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1 - Introdução 

É consensual na literatura econômica o impacto da educação no desenvolvimento de um 
país. A educação não somente eleva a produtividade da mão-de-obra, elevando os salários, 
como também reduz a desigualdade de renda e, até mesmo, contribui para a redução da 
violência.  

No cenário econômico e político brasileiro, a relevância da educação e de mudanças 
em seu sistema são cada vez mais proeminentes. Trabalhos pioneiros de Moura e Castro 
(1970) e Langoni (1974) mostram que o Brasil apresentava uma elevada taxa de retorno do 
investimento em educação nas décadas de sessenta e setenta. No ensino fundamental, por 
exemplo, esta taxa era superior a 20% ao ano. Em estudo recente, Barbosa Filho e Pessoa 
(2006), calculam a taxa interna de retorno (TIR) da educação no Brasil para o período de 
1981 a 2004.1 Os resultados mostram que o retorno da educação no país permanece 
extremamente elevado com uma TIR na ordem de 14% ao ano, o que indica que a educação 
ainda é um ativo escasso no país.2 

 O Brasil é um país relativamente pobre, o que se reflete em uma renda per capita e 
em um salário médio baixo. Somos um país com uma média de anos de estudo inferior a 
cinco anos de estudo por habitante e com uma educação de péssima qualidade.  

 O nosso sistema educacional, em geral, carece de qualidade, especialmente, quando 
se trata do ensino fundamental e médio. Em particular, o desempenho de alunos de escolas 
privadas é superior ao dos alunos da rede pública. Mas, a que se deve esta disparidade entre 
as redes público e privada? A explicação usual é a má remuneração dos professores da rede 
pública, frente aos rendimentos dos professores da rede privada. Ou seja, como os salários 
pagos nas redes públicas são inferiores, os professores das mesmas não têm estímulo e/ou 
condições para desempenhar um trabalho tão eficiente quanto os professores da rede 
privada. A conseqüência de tal disparidade seria a de que os alunos da rede pública de 
ensino recebem um ensino de pior qualidade. 

 Apesar de bastante atraente, esta explicação não é corroborada pelos fatos. Afonso, 
Barbosa Filho e Pessoa (2007) verificam empiricamente a validade deste argumento. Os 
autores concluem que os diferenciais entre os salários dos professores da rede pública e 
privada não favorecem o setor privado como tanto defendido em alguns debates. E mais, 
quando a contribuição para a aposentadoria e os benefícios de aposentadoria são levados 
em consideração, o professor da rede pública recebe um salário superior ao pago na rede 
privada de ensino. 

                                                 
1 Taxa interna de retorno é a taxa de juros que iguala o valor presente dos custos de um investimento com o 
valor presente de seus benefícios.  
2 O retorno da educação nos Estados Unidos da América é na ordem de 7% a.a., um investimento bastante 
atraente. 
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 Um outro aspecto que deve afetar a qualidade da educação são os incentivos 
contidos na carreira de professor da rede pública de ensino. Um sistema onde o profissional 
não é avaliado e/ou não recebe uma remuneração compatível com a qualidade do seu 
trabalho não contém os estímulos corretos para extrair o máximo de seus profissionais. 

 O presente artigo contribui para o debate sobre a educação no Brasil com três 
objetivos. O primeiro é analisar a evolução do salário e os incentivos do professor da rede 
pública do estado de São Paulo ao longo de sua carreira. Segundo, o trabalho busca 
identificar os aspectos que afetam o desempenho dos professores em sua situação 
funcional. Ou seja, fatores que afetam o desempenho e a presença/ausência dos professores 
nas instituições de ensino, fatores que influenciam a disponibilidade/falta de professores em 
sala de aula. Terceiro, o artigo analisa os custos relacionados com a folha de pagamentos e 
a gestão de pessoal da Secretaria de Educação de São Paulo (SESP). 

 Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 
apresenta a metodologia utilizada na análise dos dados da SESP. Uma visão geral do 
quadro de professores do estado do SP é apresentada na seção 3. A análise da remuneração 
dos professores e sua composição é apresentada na quarta seção. O estudo sobre o impacto 
dos inativos na folha de pagamento é realizado na seção 5. A sexta seção faz uma 
comparação entre a remuneração dos professores ativos do estado de São Paulo com a 
remuneração paga em outros países e a remuneração percebida por profissionais de outros 
setores no Brasil. Esta seção apresenta, ainda, uma comparação do nível de desigualdade 
salarial dentro e fora da rede estadual de ensino e uma comparação internacional das regras 
de aposentadoria. A seção 7 apresenta as conclusões finais. 

