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RESUMO 

Esta pesquisa trata do Programa de Valorização pelo Mérito implantado pela 
Secretaria do Estado da Educação de São Paulo no ano de 2009. O propósito é 
analisar, no contexto das políticas educacionais implementadas na rede de ensino 
de São Paulo, possíveis consequências de sua implantação na carreira docente e na 
dinâmica do trabalho escolar, na ótica de professores coordenadores. Busca-se 
explorar como se vem concretizando a noção de meritocracia nas políticas 
educacionais vigentes. Para tanto, são explicitados os propósitos e delineamento do 
Programa, relacionando-os às diretrizes de políticas públicas de educação do estado 
de São Paulo e analisadas opiniões de professores coordenadores sobre o 
Programa de Mérito e seus possíveis efeitos na dinâmica do trabalho escolar. Esta 
pesquisa, de caráter exploratório, utilizou procedimentos afeitos à abordagem 
qualitativa, recorrendo à análise de fontes documentais e coleta de depoimentos por 
meio de um questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas. 
Contribuições de autores nacionais e internacionais que se dedicaram ao estudo da 
temática da avaliação e carreira docente subsidiaram a discussão dos resultados. 
Os resultados evidenciaram tendência à aceitação da noção de justiça do Programa 
de Valorização pelo Mérito. A discordância com o Programa usualmente refere-se 
aos critérios adotados, revelando-se o acolhimento da ideia de responsabilização 
dos professores por suas escolhas, trajetórias e pelos resultados alcançados de 
suas vidas, levando a crer que o sucesso e o fracasso estão ligados aos talentos e 
habilidades de cada um. O Programa, ao acolher o princípio da meritocracia, tem 
potencial de induzir práticas discriminatórias em que apenas os “melhores” e os 
“mais capazes” devem ser premiados pelos esforços individuais. O Programa, como 
está delineado, premiando apenas 20% de professores, induz à divisão da classe 
dos “mais bem preparados” e a outra classe dos “mal preparados”, além de 
promover competição e o estímulo ao controle do aperfeiçoamento de formação 
individualizada. O Programa caminha no sentido inverso da cultura colaborativa, que 
estimula valores como compartilhamento entre os membros da escola.  
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ABSTRACT  

This research discusses the Valorization Program by Merit implemented by the State 
Education Board of São Paulo in 2009. The purpose is to analyze, in the context of 
educational policies implemented in the Education System of São Paulo, possible 
consequences of its introduction in the teaching career and in the dynamics of the 
school work, by the point of view of coordinating teachers. It explores how the notion 
of meritocracy in the current education policies has been materializing. In order to do 
so, it explains the purposes and delineation of the Program, relating them to the 
directives of the educational public policies of the Estate of Sao Paulo, and it 
analyses the opinions of coordinating teachers about the Merit Program and its 
possible effects in the school work dynamics. This exploratory research has utilized 
procedures based upon a qualitative approach, resorting to the analysis of document 
sources and testimonials gathered by a semi-structured questionnaire, with open and 
closed questions. National and International authors that have studied the evaluation 
theme and the teaching career subsidized the results discussion. The results 
demonstrate the tendency to accept the notion of fairness of the Valorization 
Program by Merit. The discrepancy with the Program usually refers to the adopted 
criteria, which reveals the acceptance of the idea of teachers’ accountability by their 
choices, trajectories and by the results reached in their lives, which make us believe 
that success and failure are attached to the talent and abilities of each individual. The 
Program, while adopting the meritocracy principle, has potential to induce 
discriminatory practices where only “the best” and “the most capable” must be 
awarded by their individual efforts. As outlined, awarding only 20% of teachers 
induces the division of the “the most well prepared” group and “the not well prepared” 
group, in addition to promoting competition and encouraging the enhancement of 
individualized education. Therefore, it trails in the opposite direction of a collaborative 
culture, which encourages values such as sharing between members of the school. 

 

Keywords: Meritocracy; Teaching evaluation; Teaching career 
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INTRODUÇÃO  

 

O propósito deste trabalho é analisar, no contexto das políticas educacionais 

implementadas na rede de ensino de São Paulo, possíveis consequências da 

implantação do “Programa de Valorização pelo Mérito1 na carreira docente e na 

dinâmica do trabalho escolar, na ótica de professores coordenadores. Busca-se 

explorar como se vem concretizando a noção de meritocracia nas políticas 

educacionais vigentes. 

No século XXI, a profissão, carreira e trabalho docente são temas que vêm 

tendo centralidade nas políticas e práticas implementadas no Brasil, no âmbito dos 

governos federal, estadual e municipal. Dentre outros aspectos, são destacados nos 

debates a baixa remuneração, as precárias condições de trabalho, a não 

atratividade da carreira docente, além da necessidade de induzir ao aprimoramento 

de sua atuação. 

Nesse sentido, visando melhorar a atuação dos profissionais da educação, 

alguns estados passam a implementar medidas de associação de incentivos e 

remuneração diferenciadas (bonificações), sejam decorrentes de avaliação de 

desempenho das escolas, considerando o desempenho de alunos em provas 

externas, sejam avaliações de conhecimentos em disciplinas escolares, sejam 

avaliações por desempenho docente, certificações. 

O Governo do Estado de São Paulo, caminhando na mesma direção das 

iniciativas de outros estados2, em relação à carreira do professor, institui 

mecanismos de meritocracia que servem como parâmetros para progressão na 

carreira e remuneração de professores. Trata-se da avaliação da performance  

                                                 

1 Instituído por Decreto 55.217,de 21/12/2009-DOE 22/12/2009, p.6,seção I, que regulamenta a Lei 

Complementar nº 1.097,de 27 de outubro de 2009,que institui o Programa de Valorização pelo Mérito-
Sistema de Promoção para o Quadro do Magistério. 

2 A título de evidenciar a utilização de incentivos a desempenho docente, bonificações remuneração 
diferenciada, citam-se estados que implantaram tal iniciativa: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, 
Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Governo Federal. 
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individual, inserida no movimento de reforma de ensino iniciada na gestão do 

governador José Serra (2007 a 2010), tendo à frente da Secretaria da Educação, o 

Prof. Paulo Renato Sousa, nos anos 2009 e 2010.  

A introdução do Programa de Valorização pelo Mérito faz parte de um dos 

eixos estruturantes da Política de “Gestão da Carreira do Magistério”. 

Concomitantemente a este Programa são implementados mais dois Programas: a 

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, anunciando as formas de 

processos inovadores de seleção e ingresso no quadro do magistério, e o Programa 

de incentivo por meio de bônus por resultados. 

É possível inferir dessas iniciativas que há uma intenção da Secretaria do 

Estado da Educação em aperfeiçoar e proporcionar formação continuada compatível 

com a política educacional, atrelada à avaliação de conhecimento dos professores, 

associando seus resultados à premiação direcionada aos melhores professores. A 

premiação baseia-se em três aspectos: assiduidade, tempo de permanência na 

escola e provas de conhecimento e habilidades em disciplinas escolares. 

O “Programa de Valorização pelo Mérito”, instituído pela Lei Complementar 

29/2009, regulamentada pelo Decreto de 21/12/2009, que estabelece o sistema de 

promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, 

está alinhado a Política Educacional do Programa “Mais Qualidade na Escola”3. 

Essa política está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394/96, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional-

LDBEN). Essa Lei prevê, em seu artigo 67, dentre outros dispositivos voltados para 

profissionais da educação, estatutos, planos e carreira para o magistério público, “a 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do 

desempenho”. (artigo 67, inciso IV). 

A partir da LDBEN, a avaliação vem ganhando destaque e centralidade nas 

políticas educacionais no âmbito dos governos federal, estaduais e municipais, 

visando à promoção da qualidade de ensino, sejam avaliações em larga escala, seja 

                                                 

3 Programa “Mais Qualidade na Escola”, ( PQE) instituída pelo Decreto nº 54.297 de 5/maio/ 2009-
DO-06/maio/2010- www.educacao.sp.gov.br-( Acesso 10/maio./ 2010). 

 

http://www.educacao.sp.gov.br-/
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na perspectiva da avaliação institucional e de aprendizagem, ou ainda a avaliação 

de professores. 

Sousa (2009) aponta características que usualmente estão presentes nos 

procedimentos adotados nas avaliações, quais sejam: 

ênfase nos produtos ou resultados; na atribuição de mérito a alunos, 
instituições ou redes de ensino; dados de desempenho escalonados, 
resultando em classificação; dados predominantemente quantitativos; 
destaque a avaliação externa, não articulada à auto avaliação. (SOUSA, 
2009:5). 

 

Ainda, nas palavras da autora, “associa-se a essas características a ampla 

divulgação dos resultados na mídia, usualmente na forma de classificação das 

instâncias avaliadas”. (SOUSA, 2009: 2).  

A ampla divulgação dos resultados vem em nome de uma transparência 

entendida como “um valor que deve guiar os governos democráticos, uma vez que é 

uma forma de rendição de contas a sociedade”. (BEKER, 2008). 

Os sistemas de avaliação, atrelados à busca de eficiência na prestação de 

serviços educacionais, se apresentam à sociedade, pelos gestores educacionais, 

como mecanismo gerenciador e orientador de políticas educacionais, indutoras da 

qualidade da educação. 

No entanto, estudo realizado por Sousa & Oliveira (2007) nos mostra que, 

embora a avaliação dos sistemas se apresente como um instrumento de gestão da 

educação e da busca da qualidade de ensino, os gestores de redes de ensino têm 

dificuldades em utilizar os resultados das avaliações para as decisões educacionais. 

O estudo revela que as decisões apoiam-se mais nas estruturas burocráticas das 

Secretarias de Educação do que em informações oriundas das avaliações. 

Mesmo que se reconheça o pouco uso que é feito dos resultados das 

avaliações, constata-se ser usual, em manifestações de gestores, a expectativa de 

que a escola venha a se apropriar de seus resultados, sugerindo a atribuição aos 

docentes da responsabilidade de viabilizar um ensino de qualidade. (SOUSA & 

OLIVEIRA, 2010).  

Posição semelhante é expressa por alguns autores ao tratarem dos fatores 

que impactam a aprendizagem dos alunos, como em Stronge, Gareis & Little; 

Hanushek; Darling – Hammond (2006), que apontam, dentre os fatores internos da 
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escola, ser “o trabalho docente o fator que mais influencia a aprendizagem dos 

alunos e, nesta perspectiva, a qualidade da educação como um todo”, (SRONGE; 

GAREIS& LITTLE, 2006 apud CASSETARI, 2010: 12-tradução da autora). 

Interpretações dessa natureza, que tomam o professor como o principal 

responsável pela qualidade de ensino, culpabilizando-o pelos resultados do ensino 

que se apresentam insatisfatórios, tendem a acolher iniciativas que se voltam ao 

propósito de aprimoramento de seu desempenho. Dentre elas, têm surgido, nos 

últimos anos, iniciativas de avaliação dos profissionais inseridas em programas de 

“pagamento por performance” (CASSETARI; 2008; BALL,2002; SANTOS,2004), 

aliadas a mecanismos de incentivos aos seus resultados. 

Esse modelo de remuneração ganha destaque não só no Brasil como em 

países europeus e nos Estados Unidos e tem como princípio que titulação e tempo 

de serviço não são critérios suficientes para recompensar os esforços individuais na 

ascensão na carreira. É ilustrativa dessa concepção a manifestação de Eric 

Hanushek em palestra proferida no seminário “Educação e Desenvolvimento” 

realizado pela Fundação Itaú Social em São Paulo.4 Eric Hanushek5 enfatiza a 

importância de políticas voltadas para a melhoria do rendimento do professor em 

sala de aula, sendo essa a chave para eficiência do sistema, assim se expressando: 

Demitir professores ruins é muito difícil, pois se esbarra em questões 
corporativistas, por isso a minha defesa em fazer programas agressivos de 
reconhecimento por mérito. Os pagamentos devem estar ligados ao 
rendimento do aluno. “A medida serviria para manter os bons profissionais 
em sala de aula e incentivar um maior comprometimento do corpo docente”. 
(Seminário Educação e Desenvolvimento, 2009). 

 

Além dessas questões apontadas, o referido professor defende processos 

rigorosos de seleção e um novo desenho para os programas de treinamento. Ainda 

no seminário, sobre a questão da política de bonificação para professores, Maria 

Helena Guimarães de Castro6 comentou que o judiciário é bastante refratário à 

mudança na isonomia salarial e defendeu a extinção das carreiras herdadas de 

                                                 

4 Seminário Educação e Desenvolvimento, realizado pela Fundação Itaú Social, na cidade de São 
Paulo(SP), no dia 24/06/2009- Portal Aprendiz –por /Talita Mouchiute- http://aprendiz.uol.com.br 
(Acesso em 12/dez./ 2010). 

5 Professor norte-americano da Universidade de Stanford. 

6 Maria Helena Guimarães de Castro professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo. 

http://aprendiz.uol.com.br/
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legislação antiga e corporativista. As carreiras são dominadas por sindicatos que 

cobram os direitos, mas não o da qualidade. 

