
Salários nas escolas de SP variam até 624% 
Antonio Góis 
 
Em alguns colégios privados da cidade, vencimentos no ensino fundamental superam o de 
professores de universidades 
 
Segundo o sindicato de docentes, autor do levantamento, diferença tem relação direta com o 
público atendido  
 
Os salários de professores da rede privada de São Paulo variam mais de 600% por escola, de 
acordo com um ranking feito pelo Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo) na 
educação básica e superior privada paulistana. O levantamento mostra também que há casos 
de professores de 5ª a 8ª série ganhando mais do que seus colegas em universidades. 
 
Segundo o Sinpro, na educação infantil e de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, os maiores 
salários são pagos pelo colégio Porto Seguro (Morumbi, zona sul), com R$ 4.151 por turno de 
22 a 25 horas semanais. 
 
Esse é um valor 624% superior aos R$ 573 recebidos pelos professores de educação infantil da 
Escola Floresta Encantada (Santana, zona norte) ou 548% maior do que os R$ 640 pagos aos 
mestres de cinco escolas (Rumo Certo, Meta Educacional, Nossa Senhora das Graças, Sena 
Miranda e Gonçalves Gallo). 
 
A partir da 5ª série, os salários são calculados por hora-aula. Tanto de 5ª a 8ª quanto no 
ensino médio, os maiores são pagos pelo Colégio Santa Clara (Vila Madalena, zona oeste), com 
R$ 42,41. Os piores de 5ª a 8ª estão nas escolas 10 de Maio (Jardim São Bernardo, zona sul) 
e Grajaú (Grajaú, zona sul): R$ 7,57 por hora/aula. No ensino médio, o menor, segundo o 
Sinpro, é o dos professores do Cidade Canção (Parque das Árvores, zona sul): R$ 8,43. 
 
O salário pago no colégio Santa Clara, de acordo com o sindicato, chega a ser mais do que o 
dobro do pago em instituições de ensino superior, como a Unisa (R$ 18,89 por hora/aula), a 
Faculdade Ítalo Brasileira (R$ 18,77), a Unib (R$ 15,68) e a Unip (R$ 13,38). 
 
Clientela 
Na avaliação do presidente do Sinpro, Luiz Antonio Barbagli, a variação de mais de 600% nos 
salários tem relação direta com o público atendido. 
 
"Há muita variação entre as escolas particulares de São Paulo. Aquelas que atendem a um 
público de mais alta renda têm mais condições de cobrar uma mensalidade maior e, por 
conseqüência, pagar salários melhores para atrair bons profissionais. Há escolas situadas em 
bairros mais pobres, no entanto, que cobram mensalidades menores e pagam salários muito 
mais baixos", diz ele. 
 
O mesmo argumento é usado por Barbagli para explicar por que algumas escolas de nível 
fundamental pagam salários maiores do que universidades. 
"As escolas de elite atendem a uma clientela de alto poder aquisitivo, que tendem a entrar em 
universidades públicas. Muitas instituições privadas, no entanto, trabalham com um público 
diferente. De olho nos alunos de menor renda, cobram mensalidades muito mais baixas. Para 
justificar isso, pagam pouco ao professor e, às vezes, colocam mais de 100 alunos em sala de 
aula." 
 

 
Leia mais 
 
Escolas que pagam mais têm melhor rendimento no Enem 
 
Médias no exame entre as dez escolas de salário mais alto variam de 68 a 58 pontos numa 
escala que vai de 0 a 100 
 
Diretora de colégio que lidera ranking diz que a alta remuneração na 4ª série permite que a 
estabilidade do corpo docente seja maior  



 
As escolas que pagam os salários maiores aos professores no ensino médio têm, em 
comparação com as de pior remuneração, desempenho melhor no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), teste feito pelo MEC e que permite a comparação das notas entre colégios. 
 
As médias no Enem entre as dez escolas de melhor salário variam de 68 (Santa Cruz) a 58 
pontos (Rainha da Paz) numa escala de 0 a 100. Entre as dez com piores salários e avaliadas 
no exame, a variação é de 47 (Cidade Canção) a 56 pontos (Novo Alicerce). 
Da mesma maneira que há uma discrepância grande nos salários, o Enem mostra também 
uma variação grande nas médias da rede privada. Em sua maioria, no entanto, o resultado é 
apenas mediano. 
 
