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Que fatores determinam os gastos com o corpo docente?

A relação entre os recursos destinados à educação e os resultados alcançados pelos alunos tem sido 
uma área de destaque dos governos da OCDE.

Por um lado, os governos procuram proporcionar mais e melhor educação para sua população. Por outro lado, devido ao 
aumento da pressão sobre o orçamento público, a utilização do investimento público de forma eficiente, para alcançar 
os resultados desejados, é tida como uma prioridade.

O pagamento do salário dos professores é a principal fonte de gastos na educação em todos os países da OCDE. 
É o resultado da combinação matemática de quatro fatores: o salário dos professores, o tamanho da classe, o 
número de horas de aula dadas pelos professores e o número de horas de aula recebidas pelos alunos (ver Box 
B7.1 em OCDE, 2012).

Consequentemente, um dado nível de gastos com o corpo docente pode resultar em diferentes combinações 
desses quatro fatores.  Da mesma maneira, uma reforma (ou mudança estrutural) de um desses fatores (todos 
os outros fatores continuando os mesmos) tem um impacto direto no nível de gastos: (i) o aumento do salário 
dos professores leva a um aumento do orçamento público; (ii) a redução do tamanho da classe implica a 
necessidade de professores adicionais,  por conseguinte, o aumento do orçamento público; (iii) o aumento 
do número de horas de aula recebidas pelo alunos ou a diminuição do número de horas de aula dadas pelos 
professores resultam na necessidade de professores adicionais, por conseguinte, no aumento do orçamento público.

 Quanto mais alto o nível educacional, maior é o custo salarial dos professores por aluno. Na Bélgica 
(Comunidade Flamenga), França e Espanha, a diferença no custo salarial anual dos professores da 
educação primária comparados com os do ensino médio ultrapassa 1800 dólares.

 Entre 2000 e 2010, o custo salarial dos professores por aluno aumentou, em média, em um terço e 
um quarto, respectivamente, nas séries iniciais e nas séries finais do ensino fundamental, em quase 
todos os países.  

 Mudanças, ao longo do tempo, nos gastos com o corpo docente são movidas principalmente pelo 
salário dos professores; o tamanho da classe é o segundo principal impulsionador.  

 Níveis similares de gastos entre os países podem mascarar uma variedade de escolhas políticas 
contrastantes.

Quanto maior o nível de escolaridade, maior o custo salarial dos professores por aluno; mas há 
grandes disparidades entre os países da OCDE.

Os gastos com a educação exibem um padrão comum entre os países da OCDE: eles aumentam bastante com o nível 
de escolaridade. Em média, nos países da OCDE com dados disponíveis, o custo salarial de um professor, em 2010, era 
de 2.307 dólares por aluno no ensino primário, 2.856 dólares por aluno no ensino fundamental e 3.301 dólares por 
aluno no ensino médio (ver gráfico abaixo). Há uma diferença de menos de 50 dólares no Chile e na Hungria entre os 
diferentes níveis de educação, mas essa diferença está acima de 1.800 dólares na Bélgica (Comunidade Francesa), na 
França e em Portugal, e ultrapassa 2.000 dólares na Bélgica (Comunidade Flamenga).
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Os países estão classificados em ordem decrescente dos gastos com o corpo docente por aluno nas séries finais do ensino fundamental.
Fonte:  OCDE. Tabelas B7.2, B7.3 e B7.4. Ver observações Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Gastos (em usd) com o corpo docente por aluno, por nível de ensino (2010)

Isso é até certo ponto o resultado do aumento do salário dos professores e do número de horas de aula recebidas pelos alunos nos 
níveis mais altos de escolaridade (ver quadro 1). Também se relaciona com o fato de que o tempo de horas de aula dadas pelos 
professores geralmente diminui quando o nível de escolaridade aumenta (o que implica a necessidade de um número maior de 
professores para ensinar um dado número de alunos). Somente o aumento do tamanho das classes em níveis educacionais mais 
altos tende a diminuir os custos com o salário dos professores por aluno. Essas diferenças entre os países também resultam das 
diferenças dos seus níveis de riqueza.

