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De 2012 a 2020, diminuiu a distância salarial
entre professores com nível superior com-

pleto e demais trabalhadores com mesmo nível
de escolaridade. Dados recém-atualizados pelo
Inep em sua plataforma de monitoramento das
metas do PNE (Plano Nacional de Educação)
mostram que, em 2020, um professor da rede
pública de educação básica recebia, em média,

81% do que era verificado para trabalhadores
com diploma universitário em outras ocupa-
ções. Em 2012, a proporção era de 65%.

Trata-se, sem dúvida, de uma tendência posi-
tiva, mas uma análise mais detalhada nos dados
mostra que há pouco a comemorar. Conside-
rando a inflação do período, os cálculos do Inep
indicam que a variação real no salário dos pro-
fessores foi de apenas 8% entre 2012 e 2020 (de
R$ 3.763 para R$ 4.040 para 40 horas sema-
nais). A principal razão que levou ao encurta-
mento da distância para os demais trabalhado-
res com nível superior é que esses registraram
variação negativa de 13% em seus rendimentos
no mesmo período. Ou seja, foi a piora no mer-
cado de trabalho das outras ocupações o princi-
pal motor. Além disso, é preciso considerar ain-
da que a meta do PNE de equiparar os salários
docentes com os demais estava prevista para ser
alcançada em 2020, o que não aconteceu.

Como o principal fator dentro da escola a
impactar no desempenho dos alunos é o pro-
fessor, parte importantíssima da estratégia pa-
ra melhorar a qualidade do ensino é tornar a
carreira docente mais atrativa, de modo que

mais jovens com melhor desempenho no en-
sino médio se interessem por ela. Hoje, apenas
2% dos alunos brasileiros de 15 anos que fize-
ram o Pisa (exame internacional da OCDE)
declararam que cogitavam ser professores no
futuro, um dos menores percentuais entre os
mais de 70 países comparados. 

Obviamente, a melhoria da carreira docente
passa pela questão salarial, mas não apenas

por ela. Além da forma-
ção universitária, o Bra-
sil tem também muito a
avançar na criação de
condições para que, uma
vez na carreira, os profis-
sionais da educação te-
nham oportunidades
para se aperfeiçoar em
serviço. Esse é um dos
pontos de destaque do

relatório “A educação no Brasil: uma perspec-
tiva internacional”, publicado na semana pas-
sada pela OCDE (Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico). Dois
aspectos em que o Brasil é ponto fora da curva

na comparação com os países desenvolvidos
são a alta proporção dos que trabalham em
meio período nos anos iniciais do fundamen-
tal (57%, ante uma média de 20% na OCDE) e
a dos que dão aula em duas ou mais escolas
(20%, ante 4% da média da OCDE).

Somando a essas duas características o fato de
a carga horária média ser também bastante in-
ferior no Brasil (30 horas semanais x 38 na OC-
DE), o que temos é que sobra pouco tempo para
que os professores desenvolvam, dentro da es-
cola, atividades de aperfeiçoamento profissio-
nal. Uma delas é a observação do trabalho de
outros colegas em sala de aula. Segundo o rela-
tório, 73% dos professores do ensino funda-
mental e 74% do ensino médio no Brasil não
têm a prática de observar aulas de outros cole-
gas com o objetivo de avaliar o desempenho e
fornecer feedback entre pares. Na média da
OCDE, essa proporção cai para 41%.

Amelhoria da carreira docente é uma política
cujos resultados tendem a ser colhidos no mé-
dio e longo prazo. No entanto, e considerando
nosso atraso histórico no setor, é uma das ne-
cessidades mais urgentes do país na educação.
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Uma parte
importantíssima
da estratégia
para melhorar 
a qualidade do
ensino no Brasil é
tornar a carreira
do professor 
mais atrativa

OBrasil registrou, nos pri-
meiros seis meses de

2021, uma média de 282 de-
núncias de crimes contra cri-
anças e adolescentes por dia,
segundo dados da Ouvidoria
Nacional de Direitos Huma-
nos (ONDH). A maior parte
delas (121) é de maus-tratos,
e 52 são de abuso sexual, co-
mo estupro ou assédio. E o
cenário pode ser ainda pior:
para especialistas, os dados
oficiais são subnotificados.

