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Em janeiro, o governo federal
anunciou um reajuste de 22%
no piso nacional dos professo-
res, elevando o salário-base da
categoria de R$ 1.187 para R$
1.450 mensais.

O reajuste é calculado pelo
governo federal, mas são os
Estados e municípios que ar-
cam com os gastos e, frequen-
temente, governadores e pre-
feitos se queixam que não têm
como cumprir o valor mínimo

estipulado. Hoje, 15 Estados
não cumprem o piso nacional
dos professores.

A lei que criou o piso estabe-
leceu que os reajustes ocorre-
rão sempre em janeiro. O au-
mento deve ser no mesmo por-
centual de atualização do va-
lor do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
(Fundeb).

Mapa genético
de bebês é
acelerado
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Salário pago em São
Paulo afasta docentes

Leia. Cartão de confirmação do
Enem começa a ser enviado dia 10
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O veneno de uma das cobras
mais letais, a mamba-negra, está
sendo usado no desenvolvimen-
to de um analgésico tão podero-
so quanto a morfina, mas sem os
efeitos colaterais associados ao
opioide. A conclusão faz parte de
estudo publicado hoje na Natu-
re. Pesquisadores do Instituto
de Farmacologia Molecular e Ce-
lular do Centro Nacional de Pes-
quisa Científica da França conse-

guiram isolar um componente
do veneno – nomeado “mambal-
gina” – capaz de eliminar a dor
em camundongos.

A eficácia da substância foi ava-
liada em testes de laboratório
em que uma fonte de calor se
aproximava do rabo e da pata
dos roedores. Aqueles sob efeito
da mambalgina não reagiram
com sinais de dor ao estímulo.

A mambalgina anestesiou os
canais de íon sensíveis ao ácido,
um dos que participam do pro-
cesso de transmissão da dor. Es-
ses canais são ativados sempre
que há uma baixa de pH no orga-
nismo, que pode ser provocada
por uma inflamação dolorosa.

A substância não provocou dis-

funçãomotora, apatia, convul-
são nem desconforto respira-
tório. E não levou à tolerân-
cia, processo em que é preciso
aumentar a dose para se atin-
gir o mesmo resultado.

O Instituto Butantã con-
duz duas pesquisas semelhan-
tes com a cascavel. “Essas pes-
quisas ajudam a entender os
mecanismos da dor”, diz a pes-
quisadora Yara Cury, diretora
do Laboratório Especial de
Dor e Sinalização. Ela esclare-
ce que o veneno não será ne-
cessariamente a matéria-pri-
ma de um remédio, mas pode
servir de modelo para molécu-
las que se tornarão analgési-
cos. / MARIANA LENHARO

Veneno da mamba-negra tem
analgésico melhor que morfina
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Para evitar que recém-nascidos
morram de doenças genéticas
antes que elas possam ser diag-
nosticadas, cientistas descobri-
ram um modo de decodificar o
DNA de bebês em um período de
dias em vez de semanas, aproxi-
mando o mapeamento genético
de uma operação de rotina.

O Children’s Mercy Hospital
em Kansas City, nos EUA, pre-
tende começar o mapeamento
de rotina em sua UTI neonatal
até o fim do ano, enquanto as pes-
quisas continuam. O experimen-
to feito no hospital americano
foi descrito na revista Science
Translational Medicine. / AP

Professor do ensino fundamental no
País é um dos mais mal pagos do mundo

Docentes baianos
pedem reajuste
do piso salarial

Professores da rede estadual de
ensino protestaram ontem de
manhã em Salvador, na Praça da
Piedade. Eles usaram bananas
para compará-las ao piso salarial

da categoria na Bahia, que não foi
negociado mesmo após uma
greve que durou 115 dias, entre
abril e agosto. Houve também
protestos da categoria em todo o

Estado durante o dia de ontem. Os
professores reivindicam reajuste
salarial linear de 22,22% para to-
da a categoria, para que se enqua-
dre no novo piso nacional.