2 – Dados e Metodologia 

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos da folha de pagamentos de todos os 
professores da rede pública de São Paulo do mês de julho de 2007 fornecida pela Secretaria 
de Educação do estado. Os dados foram desagregados por sexo e situação funcional. O 
professor pode trabalhar em duas situações funcionais: professor efetivo e professor não 
efetivo. 

 Além dos vencimentos básicos, a remuneração de um professor é composta por 
vários outros itens (gratificações, vantagens temporais, etc.). Para uma análise mais 
detalhada da composição salarial, calculamos a média dos componentes dos rendimentos 
dos professores e analisamos seus pesos relativos ao longo da carreira de professor. 

 O artigo analisa o rendimento total dos professores e a evolução das diversas 
parcelas que compõe a remuneração total de um professor. Para tanto, além da divisão da 
amostra por sexo e situação funcional, dividimos a amostra em relação ao tempo de 
serviço3 de forma a observar a evolução da remuneração ao longo da vida produtiva do 
professor. Calculamos as médias de todos os diferentes itens da remuneração estudados por 
tempo de serviço, para os diferentes sexos, grupos de escolaridade e situações funcionais. 
Em seguida, realizamos uma decomposição para saber o peso relativo de cada componente 
na remuneração total. 

 

                                                 
3 Dividimos o tempo de serviço em até: 5, 10, 15, 20, 25, 30  e 35 anos de serviço ou mais. 
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3 – Características do Quadro dos Professores de São Paulo 

As mulheres são a grande maioria entre os professores da rede pública estadual. Com 
participação de 79,66% do total. A tabela 1 mostra as principais características dos 
professores que constam na folha de pagamentos do estado de São Paulo. 

Todos Homens Mulheres
Pessoal Total 242784 49499 193285
Participação 100% 20.4% 79.6%

Todos Homens Mulheres
118812 22565 96247
48.9% 45.6% 49.8%
123972 26934 97038
51.1% 54.4% 50.2%

Tabela 1: Distribuição dos Professores Por:
Sexo

Função

Efetivos

Não Efetivos
 

 Quanto à análise dos professores por situação funcional, podemos observar que 
metade do quadro de professores é constituída por professores efetivos e a outra por 
professores não efetivos. 

4 – Remuneração dos Professores 

Os seguintes componentes da remuneração dos professores são analisados: vencimentos 
(salário base), vantagens temporais, gratificações e outras vantagens. 

4.1 – Remuneração Total 

A análise da remuneração total mostra que os homens recebem um salário médio igual ao 
das mulheres. Entretanto, o salário médio dos homens por anos de carreira é sempre 
superior ao das mulheres. Esta aparente contradição: um salário médio igual, mas um 
salário superior para cada faixa de anos na carreira para os homens é fruto de um efeito 
composição. A maioria dos homens que faze parte do quadro de professores da rede 
estadual paulista está concentrada no início da carreira, onde o salário é mais baixo. Com o 
tempo, os homens reduzem a sua participação mais rapidamente do que as mulheres. Logo, 
a média masculina possui um maior impacto dos professores com salários no início da 
carreira, reduzindo a meda salarial deste grupo em relação a média feminina. 

Média 0-5 10-15 20-25 30-35 40-45
Todos 1461 1182 1730 2090 2459 2372

Homens 1464 1225 1792 2145 2540 2608
Mulheres 1460 1170 1723 2081 2398 2218

Média 0-5 10-15 20-25 30-35 40-45
Efetivos 1761 1576 1735 2198 2560 2435
Não Efetivos 1174 964 1716 1899 2212 1630

Tabela 2: Remuneração Média e ao Longo da Carreira 
Recebida pelas Professoras (R$ de 2007)

Total

Por Função
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 A tabela 2 mostra, ainda, que a remuneração média dos professores efetivos 
(R$1761) é 50% superior à remuneração média dos professores não efetivos (R$1164).  

4.2 – Composição Salarial 

A composição dos salários é a mesma entre homens e mulheres. A figura 1 mostra a 
evolução de cada um dos componentes ao longo do tempo. 