Desde que a pandemia co-
meçou, em março de 2020, o
número de denúncias caiu de
29 mil no primeiro trimestre
para 20 mil nos últimos três
meses do ano. Em 2021, volta-
ram a subir, e atingiram 25 mil
entre abril e junho. 

—Isso não significa que o
número de violações caiu
em 2020. Os registros é que
diminuíram, por causa do
isolamento social. Em
2021, mais serviços volta-
ram a funcionar presencial-
mente, e isso reflete o novo
aumento — afirma Marta
Volpi, assessora de políticas
públicas da Fundação
Abrinq pelos Direitos da
Criança e do Adolescente.

ESCOLAS FECHADAS
Durante a pandemia, o isola-
mento social — cientifica-
mente reconhecido como in-
dispensável para impedir a
transmissão de Covid-19 —
dificultou muito as denún-
cias de violações contra cri-
anças e adolescentes. Isso
porque 80% dos casos acon-
tecem dentro da casa da víti-
ma, e 65% dos suspeitos são
os próprios pais, mães, pa-
drastos ou madrastas — o
que deixou as violações es-
condidas no âmbito familiar
dos agressores e suas vítimas.

Para piorar, em 2020, dife-
rentes instituições públicas
que funcionam na rede de
proteção das crianças ficaram
fechadas funcionando remo-
tamente. A principal delas,
segundo a psicóloga e ex-pre-
sidente do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Conanda)
Iolete Ribeiro, foi a escola. 

— Em 2021, já há algum
retorno de muitas escolas e
serviços que passaram ao
presencial em alguns perío-
dos. Isso dá maior acessibili-
dade aos casos. A criança fa-
la com o professor ou os edu-
cadores detectam uma mu-
dança de comportamento e
ficam alertas para acionar a
rede de proteção e descobrir
o que está acontecendo.

Levantamento de O GLO-
BO feito nos cem primeiros

dias letivos deste ano (de 8 de
fevereiro a 28 de junho), mos-
tra que 18 redes estaduais de
ensino ficaram 100% do tem-
po em ensino remoto. Duas
delas estiveram 11% do tem-
po abertas, cinco ficaram en-
tre 20% e 50% abertas e duas
(São Paulo e Santa Catarina)
abriram desde o começo do
ano e não voltaram ao remoto
em nenhum momento. 

Pouco antes da pandemia,
uma menina de 12 anos en-
tendeu que vinha sendo estu-
prada por seu pai nos últimos

dois anos a partir de uma pa-
lestra sobre o assunto. 

— A criança não percebia
que era vítima de abuso sexu-
al. Não sabia que aquilo que
acontecia com ela era estu-
pro. Só soube quando viu uma
profissional falando sobre is-
so na escola —diz Clayse Mo-
reira, coordenadora técnica
do Centro de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente no Rio de Janeiro. 

No dia da palestra, logo após
chegar em casa, a menina
apresentou muito medo de fi-

car sozinha com o pai. A mãe
percebeu algo estranho, e a cri-
ança contou que ela e a irmã,
de 10 anos, eram abusadas. 

—Esse caso só veio à tona
porque havia a escola. E vio-
lações como essa continuam
ocorrendo, mas ninguém es-
tá sabendo. A rede pública
precisa encontrar estratégias
para garantir a proteção dos
alunos —afirma Moreira.

No entanto, de acordo com
Denise Campos, coordena-
dora do Cedeca Rondônia e
autora do artigo “Exploração
sexual de crianças e adoles-
centes: reflexão sobre o papel
da escola”, a visão do atual co-
mando do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos
Humanos desestimula ativi-
dades como a que abriu os
olhos da criança de 12 anos. 

