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Os dados da Rais revelam uma
situação problemática no cam-
po da educação. De todas as pro-
fissões que exigem formação
universitária, são os professo-
res os que recebem os menores
salários em São Paulo. Quando
consideradas apenas as ocupa-
ções com mais de 20 mil regis-
tros profissionais, o menor salá-
rio de nível superior é o dos pro-
fessores de ensino fundamen-
tal – 53 mil pessoas que exer-
ciam esse ofício em 2012 recebe-

ram, em média, R$ 2,2 mil men-
sais. É menos do que ganham os
supervisores de telemarketing
(R$ 2,6 mil), agentes penitenciá-
rios (R$ 3.3 mil) e ferramentei-
ros (R$ 3,4 mil).

O cenário é ainda pior quan-
do se analisa quem ensina cer-
tas disciplinas específicas. Um
professor de matemática aplica-

da no ensino superior, por
exemplo, ganhava em média R$
1,8 mil no ano passado por mês.
Quem dava aulas na educação
infantil com um diploma univer-
sitário recebia R$ 1,7 mil. E um
professor de filosofia no ensino
médio ganhava apenas R$ 1,5
mil mensais.

Estudos já mostraram que o
salário médio dos professores
no País são 40% menores do
que os profissionais com a mes-
ma titulação de ensino supe-
rior. Com base nos dados da
Rais em São Paulo, é possível
perceber que um professor de
ensino fundamental recebe
71% menos do um engenheiro
civil, no topo da lista.

Especialistas em educação
apontam que qualquer melhora

da educação passa pela redis-
cussão da carreira do professor.
Uma das metas do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) é valori-
zar os profissionais do magisté-
rio das redes públicas da Educa-
ção Básica, a fim de equiparar o
rendimento médio dos demais
profissionais com escolaridade
equivalente. “É uma vergonha
que o Estado mais rico do País

apareça com esse índice sala-
rial”, diz o presidente da Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores em educação (CNTE), Ro-
berto Leão. Ele lembra que já há
uma grande dificuldade de
atrair gente para virar profes-
sor. “É uma profissão que não
atrai ninguém e hoje o proble-
ma atinge todas as áreas e disci-
plinas”, diz ele.

Em 2012, existiam 2,1 mi-
lhões de docentes de educação
básica. O número de interessa-
dos em ser professor está cain-
do a cada ano, o que torna mais
difícil suprir as demandas.

De 2006 a 2011, o número de
alunos que entraram em Licen-
ciatura e Pedagogia caiu 7,5%.
Em 2011, último ano em que os
dados estão disponíveis, foi re-
gistrado o menor volume de pes-
soas que ingressaram nesses
cursos desde 2004. Foram 662
mil matriculados em cursos pre-
senciais e na modalidade a dis-
tância em todo País.

Apesar de a maioria dos pro-
fessores estar na rede pública,
que centraliza a maior parte das
matrículas, a média salarial re-
gistrada no Rais também com-
puta as redes particulares. “A
classe média brasileira precisa
compreender que a escola públi-
ca brasileira é dela, devia se so-
mar para cobrar uma escola de
qualidade”, completa Leão. /
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Entre os graduados, professor
é o profissional mais mal pago

Marcelo Neri, ministro-chefe da SAE e presidente do Ipea

“O Brasil vive, na verdade, um apagão de mão de obra não qualificada.”

Curso superior não significa alto salário
Pesquisa da Rais mostra que dependendo da carreira escolhida, remuneração pode ser maior em ocupações que não exigem faculdade
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Topo. Carreira
de engenheiro
civil está entre
as mais
procuradas

Em baixa. Está caindo a cada ano interesse pelo magistério
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Fazerum curso superior não sig-
nifica necessariamente ganhar
salários mais altos que a média
dos trabalhadores. Tampouco
passar nos cursos mais concor-
ridos no vestibular é garantia de
receber as maiores remunera-
ções. De acordo com a carreira
escolhida, o salário médio de al-
guém pode ficar no topo da pirâ-
mide salarial ou deixá-lo na ba-
se, ganhando o mesmo – ou até
menos – do que carreiras que
não exigem curso superior, co-
mo eletricistas ou operadores
de guindastes.

Essa é a conclusão de um le-
vantamento feito pela reporta-
gem na recém-divulgada Rela-
ção Anual de Informações So-
ciais (Rais), base de dados cole-
tada anualmente pelo Ministé-
rio do Trabalho desde 1975 de
todas as empresas do Brasil. O
recorte mostra que as carreiras
mais procuradas no vestibular
neste ano têm abismo salarial
de até oito salários mínimos no
Estado de São Paulo, segundo
os dados de 2012.

A diferença é de R$ 5 mil men-
sais entre os salários médios de
um engenheiro civil (R$ 7,8
mil) e de um psicólogo (R$ 2,8
mil), duas carreiras que estão
entre as 10 que mais receberam
inscrições no vestibular na Fun-
dação Universitária para o Ves-
tibular (Fuvest) em 2013. A pro-
va seleciona alunos para a Uni-
versidade de São Paulo (USP).

