
ma nova estratégia que bus-
ca melhorar os índices de
aproveitamento dos alunos
e de gerenciamento das ins-

tituições de ensino vem se tornando
cada vez mais comum, principalmen-
te na rede pública brasileira de ensino.
Inspirado em moldes aplicados no ex-
terior, que são baseados no conceito da
meritocracia, secretarias estaduais de
educação apelam para a bonificação
de funcionários de escolas que conse-
guem atingir metas e objetivos. A pre-

miação mais comum é o pagamento
de um 14" salário no fim do ano, típi-
co de empresas multinacionais. Outros
incentivos são melhorias de condições
de trabalho, incentivos à carreira e au-
mento da remuneração mensal. Seja
como for, o que importa é o reconheci-
mento do bom profissional e os resul-
tados que essa prática traz.

Baseado em metas de médio e lon-
go prazo, a rede de ensino do Estado de
São Paulo, que conta com aproximada-
mente cinco milhões de alunos, tomou
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a iniciativa, entre as públicas, de ofe-
recer bonificações. Começou com ura
programa amplo de reconhecimen-
to, que teve início em 2007, com siste-
ma de bônus para premiar professores
com maior freqüência escolar, que se
repetiu em 2008. Depois de aumentar
o salário-base de todos os professores,
selecionar 12 mil coordenadores peda-
gógicos e reorganizar o sistema de su-
pervisão, a secretaria lançou projeto de
remuneração por desempenho que po-
de resultar em até 2,9 salários mensais
a mais aos cerca de 300 mil funcioná-
rios - professores efetivos, temporários,
diretores, agentes de serviço, entre ou-
tros.

Segundo a secretária de edu-
cação de São Paulo, Maria Helena
Guimarães de Castro, a bonificação
ocorre conforme o avanço. Se as me-
tas são 100% atingidas, todos os fun-
cionários da escola recebem bônus to-
tal de 20% dos 12 salários mensais, ou
seja, um 14° salário a mais. Sc a esco-
la atinge 50% de sua meta, seus fun-
cionários recebem proporcionalmente.
Além disso, as escolas que superam as
metas ganham pelo esforço maior. Ao
superar 20% do índice, os funcionários
terão acréscimo de 20% ao bônus total.
"É urna política de justiça e mais equi-

dade, que valoriza o trabalho conjunto
da equipe da escola".

RUMO INVERSO
Enquanto a média escolar do resto do
país cai, Tocantins vai pela contramão
e consegue aumentar a nota no Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). Por lá, o incentivo é o
contrário de São Paulo: cm vez de exi-
gir resultados antes da bonificação, o
estado primeiro aumentou o salário e,
assim, conseguiu melhores índices. Em
quatro anos, a remuneração subiu 40%,
a evasão escolar caiu de 7,8% para 1,2%,
e a aprovação no ensino fundamental
subiu 20%. "O investimento do Distrito
Federal é seis vezes maior que o nosso.
Mesmo assim, aumentamos o salário,
optamos por pagar um valor decente,
até para podermos exigir contrapar-
tida", diz a secretária de educação do
Tocantins, Maria Auxiliadora Scabra
Rezende. Hoje, o professor com ensino
superior completo recebe do Estado cer-
ca de R$ 2 mil iniciais.

Os dados positivos também são re-
flexo de uma mudança que começou
com um programa de gestão compar-
tilhada. Nele, cada diretor tem mais
autonomia e responsabilidade sobre
gastos e as escolas passaram a elabo-
rar planos de metas. "Tivemos proble-
mas com partidos, sindicatos e até com
o Ministério do Trabalho. Mas tudo se
acertou", afirma.

O Acre é outro estado que optou por
investir no professor, aumentando o sa-
lário-base dos que têm ensino superior
de RS 420 para RS 1.562 e realizou a
implantação de uni modelo descentra-
lizado de gestão. Já em Pernambuco,
no ano de 2008 o governo implan-
tou o "Programa de Modernização da
Gestão", semelhante ao da rede públi-
ca de São Paulo. As escolas precisam
melhorar os seus indicadores edu-
cacionais a partir de metas referen-
tes ao índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). Por conta da
publicação do índice não ser anual, o
órgão decidiu instituir o Sistema de
Avaliação da Educação de Pernambuco
(Saepe), aplicado no início de dezem-
bro. Ele avalia questões corno as taxas
de abandono e repetência e a assidui-

dade dos professores e demais fun-
cionários. Em mais uma similaridade
com o sistema paulista, os servidores
de escolas que conseguirem alcançar
as suas metas receberão um bônus fi-
nanceiro equivalente a um 14" salário.

A avaliação é aplicada em toda a re-
de pública, mas recebem bônus apenas
as unidades da rede estadual, que con-
ta com quase 226 mil alunos. O objeti-
vo é elevar os indicadores educacionais,
sobretudo do Idcb, que colocou o estado
em último lugar, com a pior media de 5a

a 8a série do país - 2,4. A partir deste es-
forço, quer chegar até 2021 com média
6,0 no Ideb em todas as modalidades.
As escolas que não alcançarem bons re-
sultados receberão apoio de uma equipe
de monitoramento.