O paleontólogo Paul Sereno, da Universidade de Chicago, publicou
ontem na revista ZooKeys sua descoberta: uma nova espécie de
dinossauro da família dos heterodontossauros, menor que um gato.
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Professores brasileiros em es-
colas de ensino fundamental
têm um dos piores salários de
sua categoria em todo o mun-
do e recebem uma renda abai-
xo do Produto Interno Bruto
(PIB) per capita nacional. É o
que mostram levantamentos
realizados por economistas,
por agências da ONU, Banco
Mundial e Organização para a
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

Prestes a comemorar o Dia In-
ternacional do Professor, ama-
nhã, a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) lançou
um alerta, apontando que a pro-
fissão em vários países emergen-
tes está sob “forte ameaça” dian-
te dos salários baixos.

Num estudo realizado pelo
banco UBS em 2011, economis-
tas constataram que um profes-
sor do ensino fundamental em
São Paulo ganha, em média, US$
10,6 mil por ano. O valor é ape-
nas 10% do que ganha um profes-
sor nesta mesma fase na Suíça,
onde o salário médio dessa cate-
goria em Zurique seria de US$
104,6 mil por ano (mais informa-
ções nesta página).

Numa lista de 73 cidades, ape-
nas17registraramsaláriosinferio-
resaosdeSãoPaulo,entreelasNai-
robi, Lima, Mumbai e Cairo. Em
praticamentetodaaEuropa,Esta-
dos UnidoseJapão, os salários são
pelo menos cinco vezes superio-
res ao de um professor do ensino
fundamental em São Paulo.

Guy Ryder, o novo diretor-ge-
ral da OIT, emitiu um comunica-
do ontem no qual apela para que
governos adotem estratégias pa-
ra motivar pessoas a se torna-
rem professores. Sua avaliação é
de que, com salários baixos, a
profissão não atrai gente qualifi-
cada. O resultado é a manuten-
ção de sistemas de educação de
baixo nível. “Muitos não conside-
ram dar aulas como uma profis-
são com atrativos”, disse. Para
Ryder, a educação deve ser vista

por governos como “um dos pila-
res do crescimento econômico”.

Outroestudo–lideradopelapró-
pria OIT e pela Unesco (órgão da
ONUparaeducação,ciênciaecultu-
ra) e realizado com base em dados
do final da década passada – reve-
lou que professores que começam
a carreira no Brasil têm salários
bem abaixo de uma lista de 38 paí-
ses, da qual apenas Peru e Indoné-
sia pagam menos. O salário anual
médio de um professor em início
de carreira no País chegava a ape-
nasUS$4,8 mil. Na Alemanha, esse
valor era de US$ 30 mil por ano.

Em um terceiro levantamen-
to, a OCDE apontou que salários

de 2009 no grupo de países ricos
tinham uma média de US$ 39 mil
por ano no caso de professores
do ensino fundamental com 15
anos de experiência. O Brasil foi
um dos poucos a não fornecer os
dados para o estudo da OCDE.

Médio. Numa comparação com
a renda média nacional, os salá-
riosdosprofessoresdoensinofun-
damental também estão abaixo
damédiadoPaís.Deacordocomo
Banco Mundial, o PIB per capita
nacional chegou em 2011 a US$
11,6 mil por ano. O valor é US$ 1
mil a mais que a renda de um pro-
fessor, segundo os dados do UBS.

Já a OCDE alerta que professo-
resdoensinofundamentalempaí-
ses desenvolvidos recebem por
anoumarenda17%superioraosa-
lário médio de seus países, como
forma de incentivar a profissão.

