SNE e a
profissão
docente
Um cenário complexo. Carreira pouco atrativa para futuros profissionais.
Formação inicial, que não prepara para o ingresso na profissão.
Qualificação formativa insuficiente, além de condições precárias de
trabalho, em especial para os docentes das redes públicas de ensino. A
difícil realidade de trabalhar com educação no Brasil.

VALORIZAÇÃO DA CARREIRA
É crescente o desinteresse pela carreira docente. Além do abandono do ofício, os
jovens se mostram cada vez menos atraídos pela profissão. É urgente melhorar a
progressão de carreira e a valorização social do docente e do ambiente escolar no
qual ele está inserido.

FORMAÇÃO DOCENTE
Cerca de 20% dos professores
trabalham em mais de uma escola
e há casos de acúmulo de função
docente em até cinco unidades
escolares (INEP - 2011).

Investir no desenvolvimento dos profissionais
da educação é uma premissa presente na Lei
de Diretrizes e Bases (LDB). E aqui estamos
falando de formação inicial, continuada ou
capacitação. Contudo, na prática, o
investimento é insuficiente.

FORMAÇÃO CONTINUADA
Os professores que possuem cursos de
formação continuada com, no mínimo, 80
horas por etapa de ensino equivalem a apenas
39,5% do total de profissionais ativos na
educação básica. Na educação infantil, o valor
aumenta para 43,7% (FONTE).

Apenas 60,4% dos professores
têm licenciatura ou bacharelado
na disciplina que lecionam. Além
disso, 8,1% dos professores não
têm ensino superior completo.
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CARREIRA MAIS
ATRATIVA PARA
FUTUROS
PROFISSIONAIS

As políticas de indução devem estar ligadas à
questão salarial para que tenham maior impacto
na atratividade da carreira. O Brasil ocupa a
última posição no ranking acerca da média
salarial de professores do ensino médio público
(OCDE- 2020) dentre os países analisados.

AVANÇOS
Um destaque recente é a Base a Base Nacional Comum para a Formação dos
Professores da Educação Básica, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) e homologada pelo Ministério da Educação (MEC). A política institui
diretrizes curriculares para a formação dos professores e apresenta as
competências profissionais que todos os docentes devem desenvolver para
orientar as aprendizagens essenciais aos estudantes.

E COM O SNE?
O sistema tem como lógica fomentar a coordenação federativa e estabelecer referências e
padrões mínimos para orientar a formação docente. É notório que, diante dos atuais
obstáculos para a valorização destes profissionais, a inexistência do SNE torna a realidade
cada vez mais desafiadora. Estamos falando de uma política educacional que deve orientar
União, Estados e Municípios a cooperar e pactuar decisões, em uma governança nacional
sistêmica para garantir uma educação mais eficiente e equânime.

Saiba mais: movimentocolabora.org.br