Essas manifestações aqui mencionadas contemplam tipos de argumentos 

favoráveis às iniciativas de pagamento de premiação por mérito, que partem do 

princípio de que professores mais motivados e estimulados monetariamente são 

induzidos a melhorar seu comportamento, resultando na melhoria da qualidade da 

educação. 

Contrapondo-se a essa posição há a denúncia nos meios acadêmicos de 

possíveis consequências de se transferir para a escola pública formas de gestão 

empresarial (Afonso, 2005, Ball, 2002). Muitos debates têm sido realizados a 

respeito da qualidade do trabalho dos professores atrelados à avaliação e à 

estrutura das carreiras nos moldes tradicionais. Nesse movimento têm tido grande 

visibilidade as manifestações de Diane Ravitch7, que foi secretária- adjunta de 

educação e conselheira do secretário de educação entre 1991 e 1993, durante o 

governo de George Bush. Em entrevista, Diane Ravitch diz que, em vez de melhorar 

a educação, o sistema em vigor nos Estados Unidos está formando apenas alunos 

treinados para fazer a avaliação. Na opinião da pesquisadora sobre como melhorar 

a qualidade dos professores, observa: 

Os professores devem ser testados quando ingressam na carreira, para o 
gestor saber se ele tem as habilidades e os conhecimentos necessários 
para ensinar o que deverá ensinar. Eles devem ser periodicamente 
avaliados por seus supervisores para garantir que estão fazendo seu 
trabalho. Para melhorar a qualidade dos professores as escolas precisam 
de administradores experientes, que sejam professores também mais 
qualificados. Esses profissionais devem ajudar professores com mais 
dificuldades (Jornal Estado de São Paulo: 8 A-2010). 

 

No âmbito da rede estadual de São Paulo assiste-se nos anos recentes a 

iniciativa que expressa uma adesão à crença na potencialidade de medidas de 

                                                 

7 Diane Ravitch é pesquisadora de educação da Universidade de Nova York e autora de vários livros 
sobre sistemas educacionais. É ex-secretária- adjunta de Educação dos EUA, na administração do 
ex-presidente George Bush. Foi indicada pelo ex- presidente Bill Clinton para o National Assessment 
Governing Board, órgão responsável pela aplicação dos testes educacionais americanos.Uma das 
principais defensoras da reforma educacional americana- baseada em metas e testes padronizados, 
responsabilização do professor pelo desempenho do aluno e fechamento de escolas mal avaliadas 
evidencia que “mudou de idéia”, após vinte anos defendendo um modelo que serviu de inspiração 
para outros países, entre eles o Brasil. (Jornal Estado de São Paulo Caderno J T Cidade) 
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premiação por Mérito, resultando no escalonamento na carreira docente. Por meio 

do “Programa de Valorização do Mérito”, que trata do sistema de promoção salarial 

para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, foram 

criadas cinco faixas de promoção salarial. Assim, a cada três anos, os integrantes do 

Quadro Magistério podem participar de um processo de promoção anual que inclui a 

avaliação nos conhecimentos e habilidades para evolução de uma faixa para outra. 

No momento em que assistimos à implantação da Política Pública de 

Educação do Estado de São Paulo sobre “Valorização pelo Mérito”, que tem 

provocado intenso debate na rede estadual sobre suas possíveis consequências na 

carreira e no trabalho docente, considero oportuno o desenvolvimento de uma 

pesquisa que se volte a compreender como professores vêm entendendo e reagindo 

à iniciativa em curso. 

A aposta do discurso oficial está na lógica de que diferenciar o salário dos 

professores a partir da avaliação (conhecida na rede estadual como “prova de 

mérito”) é uma forma de combater absenteísmo, tornar a carreira do magistério mais 

interessante e conseguir melhorar os indicadores de qualidade na sala de aula.  

Daí emergem as questões que se colocam na presente investigação: até que 

ponto a Política proposta de Valorização pelo Mérito está contribuindo para elevação 

do nível de desempenho dos professores e da qualidade de ensino, na ótica de 

profissionais da rede? Que tensões nascem desse movimento que privilegia na 

progressão da carreira o desempenho docente, além de formação e tempo de 

serviço? 

Tais discussões e indagações justificam a relevância da realização da 

pesquisa ora proposta, com o intuito de analisar eventuais efeitos da implantação da 

“Política de Meritocracia” sob a ótica de profissionais de educação do Estado de São 

Paulo. 

Considerando ser recente a iniciativa do “Programa de Valorização pelo 

Mérito”, não dispomos ainda de estudos que tratem desse tema na gestão da 

educação pública. Dada a grande dimensão que a Reforma em foco possui e os 

objetivos que pretende alcançar, este estudo estabelece como tema de investigação 

a “política meritocrática” do Estado de São Paulo, para os profissionais da educação, 

com os seguintes objetivos:  
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 analisar o delineamento do “Programa de Valorização pelo Mérito” implantado 

na rede de ensino do estado de São Paulo, à luz de contribuições da literatura 

nacional e internacional que trata da avaliação docente como meio de 

valorização da profissão; 

 relacionar os propósitos do “Programa de Valorização pelo Mérito” com as 

diretrizes de políticas públicas de educação do estado de São Paulo; 

 identificar opiniões de professores coordenadores sobre o Programa de 

Valorização pelo Mérito e seus possíveis efeitos na dinâmica do trabalho 

escolar. 

Escrever sobre políticas públicas em educação, principalmente acerca de 

uma proposta governamental como a do atual governo, entender o contexto histórico 

mundial e brasileiro em que tal política está engendrada, perceber os vários 

discursos e embates que as mesmas promovem são passos para possibilitar 

compreensão de seus possíveis desdobramentos, sua trajetória e perspectivas. 

Nessa direção, a pesquisa está organizada em três capítulos. O primeiro 

capítulo compreende o estudo sobre a meritocracia no Brasil, problematizando a 

noção de merecimento na função pública, e sobre avaliação docente, focando sua 

configuração na carreira, por meio de análise da literatura sobre o tema, 

relacionando iniciativas de outros países e propostas em curso sobre “mérito e 

incentivos”.  

O segundo capítulo versa sobre avaliação pelo Mérito no Estado de São 

Paulo e contempla duas vertentes. Inicialmente são analisadas as diretrizes 

educacionais estabelecidas pela Secretaria Estadual de São Paulo para a respectiva 

rede de ensino, no período de 2007 a 2010, focalizando um dos eixos Estruturantes 

da Política Educacional8, qual seja, a Gestão da Carreira do Magistério. Em seguida, 

no que se refere ao Eixo Gestão da Carreira do Magistério, são discutidas possíveis 

implicações da articulação de incentivos/ bonificação por resultado à carreira do 

professor.  

                                                 

8 Disponível no site da Educação de São Paulo- http://www.educacao.sp.gov.br/ Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo. (Acesso- 05/maio/2009). 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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O terceiro capítulo inicia-se com a apresentação dos procedimentos de 

estudo adotados, seguindo-se a apresentação e análise das manifestações dos 

professores coordenadores sobre efeitos que o “Programa de Valorização pelo 

Mérito” tem no trabalho educativo das escolas sob sua coordenação. 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, combinou procedimentos afeitos à 

abordagem qualitativa, tais como análise de fontes documentais e coleta de 

depoimentos por meio de um questionário semiestruturado, com questões abertas e 

fechadas. O estudo abrangeu um grupo de profissionais de escolas vinculado a uma 

Diretoria de Ensino jurisdicionada à Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo. O questionário foi aplicado a todos os professores coordenadores que atuam 

nas escolas de Ensino Fundamental Ciclo I e Ciclo II e escolas de Ensino Médio, 

totalizando 88 respondentes de um universo de 104 coordenadores. A opção por 

consultar os coordenadores pedagógicos decorreu do reconhecimento da 

importância do seu papel como “gestor implementador da política pública”,9 e, 

portanto, sua ótica e percepção sobre o “Programa de Valorização pelo Mérito” vem 

tendo no trabalho educativo das escolas que coordenam, podem contribuir para a 

compreensão de seus possíveis efeitos.  

Com o desenvolvimento da pesquisa, espera-se, por meio das opiniões 

evidenciadas pelos professores coordenadores, trazer elementos que iluminem a 

análise sobre efeitos da Política Educacional de São Paulo, problematizando-se 

seus propósitos e procedimentos no sentido de responder às demandas sociais de 

uma educação pública de qualidade para todos. 

                                                 

9 Resolução SEE-88, de 19/ dez/ 2007, alterada pela Resolução SEE-42, de 11/abr./2012- 
www.educacao.sp.gov.br –(Acesso 09/maio/2012). 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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CAPÍTULO 1  

MERITOCRACI A AV ALI AÇ ÃO E  CARREIRA DOCENTE  

 

A formação de professores, a valorização da carreira docente e a criação de 

mecanismos meritocráticos de avaliação docente, são temas complexos no sistema 

educacional e têm ocupado a Agenda Nacional de muitos países.  

Os gestores educacionais ressaltam a necessidade da qualidade do 

professor, da educação e a eficiência da aprendizagem, entretanto ocultam aspectos 

políticos que envolvem o controle e a racionalização implícitos nesse processo. 

As iniciativas das avaliações docentes pautadas numa concepção 

meritocrática, implantadas nos anos recentes por governos estaduais e municipais 

no Brasil, embora anunciadas como saída para melhorar a qualidade de ensino, 

contraditoriamente têm potencial de produzir competição entre professores e 

escolas, instabilidade e resistência entre professores, sindicatos. 

O discurso da avaliação docente como um dos mecanismos meritocráticos se 

insere entre justificativas que realçam a importância da educação num contexto de 

transformações econômicas, políticas, associadas ao fenômeno globalização, que 

cria novas expectativas e demandas em relação às escolas e à profissão docente 

neste início do século XXI. Ainda, a inserção da mulher no mercado de trabalho, os 

novos arranjos familiares e o enfraquecimento de outras instituições tradicionais de 

socialização, entre outros fatores, têm sido mencionados como aspectos que 

contribuem para aumentar as responsabilidades da escola e dos professores 10 

(CONSED, 2006). 

Nesse sentido, a qualidade da educação, que abarca o debate sobre a 

profissão docente, é um tema de política pública, suscitando discussões a respeito 

da avaliação docente como condição inerente ao desenvolvimento da profissão. 

Neste capítulo pretende-se desenvolver um debate acerca da lógica que vem 

orientando a noção de merecimento na função pública e, em sequência, caracteriza-

                                                 

10 Magaly Robalino Campos, especialista em Temas Docentes- da OREALC /UNESCO. 
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se como a avaliação de desempenho usualmente se apresenta em planos de 

carreira docente no Brasil e em outros países. 

 

1.1 Breve histórico do termo meritocracia 

O termo meritocracia remonta à Antiguidade, por volta do século VII 

especificamente na China, sendo comum na administração chinesa o funcionário ser 

selecionado por exames. Essa prática era justamente para extinguir os privilégios 

ancorados na sucessão hereditária. O modelo de exame proposto provocou a 

decadência de várias famílias aristocráticas na China, que durante anos se 

mantiveram no poder. Conforme nos traz Vieira (2004), ”famílias poderosas e 

altamente colocadas não sobreviveram a uma geração ou duas de filhos ineptos”. 

Mesmo com algumas resistências da elite, o sistema meritocrático também se 

instaurou no Japão. Assim como na China, as posições hereditárias foram colocadas 

em xeque.  

Do século XVII ao XIX vários acontecimentos políticos, econômicos e sociais, 

em toda a sociedade ocidental, foram influenciados por revoluções, sobretudo pelo 

evento “Revolução Francesa”, iniciando-se a sedimentação dos princípios 

democráticos e de uma nova ordem política inspirada no liberalismo e nos ideais 

iluministas, bandeira ideológica da Revolução Francesa.  

As mudanças ocorridas no período colocaram em xeque as estruturas 

dominantes que durante muito tempo sustentaram os privilégios da aristocracia. É 

nesse contexto que as aspirações burguesas se ascendem ao poder e passam a se 

chocar com as antigas concepções que sustentavam a nobreza. Nesse sentido, o 

esforço e o trabalho individual, representados pela moral burguesa nascente 

ganham seu espaço, desempenhando papel fundamental para legitimar a nova 

ordem estabelecida. É nesse contexto que o sistema meritocrático encontrou o seu 

desenvolvimento fundamental na Europa contemporânea. 

Se considerarmos as evidências históricas, os sistemas meritocráticos não 

são uma “invenção da modernidade ”11. No Brasil, desde 1824, final da Monarquia e 

                                                 

11 Os dados e reflexões que ora serão apresentados acerca da meritocracia no Brasil são oriundos do 
livro Igualdade e Meritocracia- A Ética do desempenho nas sociedades modernas de Lívia Barbosa. 
Pela escassez de material bibliográfico sobre o assunto, e tampouco pesquisas sobre o tema, as 
reflexões apresentadas pela autora a partir da sua pesquisa contribuirão com o debate ora pretendido 
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início da ascensão da República, em 1889, período esse representado por 

importantes mudanças na nação, “é possível registrar a presença do sistema 

meritocrático em termos de formulação jurídica”. (BARBOSA, 2003: 3). 

