
A Pesquisa: 
Este Trabalho faz parte da pesquisa “Observatório da Remuneração Docente no Rio Grande do Sul”, a qual vincula-se à investigação de 

âmbito nacional intitulada “Remuneração de professores de escolas públicas de educação básica no contexto Fundeb e do PSPN”, 

aprovada pela CAPES através do Edital Observatório da Educação 2012, com o objetivo de investigar como está a remuneração docente 

no Brasil. 

Metodologia: 
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o banco de dados da Prova Brasil 2011. O banco de dados foi obtido através do site 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), após o download dos microdados foi realizada a seleção 

das variáveis a serem estudadas, são elas: sexo, idade, autodefinição étnico-racial, série em que atua, nível de escolaridade, tempo de 

docência, modalidade do curso de pós-graduação, salário bruto na escola, salário bruto como professor, tempo de trabalho na escola, 

carga horária semanal na escola, número de escolas em que trabalha, horas-aula por semana, código do Estado, dependência 

administrativa e localização. O trabalho ainda esta em andamento e as analises de todas as variáveis e seus cruzamentos estão sendo 

realizadas. 

 

A Prova Brasil é uma avaliação criada em 2005 pelo Ministério da Educação (MEC) 
e é um dos componentes para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). A Prova Brasil é realizada a cada dois anos com alunos do quinto ao 
nono ano, e professores da rede pública, de escolas com mais de 20 alunos, 
avaliando as disciplinas de Português e Matemática. 

 

As dificuldades: 
A maior dificuldade da Pesquisa esta sendo a 

análise dos dados pois existe um percentual alto 

de respostas em branco (aqui representadas por 

“.”) e de respostas anuladas (representadas por 

“*”).  Segue a baixo alguns resultados importantes 

da nossa pesquisa. 

 
 Resultados: 

Remuneração docente na Prova Brasil 2011 
Autor: Renata Fragoso Máximo 

Orientador: Juca Gil 

Instituição de origem: Universidade Federal o Rio Grande do Sul 

 

    
Quantas escolas trabalha 

Total Salário Bruto como 
professor 

  

. 
Apenas nesta 

escola 

Em 2 

escolas 
Em 3 escolas 

em 4 ou mais 

escolas 

De R$ 1090,01 a R$ 1.362,50. (De 

02 salários mínimos até 2,5 

salários mínimos) 

freq 27 4489 5276 430 108 10330 

% Quantas escolas 

trabalha 
,0% 3,4% 6,4% 4,3% 4,2% 3,4% 

De R$ 2.180,01 a R$ 2.725,00. (De 

04 salários mínimos até 05 salários 

mínimos) 

freq 27 5307 9573 1121 218 16246 

% Quantas escolas 

trabalha 
,0% 4,0% 11,7% 11,3% 8,4% 5,3% 

De R$ 2.725,01 a R$ 3.815,00. (De 

05 salários mínimos até 07 salários 

mínimos) 

freq 36 5221 11480 1735 279 18751 

% Quantas escolas 

trabalha 
,0% 4,0% 14,0% 17,4% 10,8% 6,2% 

Sobre nossa população alvo, professores, um resultado já esperado que obtemos foi que a maioria é do sexo feminino (59,5%) e mais 

da metade dos professores têm entre 30 e 49 anos (52,2%) o que se pode concluir que os professores da Prova Brasil são mais 

experientes. Para a variável sexo teve-se um percentual de 25,5% de não respostas e para a variável idade foi um percentual de 

25,9%. . Aproximadamente 39,4% dos professores lecionam há mais de dez anos.  

A tabela 1 é uma parte dos resultados obtidos do 

cruzamento entre as variáveis Salário Bruto Como 

Professor e Quantas Escolas Trabalha. 70,21% dos 

Professores da Prova Brasil de 2011 trabalham em uma 

ou duas escolas. 

A partir da tabela 1 pode-se concluir que 

aproximadamente10 mil professores tem como salário 

bruto entre 2 e 2,5 salários mínimos, sendo que 5276 

professores trabalham em duas escolas; 

aproximadamente 16 mil professores tem como salário 

bruto entre 4 e 5 salários mínimos, sendo que 9573 

professores trabalham em duas escolas; 

aproximadamente 18 mil professores tem como salário 

bruto entre 5 e 7 salários mínimos, sendo que 11480 

professores trabalham em duas escolas.  

Tabela 1: Salário Bruto como Professor  X Quantas escolas trabalha 

Próximos Passos: 
Os próximos passos do trabalho serão terminar os cruzamentos das variáveis e selecionar os valores mais expressivos, 

análises dos dados obtidos e conclusão do artigo. 

 

Referências: 
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