Figura 1: Decomposição dos Salários dos Professores
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 A importância relativa de cada um dos componentes da remuneração total de um 
professor varia ao longo da carreira. A figura 1 mostra a evolução do peso de cada um dos 
componentes ao longo dos 35 anos de tempo de serviço,4 representados no eixo horizontal. 
Os vencimentos e as gratificações perdem peso relativo ao longo da carreira, enquanto que 
as vantagens temporais ganham importância relativa, o que mostra ser a principal forma de 
evolução na carreira. As outras vantagens perdem participação relativa ao longo da carreira 
do professor. 

A figura 2 complementa os resultados da figura 1 e mostra graficamente a evolução 
de cada um dos componentes da remuneração de um professor em Reais. Mais uma vez, 
podemos observar que o principal componente na evolução dos rendimentos é o tempo de 
serviço, o que pode ser identificado no aumento nos vencimentos e, principalmente, nas 
vantagens temporais.  

Com exceção da categoria outros, todos os componentes aumentam o seu valor 
médio ao longo da carreira de professor. Entretanto, o componentes vantagens temporais é 
o que apresenta a evolução mais acentuada ao longo da carreira.  

Uma conclusão que podemos tirar destas análises é que o sistema educacional de 
São Paulo aparentemente não apresenta qualquer forma de meritocracia ao professor. O 

                                                 
4 Observamos que não existe diferença na composição salarial entre homens e mulheres. 



 5 

tempo de serviço do profissional é o principal fator responsável pela elevação dos 
rendimentos. 

Figura 2: Abertura dos Vencimentos de todos os Professores
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4.2.1 – Vencimentos, Vantagens Temporais e Gratificações. 

Um primeiro ponto que deve ser ressaltado é que não existe nenhuma diferenciação da 
estrutura da carreira entre homens e mulheres. Todos possuem uma participação média dos 
vencimentos de 45% da remuneração total (ver tabela 3). Esta participação inicia-se como 
44% do total e se reduz ao longo da carreira até atingir 39% da remuneração total.  

A análise da participação dos vencimentos na remuneração total por situação 
funcional mostra que os professores não efetivos não recebem vencimentos básicos. Desta 
forma, somente os professores efetivos são impactados pela sua variação ao longo do 
tempo. 

Média 0-5 10-15 20-25 30-35 40-45

Todos 45% 44% 47% 40% 42% 41%
Homens 45% 48% 36% 37% 42% 39%
Mulheres 45% 43% 48% 40% 42% 43%

Efetivos 52% 55% 54% 45% 40% 40%
Não Efetivos - - - - - -

Tabela 3: Participação dos Vencimentos na Remuneraç ão 
Total 

Total

Por Função

 

A tabela 4 apresenta o peso relativo das vantagens temporais na remuneração total. 
Novamente, não conseguimos identificar qualquer diferença na carreira entre homens e 
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mulheres. A diferença existente na média total é mais uma vez decorrente do efeito 
composição.5 

Média 0-5 10-15 20-25 30-35 40-45

Todos 6% 1% 10% 16% 18% 23%
Homens 4% 1% 6% 16% 19% 23%
Mulheres 6% 1% 10% 16% 18% 23%

Efetivos 9% 2% 13% 21% 23% 24%
Não Efetivos 1% 0% 2% 5% 5% 4%

Tabela 4: Participação das Vantagens Temporais na 
Remuneração Total 

Total

Por Função

 

A tabela 4 mostra ainda como as gratificações complementa o salário total dos 
professores de acordo com a situação funcional desempenhada. O impacto das gratificações 
é maior para aqueles professores na carreira de professor efetivo. Os professores não 
efetivos são menos impactados pelas gratificações temporais, pois não recebem 
vencimentos básicos que são os mais afetados pelas vantagens temporais, como ocorre com 
os professores efetivos. 

A tabela 5 mostra o peso relativo das gratificações na remuneração total. De forma 
semelhante aos outros componentes, não existe qualquer diferença entre homens e mulheres 
neste quesito. Outra característica sobre as gratificações é que sua importância relativa é 
estável ao longo do tempo de serviço, com uma pequena redução. Este fato mostra, mais 
uma vez, a importância das vantagens temporais ao longo da carreira que, além de 
ganharem importância relativa ao longo do tempo de serviço, reduzem o impacto das 
gratificações, que não crescem na mesma proporção. 