—A posição do ministério
éa de que não é para falar dis-
so, que é questão de família.
Mas na medida que a escola
não trabalha isso, acaba colo-
cando a criança em mais ris-
co ainda —afirma Campos.

RISCO NO AMBIENTE VIRTUAL
Na avaliação de Marta Volpi,
um professor conseguir
identificar e denunciar situa-
ções de violência por meio
das aulas remotas, levando
em consideração a desigual-
dade de acesso à internet, é
quase impossível. 

Pesquisa divulgada em mar-
ço pela União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) mostra
que o ensino remoto no Brasil
foi, majoritariamente, a com-
binação de aulas por What-
sApp com materiais impres-
sos, nos quais os professores
tinham pouco ou nenhum
contato com seus estudantes.

—Quando a pandemia aca-
bar e as pessoas voltarem às su-
as atividades normais, a gente
precisa de muita campanha
para reforçar a importância
das denúncias e a atenção nas
crianças e adolescentes que
podem ter vivido violações
nesse período —diz Volpi.

Os dados da ONDH mos-
tram ainda que o número de
violações no ambiente virtual
cresceu 80% durante a pan-
demia. E, das 1.277 denúncias
relacionadas à internet em
2021, 623 envolvem crimes
sexuais, e outras 382, exposi-
ção erótica de crianças.

Enquanto isso, as violações
em via pública caíram 45%, e
aquelas realizadas em institui-
ções de ensino, 63%. Conside-
rando apenas os casos de cri-
mes sexuais (estupro, abuso
sexual, exploração sexual,
abuso sexual psíquico e assé-
dio sexual), caíram de 89 entre
janeiro e março de 2020 para 7
nos últimos três meses do ano.
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País tem 282 denúncias ao dia de
violações a crianças e adolescentes
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MENORES SOB AMEAÇA

Editoria de Arte

Local da
violação Total

Casa da vítima
Ambiente virtual
Via pública
Instituições de ensino

22.510
426

1.004
443

19.479
613
540
69

17.648
621
463
71

16.169
522
478
84

17.960
503
485
130

20.750
774
544
160

114.516
3.459
3.514
957

Pai/Mãe
Padrasto/Madrasta
Professor

17.285
1.707
153
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1.546

50

12.977
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35
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1.306
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1.379
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9.268
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80% das violações 
no último ano e 
meio aconteceram 
na casa da vítima

Abusos no ambiente 
virtual cresceram 
80% desde antes 
da pandemia

65% dos suspeitos 
são os próprios pais 
ou padrastros das 
vítimas

Durante a pandemia, 
número de violações 
cujos suspeitos são 
professores chegou 
a cair 81%, no final 
de 2020

29.592

23.933 21.701 20.021
22.162

25.254
142.663
Foram 11 casos 
denunciados a 
cada hora

TIPOS DE
ABUSO

Maus tratos 11,43%Outros 61,2%

Agressão/Vias de fato 8,52%

Exposição de risco à saúde 7,75%

Lesão Corporal  4,12%

Estupro 2,99%

Importunação sexual psíquica 1,93%

Assédio sexual 1,43%

Cárcere privado 0,63%

Frequência das violações

68%
das violações ocorrem diariamente

32.436
é o total de violações

Início da violação

Em 2021

47.416 Denúncias

178.666 Violações

Uma denúncia 
pode ter mais de 
uma violação

Há mais
de um ano 

14.108

Há
um mês

9.229

Há mais de
seis meses

7.871

Há uma
semana

2.150

“Quando cruzamos dados
de outras fontes, como 
os registros de saúde,
vemos que o número de
violações cresceram na
pandemia, mas não
foram registradas” _
Iolete Ribeiro, ex-presidente do
Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente
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