"CONSIDERANDO O
HISTÓRICO EDUCACIONAL

BRASILEIRO, ESSA
POLÍTICA DE

BONIFICAÇÃO ESTÁ
FADADA A SER EXTINTA"

O Distrito Federal também se com-
prometeu a pagar um 14" salário aos
que melhorarem os indicadores de
qualidade de suas escolas. O decreto
que institui o Prêmio de Mérito pelo
Desempenho Escolar das Instituições
Educacionais mantidas pelo Governo
Distrito Federal (Pró-Mcrito) tem me-
tas como diminuir índices de repetên-
cia em 20%, elevar o desempenho da
escola c aumentar a aprovação.

ENSINO PRIVADO
Em escolas particulares, os bons re-
sultados tendem a surgir naturalmen-
te, por conta da disputa por fatias de
mercado ou de colocação profissional.
E o reconhecimento nem sempre vem
por meio de compensação financei-
ra. No Colégio Internacional Benjamin
Constant, localizado na Vila Mariana,
em São Paulo, todos os professores são
valorizados igualmente, por meio de
uma remuneração adequada. "Se o pro-
fessor recebe salário conveniente, não
há necessidade do bônus. A bonifica-
ção cm dinheiro incentiva o professor a
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se tornar um mercenário. Cria uma de-
sarmonia na equipe", opina a professo-
ra Margarete Neme.

O colégio trabalha com um plano
de carreira e abono por tempo de ser-
viço. Ao completar cinco anos contí-
nuos na unidade, o professor, indepen-
dente de sua formação ou habilitação,
recebe 20% em relação à média do sa-
lário correspondente à carga horária le-
cionada nos últimos cinco anos. Este
percentual é alterado de cinco em cin-
co anos. Bonificações também ocor-
rem por meio de capacitação profissio-
nal. Um professor com especialização,
por exemplo, tem o salário aumentado
em 1,5%.

A própria Margarete já recebeu o
benefício por tempo de serviço. "Minha
reação foi de plena satisfação, pois é o
reconhecimento não só do meu traba-
lho, mas do trabalho de todos os profes-
sores que, como eu, cumprem anos de
dedicação e merecem esse incentivo".
Ela também defende outro tipo de re-
conhecimento, o feito por meio de in-
vestimento no aprimoramento do corpo
docente, com a oferta de cursos de es-
pecialização, capacitação, complemen-
Lação pedagógica e outros.

O colégio Ítaca, de São Paulo, adota
essa prática. Parte da verba é destinada
ao incentivo da formação c atualização
do professor. Segundo a coordenadora
do Ensino Médio, Mercedes de Paula
Ferreira, na hora de ceder benefícios
ao professor, leva-se em conta o traba-
lho desenvolvido, o tempo de casa c o
interesse pessoal. Também são feitas
avaliações para capacidade técnica c
de relacionamento interpessoal. Nesse
processo, Mercedes considera funda-
mental saber o que o professor pensa
sobre a metodologia da escola e como
trabalha os conteúdos. "O colégio de-
ve estimular projetos interdisciplina-
res. Nessas horas, o repertório e a ca-
pacidade de interação é muito clara".
Dependendo do caso, o Ítaca paga pas-
sagem e oferece uma ajuda de custo ao
professor.

TEM QUEM DISCORDE
O Sindicato Estadual dos Profissionais
de Educação do Rio de Janeiro não con-
corda com a idéia da secretaria munici-

pal de educação: implantar sistema de
metas nas cerca de mil escolas de ensi-
no fundamental. A coordenadora da en-
tidade, Vera Nepomuceno, afirma que
a prática significa importar uma lógi-
ca de mercado. Quem também vai con-
tra a 'premiação' é Carlos Bauer, docente
do programa de pós-graduação em edu-
cação do Centro Universitário Nove de
Julho (Uninove), em Embu-Guaçu (SP).

Esse tipo de ação, segundo o profes-
sor, é paliativo. O correto seria a defini-
ção de um projeto em longo prazo pa-
ra toda a rede pública. "Considerando
o histórico educacional brasileiro, es-
sa política de bonificação está fadada
a ser extinta, por mais que você tenha
a nobre intenção de valorizar o profis-
sional". O motivo principal, de acordo
com Carlos, é a falta de recursos, ainda
mais em uma rede com 200 mil profis-
sionais, como a de São Paulo. Com is-
so, o prognóstico é que se honre o com-
binado com apenas pequena parte da
rede. "Políticas de remuneração par-
cial já foram adotadas em outros perí-
odos. Elas trazem grande animosida-
de. A existência de profissionais com
tratamento desigual cria uma série de
atritos", destaca.

Para Valdemir Pires, professor e
pesquisador do departamento de ad-
ministração pública da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), o assun-
to é extremamente polêmico. "Acho
que a melhor política para se chegar
a um bom desempenho na educação
passa por acordos muito bem costura-
dos e monitorados entre professores,
alunos, pais, funcionários e gestores
em cada unidade escolar". O pesqui-
sador afirma que a gratificação pode,
inicialmente, gerar melhoras. Por ou-
tro lado, tende a criar uma competição
canibalesca por urnas moedas a mais
no salário. "O próprio Adam Smith,
em A Riqueza das Nações (obra funda-
dora da ciência econômica de 1776),
já defendia que o professor deveria ter
um salário fixo e outro em decorrên-
cia do fluxo de alunos às suas aulas.
Portanto, a idéia do benefício pecuni-
ário é mais velha do que andar para
frente. E se fosse essa maravilha toda,
já estaria implantada cm todo o mun-
do", argumenta.
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