Média 0-5 10-15 20-25 30-35 40-45

Todos 21% 21% 21% 19% 18% 18%
Homens 22% 22% 21% 20% 18% 19%
Mulheres 21% 21% 21% 19% 18% 17%

Efetivos 22% 23% 22% 20% 18% 18%
Não Efetivos 19% 18% 20% 19% 18% 17%

Tabela 5: Participação das Gratificações na Remuner ação 
Total 

Total

Por Função

 

Podemos observar que os vencimentos perdem importância relativa ao longo da 
carreira para as vantagens temporais. As gratificações mantêm sua importância relativa, e 
representam cerca de 20% dos rendimentos dos professores. O principal componente da 
remuneração dos professores não efetivos é a categoria suplementos. Esta contém 
predominantemente a remuneração do professore que é uma função de suas horas 
trabalhadas, e mantém-se, relativamente estável. Para os professores não efetivos, as 

                                                 
5 Como a participação relativa dos homens entre os professores é maior no início da carreira, onde não existe 
gratificação por tempo de serviço, este grupo reduz a média das gratificações temporais. 
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vantagens temporais incidem basicamente sobre este componente, dado que não recebem os 
vencimentos básicos. Estes dois fatos podem ser facilmente observados nas figuras que 
seguem abaixo. A figura 3 mostra a evolução da participação de cada um dos componentes 
analisados para os professores efetivos e a figura 4 para os professores não efetivos. 

Na figura 3, é possível observar de forma mais clara o que foi reportado nas tabelas 
acima, pois podemos perceber a perda de peso relativo dos vencimentos na remuneração 
total para os professores efetivos ao longo da carreira. 

Figura 3: Decomposição dos Salários dos Professores  
Efeitvos
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Outro ponto de destaque é a evolução acelerada que as vantagens temporais 
recebem ao longo do tempo. Apesar de os vencimentos também aumentarem ao longo do 
tempo, estes perdem participação relativa para as vantagens temporais. A participação das 
vantagens temporais se reduz suavemente ao longo do tempo enquanto que as outras 
vantagens mantêm o seu peso relativo. 

A figura 4 mostra a decomposição dos rendimentos dos professores não efetivos; 
podemos notar uma diferença acentuada em relação às figuras 1 e 3. A participação de cada 
um dos componentes da remuneração dos professores é bastante estável: gratificações, 
vantagens temporais e (outros + suplementos). Diferentemente do que ocorre com os 
professores efetivos, a participação dos vencimentos no rendimento total não existe. 

Uma comparação entre as figuras 3 e 4 mostra a ausência de um sistema de mérito 
na carreira dos professores de São Paulo, isto é, o sistema de evolução salarial está centrado 
no tempo de serviço para os professores efetivos e, aparentemente, não existe para os 
professores não efetivos. 

Uma diferença é a presença marcante da gratificação por tempo de serviço na 
carreira dos professores efetivos e seu baixo impacto na carreira dos professores não 
efetivos. 
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De forma geral, a análise dos dados mostra que a remuneração dos professores 
aumenta com o tempo de serviço. Todos os componentes da remuneração total do professor 
variam ao longo do tempo e os aspectos mais importantes desta variação é a perda de peso 
relativo dos vencimentos básicos e o ganho de peso relativo das gratificações temporais 
como proporção da remuneração total para os professores efetivos e a falta de mudanças 
significativas na composição dos vencimentos para os professores não efetivos. 

Figura 4: Decomposição dos Salários dos Professores  Não Efeitvos
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4.2.2 - Horas Trabalhadas e Jornada de Trabalho 

Um aspecto importante quando se analisa a remuneração dos professores refere-se à 
jornada de trabalho dos mesmos. Os dados disponíveis na folha de pagamento dos 
professores do estado de São Paulo mostram que a jornada média de trabalho de um 
professor da rede pública é de 33 horas de trabalho por semana.  

 

Média 5 10 15 20 25 30 35
Todos 33 29 38 36 36 38 38 40

Homens 33 30 37 36 36 38 39 40
Mulheres 33 28 38 36 36 38 38 39

Média 5 10 15 20 25 30 35
Prof. Efetivo 39 39 40 37 38 40 40 41

Prof. Não Efetivo 23 18 32 33 32 34 34 36

Tabela 6: Horas Médias Trabalhadas e ao Longo da Ca rreira de Professor
Horas Médias

Situação Funcional

 

 

 Homens e mulheres trabalham em média 33 horas por semana. Pela tabela 6, 
observamos que o número de horas trabalhadas aumenta ao longo da carreira do professor. 
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Este comportamento é explicado, majoritariamente pelo aumento do número de horas 
trabalhadas dos professores não efetivos.  