Segundo Barbosa (2003), a Constituição de 25 de março de 1824 (primeira 

Constituição brasileira) “delineava claramente os fundamentos de uma sociedade 

igualitária e com uma ideologia meritocrática, conforme se observa no artigo 179, 

item XIV, da Constituição: “Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos 

civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja por talentos ou 

virtudes”. A autora ainda assinala que os cargos não eram bens exclusivos de 

nomeações nepóticas, estabelecia-se assim “a possibilidade de um critério 

meritocrático”. Embora a Constituição não fornecesse instrumentos para orientar 

essa prática, ficava a critério dos diferentes órgãos estabelecer qualquer tipo de 

critério para identificar quais seriam essas “virtudes e talentos”. (BARBOSA, 

2003:49). 

Ao se referir ainda à Constituição de 1824, a autora observa que ao mesmo 

tempo em que o mérito/ desempenho individual “possibilitava a admissão no serviço 

público, estabeleciam-se distinções entre os indivíduos no momento da concessão 

do direito ao voto”. Nesse sentido, “os critérios estabelecidos excluíam as pessoas 

da sua cidadania e a direção para um sistema meritocrático e para a hierarquização 

baseada no status e posição econômica”. (BARBOSA, 2003:50). 

Ao se referir a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, a autora observa que 

é reafirmada, em seus artigos 72 e 73, “a igualdade entre todos perante a lei e o 

direito ao livre acesso dos brasileiros aos cargos públicos civis e militares 

observados as condições de capacidade especial exigidas pela lei, sendo vedadas, 

porém, as acumulações remuneradas. (BARBOSA, 2003:51). 

Outros elementos passam a inovar a Constituição de 16 de julho de 1934. 

Conforme nos traz a autora, o artigo 168 reafirma o direito ao livre acesso de todos 

os brasileiros aos cargos públicos e estabelece que “não haveria distinções de sexo, 

estado civil presentes nas legislações anteriores, as quais asseguravam aos homens 

                                                                                                                                                         

neste item. O objetivo central do livro é justamente mostrar, do ponto de vista cultural, como a 
dimensão afirmativa da meritocracia é interpretada em três diferentes países- Estados Unidos, Japão 
e Brasil. Ou seja, quais são as lógicas e os valores sociais associados a essa categoria e quais são 
os dilemas que sua implementação prática gera em cada um deles. Livia Barbosa é professora da 
Universidade Federal Fluminense e Doutora em Antropologia Social. 



27 

casados prioridade na obtenção de um cargo público em detrimento dos solteiros”. 

Observa ainda que o artigo 170 da Constituição Federal de 1934 dispõe que “na 

primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas e nos 

demais que a lei determinar efetuar-se-á depois de exame de sanidade e concurso 

de provas ou títulos”. (BARBOSA, 2003:52). 

A autora prossegue trazendo que as demais Constituições brasileiras -(1937-

1946-1967-1969 e 1988), não fazem referências explicitas à capacidade individual, 

contudo, 

ao estabelecerem que o critério de admissão ao serviço público deveria ser 
o concurso aberto a todos os brasileiros, deixam implícita a ideia de que o 
anonimato e a impessoalidade que, teoricamente, cercam esse 
procedimento, selecionam pelo mérito pessoal por ignorarem atributos 
sociais como status, poder político e econômico, relações consanguíneas e 
pessoais (BARBOSA, 2003:53). 

 
 

A autora nos alerta que não é necessariamente “a existência ou não de um 

dispositivo como o concurso que garante que um determinado sistema privilegie o 

mérito”. Nesse sentido, existem outros sistemas meritocráticos, nos Estados Unidos, 

por exemplo, que não selecionam as pessoas por concurso e sim pelo desempenho 

já comprovado em determinadas tarefas ou pelo currículo, estabelecendo uma 

meritocracia de “mérito discriminatório”, expressão utilizada pela autora. Observa, 

ainda, que “na sociedade brasileira, o concurso não é o único critério de acesso, 

pois em determinados contextos ele passa a ser um símbolo não de meritocracia, 

mas de neutralização de influências nepóticas dentro das organizações”. 

(BARBOSA, 2003:57). 

O que podemos registrar nesse breve histórico é que, há mais de um século e 

meio, já existiam aqui no Brasil iniciativas de um sistema baseado em mérito. 

Pudemos acompanhar “a legitimação institucional e sua transformação em direito, 

mas não necessariamente em ideologia dos brasileiros, através das Constituições e 

da legislação concernente no setor público”. (BARBOSA, 2003:59). 

Por que então falar de meritocracia, principalmente no contexto atual, é tão 

complexo? 

Segundo a autora é complexo já pela própria palavra quase “escondida” na 

língua portuguesa. Essa sua condição de “escondida permanece quando migramos 

do vocabulário para a dimensão conceitual”. A palavra quase não é usada no 

cotidiano e acaba se diluindo nas “discussões sobre desempenho e sua avaliação, 
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justiça social, reforma administrativa do Estado, neoliberalismo, competência, 

produtividade”, etc. (BARBOSA, 2003:21). 

O termo meritocracia refere-se a “uma ideologia um dos principais sistemas 

de hierarquização das sociedades modernas” A autora define o termo como: “um 

conjunto de valores que postula que as posições dos indivíduos na sociedade 

devem ser consequência do mérito de cada um, ou seja, do reconhecimento público 

de qualidade das realizações individuais”. (BARBOSA, 2003:22). 

A autora traz duas dimensões, para interpretar o termo meritocracia, uma 

negativa e outra afirmativa. Nas discussões políticas e organizacionais ela aparece 

na dimensão negativa, ou seja, “como um conjunto de valores que rejeita toda e 

qualquer forma de privilégio hereditário e corporativo e que valoriza as pessoas 

independentemente de suas trajetórias e biografias sociais” 12 

Nessa dimensão negativa, Barbosa (2003), observa que a meritocracia não 

atribui importância “as variáveis sociais quando se pleiteia uma posição”, pois é vista 

como um consenso do ponto de vista das representações, ou seja, as pessoas vêem 

como “um sistema sedutor, uma aristocracia de talentos que parece fazer uma 

distinção entre as sociedades baseadas no privilégio hereditário e as democracias 

atuais”. Entretanto ao afirmar que o critério básico de organização social deve ser o 

desempenho das pessoas, ou seja, “o conjunto de talentos, habilidades e esforços 

de cada um, a autora refere-se a meritocracia em sua dimensão afirmativa 13 

Embora genericamente a meritocracia seja um consenso, existem várias 

divergências acerca deste princípio no momento de sua aplicação prática, como 

ilustram as indagações de Barbosa (2003) ao se referir à meritocracia e à cultura 

organizacional brasileira: de que forma deve ser a avaliação de desempenho das 

pessoas? Como definir as habilidades e esforços? Qual relação entre 

responsabilidade individual e /ou social de desempenho? Existe ou não a igualdade 

de oportunidades para todos? Qual a origem das diferenças de desempenho? Serão 

elas frutos da loteria da natureza ou das variáveis sociais? 

                                                 

12 Ibidem 

13 Ibidem 
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Ainda, na visão da autora o que podemos verificar é que aqui no Brasil não 

existe uma ideologia meritocrática fortemente estabelecida na sociedade, mas sim 

sistemas e discursos meritocráticos. 

Essa oposição entre “a existência de um discurso e de uma ideologia 

meritocrática” é compreensível quando a relacionamos à concepção de igualdade 

que prevalece entre nós como um “conceito duplo”. A igualdade é um direito e um 

fato, como assinala a autora, 

A Igualdade dada pela lei, estando ela circunscrita, é definida em relação a 
um sistema legal e funciona como explicitação da igualdade de todos 
perante a lei, é igualdade cívica, de oportunidades. A igualdade de fato tem 
por base um sistema moral mais abrangente, que define igualdade legal 
como conjuntural e que considera a igualdade mais do que um direito: 
define-a como a necessidade de ser um fato, uma realidade indiscutível 
(BARBOSA, 2003:65). 
 

Ainda, na visão da autora a “concepção de igualdade como fato” usa os 

mesmos argumentos do liberalismo, que “sustenta a concepção de igualdade de 

oportunidades para fundamentar a idéia de direitos naturais que se encontra na 

semelhança dos homens entre si enquanto sujeitos morais, seres racionais e 

fisicamente iguais” 14 

Essa semelhança que a autora nos coloca, dada na natureza, mostra que na 

sociedade norte-americana é tomada como base para um direito, e vista como 

estritamente formal. As desigualdades naturais e de desempenho são consideradas, 

“como substantivas, pois elas resultam produtos individuais diferentes, sendo 

legítimas essas distinções para fins de reconhecimento e hierarquização social”. 

(BARBOSA, 2003:66). 

No caso especifico do Brasil, Barbosa nos mostra que as desigualdades 

naturais são interpretadas, como “oriundas das condições sociais dos indivíduos e 

não como conteúdos distintos de uma mesma forma”, ou seja,  

os indivíduos nascem em posições distintas, eles desenvolvem habilidades 
desiguais. Elas não são naturais, no sentido de inatas, portanto, os 
resultados positivos e negativos advindos das habilidades e talentos de 
cada um não são de responsabilidade do indivíduo, e sim de todo corpo 
social. Daí a lógica distributiva que subjaz à concepção de igualdade 
substantiva brasileira. (BARBOSA, 2003:67). 
 

Do ponto de vista cultural, como assinala Barbosa (2003), a existência de 

uma ideia de que cobrar resultados e desempenho, assim como mensurá-los, é uma 

                                                 

14 Ibidem 
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atitude autoritária. Está no “imaginário coletivo brasileiro uma relação grande entre 

competição, cobrança de resultados e desempenho” como processos autoritários e 

não como processos funcionais ou de hierarquizar pessoas no interior de um todo 

para fins específicos. As pessoas se “veem diminuídas na sua dignidade” quando 

são cobradas e ou avaliadas. A autora traz aspectos de uma das consequências 

disto. Para ela: 

a responsabilidade pelos resultados de cada um é sempre neutralizada ou 
desculpada a partir do contexto em que cada um de nós atuou. O objetivo é 
diminuir pela justificação de desempenho, qualquer mácula ao sentimento 
de dignidade pessoal Consequentemente muita pouca responsabilidade 
individual é atribuída a cada um de nós, do ponto de vista institucional. 
(BARBOSA, 2003:6).  

 

Nesse sentido, como a autora nos apresenta, a sociedade brasileira 

culturalmente rejeita a avaliação. Ela é vista como algo negativo, “como uma ruptura 

de um universo amigável, homogêneo e saudável, na qual a competição, vista como 

um mecanismo social profundamente negativo encontra-se ausente”. (BARBOSA, 

2003:7). 

Os principais argumentos para a resistência aos processos de avaliação de 

desempenho, segundo a autora, são a ausência de um sistema meritocrático tanto 

em organizações públicas como privadas e associação da avaliação à existência de 

nepotismo e fisiologismo como forma de seleção.  

Os mecanismos meritocráticos introduzidos no Brasil sempre foram uma 

concessão do Estado, como vimos, recentemente implantados nas políticas 

educacionais pelos governos estaduais e municipais, por meio de avaliação docente 

como controle dos gastos públicos e de prestação de contas. 

A avaliação docente pautada na concepção meritocrática é vista pelos 

gestores educacionais como um processo de avaliação em que alguns merecem 

privilégios e outros não, portanto nem todos podem receber prêmios, por isso 

precisa haver uma porcentagem de corte. No âmbito da Secretaria do Estado da 

Educação de São Paulo assiste-se a essa iniciativa por meio do Programa de 

Valorização pelo Mérito para os integrantes do Quadro do Magistério que tem como 

objetivo instituir um sistema de promoção na carreira com critério na lógica 

meritocrática. 

No presente texto apresenta-se e analisa-se o Programa nos capítulos II e III 

e seus possíveis efeitos na dinâmica do trabalho escolar. 
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A esse propósito pode-se observar o discurso da avaliação docente como um 

dos mecanismos meritocrático desenvolvidos no Brasil e em outros países como 

será destacado no próximo item deste capítulo. 

 

1.2 Abordagens sobre avaliação docente 

Há uma variedade de abordagens de avaliação de professores, e cada uma é 

construída de acordo com os propósitos que se pretende alcançar, e as concepções 

de educação que são tomadas como referência. 

Nas palavras de Fernandes,  

Um dado modelo de avaliação pode estar mais focado em avaliar a 
qualidade dos professores, isto é, na análise da competência dos 
professores, outro pode estar mais interessado em avaliar a qualidade do 
ensino, analisando o desempenho dos professores, enquanto outro pode 
estar mais orientado para avaliar a eficácia dos professores, através da 
apreciação dos resultados dos seus alunos (FERNANDES, 2006, p.15).  

