resulta na falida educação 
pública.” 

• “Quando o professor está bem, ele se sente mais motivado a ensinar e fazer com que os alunos 
aprendam.” 

• “Como aluno da rede particular vejo diversos casos em que, na sala de aula, não há o mínimo 
interesse do profissional para com as dificuldades do aluno e, muito menos, dos alunos para com 
o profissional e sua matéria. O quadro é ainda mais grave no setor público, tenho certeza.” 
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