Com relação à situação funcional de um professor, a tabela 6 indica que os 
professores efetivos possuem a maior jornada média semanal. Os professores efetivos 
trabalham em média 39 horas por semana, enquanto que os professores não efetivos têm 
uma jornada média de trabalho de 23 horas por semana.  

A jornada de trabalho se eleva ao longo dos anos trabalhados pelos professores, 
principalmente, para os professores não efetivos. A figura 5 ilustra o efeito de se controlar o 
número de horas trabalhadas e a comparação do salário dos professores efetivamente pagos 
com o que eles receberiam caso a jornada de trabalho fosse de 20 ou 40 horas para os 
professores efetivos. O salário recebido pelos professores efetivos caso a jornada de 
trabalho fosse de 20 horas semanais seria menor, uma vez que os mesmos possuem uma 
jornada média de 39 horas de trabalho. Uma ampliação da jornada de trabalho para 40 
horas de trabalho indica uma pequena elevação salarial dos professores. No entanto, o 
ponto mais relevante no gráfico acima é o fato de que o controle da jornada de trabalho 
pouco reduz a variação salarial na carreira. Esta redução pouco significativa mostra que na 
rede paulista, quase nada da elevação salarial dos professores pode ser explicada por um 
maior número de horas trabalhadas.  

Figura 5: Perfil dos diferentes salários
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A tabela 7 mostra como o controle das horas trabalhadas afeta o salário pago ao 
longo da carreira.  A jornada de 20 horas reduz em torno de 38% o salário médio pago. Por 
sua vez, a jornada de 40 horas aumenta em de 24% o salário médio do professor. 

Ao longo da carreira, verificamos uma redução na variação do salário quando 
controlamos a jornada de trabalho. Por exemplo, o salário pago varia de R$ 2.090, com 25 



 10 

Média 5 10 15 20 25 30 35
Salário Pago 1461 1182 1772 1730 1824 2090 2297 2459

Jornada de 20 horas 907 818 920 934 981 1110 1224 1267
Jornada de 40 horas 1814 1635 1839 1867 1962 2221 2447 2534

Remuneração Total em Reais (R$)
Tabela 7: Perfil Salarial ao Longo da Carreira de P rofessor

anos de trabalho, para R$ 2.297, com 30 anos (uma variação de 9,9%). Se controlarmos por 
horas, a variação fica na faixa de 10,3% para as jornadas de 20 e 40 horas de trabalho por 
semana, o que mostra que a elevação salarial entre 25 e 30 anos de carreira não decorre da 
variação do número de horas trabalhadas. 

5 – Inativos 

Um dos atrativos da carreira de um professor no Brasil é que o tempo de serviço necessário 
para a requisição de aposentadoria é de cinco anos e menos do que o tempo necessário nas 
demais profissões da economia (30 para mulher e 35 para homem). Um atrativo da carreira 
de servidor público no Brasil é a aposentadoria integral. A carreira de professor da rede 
pública de ensino contém estes dois estímulos.  

Os professores inativos da rede pública de ensino do estado de São Paulo 
representam 31% do total da folha de pagamentos dos professores. Ou seja, de cada 100 
professores pagos pela Secretaria de Educação, 31 são inativos, enquanto que os outros 69 
estão na ativa. Esta relação de professores ativos por professores inativos ( 2 por 1), quando 
comparados com outros estados, não chega a ser desesperadora.6 Entretanto, deveria 
representar uma grande preocupação em políticas públicas, pois mostra que o estado paga 
100 professores e só utiliza os recursos de 69 deles. A fotografia é ainda pior do que parece 
pois o gasto com os professores inativos é 35% do gasto total, embora estes representem 
apenas 30,6% da folha de pagamentos. Isto ocorre porque o valor médio das aposentadorias 
(R$ 1.787) é 28,5% superior ao salário médio dos ativos (R$1.461). 

A conjunção de dois fatores, a evolução salarial baseada no tempo de serviço e a 
aposentadoria com idade baixa, é a principal responsável por estas distorções no sistema de 
remunerações e de carreira dos professores na economia do estado. 