Ensino fundamental séries 
iniciais

Ensino fundamental séries 
finais

Ensino Médio

Salário dos professores USD 38 162 USD 39 873 USD 41 182
Tamanho da classe 17 alunos 18 alunos 20 alunos
Número de horas de aula 
dadas pelos professores 782 horas 704 horas 658 horas

Número de horas de aula 
recebidas pelos alunos 844 horas 926 horas 949 horas

Média da ocde em relação aos quatro fatores que compõem o custo dos professores por aluno, por 
nível educacional (2010)

Entre 2000 e 2010, os aumentos nos gastos com o corpo docente foram principalmente influenciados por 
mudanças nos salários dos professores e no tamanho das classes.
Os gastos com o corpo docente nas séries iniciais e finais do ensino fundamental aumentaram cerca de um terço e um quarto, 

respectivamente, em média, nos países com dados disponíveis para os dois anos: de 1.733 dólares para 2.307 dólares no 
ensino primário e de 2.273 dólares para 2.856 dólares no ensino fundamental. França e Itália são os únicos países onde o 

gasto com o corpo docente diminuiu (um pouco) durante o mesmo período. Na França, isso foi principalmente resultado 
da diminuição dos salários, e na Itália, da diminuição do número de horas de aula dadas aos alunos.

De modo geral, em ambos os níveis de ensino, o aumento foi mais influenciado por mudanças no salário dos professores 
e no tamanho da classe. Entre 2000 e 2010, entre os países com dados disponíveis para esse período, o salário dos 
professores (expresso em valores constantes) aumentou, em média, aproximadamente 16% nas séries iniciais e 7% nas 
séries finais do ensino fundamental.
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Mudança no gasto com o corpo docente, por aluno, por salário de professor e pelo tamanho 
estimado das turmas, no ensino fundamental (2000, 2010)

Mudança percentual entre 2000 e 2010

O salário dos professores aumentou em termos reais na maioria dos países com dados comparáveis para 
2000 e 2010, com os maiores crescimentos – mais de 50% – vistos na República Tcheca, Estônia e 
Turquia. Em contrapartida, em mais de três quartos dos países, o tamanho da classe tende a diminuir nas 
séries iniciais durante o mesmo período, especialmente em países que possuíam classes com tamanho 

relativamente grande, segundo estimativas de 2000, como, por exemplo, República Tcheca, Irlanda, Japão, 
Coreia e Turquia (ver gráfico abaixo). Em alguns casos, a redução significativa do tamanho das classes 

(levando ao aumento do custo salarial dos professores) não foi consequência de uma decisão política, mas o 
resultado de mudanças demográficas e da redução do número de alunos.

Há uma pequena ou nenhuma mudança em relação aos dois outros fatores (horas de aula dadas e horas de 
aula recebidas), em média, durante o mesmo período. Isso pode ser interpretado como um sinal da sensibilidade 
potencial das reformas nessas áreas. No entanto, em um pequeno grupo de países, a quantidade de horas de aula 
dadas e a quantidade de horas de aula recebidas alteraram-se significativamente. Nas séries iniciais, o número de 
horas de aula dadas aumentou mais significativamente na República Tcheca, com um aumento de 200 horas de 
aula dadas pelos professores entre 2000 e 2010 (o salário dos professores também dobrou na República Tcheca 
durante esse período de tempo). Durante esse período, o tempo de aula recebido pelos alunos cresceu mais na 
Islândia (cerca de 200 horas).

Reformas relacionadas a esses quatro fatores têm um impacto no gasto com a educação, e podem também afetar os 
resultados educacionais. Entretanto, a ligação entre gastos e resultados não é direta. Entre os anos de 2000 e 2009, 
os resultados do PISA demonstram que o desempenho dos estudantes de 15 anos não varia significativamente na 
maioria dos países (ver OCDE, 2010), mesmo que mudanças na política educacional, relativas ao tempo de aula 
recebido pelos alunos, ao tempo de aula dado pelos professores, ao tamanho da classe ou à remuneração dos 
professores tivessem sido feitas.  