 

Ainda na análise do autor, evidenciam-se três abordagens diferentes 

baseadas em conceitos que muitas vezes são tomadas com o mesmo significado: 

competência do professor, desempenho do professor e eficácia do professor. 

Medley entende que, 

Competência do professor refere-se a um sistema de saberes diversificados 
e específicos que o professor domina, utiliza ou em que acredita. Um 
professor será competente se domina bem um conjunto de competências 
específicas que são importantes para as boas práticas, embora algumas 
delas possam ser mais relevantes que outras para determinar a sua 
competência geral. O desempenho está claramente associado aquilo que o 
professor faz quando está trabalhando (ensinar, preparar aulas, participar 
em reuniões) note-se que o desempenho não é o que ele está apto a fazer 
ou pode fazer, pois aqui estaríamos no domínio de sua competência. 
Eficácia do professor como sendo o efeito do desempenho (tudo aquilo que 
o professor faz) sobre alunos. Nestas condições, a eficácia do professor 
depende de sua competência e do seu desempenho, mas também do que 
os alunos forem capazes de responder em determinadas situações 
(MEDLEY apud FERNANDES, p.17,2006). 

 

Da mesma forma que a competência do professor não garante que em 

determinadas situações o seu desempenho vá ser de uma maneira ou outra, 

também, não garante que o desempenho do professor, por si só, produza 

determinado tipo de resultados junto dos seus alunos.  

Nesse sentido pode-se entender que avaliação dos professores é um 

processo difícil de conceber e de se pôr em prática, pois não é uma questão técnica, 
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mas algo muito mais complexo pela dificuldade que se tem de reunir consenso a 

respeito da conceituação a ser assumida. Essa dificuldade, segundo Fernandes 

(2006), está associada à diversidade de questões que intervém no processo 

educacional em relação à orientação de alguns valores éticos, políticos, na 

diversidade de visões de ensino, de escola, de aprendizagem e de aluno que estão 

presentes no mundo contemporâneo. 

A literatura tem mostrado que a avaliação “é um domínio científico e uma 

prática social”, cada vez mais indispensável para caracterizar, compreender, divulgar 

os problemas que afetam a sociedade contemporânea, principalmente quando nos 

referimos à qualidade e a eficácia dos sistemas educativos. (FERNANDES, 2006) 

A este propósito cabe o questionamento: a avaliação será utilizada para 

promover o desenvolvimento dos professores no sentido, amplo ou acentuar a lógica 

da responsabilização? Nas palavras de Abramowicz, 

a avaliação do desempenho profissional do docente só é válida quando 
aparece articulada com um projeto educativo mais abrangente, como um 
dos instrumentos para sua construção. Neste sentido a avaliação constituir-
se a num modelo processual, que permitirá afastar-se do controle e 
possibilitará a construção de uma avaliação que propicie o desenvolvimento 
profissional do professor e, consequentemente, a conquista da sua 
autonomia. (ABRAMOWICZ, 1998: 41). 

 

Nesta perspectiva, é relevante que a avaliação seja ela própria um 

instrumento que contribua para a reflexão sobre as práticas, sobre a construção do 

próprio conhecimento, possibilitando a cada professor uma autoavaliação do seu 

trabalho. Na análise da autora parece evidente que a avaliação só tem sentido para 

a profissionalização “numa lógica de emancipação e de conscientização” das 

práticas (ABRAMOWICZ, 1998: 42) 

As sucintas referências aqui apresentadas sobre avaliação docente ilustram a 

sua complexidade e a importância para alcançar a educação de qualidade e 

evidenciam a oportunidade de discussões e reflexões sobre as propostas que 

gradualmente vêm sendo implantadas nos sistemas educacionais brasileiros. 

 

1.3  Carreira e avaliação de desempenho docente 
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Atualmente, no Brasil, os debates a respeito da avaliação de desempenho 

têm ganhado visibilidade dentre as alternativas que se delineiam com vistas a 

melhorar a qualidade da educação, até mesmo por ser uma dimensão da avaliação 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394, de 20 

de dezembro de 1996. Essa lei prevê, no seu artigo 67, inciso IV, dentre outros 

dispositivos, 

Que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos 
profissionais da educação por estatutos e planos de carreira que garantam: 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
aperfeiçoamento profissional continuado, com licenciamento remunerado 
para, piso salarial, progressão funcional baseada na titulação e na avaliação 
de desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, e 
condições adequadas de trabalho.  

 

Assim, é a partir da LDBEN nº 9394 que o foco da avaliação dos profissionais 

da educação tem feito parte das discussões e iniciativas aliadas a perspectiva de se 

associar incentivos aos seus resultados voltados para a educação básica. 

Alguns gestores incorporam em suas políticas educacionais mecanismos de 

premiação docente e de outros profissionais de escolas, por mérito e produtividade, 

por constatarem que os mesmos não têm se mobilizado para mudar o cenário dos 

baixos índices de desempenho que muitos alunos têm apresentado ano após ano 

nas avaliações em larga escala.  

Considerando serem recentes no Brasil iniciativas que associam a 

implantação de sistemas da avaliação docente, sejam por desempenho, sejam 

baseadas em avaliações de conhecimentos e habilidades associados a sistemas de 

incentivos individualmente ou por escolas, fazem-se oportunos estudos que voltem a 

investigar seus possíveis impactos na carreira do professor e no desempenho dos 

alunos. 

Estudo realizado por Schulmeyre (2002)15 apresenta um diagnóstico da 

situação atual de treze países da América Latina no que se refere à Avaliação 

                                                 

15 LLECE- Laboratório Latino Americano de Avaliação de Qualidade da Educação  Projeto 
coordenado pela UNESCO/ OREALC. http://www.llece.org/public/content/view/8/3/lang,br/- (Acesso 
em 12/jul. /2009). 

http://www.llece.org/public/content/view/8/3/lang,br/-
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Docente16. Segundo a autora o levantamento de dados visou esboçar um panorama 

de três momentos considerados chave na vida dos docentes: avaliação de 

postulantes, avaliação inicial e avaliação de desempenho profissional. O estudo 

chegou aos seguintes achados:  

- A avaliação de postulantes, de formação inicial e de desempenho 

profissional não é uma política educacional de longa data e tradição na 
América Latina, e sobre ela não se acumulou suficiente experiência teórica 
e prática, para afirmar que qualquer país da região que decida iniciar e 
desenvolver uma política desse tipo possa somente estudar e aplicar os 
conhecimentos acumulados em nossos países. 
- Embora já existam disposições legais que sustem a aplicação dessa 
política educacional na maioria dos países estudados, elas não são 
aplicadas em uma parte importante deles. 
- No entanto existem sindicatos de educadores em países latinos 
americanos que mantêm uma atitude de rechaço à implementação da 
avaliação docente, o que revela que esse tipo de política educacional tenha 
a viabilidade política que requer. 
- Requer-se fazer um maior esforço na região para alcançar um processo de 
profissionalização crescente e sustentável dos docentes, e para isso a 
avaliação de seu desempenho pode contribuir de maneira decisiva, 
sobretudo se centrar em seu desenvolvimento profissional. 
- Cerca de 31% dos países estudados realizam observação direta de aulas ( 
classes) para avaliar o desempenho profissional docente (SCHULMEYRE, 
2002:.263). 
 

 
O estudo ainda evidencia que em quase todos os países existe a ideia de se 

estabelecer ou melhorar a avaliação docente como política educacional. 

Especificamente no Brasil os principais resultados levantados das estruturas 

institucionais que se ocupam realizar as avaliações foram: 

- Para avaliação dos postulantes coexistem duas situações: a) cada 
instituição de Educação Superior seleciona os postulantes por meio de um 
exame comum a todas as carreiras, entre elas a formadores de docentes 
(Pedagogia e as diversas Licenciaturas) b) existe um Exame Nacional de 
Ensino Médio (ENEM) que obtém perfil do aluno egresso que muitas vezes 
serve para ingressar na Educação superior. 
- Para a formação inicial são regidas por normas estabelecidas pelo 
Ministério de Educação e executadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
pesquisas Educacionais (INEP). 
- Com relação aos aspectos avaliados na formação docente são avaliados 
conhecimentos pedagógicos, projetos educacionais em consideração a 
diversidade cultural habilidades da prática docente e responsabilidade 
social. 
- Para a avaliação de desempenho profissional não se aplica essa política, 
por considerar um desafio em conseguir desenhar e implementar um 
sistema de avaliação do desempenho profissional do docente que esteja 
centrado em seu desenvolvimento profissional, e portanto estimule sua 

                                                 

16 Correspondem aos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Guatemala México, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai 
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permanência e compromisso com a escola e seus resultados docentes e 
educacionais.( SCHULMEYRE, 2002:.260: 262). 
 

 
A propósito de ilustrar tendências vigentes em outros países, cabe mencionar 

o estudo17 desenvolvido e coordenado por Javier Murillo Torrecilla (2007) com o 

objetivo de caracterizar a estrutura e funcionamento dos sistemas de carreira e 

avaliação de desempenho docente em países da América e Europa.18O estudo 

comparou a carreira docente em relação aos seguintes aspectos: mecanismos de 

acesso à profissão, sistemas de promoção, critérios de afastamento e de 

aposentadoria e avaliação de desempenho. 

A pesquisa, feita entre janeiro e março de 2005, centrou-se em professores 

de ensino básico que trabalham em escolas públicas, tomando como referência 

dados oficiais dos anos de 2003 e 2004. Nela se parte da constatação de que os 

países da América Latina avançaram em seus sistemas de carreira docente, mas 

que ainda enfrentam muitos desafios. Segundo Margaly Robalyno19, “na região se 

deveria desenvolver uma “cultura da avaliação”, mais do que procedimentos ou 

instrumentos específicos, gerar espaços de diálogo e busca de consenso entre os 

atores desenvolvidos, e aumentar a valorização e o reconhecimento social da 

profissão”. (PRELAC, 2005, p 22). 

Em síntese, são elencados os estudos sobre o acesso à carreira, sistemas de 

promoção, avaliação de desempenho e alguns modelos de avaliação, segundo 

Torrecilla, 2007. 

 

a) Acesso à carreira docente 

                                                 

17 Estudo disponibilizado na Oficina Regional de Educação da UNESCO para a América Latina e 
Caribe-Santiago (OREALC/UNESCO) 

18 O estudo abrangeu os seguintes países na América: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Equador, El salvador, Estados Unidos (Califórnia e Carolina do Norte), Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai 
e Venezuela. Na Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica (C. Francófona, C. Flamenga e C. Valona), 
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos: 
Polônia, Portugal, reino Unido-(Inglaterra/Gales/Irlanda do Norte e Escócia),República Checa: 
Romênia e Suécia. 

19Coordenadora do Laboratório Latino-Americano de Avaliação de Qualidade da Educação da 
UNESCO. 
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O estudo constata que para países da Europa ocidental a prioridade em 

termos de carreira docente é atrair os melhores candidatos. A avaliação, por sua 

vez, é entendida como um processo de reflexão pessoal do professor, e os sistemas 

de promoção existentes têm por objetivo manter os professores motivados. Na 

América e nos países do Leste Europeu, ao contrário, trabalha-se principalmente 

para elevar a qualidade da docência, e foram criados sistemas de avaliação 

externos, que incluem mecanismos de recompensa pelo bom desempenho. Quanto 

ao acesso ao exercício da profissão, o documento nos mostra que em todos os 

países analisados existe algum sistema de seleção de candidatos, com exceção de 

Cuba, onde todos que deixam os centros de formação de docentes têm emprego 

garantido. 

Entre os métodos de seleção foram observados provas, concurso de méritos 

e livre seleção. A seleção por provas visa avaliar os conhecimentos e atitudes do 

candidato em relação à profissão e à matéria ou área para a qual estão habilitados e 

se propõem a atuar. “Essa modalidade, em todos os países estudados é associada 

a um concurso de méritos, que corresponde à apresentação, pelo candidato, de 

comprovantes de habilitação, qualificação e experiência docente prévia”. 

(TORRECILLA, 2007:31). 

Dois modelos de acesso foram identificados: na Irlanda as escolas assumem 

a responsabilidade, pois têm autonomia para decidir pela seleção e contratação dos 

professores. Na Finlândia, todas as decisões, quando da seleção dos docentes, da 

promoção na carreira, da definição do currículo às práticas pedagógicas, são 

tomadas no interior da escola. Nos demais países, de tradição mais centralizada, a 

seleção e a contratação são realizadas pela autoridade educativa, central, ou 

intermediária, em busca do critério de equidade para toda a rede de ensino. 

A regulamentação da carreira docente no Brasil compete aos municípios, aos 

estados e ao Distrito Federal. É dado aumento para os professores sem classificá-

los em categorias ou graus. O acesso à carreira pode ser mediante um concurso, 

por indicação do prefeito ou do governador, baseada na habilitação pessoal para o 

exercício da função. (TORRECILLA, 2007:31:32) 

 

b) Sistemas de promoção  
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Dois tipos de sistemas de promoção foram identificados: vertical e horizontal. 