A baixa evolução salarial faz com que a remuneração média recebida pelo 
aposentado seja maior do que a remuneração média do pessoal da ativa, pois os 
aposentados já incorporam em seus salários uma série de benefícios obtidos no tempo de 
serviço na rede de ensino. Entretanto, os professores jovens por mais competentes que 
sejam, só terão seus benefícios majorados com o tempo de serviço. Para fechar este ciclo 
vicioso, os inativos possuem equiparação com o pessoal da ativa, o que impede mudanças 
que desloquem parte do elevado gasto com inativos para o pessoal da ativa. 

A tabela 8 mostra os dados básicos para uma comparação entre ativos e inativos da 
folha de pagamentos de São Paulo. A idade média de entrada no pedido de aposentadoria é 
de 52 anos, o professor do estado de São Paulo possui um tempo médio de contribuição de 
21 anos e fica aposentado por um período de pelo menos 23 anos.7 Ou seja, o sistema 
previdenciário dos professores da rede pública de São Paulo é extremamente generoso, o 

                                                 
6 NO estado do Rio Grande do Sul existem 45 professores aposentados para cada 55 professores na ativa. 
7 Neste caso, estamos utilizando expectativa de vida do brasileiro médio não condicional à idade de 
aposentadoria. 
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que permite um período de aposentadoria maior do que o de atividade com proventos que 
possuem paridade com o pessoal da ativa. Desta forma, constatamos que o sistema de 
aposentadoria de São Paulo detém os professores por pouco tempo na ativa e fornece 
elevado benefícios na aposentadoria. 

6 – Comparações 

Nesta seção vamos analisar a capacidade de seleção e manutenção dos professores no 
sistema público de educação de São Paulo. Para tanto, analisamos se o professor da rede 
pública paulista de ensino recebe salário compatível com a sua situação funcional em 
relação ao mercado de trabalho doméstico. E, também, comparamos o salário recebido pelo 
professor do estado com os salários pagos aos professores em outros países. Por fim, 
comparamos o sistema de previdência dos professores do estado de São Paulo com as 
regras vigentes em outros países. 

6.1 – Ativos 

A figura 6 mostra uma comparação entre o salário anual pago aos professores de diversos 
países do mundo como razão do PIB per capita e a mesma medida para os salários pagos 
aos professores do estado de São Paulo em razão do PIB brasileiro e do PIB estadual. 

O salário pago ao professor de São Paulo é 2,1 vezes o PIB per capita do Brasil e, 
1,8 vezes o PIB de São Paulo. O salário relativo do professor do estado não é inferior ao 
salário pago em outros países do mundo, onde a educação é valorizada. Por esta ótica, 
podemos afirmar que o problema do baixo salário pago no Brasil, em termos absolutos, não 
é uma exclusividade dos professores, mas um problema do Brasil, que é um país 
relativamente pobre. O salário pago ao professor do estado, quando comparado com o pago 
em outros países, ocupa uma posição acima da média. 

A figura 6 mostra que, quando comparado ao salário pago em outros países, o 
salário recebido pelos professores de São Paulo não é baixo. Entretanto, esta não é a única 
forma de comparar se os salários dos professores são ou não atrativos para que profissionais 
ingressem na carreira do magistério público. Para analisar esta questão, comparamos os 
salários pagos aos professores da rede pública gaúcha com os salários de profissionais com 
formação em matemática, pedagogia, letras, história, geografia, física e química no início 
da carreira e com 15 anos de experiência.  

Com base nos resultados reportados na tabela 9, podemos perceber que o salário 
anual pago aos professores da rede pública de ensino são competitivos com os pagos aos 
profissionais com formação parecida que atuam em outras áreas. Tal fato indica que o 
salário pago aos professores não desestimula a entrada de professores na rede pública. 

Pessoal Percentual Pagamento Médio Custo Total
Ativo 242.784 69,44% 1.461 354.708.637
Inativo 106.860 30,56% 1.787 190.916.076

Idade Média de Aposentadoria
Tempo de Contribuição
Pagamento Médio

21
1.787

Tabela 8: Ativos e Inativos: Pessoal e Gastos em SP

Dados sobre os Inativos
Anos

52
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Mesmo profissionais formados em química e física apresentam rendimentos próximos aos 
pagos aos professores da rede pública.  

