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Veja quais são os elementos que podem beneficiar o professor   
 
O que vale mais a pena na hora de optar por um novo emprego: salário compensador ou uma 
vaga que crie possibilidades de crescimento profissional na área educacional? Se comparar os 
salários dos professores no Brasil com os demais países do mundo, estamos muito além de 
conquistar uma boa posição no ranking. Diante deste quadro, os especialistas ressaltam que o 
salário nunca deve ser deixado em segundo plano.  
 
Sonia Balzano, consultora do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), é uma 
das profissionais que defendem a procura por um salário atraente. Segundo a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o salário médio do docente do 
ensino fundamental em início de carreira no Brasil é o terceiro mais baixo do mundo, no 
universo de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento. O salário anual médio de um 
professor na Indonésia é US$ 1.624, no Peru US$ 4.752 e no Brasil, US$ 4.818, o equivalente 
a R$ 11 mil. A Argentina, por sua vez, paga US$ 9.857 por ano aos professores, cerca de R$ 
22 mil, exatamente o dobro. Por que há tanta diferença?  
 
“Na rede pública, quanto pior for o salário, mais profissionais ruins haverá no mercado porque 
os mais valorizados não vão se sujeitar a ganhar tão pouco. Como são concursados, as escolas 
não podem demitir estes professores e a qualidade pode cair. Entretanto, isso ocorre com 
menos freqüência na rede privada. Se o professor não é bom, a direção o substitui 
rapidamente”, diz Sonia. Em ambos os casos, vale a regra do bom senso para quem busca um 
bom salário ou uma ascensão na carreira. Além da valorização profissional, a vaga precisa 
oferecer um salário que seja compatível com o perfil daquele professor e sua formação, 
conhecimento e experiência.  
 
A consultora do Consed acredita que a promessa de crescimento profissional pode gerar 
acomodação por parte do educador. “A pessoa fica anos esperando por uma promoção que 
nem sabe quando virá. Por isso é que a remuneração é fundamental para um professor.” Como 
a profissão de docente é uma área que não oferece muita variedade de cargos, como ocorre 
com um administrador, por exemplo, é fundamental buscar uma vaga que ofereça incentivo 
profissional, mas também tenha uma remuneração razoável.  
 
Já para a consultora Patrícia Molino, sócia da Human Resources Advisory Services (HRAS), da 
consultoria KPMG, a remuneração de um profissional, seja ele qual for, deve ser composta por 
um salário fixo, variação e benefícios. “Todos esses itens devem ser ponderados na hora de 
avaliar o patamar financeiro”, diz. Sendo assim, ao fazer as contas o professor deve colocar na 
ponta do lápis benefícios como férias, 13º salário, plano de saúde, vale-refeição e vale-
alimentação (cesta básica). “Essa avaliação varia muito de acordo com cada perfil de 
professor. Se ele é um pai de família, por exemplo, um plano de saúde bom oferecido pela 
escola é fundamental. Se trata-se de uma jovem solteira, vale mais a pena optar por um 
salário maior, porém, que talvez traga benefícios limitados e básicos”, completa Patrícia.  
 
Porém, às vezes, os benefícios não vêm acrescidos ao holerite: são os chamados benefícios 
flexíveis. Sonia, do Consed, exemplifica que muitas escolas permitem que professores façam 
cursos internos, como informática, idiomas, pós-graduação ou workshops. “Esse tipo de 
investimento também vale muito.”  
 
Investimento voluntário 
 
Atualmente, há mais de 1,7 milhão de docentes em todo o Brasil, segundo um levantamento 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “O 
magistério, apesar de não ser uma das profissões mais bem remuneradas, ainda atrai muitos 
alunos que anseiam seguir a carreira de professor. Por isso é que as instituições precisam 
valorizar seus profissionais, porque a maioria faz o que gosta e se dedica àquilo”, afirma 
Sonia.  



 
Mas também vale o próprio investimento em si mesmo. “O professor que não se atualiza está 
fora do mercado. Se ele está em freqüente processo de crescimento e conhecimento, 
dificilmente será desvalorizado pelo mercado. Uma coisa puxa a outra: se o profissional traz 
bons resultados, conseqüentemente, ele será mais bem remunerado.” Segundo a consultora 
do Consed, achar que só porque possuem estabilidade no emprego em uma rede pública não é 
necessário se atualizar é um erro que muitos professores comentem. “Estabilidade não garante 
um bom salário a ninguém. Sucesso na carreira requer olho no futuro.”  
 
Isso é bem refletido na rede privada, onde é comum encontrar ótimos professores. Como não 
há estabilidade, eles se esforçam para estar cada vez mais antenados ao mercado de trabalho 
e investem em cursos e estudos extracurriculares. Se ele não mostrar resultados, facilmente 
pode ser substituído. “Acredito muito no ditado que diz que se alguém é um bom professor, ele 
pode se dar bem em tudo”, cita Sonia.  
 
Universidades 
 
Na área do ensino superior, principalmente o público, os salários também ficam aquém do que 
é considerado justo pelos especialistas. Palavras como política salarial, avaliações, promoções, 
penalidades ou incentivos são estranhas e não familiares para a maioria dos professores 
universitários brasileiros. Mesmo nas instituições particulares, onde acredita-se que há mais 
recursos para oferecer melhores condições, não há muito o que relatar. Não é à toa que 
muitos profissionais eventualmente têm atividades externas à universidade, seja apoiando o 
governo, instituições científicas ou simplesmente para melhorar o orçamento. “Todos esses 
problemas reafirmam a importância de se lutar por um salário justo e nunca deixar a 
remuneração em segundo plano”, aconselha Sonia.  
 
No ano passado, a consultora divulgou o Estudo dos Planos de Carreira e Remuneração do 
Magistério da Educação Básica dos Estados Brasileiros, no qual relata que um dos problemas 
que atrapalha o plano de carreira em escolas técnicas e universidades é a presença de 
especialistas sobre assuntos diversos dando aulas. “Em muitos Estados, eles são mais bem 
remunerados do que os professores.” Em seu relatório, a consultora do Consed também 
destaca que a valorização do professor deve estar vinculada ao aperfeiçoamento profissional 
continuado, ao estabelecimento de um piso salarial profissional, à progressão funcional 
baseada na titulação ou habilitação, aos períodos reservados a estudos incluídos na carga 
horária de trabalho, entre outros. “Os professores que buscam melhores remunerações 
precisam estar cientes de que é necessário deixar-se ser avaliado para que todo o contexto 
tenha qualidade.” 
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