Em relação à promoção vertical conforme o desempenho do docente em sala de 

aula ele é selecionado para exercer funções de gestão educacional (direção, 

supervisões etc.). No Brasil há algumas possibilidades para ascender em cargos 

diretivos: por concurso de provas e títulos, por indicações das autoridades 

educativas correspondentes, mediante a habilitação por exercício da função. 

(TORRECILLA, 2007: 33). 

Há diferentes formas de seleção dos docentes para a promoção vertical: por 

meio de provas, concurso de méritos, seleção democrática e por sistema livre. Os 

critérios ou requisitos para a promoção mais frequentes são experiência profissional 

(exigência de tempo mínimo), títulos ou formação específica, resultados da 

avaliação de desempenho na escala horizontal, entre outros. (TORRECILLA, 2007: 

33:34)  

 

c) Avaliação de desempenho docente 

Torrecilla (2007) identificou dois grandes modelos: o primeiro seguido pelos 

países anglo-saxões, nórdicos e bálticos, onde os centros docentes ou as 

autoridades locais têm uma forte tradição de autonomia na seleção dos professores. 

No segundo modelo, estariam os países com práticas mais centralizadas (do sul e 

centro da Europa e da América Latina), onde a seleção é feita pela máxima 

autoridade central por meio de algum sistema equitativo para todo o seu território, 

geralmente através de concurso.  

Conforme relatório, na maioria dos países que conta com um sistema de 

avaliação externa de desempenho docente, dois são os propósitos da avaliação, a 

saber:  

1-Melhorar e assegurar a qualidade de ensino (função formativa); 2 Utilizar 
as informações colhidas para classificar ou selecionar docentes e decidir 
sobre sua vida profissional, com repercussão em seu salário, promoção, ou 
até definição de seu futuro como docente função somativa. (TORRECILLA, 
2007: 24). 
 

Quanto ao uso dos resultados da avaliação de desempenho docente, nos 

países analisados, o autor afirma: 
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-Promoção na escala horizontal da carreira (maioria dos países da América 

Latina e muitos europeus; 
-Salário (três países da América Latina e cinco da Europa); 
-Inclusão como critério para a progressão vertical; 
-Vida Funcional dos professores- exemplo de Cuba, cujos resultados 
negativos poderão determinar o afastamento da docência, ou Bolívia que 
mediante resultados de exames de suficiência profissional, realizados a 
cada cinco anos, desligam da função pública docentes reprovados numa 
terceira oportunidade. (TORRECILLA, 2007: 25). 
 
 

 
Todos os países que desenvolvem um sistema de avaliação utilizam um 

conjunto de instrumentos de avaliação para obter informações sobre o desempenho 

docente. Alguns sistemas são estabelecidos por regulamento de caráter geral e 

outros sistemas cada escola ou autoridade local é quem decide. 

 

d) Modelos de avaliação de desempenho  

Torrecilla (2007) identifica cinco modelos de avaliação de desempenho em 

uso nos países pesquisados, a saber: o primeiro privilegia a autoavaliação do 

professor, articulando-a com a avaliação da escola; o segundo realiza a avaliação de 

desempenho apenas em situações especiais, o terceiro utiliza-a como insumo para o 

desenvolvimento profissional; o quarto como fator de incremento salarial e o quinto 

orienta-a para a promoção na escala de progressão docente. 

(TORRECILLA,2007:25:26). 

Como podemos observar, as avaliações relacionam-se com o período, com 

relação o tipo de avaliador, se é interno ou externo à escola, ao papel do Estado ou 

da escola, os efeitos da avaliação de desempenho e a relação desta com o 

desempenho do docente. O quadro 1 apresenta uma síntese desses modelos 

elaborada por Sanches ( 2008). 

 

QUADRO 1- Modelos de avaliação docente e suas características 

Modelo Características 

 

Autoavaliação 

Não há avaliação externa dos professores. 

A avaliação de desempenho está integrada 
na avaliação de escola e é sistemática. 
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Ênfase na autoavaliação (da escola e do 
professor). 

O estado fomenta uma cultura de avaliação, 
propondo modelos e recursos que a escola, 
no uso da sua autonomia, escolhe. 

 

Casuístico 

A avaliação ocorre apenas em circunstâncias 
especiais (acreditação de candidatos a 
cargos de gestão). 

A avaliação é realizada por entidade externa. 

 

Desenvolvimento profissional 

Articulação da avaliação de desempenho com 
os progressos dos alunos a partir da fixação 
de Standards. 

A avaliação é realizada por entidade externa. 

A avaliação é anual e inclui sugestões de 
melhoria e eventualmente um plano de 
formação profissional. 

 

Incremento salarial 

 

 

A avaliação é externa e periódica. 

Os melhores resultados da avaliação 
determinam percentagens variadas de 
aumento de vencimento. 

 

Subida de escalão com incremento salarial 

A avaliação é externa e sistemática. 

Os resultados da avaliação determinam 
decisões como permanência no escalão, 
subida de escalão, afastamento do serviço e 
um plano de desenvolvimento profissional 
como base da avaliação do ano seguinte. 

QUADRO 1- Modelos de avaliação docente e suas características, elaborada por  
Mário Sanches 20 - 

 

Dentre as conclusões, o autor destaca que é quase unanimidade nos países a 

ideia de desenvolver sistemas de carreira e avaliação de desempenho docente. As 

diferentes decisões dos países decorrem de dois fatores: tradição educacional e 

prioridades educacionais. Independentemente das estratégias adotadas, os países 

têm como objetivos: “atrair os melhores candidatos e mantê-los na docência até a 

                                                 

20 Síntese das contribuições de TORRECILLA, 2007 - “Professores, Novo Estatuto e Avaliação de 
desempenho-Identidade, visões e Instrumentos para a acção” (SANCHES, 2008:17). 
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aposentadoria; e elevar a qualidade da docência e, como corolário, do ensino-

aprendizagem” (TORRECILLA, 2007:25) 

Nos estudos realizados por Sonia Balzano (2005) sobre planos de carreira e 

remuneração no magistério da educação básica de 24 estados brasileiros e do 

Distrito Federal, foram analisadas 22 leis estaduais-estatutos e ou/planos de 

carreira, anteriores a 1996. Elaboradas a partir da década de 1970, as leis estaduais 

constituíram- se em referência para as legislações municipais, cuja maioria data da 

década de 1980. Portanto, o estudo das leis estaduais permite uma visão 

abrangente da realidade nacional à época. (BALZANO, 2005: 23) 

Em todas as leis estaduais analisadas pela autora o regime jurídico adotado é 

o estatutário, e foram identificados fundamentos e fatos geradores das posições 

existentes na carreira, as condições e o processo de movimentação dos 

profissionais entre as posições e as diferenças de vencimento e remuneração a elas 

correspondentes. (BALZANO, 2005: 23: 24) 

Embora a autora tenha analisado as várias dimensões dos Planos acerca da 

estrutura de carreira, tal como está delineada nos planos vigentes no Brasil, 

buscaremos identificar o lugar dado à avaliação. 

Quanto à progressão na carreira decorrente da mudança de titulação, os 

estudos mostram que a maioria dos planos prevê alteração automática, com ou sem 

interstício, mediante a comprovação da nova habilitação, sendo essa alteração em 

número bem menor de casos, articulada com a existência de vaga, avaliação de 

desempenho, seleção ou concurso interno. 

Na ampla maioria dos casos essa mudança de posição na carreira denomina-

se progressão vertical, independente dessas posições serem designadas por níveis 

ou classes, prevendo a evolução por titulação, supondo o estímulo à formação dos 

profissionais.  

Em consequência, denomina-se progressão horizontal a movimentação na 

carreira decorrente de outros fatores como tempo de serviço, merecimento, 

avaliação de desempenho e outros incentivos de qualificação, tal como inscritos nos 

dispositivos da Resolução CNB/CEB 03/1997. (BALZANO, 2005: 32).  

Os estudos ainda mostram que as leis após a LDBEN evidenciam dificuldade 

no atendimento a algumas diretrizes que constituem incentivos e progressão por 
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qualificação no trabalho docente, e aferição de conhecimento como elemento de 

qualificação como previsto na Resolução CNB/CEB 03/1997, no artigo VI, 

constituirão incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente: 

a) a dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino; 

b) o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de 
qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; 

c) a qualificação em instituições credenciadas; 

d) o tempo de serviço na função docente; 

e) avaliações periódicas de aferição de conhecimentos na área curricular 
em que o professor exerça a docência e de conhecimentos pedagógicos. 

 

No que se refere à avaliação de desempenho como fator de promoção, 

segundo a autora, “a quase totalidade dos estados com novos planos de carreira 

ainda não implementou o processo por falta de regulamentação” (BALZANO, 2005: 

32 : 33)  

Em estudo produzido em 2005, Creso Franco faz uma reflexão sobre as 

potencialidades, limitações e alternativas relacionadas aos vários tipos de 

avaliações. O autor aponta que estamos diante de alterações na estrutura da 

carreira e remuneração e as tendências dos sistemas públicos no Brasil em 

introduzir critérios de avaliação. Ou seja, os critérios de evolução por titulação por 

tempo de serviço, formação e experiência que tradicionalmente têm sido utilizados 

para progredir na carreira, segundo ele, tendem a se modificar levando em conta 

outras dimensões como avaliação de conhecimentos e competências e desempenho 

de professores, apontando para as diferenciações nos salários. 

O que se observa neste momento, no Brasil, é que há uma tendência nos 

sistemas educacionais voltadas para políticas baseadas na meritocracia, em 

propostas de incentivos de remuneração aos profissionais da educação e /ou às 

escolas. Sousa (2009) caracteriza como uma “nova onda das políticas 

educacionais”, que se justifica por discursos de responsabilização dos resultados 

educacionais e no trabalho dos professores. 

Sobre as tendências nos sistemas educacionais, de associar incentivos a 

avaliação de desempenho, Torrecilla, (2007) afirma que as experiências 

internacionais endossam as seguintes recomendações e alertam sobre alguns 

riscos: 
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-Um sistema de avaliação de desempenho deve ser construído com as 
participações dos professores, sindicatos e comunidade educacional. 
-Deve atender princípios de equidade, transparência e justiça para ter 
credibilidade; 
-É necessário criar uma imagem construtiva da avaliação a favor do 
professor e de sua atuação profissional; 
-A avaliação docente deve articular-se com a avaliação da escola; 

-A avaliação deve concorrer para a melhoria da qualidade da docência. 
 

Na implementação de avaliação de desempenho devem ser considerados os 

seguintes riscos: 

-Seu elevado custo se realizada com base em critérios de baixa qualidade; 
-O modelo de avaliação adotado pode determinar a forma de atuar dos 
docentes; 
-Se não for consensual, poderá ter problemas na aplicação; 
-Se não for transparente e tecnicamente impecável, pode não ter 
credibilidade (TORRECILLA, 2007: 25: 26). 

 
O que podemos evidenciar é que o debate acerca da avaliação dos 

profissionais de educação e suas concepções, associado aos incentivos, tende 

pouco a pouco a se intensificar no Brasil e em diversos países latino-americanos.  

Atualmente, várias políticas do governo federal e dos sistemas estaduais e 

municipais vêm sendo implantadas por meio de programas e ações de avaliação 

docente. É o caso do Governo Federal que institui o Exame Nacional de Certificação 

em 2003, a Prova Nacional de Concurso para o ingresso na Carreira, em 2010, do 

Governo de São Paulo, que institui o Programa de Valorização pelo Mérito em 2009, 

entre outros estados podemos destacar a Bahia, que assim como São Paulo utiliza a 

nota do professor em avaliação individual como requisito para progredir na carreira, 

em vez de critérios de promoção que levam em conta fatores como titulação e tempo 

de serviço. 

 

1.4  Exame Nacional de Certificação de Professores 

A referência ao Exame Nacional de Certificação de Professores visou pontuar 

uma iniciativa, em âmbito nacional, da avaliação de professores, proposta pelo então 

Ministro da Educação Cristovam Buarque (2003 e 2004). 

Na época foi proposta, pelo Ministro da Educação Cristovam Buarque, uma 

Portaria que, dentre outras medidas, criava o Exame Nacional de Certificação de 

Professores. Este exame deveria avaliar 
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os conhecimentos, competências e habilidades dos professores e demais 
educadores em exercício nas redes de ensino, dos concluintes dos cursos 
normais de nível médio, e dos concluintes dos cursos de licenciatura 
oferecidos pelas instituições de ensino superior (Portaria n. 1.403, de 9 de 
junho de 2003). 

 

Aos aprovados, ou seja, àqueles que conseguissem comprovar domínio de 

algumas habilidades e competências no Exame, a Portaria previa a emissão de uma 

Certificação Nacional de Proficiência Docente com validade de cinco anos e oferta 

de uma Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada de até 20% do seu 

salário base.  

