
NOVA ESCOLA: Por que o Inep considerou a média e a não a mediana (que 
mostraria em qual faixa de rendimento estão a maior parte dos professores)? 

Inep: A síntese apresentada é apenas uma parte do resultado geral, que será 
divulgado ainda hoje no site do Inep, cujos dados disponíveis possibilitam a análise da 
distribuição da remunerações médias nas diferentes agregações. Também será 
possível à sociedade acadêmica e outros agentes a utilização dos microdados em 
ambiente restrito, respeitada a manutenção do sigilo da informação pessoal, para que 
outras análises possam ser realizadas para se ampliar o conhecimento do tema. 

NE: Fazer os cálculos considerando uma jornada de 40 horas pode não refletir o 
cenário real, considerando que em algumas cidades esta jornada não existe. Ou 
seja, em muitos lugares, a remuneração média divulgada pode não existir. Por 
que não fazer o cálculo por hora ou com uma jornada que esteja mais de acordo 
com a rotina dos professores? 

Inep: A padronização para 40 horas é um artifício técnico para possibilitar a 
comparação entre as diferentes remunerações e se ter uma ideia da variação da 
remuneração média do docente nos diferentes estados, municípios e redes de ensino. 
Não é um indicador muito adequado para avaliar a remuneração efetivamente paga. 
Por isso, o estudo também traz a remuneração média bruta calculada e a média da 
jornadas de trabalho semanais. A partir da remuneração média e a jornada de trabalho 
semanal efetivamente declarada na RAIS, calcula-se uma remuneração por hora 
semanal (da jornada de trabalho) e a partir daí calcula-se para uma jornada de 40 
horas (multiplicando-se o valor encontrado por hora por 40). O objetivo é poder ter um 
valor que possa ser comparável mesmo diante da variabilidade das jornadas 
observadas. A própria lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica (Lei 11.738, de 16/07/2008) usa a jornada de 
40 horas semanais como uma referência. 

NE:  Fala-se muito sobre a ineficácia da base de dados da Rais, porque ela 
depende da inclusão de informações por parte do próprio contratante. O Inep a 
considera confiável? Por que não usar a PNAD ou outros dados que causem 
menos divergência entre professores e especialistas em Educação? 

Inep: A RAIS tem como objetivos o suprimento das necessidades de controle da 
atividade trabalhista no País, o provimento de dados para a elaboração de 
estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de 
trabalho às entidades governamentais. Todas as pessoas jurídicas de direito 
privado e órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, 
estadual ou municipal, que empregam trabalhadores independentemente da forma 
do vínculo empregatício (empregadores), devem obrigatoriamente declarar 
informações à RAIS (Decreto nº 76.900, de 23/12/75). Assim, esse instrumento tem a 
capacidade de prover informações laborais de docentes de todas as escolas, incluindo 
as de administração federal, estadual, municipal e privada. 

Vale considerar que a declaração de informações à RAIS (Ministério do Trabalho e 
Previdência Social) é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa conforme 
previsto no ART. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990. O Inep não tem informação de 
que os entes federados historicamente entregam informações incompletas, se há 
evidências nesse sentido, sugerimos que as mesmas possam ser levadas ao 
conhecimento do Ministério do Trabalho e ao Ministério Público para as providências 
cabíveis, entendendo que (em especial para o setor público) são informações 
prestadas por agentes públicos a uma base de dados oficial, com impactos para toda 
a sociedade. O estudo realizado, pelo contrário, aponta na direção de uma boa 



consistência na informação prestada para ambas fontes de informação (RAIS e Censo 
Escolar), dado que 93,3% (2.080.619) dos 2.229.256 docentes registrados no Censo 
da Educação Básica foram encontrados na RAIS e após os tratamentos 
metodológicos 97,2% (2.022.257) das informações atenderam aos requisitos 
metodológicos do estudo. 