Entre esses dois extremos, es-
tão profissões como médico clí-
nico (R$ 5,7 mil), advogado (R$
5,3 mil) e contador (R$ 4,7 mil),
também entre as mais procura-
das no vestibular da USP. Na
média, o trabalhador paulista
com carteira assinada ganhou
salário de R$ 1,9 mil em 2012,
levando em conta tanto carrei-
ras com curso superior quanto
de nível médio ou fundamental.

O levantamento mostra ape-
nas carreiras com mais de 20
mil registros. Para cursos com
mais de uma ocupação na Rais –
caso dos médicos e dos enge-
nheiros, por exemplo, a reporta-
gem selecionou as duas primei-
ras carreiras com o maior núme-
ro de profissionais em cada
uma das áreas. Portanto, isso
não significa que todo médico
ganha em média R$ 5,7 mil co-
mo recebem os clínicos – o salá-
rio padrão de um patologista é
de R$ 13,8 mil, por exemplo
(mais informações nesta página).

Segundo o ex-reitor da USP
Roberto Leal Lobo e Silva Filho,
consultor de ensino superior, é
importante salientar que as mé-
dias do Rais só se referem a
quem tem carteira assinada e,
em algumas áreas, o próprio nú-
mero de profissionais não é con-

templado pela base de dados.
“Há muitos engenheiros, por
exemplo, que são empresários
ou autônomos e seus ganhos
são diferentes.”

A formação de engenheiros já
foi apontada como um dos desa-
fios do País na área de educa-
ção. Em 2011, entretanto, o nú-
mero de calouros de Engenha-

ria superou o de Direito pela pri-
meira vez na história. Com 227
mil ingressantes, a área agora
só fica atrás de Administração.
Pesquisas do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea) deste mês indicam que
não há riscos de um “apagão”
generalizado na área, com base
no comparativo entre oferta e

demanda por profissionais.
Mas a análise do órgão também
ressalta a dificuldade de contra-
tação de profissionais experien-
tes para liderar projetos e obras
e déficits em competências es-
pecíficas, além de déficits em re-
giões localizadas.

Diferenças. As diferenças re-

gionais ficam claras em outro
estudo do Ipea, divulgado neste
ano – com base nos microdados
do Censo de 2010. Recorte feito
pelo Estado aponta que as mé-
dias salariais regionais mos-
tram, porém, uma tendência: os
ganhos na Região Norte são os
maiores do País em três carrei-
ras analisadas: medicina, odon-
tologia e engenharia civil. Médi-
cos desses Estados têm salário
quase 10% maior do que o regis-
trado no Sudeste, a região mais
rica do País.

O instituto usou os dados do
Censo para criar um ranking de
profissões onde são levados em
conta médias salariais, jornada
de trabalho, taxas de empregabi-
lidade e também proteção traba-
lhista. O vencedor disparado
desse ranking combinado é me-
dicina, com um índice 30%
maior que o segundo colocado,
odontologia. Na sequência,
vem engenharia de transportes
e engenharia civil. Esses dois
passaram de fato por forte valo-
rização na última década, segun-
do o instituto. Medicina já era o
líder do ranking da década pas-
sada. Olhando para a base do
ranking estão áreas como filoso-
fia, educação física e turismo.

Segundo o ministro-chefe da
Secretaria de Assuntos Estraté-

gicos (SAE), Marcelo Neri, pre-
sidente do Ipea, quanto maior o
tempo de formação, como medi-
cina, menor a oferta de profis-
sionais. “Acho interessante
abrir o País para médicos de ou-
tros países. É uma maneira de
pegar um atalho em relação à
escassez de profissionais”, diz
ele. O programa Mais Médicos
do governo federal já contabili-
za 6,6 mil médicos, em uma
ação que foi criticada por enti-
dades de classe.

A impressão de que o Brasil
precisa de mão de obra qualifi-
cada é antiga. Neri afirma, no
entanto, que a verdadeira escas-
sez de mão de obra é na base da
pirâmide. “Tem um apagão de
mão de obra não qualificada”,
diz. “Olhando os salários como
medida de escassez, o que au-
mentou mais foi o salário de
quem tem pouca educação. Os
dados mostram que aumentou
porque a educação melhorou. A
filha da empregada, por exem-
plo, chegou ao ensino médio e
não quer mais exercer a mesma
profissão dos pais.”

● Mesmo entre as carreiras mais procuradas, abismo salarial é de R$ 5 mil

GANHOS
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Cursos mais procurados na Fuvest

CARREIRAS SALÁRIO MÉDIO
EM REAIS

IDADE MÉDIA

Engenheiro civil

Engenheiro de produção

Médico pediatra

Arquiteto de edificações

Médico clínico

Advogado

Economista financeiro

Contador

Programador* 

Psicólogo clínico

7.796

7.675

6.753

5.808

5.701

5.334

5.024

4.704

3.204

2.843

41

35

45

36

45

34

34

36

29

38

* NA ÁREA DE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

● Defasagem

Em 2012, 53 mil pessoas
que exerceram o ofício
receberam, em média,
menos que, por exemplo,
ferramenteiros

R$ 2,2 mil
foi o salário médio de um
professor com nível
universitário no ano passado:
um ferramenteiro recebeu em
média R$ 3,4 mil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H6.