A Portaria recebeu muitas críticas das entidades ligadas à educação que 

reunidas em Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, 21 debateram e 

analisaram detidamente o conteúdo. Dessa análise, alguns pontos se destacam, a 

saber:  

1- a forma excludente como o Exame Nacional de Certificação de 
Professores foi instituído, sem consulta ou debate com as 
universidades, em especial com as faculdades e os centros de 
educação; sem diálogo com as entidades acadêmico-científicas e 
sindicais, com o movimento estudantil e outros movimentos sociais;  

2- a natureza desse Exame, que afere desempenhos pontuais, 
desconsiderando o processo educacional em sua totalidade, 
incentivando atitudes de individualismo e competição, e permitindo o 
controle e a penalização dos “não exitosos”;  

3- os conteúdos das “Matrizes de Referência”, cuja pretensão é definir 
“conhecimentos, competências e habilidades necessárias ao 
desempenho da função docente”. 

 

A primeira aplicação deveria ocorrer em 2004, mas no mês de janeiro 

Cristovam Buarque se desligou do Ministério. 

 

1.5  Prova Nacional de Concurso para o ingresso na Carreira Docente 

O Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, apresentado pelo governo 

Federal em maio de 2007, trouxe como prioridade a mobilização de toda sociedade 

e das três esferas de governo pela melhoria da qualidade na Educação Básica. A 

                                                 

21 Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública- Algumas entidades dentre muitas que participaram: 
(ANFOPE-ANPAE-ANPED-CEDES-FORUMDIR)http://anfope.spaceblog.com.br/1445203/Prova-
Nacional-de-Concurso-para-o-Ingresso-na-Carreira-Docente (Acesso 24/abr./2011) 

http://anfope.spaceblog.com.br/1445203/Prova-Nacional-de-Concurso-para-o-Ingresso-na-Carreira-Docente
http://anfope.spaceblog.com.br/1445203/Prova-Nacional-de-Concurso-para-o-Ingresso-na-Carreira-Docente
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instituição de diretrizes do Plano de Metas22 referente à “avaliação docente” faz 

parte da conjugação de esforços governamentais no âmbito federal, estadual e 

municipal para sua implantação nas redes de ensino. É nesse movimento que a 

Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente23 vem situar-se na 

ampliação dos mecanismos e instrumentos de avaliação de formação e da seleção 

de professores para a educação básica. 

Segundo o Artigo 2º da Portaria, a prova tem como objetivo subsidiar a 

contratação de docentes para a educação básica dos futuros docentes das unidades 

da Federação e Municípios que aderirem à avaliação. Visa ainda conferir parâmetros 

para autoavaliação dos futuros docentes, com vistas a continuidade da formação e à 

inserção no mundo do trabalho. 

A prova pretende também oferecer um diagnóstico dos conhecimentos e 

competências dos futuros professores para subsidiar as políticas públicas de 

formação continuada e construir um indicador qualitativo que possa ser incorporado 

à avaliação de políticas públicas de formação inicial de docentes. 

Segundo a Portaria, serão avaliados os conhecimentos, habilidades e 

competências necessárias ao exercício da docência. Cabe ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (INEP) a responsabilidade pela 

prova, o planejamento e a operacionalização. 

A prova será realizada anualmente com aplicação descentralizada, e a 

adesão dos professores será voluntária. A intenção é que a primeira edição 

ocorresse em 2011, inicialmente selecionaria profissionais para lecionar na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

                                                 

22 Decreto 6094, de 24 de abril de 2007-dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação  pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, 
Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e 
ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da 
educação básica. 

23 A Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente anteriormente havia sido 
instituída pela Portaria nº 14, de 21 de maio de 2010, sendo denominada de “Exame Nacional de 
Ingresso na Carreira Docente”. Por essa razão, nos documentos anteriores à Portaria Normativa nº 3, 
de 2 de março de 2011 que substitui a Portaria nº 14, de 21 de maio de 2010, encontra-se a 
denominação Exame e não Prova. 
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Com a iniciativa o que se pode visualizar é que o sistema permitirá que o 

professor se inscreva em todos os concursos que desejar e as secretarias poderão 

realizar processo seletivo para os cargos que necessitam ser preenchidos. A 

elaboração dos testes será baseada em uma “matriz de referência” especialmente 

definida para a prova, divulgada pelo INEP. 

Segundo Gabriela Moriconi, coordenadora geral de instrumentos e medidas 

educacionais do INEP, a criação do Programa levou em conta a análise das 

experiências de países como Austrália, Canadá, Cingapura, Chile, Cuba, Estados 

Unidos, que buscam ter um padrão de professores. Embora sejam países com 

sistemas de ensino e contextos diferenciados, entendem e apostam que o bom 

professor tem que ter domínio do conteúdo que vai lecionar e conhecer as 

metodologias.24 

A criação da prova gerou manifestações contrárias das entidades do setor 

educacional. Vale destacar, por exemplo, o Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades/ Centros/ Departamentos e Educação das Universidades (FORUMDIR), 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Associação Nacional de 

Políticas e Administração da Educação (ANPAE), Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Educação (ANPED). As entidades manifestaram por meio de 

um documento entregue ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, em junho de 

2010, a posição de repúdio à portaria. 

As entidades afirmam nesse documento que o concurso de ingresso tem que 

estar vinculados diretamente ao perfil desejado e esperado desse/a profissional em 

cada rede pública e a proposta de carreira de cada Município e Estado.  

Ainda na manifestação de repúdio, as entidades defendem, no documento, 

que não é admissível um exame centralizado, buscar um perfil único de profissional, 

sem considerar as diferenças regionais de formação, as diferenças culturais e de 

desenvolvimento que o Brasil, um país continente, apresenta. Destacam também 

outras preocupações:  

                                                 

24 Entrevista concedida a Gazeta online G1- 18/05/2010-  (Acesso 25/abr/2011). 
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a)-o exame  além de não contribuir no processo de qualificação da 
formação do professor tende a conduzir para uma concepção de “educação 
por resultados”, ao mesmo tempo em que favorece o estabelecimento de 
práticas de ranqueamento dos docentes não contribuindo com práticas mais 
colaborativas no contexto escolar, 

 b) estabelecimento de uma matriz de referência para um exame dessa 
natureza sem definição de um currículo base para a formação de 
professores formulado a partir de uma concepção de base comum nacional, 
historicamente defendida por essas entidades contribuirá para um 
“estreitamento da visão curricular da formação pela avaliação” dentro de 
uma perspectiva homogeneizadora e de caráter fortemente “conteudista” 
voltada para a operacionalização do saber – fazer. Afirmam que o exame 
nos termos em que está colocado poderá se caracterizar em mais um 
mecanismo de avaliação dos cursos de formação de professores e com isso 
contribuirá para reduzir esses cursos aos elementos definidos nas matrizes 
de referência, podendo levar esse exame à uniformização da produção de 
bens culturais e serviços educacionais em larga escala, movimentando 
empresas25. 

 

Diante das críticas apresentadas pelos representantes das Entidades de 

Estudos e Pesquisa em Educação, Fernando Haddad26 expressou o entendimento 

de que um exame ou uma prova representa um avanço na discussão da 

problemática de ingresso dos professores na carreira docente. Na tentativa de reunir 

esforços o MEC e o INEP acolheram as sugestões das entidades, apresentando um 

documento intitulado “Documento Aberto ao Comitê de Governança”, em que traz a 

síntese de todo o processo de construção da Matriz de Referência e as propostas 

para o aperfeiçoamento da portaria e para a reflexão conjunta em torno da Prova 

Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente. 

O que se observa é que a Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na 

Carreira Docente indica posições políticas do governo central concebida pela defesa 

do Estado regulador e avaliador associada às orientações de descentralização e 

responsabilização (accountability) dos gestores locais.  

Assim, como já foram explicitadas, muitas são as implicações e impactos que 

podem ocorrer na criação da Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na 

Carreira Docente no âmbito da formação, pois há uma preocupação em fazer uma 

avaliação dos conhecimentos, competências e habilidades importantes para 

                                                 

25 Ata de Audiência entre o Ministro da Educação e os representantes das Entidades de Estudos e 
Pesquisas em Educação: http://portal.mec.gov.br/index. (Acesso em 25/abr./ 2011). 

26 O professor Fernando Haddad esteve à frente no Ministério da Educação no período de julho de 
2005 a janeiro de 2012, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. A partir de 
24/01/2012 Aloizio Mercadante passa a ser o titular da pasta no Ministério da Educação. 
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profissão professor, mas só a avaliação, segundo os especialistas, não garante e 

não é suficiente para provocar mudanças na carreira, na formação, no resgate da 

valorização social do professor, na garantia de condições de trabalho e na oferta de 

uma educação de qualidade para todos. 
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CAPÍTULO 2  

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PELO MÉRITO  NO ESTADO DE 

S ÃO PAULO  

 

O propósito deste capítulo é caracterizar as medidas estabelecidas pela 

Secretaria do Estado da Educação durante a gestão do governador José Serra, no 

que se refere à Carreira do Magistério, no âmbito do Programa de Valorização pelo 

Mérito. 

O capítulo contempla duas vertentes. Inicialmente serão analisadas as 

diretrizes educacionais estabelecidas pela Secretaria Estadual de São Paulo para a 

respectiva rede de ensino, no período de 2007 a 2010. Apresento uma breve 

retrospectiva da política educacional de São Paulo, pois a ideia não é trazer uma 

análise minuciosa desse período, mas entender que a lógica de gestão proposta 

pelos governos do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em tese, tem 

seguido um modelo de gestão que se apresenta como caminho para atender às 

novas demandas da sociedade do mundo globalizado. 

A partir da apresentação dos Programas Estruturantes da Política 

Educacional, são descritas e comentadas iniciativas formuladas e implementadas 

pela Secretaria da Educação e possíveis implicações da articulação de incentivos/ 

bonificação por resultado na carreira do professor.  

 

2.1  Caracterização da Política Educacional Paulista de 2007 a 2010 

Para dimensionar a política educacional implantada no Estado de São Paulo 

no período de 2007 a 2010, é importante assinalar que, desde que o PSDB assumiu 

o governo do estado, há 17 anos, as agendas políticas apresentadas pelas 

Secretarias de Educação nesse período estão vinculadas a princípios que 

consolidaram a lógica de gestão de educação até a presente data, com muitas 

tendências e objetivos comuns. Dentre eles podemos reconhecer a administração 

gerencial inspirada em modelos de Gestão Educacional dos anos 1980, que 

ganharam destaque não só no Brasil como em países europeus e nos Estados 

Unidos. Inúmeros trabalhos já realizados apontam para essa análise. (ABRUCCIO, 

1999) (AFONSO, 1998), (FREITAS, 2007). 
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As diretrizes emanadas da Secretaria do Estado da Educação, apresentadas 

no Comunicado SEE, de 22 de março de 1995, constituem-se um “roteiro para as 

profundas mudanças pelas quais passaria a rede de ensino naquela e nas próximas 

gestões do PSDB”. (NOVAES, 2009:13).  

Podemos destacar alguns princípios dessas mudanças que se materializaram 

nas gestões dos governos do estado de São Paulo de Mario Covas (1994 a 2002), 

Geraldo Alckmin (2003 a 2006), José Serra (2007 a 2010) e na atual gestão de 

Geraldo Alckmin (2011). 

Com a posse, em 1995, de Mário Covas27 para o governo de São Paulo esses 

princípios passam a ser justificados no Comunicado, SE, de 22 de março de 1995, 

apresentado pela Secretaria da Educação de São Paulo. Nesse documento é 

destacada, em caráter introdutório, uma discussão acerca do diagnóstico dos 

problemas enfrentados na rede, seguida da apresentação das diretrizes para a 

educação. Para a Secretaria da Educação de São Paulo os governos anteriores 

haviam promovido um crescimento educacional sem se preocupar com a qualidade. 

(Comunicado SEE, 1995). A crítica aos governos anteriores referia-se, dentre outros 

fatores, à ineficiência do sistema, considerada como a relação custo/benefício, 

demonstrada por meio das altas taxas de abandono e evasão, e a ineficácia do 

sistema, evidenciada pelo gigantismo, morosidade e centralismo da máquina estatal. 

Como forma de superação do diagnóstico da educação básica, a gestão 

Covas estabelece, no Comunicado SEE, de 22/03/1995, as principais diretrizes para 

a educação paulista, 

A grande diretriz da atual gestão na área de educação é a revolução na 
produtividade dos recursos públicos que, em última instância, deverá 
culminar na melhoria da qualidade do ensino. Entretanto, para que essa 
revolução realmente ocorra, algumas mudanças tornam-se imprescindíveis. 
Entre ela cabe destacar a revisão do papel do Estado na área se prestação 
de serviços educacionais (Comunicado SEE, 1995:303) 

 

                                                 

27 Mario Covas esteve à frente do governo paulista durante seis anos, tendo como secretária da 
educação Teresa Roserley Neubauer da Silva (1995 a 2002). Após a sua morte o vice-governador 
Geraldo Alckmin deu continuidade às diretrizes implantadas por Mario Covas. 
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Duas diretrizes complementares, porém fundamentais, deverão nortear a 

revisão do papel do Estado: de um lado, reforma e racionalização da estrutura 

administrativa; do outro, mudanças nos padrões de gestão (Comunicado SEE, 

1995:304).  