Na Coreia do Sul, os salários
médios de professores são 121%
superiores à média nacional. O
Fórum Econômico Mundial
apontou recentemente a Coreia
como uma das economias mais
dinâmicas do mundo e atribuiu a
valorização da educação como
um dos fatores que transforma-
ram uma sociedade rural em
uma das mais inovadoras no sé-
culo 21.

estadão.com.br

Pequeno dinossauro herbívoro

Davi Lira

O valor do salário do professor
em São Paulo – cerca de R$ 1.780
por mês – apontado no estudo,
torna a profissão “pouco atrati-
va”. É a posição do professor de
Educação da Universidade de
São Paulo (USP) José Marcelino

Rezende, especialista em finan-
ciamento público.

Segundo ele, os melhores alu-
nos dos cursos de formação de
docentes preferem se submeter
a concursos públicos em outras
áreas que encarar a rede de ensi-
no ao final da graduação. “E é evi-
dente que essa cadeia afeta a qua-

lidade da educação básica”, diz.
Rezende também cita que,

com a educação a distância ofere-
cendo mais de 1 milhão de vagas,
o salário poderia cair ainda mais,
com mais profissionais no mer-
cado.

Esse quadro de pouca atrativi-
dade também é reconhecido pe-
la Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
(CNTE). “Esses dados só confir-
mam o que nós temos colocado
nesses últimos anos”, afirma o
presidente da CNTE Roberto

Franklin de Leão.
Para ele, o salário médio dos

professores deveria ser igual ao
rendimento recebido pelos servi-
dores de mesma titulação que
atuam no serviço público. Hoje,
o valor seria 40% menor.

No entanto, para o pesquisa-
dor Simon Schwartzman, presi-
dente do Instituto de Estudos
do Trabalho e Sociedade (Iets),
o aumento do salário não melho-
raria necessariamente o resulta-
do das escolas. “Mas, se tiver um
patamar mais alto de rendimen-

tos, já vai ser possível recrutar
gente mais qualificada nas próxi-
mas seleções.”

Esferas de governo. Para o Mi-
nistério da Educação (MEC),
“não há surpresas” nos valores
revelados pelo estudo. O minis-
tério, no entanto, cita como
avanço desse quadro o estabele-
cimento do piso nacional (mais
informações nesta página).

Em nota, a Secretaria Esta-
dual de Educação de São Paulo
“estranha” a metodologia utiliza-

da na média do salário e informa
que o valor base pago pelo gover-
no é de R$ 2.088, para a jornada
de 40 horas. Em 2013, o valor che-
gará a R$ 2.213.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação informou desconhecer de-
talhes do estudo, mas citou que
o professor que recebe anual-
mente o Prêmio por Desempe-
nho Educacional, o bônus da
área, ganha quase 70% mais que
a média apontada no levanta-
mento. Hoje, o município empre-
ga mais de 62 mil professores.

Educação. Levantamentos com chancela da ONU revelam que um professor de São Paulo tem rendimento médio anual equivalente a
US$ 10,6 mil – 10% do que ganha um docente suíço; além disso, a renda do professor brasileiro é menor que a média dos trabalhadores do País

Pesquisa descobriu que
um componente isolado
da substância é capaz de
bloquear um canal de
transmissão da dor
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� Salário dos professores 
do ensino fundamental
da rede pública

MAIORES E MENORES

*Valor médio aproximado com data 
da cotação em 02/10/2012

POR ANO

CIDADE

Luxemburgo

Zurique

Genebra

Copenhague

Toronto

Tóquio

Seul

Miami

Nova Iorque

Oslo

São Paulo

Lima

Bucareste

Sófia

Nova Déli

Nairóbi

Kiev

Mumbai

Manila

Jacarta

Cairo

VALOR
(US$)

113.300

104.600

89.600

86.500

82.900

78.200

65.400

63.500

62.900

61.500

10.600

6.300

5.600

4.700

4.500

4.000

3.800

3.800

3.400

2.700

1.600

229.546

211.920

181.530

175.249

167.955

158.433

132.500

128.651

127.435

124.599

21.476

12.764

11.346

9.522

9.117

8.104

7.699

7.699

6.888

5.470

3.242
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