Níveis semelhantes de gastos entre países podem mascarar uma variedade de escolhas políticas 
contrastantes.

Os países estão classificados em ordem decrescente da mudança do custo do salário dos professores por aluno, entre 2000 e 2010.
Fonte:  OCDE. Tabelas B7.1a, B7.1b, B7.2 e B7.3. Ver observações Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Níveis mais altos de gastos com a educação não podem ser automaticamente equiparados a um melhor desempenho do sistema 
educacional, como pode ser observado quando se compara o desempenho de um aluno de 15 anos de idade, na escala de leitura 
do PISA 2009, com o gasto cumulativo por estudante entre as idades de 6 a 15 anos em 2009.

Isso não é surpreendente, ainda que os países gastem quantias similares com a educação, eles não possuem necessariamente 
políticas e práticas educacionais análogas. Por exemplo, no ensino médio, Alemanha e Espanha possuem níveis próximos de gastos 
com professores (5.052 dólares e 5.100 dólares, respectivamente), ambos acima da média dos países da OCDE. 
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No próximo mês:
Como se dá a transição da escola 
para o trabalho?

Para maiores informações, 
contate:
Eric Charbonnier (Eric.
Charbonnier@oecd.org) 
Etienne Albiser (Etienne.
Albiser@oecd.org)

Veja:
OCDE (2012), Education at a Glance 2012: Indicadores 
da OCDE, Publicação da OCDE.

OCDE (2010), Resultados do PISA 2009: Tendência 
na Aprendizagem – Mudanças no Desempenho dos 
Estudantes desde 2000 (Volume V), PISA, Publicação 
da OCDE.

Visite:
www.OCDE.org/edu/
earlychildhood/toolbox

www.OCDE.org/edu/
earlychildhood

www.OCDE.org/els/
family/database

Para concluir:

Os países estão classificados em ordem descendentes da diferença entre o custo do salário dos professores por aluno e a média da OCDE.
Fonte:  OCDE. Tabela B7.4. Ver observações Anexo 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Juntamente com tais contrastes, há também notáveis similaridades nas escolhas políticas dos países, mesmo que essas 
similaridades possam resultar em diferentes níveis de gasto com o corpo docente. Por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, 
Reino Unido e Estados Unidos, o custo salarial dos professores por aluno, no ensino médio, é o resultado do balanceamento 
de dois efeitos que se opõem: do tempo abaixo da média de horas de aula dadas pelos professores, o que gera uma redução 
do custo salarial dos professores por aluno em relação à média da OCDE, e das classes de tamanho relativamente pequeno, 
o que aumenta o custo salarial dos professores por aluno em relação à média da OCDE. No entanto, o gasto com o corpo 
docente desta combinação está acima da média da OCDE, na Austrália e no Reino Unido, mas abaixo da média da OCDE na 
Nova Zelândia e nos Estados Unidos, onde o tempo de ensino e o tamanho da classe estão mais próximos das médias da OCDE 
do que nos dois primeiros países.
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em quase todos os países, o custo salarial dos professores do ensino fundamental como um todo 
aumentou significativamente entre 2000 e 2010. esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento do 
salário dos professores e pela diminuição do tamanho das turmas. Professores mais bem pagos e classes menores exerceram 
uma pressão ascendente sobre os gastos com a educação. os dados do PIsa, para o mesmo período, mostram que essas 
políticas ainda não resultaram em melhorias significativas nos resultados da aprendizagem para maioria dos países.    

contribuição (em usd) de vários fatores para os gastos com o salário dos professores por aluno, no 
ensino médio (2010)

Isso decorre principalmente dos salários dos professores, que estão acima da média salarial na Alemanha, enquanto na Espanha, 
isso resulta de uma combinação de classes com o tamanho estimado abaixo da média, horas de aula recebidas acima da média e 
salário dos professores acima média.

A qualidade da tradução para o português e sua fidelidade ao texto original saão de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Brasil