Os princípios propostos nas diretrizes não se encontravam vinculados a 

justificativas pedagógicas, mas aos princípios da administração gerencial 

(flexibilidade, eficiência, eficácia) que visavam a constituição de um de Estado capaz 

de induzir à superação da ineficácia e da ineficiência do sistema educacional 

(empreendedor, articulador, estrategista, administrador).  

A Secretaria da Educação passa a desenvolver procedimentos para 

acompanhar a rede de ensino, visando à racionalização dos procedimentos e 

processos de gestão educacional, sob justificativas de aprimoramento da qualidade 

do ensino e prestação de contas para a sociedade sobre os resultados das políticas 

públicas. Dentre as iniciativas implementadas foi concedida mais autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica às escolas, em contrapartida a essa 

autonomia as escolas teriam que se responsabilizar pela melhoria dos seus 

resultados de aprendizagem e superação de seus fracassos. 

A Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, em 1996, passa a ter um 

sistema próprio de avaliação: Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 

(SARESP), articulado com a Avaliação da Educação Básica do MEC (SAEB). A 

avaliação passa a ser “uma ferramenta de gestão, ou seja, um instrumento de 

gestão” que auxiliaria nas decisões e no direcionamento de recursos financeiros, 

técnicos, nas ações administrativas e pedagógicas. (SOUSA, 2009). 

Apoiada em uma visão de lógica de administração derivada do setor privado, 

a Secretaria do Estado da Educação, introduziu políticas que se estruturaram “na 

cultura do desempenho assegurada pela criação do Estado Avaliador”. Sobre esse 

assunto Santos (2004), destaca que, “a emergência e o desenvolvimento do Estado 

avaliador são justificados e legitimados como uma maneira de tornar transparente 

para o público a forma como as instituições atuam e utilizam os recursos públicos. 

(SANTOS,2004:1151).  

Mário Covas é reeleito em 1998 e durante a segunda gestão (1999 a 2002) foi 

dada continuidade às diretrizes educacionais estabelecidas anteriormente. Além da 
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descentralização e da implementação do sistema de avaliação, destaca-se também, 

a proposta de Bônus Mérito, instituída pela Lei Complementar nº 891, de 28 de 

dezembro de 2000 28, às classes de docentes do Quadro de Magistério da SEE, 

tendo como principal critério a assiduidade do professor, e o Bônus Gestão, 

instituído pela Lei Complementar n º 890, de 28 de dezembro de 2000, aos 

Dirigentes Regionais e às classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério. 

Esse Bônus Gestão estava vinculado diretamente à avaliação do desempenho do 

profissional durante o exercício do ano letivo. 

No governo de Geraldo Alckmin (2003 a 2006), tendo Gabriel Chalita como 

secretário da educação, foram redirecionadas as ações após um desgaste grande 

que houvera com as mudanças educacionais durante os governos anteriores (1994 

a 2002).  

Ao romper com a política educacional anteriormente vigente, o governo de 

Geraldo Alckmin passa a apresentar as políticas a serem implementadas por meio 

de um discurso de se buscar concretizar a escola acolhedora, a inclusão social e a 

integração da escola com a comunidade, sobretudo com a criação do Programa 

Escola da Família, coimplantado pela Secretaria do Estado da Educação de São 

Paulo e a UNESCO. O Programa, ainda vigente em 2012, tem como finalidade 

reduzir os índices de violência intra e extraescolar nas comunidades onde foi 

implementado, oferecendo espaços alternativos nos finais de semana com 

atividades de lazer, e esporte, enfatizando o protagonismo juvenil e a cultura da paz. 

Incentiva o voluntariado, desenvolvendo projetos para a qualificação profissional.  

Na apresentação da Política Educacional, o então Secretário da Educação 

Gabriel Chalita assim se expressou: 

Um dos preceitos fundamentais desta política educacional de construção do 
futuro, mas já viva e implementada neste nosso presente, formando um dos 
alicerces de nosso edifício, é aquele que afirma que a educação não se 
encerra na sala de aula, não é uma relação limitada ao professor e ao 
aprendiz. Todos os envolvidos no processo educacional são educadores, 
seja através de conteúdos que transmitem, seja através dos exemplos que 
dão. Até os aprendizes são educadores (...). Busquemos reforçar a relação 
de parceria entre professor e aluno, ambos envolvidos num compromisso 
cada vez mais compartilhado. Um compromisso que deve se ampliar para a 
comunidade. Outro alicerce do nosso edifício é e será o empenho em tornar 

                                                 

28 Regulamentada pelo Decreto n º46.167, de 9de outubro de 2001. 
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cada vez mais presente a Escola- cidadã, democrática e plural, 
estabelecendo a marca do acolhimento, abrindo as portas, dando ao jovem 
papel de protagonista, de alguém que, com orgulho, convidará e receberá a 
própria família, e outras famílias, dentro da escola. A aferição do resultado 
disso tudo no processo de ensino vai superar a todos. (São Paulo, 2003, 
s/n)  

 

Embora, se tenha um discurso interpessoal por meio da “escola acolhedora”, 

os elementos de gestão gerencialista nas relações profissionais na rede pública 

estadual de ensino continuavam sendo desenvolvidos como traz Fernandes (2008), 

as novas medidas, implantadas entre 2002 e 2006, intensificaram a 
presença de elementos de gestão gerencialista e performática no interior 
das escolas públicas paulistas. A já iniciada política de avaliação do 
desempenho das escolas e dos professores, que havia sido implementada 
por Rose Neubauer, foi intensificada. Palavras como bônus mérito, 
avaliação de desempenho, desempenho profissional, avaliação externa, 
passaram a fazer parte do cotidiano dos professores e a definir padrões de 
conduta e de trabalho dentro das escolas. A performatividade passou a 
pautar a definição de currículos, projetos e até a própria formação dos 
professores na rede estadual. (FERNANDES, 2008: 93) 

 

Em meio às medidas, o secretário em exercício implementou ações 

diversificadas e projetos pedagógicos (mais de cem) de curta, média e longa 

duração, por diferentes órgão ligados a SEE para o Ensino Fundamental e Médio. 

Nesse momento, muitas críticas foram feitas pelos diretores e coordenadores de 

escolas, por verem suas escolas como executoras de projetos e cumpridoras de 

ações, o que pude constatar como profissional atuante na rede de ensino estadual. 

Em atendimento aos preceitos constitucionais, o governo Alckmin 

implementou outras ações, dentre elas as Diretrizes Curriculares Estaduais, com o 

objetivo de garantir ao aluno uma formação correspondente às exigências deste 

início do século, isto é, a de que, além de crítico e participante, o aluno possa ter o 

domínio do saber fazer, seja um realizador. São preocupações com um ensino por 

competências, entendidas como a capacidade do indivíduo de mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos, saberes, habilidades e informações, para solucionar 

problemas. Esse conjunto de referências do pensamento pedagógico29 passa a 

embasar as diretrizes curriculares estaduais. (Documento SEE- Política Educacional 

da Secretaria de Educação de São Paulo. s/d). 

                                                 

29 No âmbito internacional Sacristán, J. Fernando Hernández, Edgar Morin, Philipe Perrenoud, César 
Coll e no âmbito nacional , Lino de Macedo, Maria Helena Souza Patto.  
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No documento, denominado “Política Educacional da Secretaria de Educação 

de São Paulo”, são apresentados, além de referências do pensamento pedagógico, 

os princípios de educação da gestão de Alckmin. Nesse documento, o governo é 

caracterizado como um “Governo Educador, Solidário e Empreendedor”, somado a 

essas características um “Governo Prestador de Serviços de Qualidade”, como 

podemos observar neste excerto aqui citado: 

Por tudo isso, a SEE vai prestando um serviço de qualidade à população, 
garantindo equidade no acesso ao conhecimento, eficiência na atuação de 
seus profissionais, bem como a transparência e visibilidade na aplicação 
dos recursos públicos á medida que convoca a comunidade a participar da 
gestão pedagógica, administrativa e financeira de suas instituições 
(Documento SEE- Política Educacional da Secretaria da Educação de São 
Paulo, s/d: 7). 

 

As diretrizes do governo Alckmin foram ampliadas em relação aos governos 

anteriores, pois visavam aprimorar o uso de indicadores objetivos como forma de 

avaliar resultados e realimentar suas estratégias de ação. A educação inclusiva, 

simultaneamente ao regime de Progressão Continuada, possibilitando a maior 

permanência dos alunos na escola, o empreendedorismo para alunos da escola 

média, foram outras diretrizes da administração em foco. (Documento SEE- Política 

Educacional da Secretaria da Educação de São Paulo, s/d: 4). 

Norteada por esse conjunto de diretrizes, a SEE reitera seu propósito 

essencial da “descentralização dos recursos financeiros”, implantada pela 

administração estadual e federal a partir década de 1990.  

Cabe enfatizar ainda que, nesse período mencionado, foi instituído o Bônus 

de Merecimento, por meio de uma Lei Complementar nº 984 de 29, de dezembro de 

200530, que regulariza a concessão da bonificação para professores e gestores, 

pautada na assiduidade e participação de Programas de Formação Continuada da 

SEE, distribuídos na conformidade abaixo explicitada: 

Artigo 5-O valor do bônus a ser concedido aos integrantes do Quadro do 
Magistério de que trata o inciso II do artigo 2º deste decreto será obtido 
mediante a soma do número de pontos, em escala de 0 (zero) a 38 (trinta e 
oito), apurado na seguinte conformidade:  

I - avaliação do Desenvolvimento da Escola:  

                                                 

30 Regulamentada pelo Decreto, nº 50.549, de 17 de fevereiro de 2006. 
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a) indicadores de permanência e sucesso escolar - pontuação será aferida 
conforme previsto na alínea a do inciso II do artigo 4º deste decreto;  

b) relação da Equipe Escolar com a comunidade - indicador que será 
traduzido em uma escala de 0 (zero) a 2 (dois) pontos aferidos conforme 
Tabela 4 do Anexo que integra este decreto;  

II- vida profissional:  

a) pela participação do profissional integrante do Quadro do Magistério no 
Programa de Educação Continuada - Teia do Saber e/ou Letra e Vida e/ou 
Lien Chi e Meditação - Módulo 2 e/ou Educação Física, Vida e Movimento 
e/ou Ciências Humanas e suas Tecnologias e/ou Filosofia e Vida e/ou 
Educação e Cidadania na U.I. (FEBEM), proporcionados pela Secretaria da 
Educação - serão atribuídos 3 (três) pontos;  

b) pela participação do profissional integrante do Quadro do Magistério no 
Programa de Educação Continuada - Ensino Médio em Rede, 
proporcionado pela Secretaria da Educação - será atribuído 1 (um) ponto;  

c) pela participação voluntária do profissional integrante do Quadro do 
Magistério no Programa Escola da Família, será atribuído 1 (um) ponto;  

III - freqüência:  

a) quantidade de faltas do profissional no exercício de 2005 - será apurada 
com base nos dados da freqüência informada no Boletim de Freqüência da 
Educação, traduzida em pontos, em uma escala de 0 (zero) a 23 (vinte e 
três), conforme Tabela 9 do Anexo que integra este decreto;  

b) valorização da assiduidade do profissional - será contemplado com mais 
3 (três) pontos o integrante do Quadro do Magistério a que se refere o inciso 
II do artigo 2º deste decreto, que, no período de 1º de fevereiro a 30 de 
novembro de 2005, não apresente qualquer ocorrência de ausências, 
inclusive aquelas a que se refere o artigo 7º deste decreto, excetuando -se 
apenas para este fim, as ausências relativas a férias, participação em 
treinamento, orientação técnica ou cursos promovidos pela Secretaria da 
Educação e ausências para acompanhar alunos em Campeonatos, Jogos, 
Competições devidamente autorizados pela Secretaria da Educação. 
(DECRETO Nº 50.549/2006) 

 

Como já apresentado anteriormente, a Secretaria da Educação está apoiada 

numa concepção de Estado “avaliador e educador” na ideia de “cultura de 

desempenho” (Ball, 2005, Santos, 2004). O trabalho do professor nas unidades 

escolares passa a ser gerenciado por meio de mecanismos empresariais, com vistas 

ao aumento da produtividade, mediante a bonificação por resultados e desempenho. 