Para o cálculo da estatísticas para as agregações desejadas não há outra base de 
informações disponível, inclusive estudos de remuneração de outras categorias 
utilizando a RAIS são comuns. 
(http://www.dieese.org.br/notatecnica/2014/notaTec140Rais2013.pdf, http://www.ipea.
gov.br/extrator/arquivos/161018_oficina_geral_sistema_informacoess_sobre_mercado
_trabalho_setor_turismo.pdf,http://www.cnmcut.org.br/sgc_data/conteudo/%7BCD5D0
3C1-3001-4889-8D5B-
FC2CE358D4B7%7D_emprego%20metal%C3%BArgico_final.pdf, http://www.scielo.br
/pdf/ep/v38n2/a05v38n2.pdf). Como se trata de informação oficial é obrigação de 
agentes públicos prestá-las com fidedignidade. Se há problemas, eles são mais 
observáveis na origem da informação e não na metodologia utilizada (que em grande 
parte busca tratar os desafios da utilização desses dados para a produção de 
estatísticas e minimizar os impactos que eventuais inconsistências poderiam ter sobre 
as medidas de tendência central). 

Além disso, o estudo tem como um dos objetivos trazer para o Censo Escolar, que 
coleta informações individualizadas sobre todos os docentes que estão em sala de 
aula na Educação Básica, mais uma informação de grande relevância para a 
formulação e acompanhamento de políticas públicas: a remuneração. Trata-se 
portanto de um processo de integração de duas bases de dados - a RAIS e o Censo 
Escolar da Educação Básica – ambas com preenchimento obrigatório. A redução da 
carga ao informante por meio da integração de bases é uma das boas práticas 
internacionais que orientam a produção de estatísticas oficiais de órgãos nacionais e 
internacionais, e adotado pelo Inep1. 

 1           EUROSTAT. Código de Conduta das Estatísticas Europeias pelos Institutos 
de Estatísticas Nacionais e Comunitários. Adotado pelo Comitê do Sistema Estatístico 
Europeu. 28 set. 2011. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922361/10425-PT-PT.PDF> 

IBGE. Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE. Rio de Janeiro, 2014. 
Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Informacoes_Gerais_e_Referencia/Codigo_de_Boas_Praticas_da
s_Estatisticas_do_IBGE.pdf> 

Portaria nº 91, de 2 de fevereiro de 2017 - Torna público os princípios fundamentais e 
boas práticas que orientam a produção e divulgação das estatísticas educacionais 
oficiais produzidas pelo Inep 
(http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/legislacao/2017/portaria_
inep_91_02022017_principios_fundamentais_estatisticas_eduacionais.pdf) 

“[...] Princípio 11 - Solicitação de informação não excessiva. Definição: O volume de 
informações solicitadas não deve ser excessivo para os informantes. É importante 
considerar a possibilidade do uso de pesquisas e fontes alternativas, evitando-se o 
retrabalho e duplicação de esforços.[...]”1 

  



A partir da publicação e do uso das informações pela sociedade, os eventuais 
problemas das fontes de informação poderão ser tratados pelos agentes públicos que 
têm a responsabilidade de prestá-las. O Inep pretende atualizar sistematicamente do 
estudo e o seu seguimento nos próximos anos revelará o impacto do mesmo sobre a 
melhoria na qualidade das fontes de dados utilizadas. 

NE: De que forma este levantamento está em sintonia com a meta 17 do PNE, 
que diz: "Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da 
Educação Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência 
deste PNE"? 

Inep: Como a RAIS é uma base de dados de âmbito nacional, que abrange todas as 
contratações formais de todos os empregadores, ela permite a avaliação da 
remuneração para os municípios e redes de ensino. Vale destacar que o estudo 
construiu uma metodologia própria para possibilitar o cruzamento de dados entre o 
Censo da Educação Básica e a RAIS de forma a garantir que a informação tivesse 
uma “dupla” validação, restringindo o impacto de eventuais problemas em um ou outra 
base isoladamente. Assim, os resultados do estudo apontado, restringem-se ao 
professores da educação básica efetivamente em sala de aula (em exercício na 
docência). O estudo consegue apresentar uma panorama nacional, mas mostrando 
dados de agregações (municípios) que antes não estavam disponíveis. 

Entretanto, no documento “RELATÓRIO DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DAS 
METAS DO PNE: BIÊNIO 2014-2016”2 o acompanhamento da meta 17 do PNE 
“Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.”  é realizado 
com base nas informações da PNAD. 

	