Figura 6: Razão entre o Salário Médio dos professor es com mais de 15 anos de Experiência no 
Ensino Médio em Relação ao PIB per Capita
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15.368,82
18.993,07
26.493,35

Matemática
Pedagogia
Letras
História
Geografia
Física
Química
Ciências contábeis 13.269,14 22.728,92

13.559,00 23.225,62
13.806,23 23.648,84

9.389,95 16.084,10
9.277,70 15.891,87

10.385,38 17.789,35
10.818,13 18.530,44

Salário Pago para profissinal entre que cursou
Salário Inicial 35 e 39 anos 

11.690,55 20.024,99

Salário Médio
Salário com mais de 15 anos de experiência

Tabela 9: Comparação Salarial ( em R$ de 2007)
Salário Pago aos Professores da Rede Pública de SP

Salário Inicial

 

 

 Um outro ponto que pode ser observado na tabela 9 é o maior aumento, em termos 
percentuais, dos salários pagos no mercado após 15 anos de experiência quando 
comparados com os salários da rede pública de ensino. Este fato é decorrente da atuação 
dos sindicatos que funcionam como compressores de salários, o que reduz a diferença entre 
os maiores salários pagos e os mais baixos.  
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Faixa Etária Gini Theil Gini Theil
Amostra 0.456 0.368 0.240 0.113

20-25 0.355 0.212 0.396 0.261
26-30 0.388 0.246 0.302 0.169
31-35 0.398 0.271 0.248 0.122
36-45 0.418 0.300 0.197 0.080
46-55 0.475 0.395 0.194 0.073

mais de 56 0.452 0.352 0.204 0.077
Aposentados - - 0.125 0.029

Tabela 10: Compressão Salarial e Incentivos
PNAD SP 2006 SP

 

 

 A tabela 10 mostra a diferença nos índices de desigualdade salarial observados no 
mercado de trabalho de uma amostra da PNAD do ano de 2006 contendo pessoas que 
possuem pelo menos ensino superior em São Paulo e a desigualdade dos salários da rede 
pública de São Paulo. A desigualdade salarial é maior no mercado de trabalho e cresce ao 
longo do tempo. Para os professores da rede pública de ensino a desigualdade salarial 
reduz-se ao longo do tempo. O crescimento da desigualdade ao longo do tempo é um sinal 
de que o mercado de trabalho consegue distinguir os profissionais com mais eficiência e, 
por isso, remunera mais aos melhores profissionais ao longo do tempo. A redução da 
desigualdade ao longo do tempo de serviço dos professores mostra a falta de incentivos da 
carreira que não é capaz de premiar os melhores profissionais, como ocorre no mercado de 
trabalho. 

A baixa desigualdade observada dentro da rede de ensino mostra a falta 
instrumentos para distinguir os melhores profissionais e premiar estes por seu melhor 
desempenho. Como a principal forma de aumento salarial ao longo da carreira é o tempo de 
serviço, este resultado era previsível, o que indica a total falta de incentivos do sistema para 
os professores. 

6.2 – Inativos 

Na tabela 11, realizamos uma comparação entre as regras de aposentadoria para os 
professores vigentes em diversos países do mundo com o sistema vigente no Brasil. 

As regras de aposentadorias em São Paulo (e no Brasil) são extremamente 
generosas com os professores. Em todos os países (descritos na tabela 11) existe a 
exigência de uma idade mínima para aposentadoria integral. A idade mínima requerida é de 
60 anos no Reino Unido e na Bélgica. Na França, além da idade mínima de 60 anos, é 
necessário que se tenha contribuído por pelo menos 40 anos. 

O único país que apresenta uma idade média de aposentadoria tão baixa como a 
brasileira é a Coréia que, em determinado período, permitiu a aposentadoria com regras 
bem generosas. Entretanto, os professores deste país não recebem aposentadoria integral e 
precisam contribuir por pelo menos 20 anos. 
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Idade Mínima para obter 
aposentadoria Integral

Idade mínima para obter 
aposentadoria

Idade média de 
aposentadoria

Pode trabalhar na 
escola pública depois de 

aposentado

Austrália 65 55 55 sim

Bélgica 60 58 58 sim

Chile M: 65; F:60 - - sim

França
60 + 40 anos de 

contribuição
15 anos de serviço F: 56; M: 61 sim, até os 65

Grécia
65 ( com 35 anos de 

experiência) ou 37 anos 
de experiência

60 + 30 anos de 
experiência

60 não

Israel
M:65; F: 60 (com 35 
anos de experiência)

40 + pelo menos 10 
anos de contribuição

54
sim, até 30% da carga 

horária

Itália
60 + 40 anos de 

contribuição
60 + 20 anos de 

contribuição
61 sim

Coréia 62 20 anos de serviço F: 47; M:53 não

Holanda 65 61 61 sim

Noruega 67 62 - sim, até os 70

Espanha 65 60 - não

Reino Unido 60 55 - sim

São Paulo - - 52

Tabela 11: Comparação entre as Regras para Aposentadoria

 

7 - Conclusão 

O presente artigo ateve como objetivo analisar a evolução do salário e incentivos existentes 
na carreira de professor da rede pública do estado de São Paulo. 

