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O economista e secretário de Educação Paulo Renato está comandando um movimento que 
já ganha adeptos em Pernambuco, Distrito Federal e Rio Grande do Sul: a utilização da 
meritocracia para remunerar professores de escolas públicas. Com tantas variáveis que afetam 
a educação, o esforço individual é suficiente para garantir qualidade? 
 



 
 
O governo paulista está prometendo uma revolução na educação. Como isso será 
feito? 
 
O Estado de São Paulo tem uma posição de destaque em todos os indicadores de educação. 
Mas isto não nos satisfaz. Trabalhamos com quatro eixos de atuação: definir padrões 
curriculares para São Paulo, com o apoio das escolas para a aprovação do currículo; trabalho 
de avaliação com indicadores de qualidade; política de bonificação por resultado e 
reestruturação da carreira do magistério, com nova forma de ingresso, por concurso e curso 
de formação. 
 
Programas de bonificação não são novidades no serviço público. Qual o diferencial? 
 
A Secretaria de Educação tinha um programa de bônus há anos. O que mudou é que no último 
ano ele foi modificado para um plano de bônus por resultado. Temos o maior programa de 
pagamento por mérito e experiência do mundo. Neste ano, foram R$ 590,6 milhões, valor 
31% superior ao de 2008. 
 
Como esse plano foi recebido pelos funcionários? 
 



No programa de bonificações , 195 mil funcionários receberam, sendo 158 mil professores. 
Metade deles ganhou dois salários. Eu assumi a secretaria dez dias após o pagamento das 
bonificações, no dia 13 de abril, e esperava um ambiente conturbado, já que os sindicatos são 
resistentes. Mas não ouve reclamações, apenas das escolas boas que não receberam o bônus. 
 
Escolas boas que não atingiram as metas não recebem e ruins dentro das metas 
recebem? 
 
Esse é o problema: o bônus é um prêmio ao desempenho da escola, pago pela evolução nos 
indicadores do Idesp (índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo). Se a 
escola atingiu a meta, todos recebem dois salários a mais. As escolas que já têm bons 
indicadores, mas não atingiram as metas, não recebem. Estamos estudando como resolver 
isto. 
 
Como vai funcionar o Programa de Valorização pelo Mérito? 
 
O programa funciona paralelamente às bonificações e é baseado em três aspectos: 
assiduidade, tempo de permanência, e provas, que já começam em janeiro. Assiduidade e 
permanência afetam diretamente a qualidade do ensino na sala de aula. Nossos levantamentos 
mostram que os professores faltam em média 30 dias por ano letivo. Os professores também 
passarão por cursos de atualização, que ajudarão na realização das provas. 
 
O que garante que a meritocracia é adequada para a educação, uma área tão sensível 
do setor público? 
 
A questão de valorizar pelo mérito é um desafio em qualquer entidade, até mesmo no setor 
privado. A questão principal é vencer uma resistência cultural. A sociedade brasileira está mais 
acostumada a programas de valorização igualitários e não pelo mérito individual. Mas acredito 
que o plano vai motivar os professores, que não receberão só bônus. A cada três anos, terão 
um aumento salarial que vale para a carreira inteira. Isto tornará o magistério mais 
interessante. 
 
O Plano Nacional de Educação do governo federal foi lançado na sua gestão como 
ministro. Como o senhor o avalia? 
 
A maioria das metas vai ser cumprida. Tivemos um grande avanço na educação básica e na 
redução do alfabetismo. Já conseguimos melhorar a cobertura do sistema, mas o grande 
desafio é melhorar a qualidade. A boa notícia é que existe uma consciência deste fato, que 
pode ser averiguada em qualquer um dos indicadores nacionais de ensino. 
 
Educação é considerada um tema pluripartidário pelo governo federal e apoiado 
pelos partidos. Como isso reflete nas relações estado/governo?  
 
Há uma tendência do governo federal de impor modelos que a constituição nega, sobrepondo 
ações que no final desperdiçam dinheiro, com recursos que são distribuídos diretamente para 
as escolas, como o Mais Educação, que oferece apoio técnico e financeiro para escolas. E este 
não é o caminho. As instâncias federativas têm de ser respeitadas. O que o governo está 
fazendo é pulverizar o problema. Se existe recurso sobrando, essa distribuição tem de ser 
articulada com os governos estaduais. 
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