Das 412 escolas privadas avaliadas na capital, apenas 9% tiveram nota superior a 60. Outras 
29% chegaram a ter desempenho inferior a 50. A maioria (62%) das notas concentra-se entre 
50 e 60. 
 
Escolas 
O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, José 
Augusto Mattos Lourenço, diz que os dados divulgados pelo Sinpro (Sindicato dos Professores 
de São Paulo) são confiáveis e refletem a grande heterogeneidade do setor privado. 
 
"Nas escolas de elite, os professores têm muito tempo de casa e conseguiram acumular 
melhorias no salário", afirma Lourenço. 
 
Segundo ele, muitos colégios têm também preferência por profissionais com titulação de 
mestre ou doutor. 
 
"Nas escolas menores, principalmente as que atuam na periferia, a realidade é outra e elas 
não têm condições de pagar mais que o piso porque não podem elevar demais suas 
mensalidades", ressalta o presidente do sindicato. 
 
Na avaliação de Mariana Battaglia, diretora-geral do colégio Visconde de Porto Seguro, o fato 
de pagar salários bem acima da média do mercado -a escola lidera o ranking de maiores 
rendimentos do sindicato até a quarta série- permite à instituição selecionar seus profissionais 
com mais critério. 
 
As mensalidades do Porto Seguro variam de R$ 1.015 na educação infantil a R$ 1.305 no 
ensino médio. 
 
Outras vantagens da alta remuneração em comparação com as demais escolas, de acordo com 
a diretora, são garantir uma maior estabilidade ao corpo docente e também mais tempo para 
que possa se dedicar exclusivamente à escola. 
 
"A rotatividade profissional no colégio é muito baixa, o que dá estabilidade à proposta 
pedagógica. A boa remuneração permite também que a maioria do nosso corpo docente tenha 
horário de trabalho ampliado no colégio, o que estreita os vínculos, confere mais qualidade ao 
planejamento e favorece o trabalho em equipe." 
 
Mariana Battaglia ressalta ainda que um salário mais elevado "facilita o aprimoramento cultural 
e profissional por meio de livros, congressos, viagens, teatro e outros eventos culturais que 
exigem investimento financeiro". 
 
No outro extremo, na escola Rumo Certo um dos menores salários de 1ª à 4ª série-, a diretora 
Eliane Alves confirmou que paga o piso salarial aos professores. Ela afirma, no entanto, que o 
piso é maior do que os R$ 640 em vigor durante o ano letivo de 2006. 
"Hoje esse valor é um pouco maior que R$ 650", disse ela à Folha por telefone. 
 
A direção do colégio Cidade Canção -na lista dos menores salários de 5ª à 8ª séries e no 
ensino médio- informou, por e-mail, que os valores que estão no ranking do Sinpro "não 
correspondem aos praticados pela instituição". 
 



De acordo com o colégio, o valor que é pago para o professor no ensino fundamental é de R$ 
8,43 por hora de aula de 5ª à 8ª série (no ranking do sindicato, consta R$ 8,12) e de R$ 9,69 
no ensino médio (no ranking ele é de R$ 8,43). 
 

 
Leia mais 
 
Escola com maior nota paga até R$ 4.000 
 
Professores do Instituto Dom Barreto -escola que teve o melhor aproveitamento no exame do 
Enem-, em Teresina, recebem salário de até R$ 4.000. "O salário depende da carga horária. 
No ensino médio temos casos de professores que recebem R$ 4.000", disse a diretora do 
instituto, Maria Stela Rangel da Silva. 
 
A diretora afirmou que a média salarial gira em torno de R$ 2.500. A diretora aponta também 
que o instituto contribui na especialização do corpo docente. O colégio tem cerca de 300 
professores e aproximadamente 2.500 alunos. (JOSÉ EDUARDO RONDON) 
 

 
Leia mais 
 
Ranking foi elaborado por sindicato 
 
O ranking de salários do Sinpro é elaborado com base em dados fornecidos pelas escolas ou 
professores e está no site www.sinprosp.org.br/ranking.asp), que é atualizado periodicamente. 
Até a 4ª série do ensino fundamental, os salários são calculados com base em uma jornada de 
22 a 25 horas semanais, sem os benefícios.  
 
A partir da 5ª série, a comparação é por hora/aula, sem benefícios. No ensino superior, o 
salário é o mínimo pago por hora/aula. Nem todas as escolas constam do ranking por recusa 
em divulgar dados ou por falta de informação no sindicato. 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 mar 2007. Cotidiano, p. C1 e C4. 
 