A primeira conclusão deste trabalho é a de que a estrutura da carreira dos 
professores não incentiva o seu desempenho. A principal forma de progressão na carreira 
de professor é o tempo de serviço e não seu desempenho. Como não existe relação entre 
desempenho do professor e experiência, não há um sistema de incentivos que permita a 
melhora da qualidade e produtividade do professor. Ou seja, a carreira de professor do 
estado de São Paulo não incentiva o desempenho do mesmo pois sua remuneração depende 
somente do seu tempo de serviço e não da sua atuação em sala de aula. 

 Uma segunda conclusão deste trabalho é a de que a seleção de professores apresenta 
problemas em algumas áreas de ensino. O salário pago relativo ao PIB per capita do país 
mostra que o salário pago no estado não é baixo em comparação com outros países. No que 
tange a comparação do salário de professor com outras profissões, percebemos que o 
salário de professor é superior ao salário pago aos profissionais com formação em 
pedagogia, letras, geografia e história. Profissionais formados em matemática recebem um 
salário similar ao de professor. Os profissionais de química e física recebem salários 
superiores ao salário pago para os professores da rede pública, o que torna o salário de 
professor não atrativo para estes profissionais e gera, possivelmente, carência de 
profissionais capacitados nestas áreas (problema da isonomia). Portanto, a estrutura salarial 
da carreira de professor afeta a disponibilidade/falta de professores em sala de aula. 
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 A terceira conclusão é a de que a aposentadoria onera bastante a folha de 
pagamentos dos professores do estado de São Paulo. A Secretaria de Educação de São 
Paulo enfrenta uma situação na qual o gasto com os inativos é elevado (a fração de inativos 
na folha de pagamento é de 30,6% em relação ao total de professores e o gasto com os 
mesmos é de 35% da folha). Os professores contribuem em média 21 anos e a idade média 
de aposentadoria no estado é inferior aos 52 anos, o que indica que os professores possuem 
uma expectativa de vida condicional superior aos 75 anos. Ou seja, o professor recebe o 
benefício mais tempo do que contribui para recebê-lo. A solução deste elevado gasto com 
inativos, mesmo na existência de reformas, é de longuíssimo prazo devido à elevada 
expectativa de vida dos inativos.8 O estado parece ter adotado uma solução paliativa através 
da elevação do número de professores não concursados, os professores não efetivos. Esta 
medida ajudou a reduzir a proporção de professores efetivos no quadro de professores do 
estado para somente 48,9% enquanto no Rio Grande do Sul os professores efetivos 
representam 82% do quadro de professores. Isto representa uma economia futura com 
benefícios previdenciários elevada e uma redução do peso dos inativos na folha de 
pagamentos. Esta solução pode ser positiva caso a qualidade dos professores efetivos e não 
efetivos seja similar. 

Por último, concluímos que há pouco espaço para uma gestão eficiente no atual 
sistema educacional de São Paulo. A progressão salarial por tempo de serviço, e não por 
desempenho, reduz os incentivos ao trabalho e extrai do gestor um importante instrumento 
de avaliação. A isonomia salarial não permite a contratação de professores onde o sistema 
está carente, o que leva à falta de professores nas instituições de ensino.9 A ausência de 
punição para as faltas dos professores retira outro importante instrumento para a gestão no 
sistema educacional e estimula a falta dos professores em sala de aula. Por último, o 
elevado número de inativos onera a folha, retira espaço para investimentos e reduz a 
possibilidade de uma mudança/melhora na estrutura da carreira de professor. 

                                                 
8 Sem a quebra de contratos ou de benefícios adquiridos. 
9 Devido à isonomia, professores com formações distintas e mercados de trabalho completamente diferentes 
recebem os mesmo salários na rede pública. Como conseqüência, professores formados em áreas com grande 
demanda no mercado de trabalho recebem melhores ofertas de trabalho fora das salas de aula. A solução para 
este problema seria o fim da isonomia salarial pagando mais para professores de matéria onde esta mão-de-
obra é escassa. 