Para que tal processo pudesse ocorrer com a aceitação dos professores e 

demais envolvidos no trabalho pedagógico, Novaes, 2009, nos lembra 

as várias metáforas que foram utilizadas, apelando para reducionismos e 
emocionalíssimos instrumentais, como a adoção de “pedagogias” 
esvaziadas de quaisquer conotações políticas, constituindo-se, muitas 
vezes, plataformas de ações institucionais; exemplo disso, “ a pedagogia do 
amor” e a “pedagogia do afeto” , na rede estadual paulista, defendidas pelo 
secretário em exercício, Gabriel Chalita. (NOVAES, 2009:17). 
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Com a saída de Alckmin para concorrer à eleição presidencial, Cláudio 

Lembo, vice-governador, designa, para substituir Gabriel Chalita, Maria Lucia 

Marcondes Carvalho Vasconcellos, que tem rápida passagem pela SEE, de abril de 

2006 a julho de 2007. 

Em 2007 José Serra torna-se governador do estado e renomeia Maria Lucia 

Marcondes Carvalho Vasconcelos para ocupar a pasta como Secretária da 

Educação de São Paulo, permanecendo no cargo até julho de 2007. A socióloga 

Maria Helena Guimarães de Castro assumiu a Secretaria de Educação em 

substituição à professora Maria Lúcia Vasconcelos, permanecendo no cargo até 15 

de abril de 2009, quando foi substituída por Paulo Renato Costa Souza, ex-ministro 

da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso no período 1995 a 2002, 

permanecendo à frente da SEE até dezembro de 2010. 

A partir de agosto de 2007 foram lançadas algumas medidas, dentre elas, as 

Dez Metas para serem cumpridas até 2010. Estas medidas foram propostas a partir 

de resultados de desempenho dos alunos nas avaliações nacionais (Sistema 

Nacional de Avaliação - SAEB e Prova Brasil), estadual (Sistema de Avaliação e 

Rendimento do Estado de São Paulo- SARESP) e internacional (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudante - PISA).  

O plano de Dez Metas foi previsto para ser cumprido até 2010 e estava 

alinhado ao comprometimento com o projeto de desenvolvimento da educação no 

Brasil, estabelecido e fixado no termo de adesão ao movimento Todos pela 

Educação (TPE) da sociedade civil e no Plano de Desenvolvimento da Educação 

Básica (PDE) do governo federal. Nesse Plano é previsto que o Brasil chegue à 

média 6,0 em 2021, período estipulado tendo como base, segundo, o governo 

federal, “a simbologia do bicentenário da Independência em 2022”.31 

                                                 

31 A definição da meta nacional para o Ideb em 6,0 significa dizer que o país deve atingir em 2021, 
considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de qualidade educacional, em termos de 
proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos países desenvolvidos (média dos países 
membros da OCDE) observada atualmente. - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) www.inep.gov.br- (Acesso em 12/dez./2009). 

http://www.inep.gov.br-/
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Para garantir os objetivos gerais da política de governo do estado de São 

Paulo foram definidos metas, Programas, Projetos e Ações. Essas metas são32: 

1. todos os alunos de oito anos plenamente alfabetizados; 

2. redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série; 

3. redução de 50% das taxas de reprovação do ensino médio; 

4. aumento de10% nos índices de desempenho nas avaliações nacionais  

e estaduais; 

5. metas de qualidade por escola e incentivos aos professores; 

6. atendimento de 100% da demanda de jovens de ensino médio com 

currículo diversificado; 

7. implantação do ensino fundamental de nove anos, com prioridade à 

municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 

8. programa de Formação Continuada e capacitação das equipes; 

9. descentralização e /ou municipalização do programa de alimentação 

escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 

10. programa de obras e melhorias de infraestrutura das escolas. 

 

As metas em foco integram a política educacional e expressam as prioridades 

da Secretaria da Educação de São Paulo. Vale ressaltar que, no item cinco, Metas 

de qualidade e incentivos aos professores, já está assinalado a implantação de uma 

política de bonificação por desempenho para os professores da rede. 

A fim de atender e garantir as metas estabelecidas e a realização das ações, 

a Secretaria da Educação apresenta os Eixos que estruturaram os Programas 

fundamentais da Política Educacional. São eles: 

A- Eixo- Padrões Curriculares, que integra dois Programas 

Estruturantes: 

 Programa Ler e Escrever-Ciclo I (1ª a 4ª série do Ensino Fundamental). 

 Programa São Paulo Faz Escola: Currículo oficial do Ciclo II (5ª a 8ª  

série do Ensino Fundamental) e Ensino Médio (1ª a 3ª série). 

 

                                                 

32 Disponível na página no site da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo: 
www.educacao.sp.gov.br- (Acesso em 5/mai./2009). 

http://www.educacao.sp.gov.br-/
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B- Eixo- Gestão da Carreira do Magistério, que integra três 

Programas Estruturantes: 

 Criação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores e  

processos inovadores de seleção e ingresso no quadro do magistério. 

 Incentivo através de Bônus por resultados. 

 Valorização pelo Mérito. 

 

Esses dois eixos são permeados pelo Eixo Avaliação composto pelas 

seguintes iniciativas: 

 Avaliação de desempenho dos alunos- SARESP. 

 Avaliação do progresso da escola- no Índice de Desenvolvimento da 

Educação do Estado de São Paulo- IDESP. 

 Avaliação docente- Concurso de Promoção.  

Evidencia-se, assim, a centralidade dada às iniciativas de avaliação entendida 

como um meio promotor de qualidade de ensino e da eficiência, eficácia e qualidade 

do ensino. 

Com o intuito de termos mais clareza do desenho da Política Educacional do 

governo José Serra, foi elaborado um quadro síntese a partir dos dois Eixos 

Estruturantes, contemplando seus respectivos Programas e Ações. 

 

QUADRO 2- Eixos Estruturantes-Programas e Ações- (Política Educacional do Estado de São 
Paulo-2007 a 2010). 

1º Eixo- Padrões Curriculares 2º Eixo- Gestão do Magistério 

1) Programa Ler e Escrever-Ciclo I (1ª a 4ª 
série do Ensino Fundamental) 

a) Dois professores na 1ª série (um professor da 
classe e um estagiário de Pedagogia); 

b) Formação Continuada, orientação curricular e 
material de apoio a alunos e professores; 

c) PIC (Projeto Intensivo do Ciclo) Recuperação 
de alunos das séries finais do Ciclo. 

2) Programa São Paulo Faz Escola: Novo 
Currículo-5ª a 8ª séries do EF e EM 

Ações voltadas para a sala de aula: 

 

1) Criação da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Professores  

 a) processos de seleção de ingresso no quadro do 
magistério; 

-Mudança no modelo de ingresso dos profissionais 
do magistério; 

-Curso de formação como parte do processo 
seletivo; 

b) Criação de duas novas jornadas para 
professores: 40 horas e 12 horas semanais; 

-Abertura de Concurso Público e criação de 80 mil 
cargos efetivos; 
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a) Formação Continuada, orientação curricular e 
material de apoio a alunos e professores 
(bimestralmente); 

b) Criação de função gratificada para professor 
coordenador pedagógico por disciplina e para as 
91 Diretorias (Capital e Interior); 

c) Recuperação Paralela da Aprendizagem do 
aluno ao longo do ano; 

d) Diversificação Curricular no Ensino Médio:  

-TELETEC- preparação do aluno para o trabalho; 

-Apoio à Continuidade de estudo; 

e) Programa Acessa a Escola -Laboratórios de 
informática com acesso a internet- monitores 
treinados; 

f) Rede Aprende com a Rede- RAR- Ações de 
formação continuada dos professores da rede 
estadual de São Paulo- Abordagem das questões 
metodológicas e conceituais da Proposta 
Curricular de São Paulo das diversas disciplinas 
que compõem os dois segmentos de ensino; 

g) REDEFOR- Programa Rede São Paulo de 
Formação de Docente-Convênio SEE-SP (USP- 
UNESP- UNICAMP) Ações de Formação 
Continuada para cursos de pós-graduação para 
professores da rede estadual de São Paulo. 

 

 

 

 

c) Regulamentação da situação funcional dos 
professores temporários; 

-Prova para professores temporários como parte 
dos requisitos na escolha de aulas. 

2) Incentivo através de Bônus 

a) Pagamento anual de Bônus para professores 
diferenciado por seguimento e escola (1ª a 4ª série, 
5ª a 8ª série e 1ª a 3ª série do EM) de acordo com a 
evolução do IDESP; 

-O IDESP considera dois critérios: Os resultados do 
SARESP (quatro níveis referidos as expectativas de 
aprendizagem) e o fluxo escolar (taxas de 
aprovação, repetência e evasão); 

-Fixação de metas  

b) Bônus para Diretores, supervisores e 
funcionários: média da escola, da Diretoria ou da 
Secretaria da Educação; 

c) Assiduidade-condição para receber o bônus; 

d) Bônus máximo: até 2,9 salários proporcionais à 
evolução alcançada. 

3) Programa Valorização pelo Mérito 

a) Instituição da Lei Complementar 29/2009 
regulamentada pelo Decreto nº 55.217, de 
21/12/2009; 

-Criou-se o sistema de Promoção no Quadro do 
Magistério com cinco faixas em cada uma das 
carreiras. (Professor, Diretor e Supervisor); 

-Dentro de cada faixa foram mantidas as evoluções 
por níveis previstas na legislação atual; 

b) Regras de Promoção; 

-Avaliação Anual (conhecimentos e habilidades nas 
disciplinas); 

Desempenho do professor nas provas-(promoção 
de uma faixa para a outra- variação de nota seis a 
nove); 

-Análise da vida funcional nos anos anteriores; 

-Assiduidade; 

-Tempo de permanência na escola; 

c) Quem pode ser beneficiado pela promoção; 

Apenas 20% do contingente integrante de cada 
uma das faixas. 

Quadro 2: (Fonte: a autora, 2011) 

Embora se saiba que as ações apresentadas no Eixo Padrões Curriculares 

sejam relevantes e que se constituem em um grande desafio, oportunizando estudos 
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e análises de trabalhos científicos, optou-se por não discuti-las por extrapolarem os 

objetivos deste estudo. Focalizarei a discussão no Eixo Gestão da Carreira do 

Magistério e seus Programas estruturantes, trazendo seus desdobramentos, 

articulando-os aos incentivos /bonificação e a Valorização pelo Mérito. 

Pode-se observar, no breve histórico apresentado, sobre as políticas 

educacionais paulista, na administração do Governo de José Serra (2007 a 2010) e 

no governo atual de Geraldo Alckmin (desde 2011), que os objetivos articulados 

desde 1995 apoiam-se numa visão empresarial, com ênfase na eficiência da 

administração pública e controle de resultados. Ao anunciar o novo modelo de 

gestão33, Geraldo Alckmin destaca a reestruturação administrativa e os novos 

procedimentos de controle de resultados. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o 

intuito do novo modelo é corrigir distorções, fortalecer as estruturas regionais e 

desonerar as escolas de trabalho burocrático, para que as unidades possam 

concentrar seus esforços integralmente no processo de ensino/aprendizagem. A 

premissa básica de gestão está nos resultados com foco no desempenho dos 

alunos.  

 

2.2  Gestão da Carreira do Magistério  

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo organiza o Eixo da Política 

Educacional de Gestão da Carreira do Magistério a partir de alguns marcos legais 

estabelecidos nas diretrizes nacionais para a Carreira do Magistério. Dentre eles a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o Plano Nacional de 

Educação (PNE), os estudos do CONSED,34 que trazem novas formas de 

recrutamento e seleção de professores, a Lei que regulamenta a Carreira do 

Professor de São Paulo (Lei complementar, 444/85) e o Estatuto do Funcionalismo 

Público de São Paulo (Lei 10.261/68). 

A LDBEN define como um dos indicadores de valorização dos profissionais da 

educação, orientando os estatutos e planos de carreira do magistério dos sistemas 

estaduais e municipais de educação, a “avaliação de desempenho docente” (art. 67, 

                                                 

33Decreto nº 57.141 de  19/07/2011- Institui a reorganização da Secretaria do Estado da Educação de 
São Paulo. 
34CONSED-Conselho Nacional dos Secretários da Educação- Disponível na página do site: 
www.consed.org.br ( Acesso 15/jul./2010). 

http://www.consed.org.br/
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inciso VI), remetendo à elaboração de Lei Complementar para regulamentar a 

questão. 

Como já visto no capítulo anterior, a exigência, prevista na legislação, de que 

a progressão na carreira seja baseada na avaliação é a materialização de uma 

demanda social atual, uma época marcada pela relevância que se tem dado à 

avaliação, assim como da discussão em torno da valorização do magistério como 

fator importante para o enfrentamento da qualidade da educação. 

Nesse sentido, dentre as medidas para melhorar a qualidade da educação no 

estado, o governo de São Paulo lança, em maio de 2009, o Programa “Mais 

Qualidade na Escola”,35 (PQE), disponibilizando à unidade escolar diferentes 

indicadores de natureza quantitativa e qualitativa, além de fornecer diagnósticos 

acerca da qualidade do ensino oferecido, possibilitando a definição de metas de 

longo prazo no que se refere às expectativas de aprendizagem dos alunos, metas 

intermediárias anuais, por meio do indicador de qualidade, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo ( IDESP). 

Conforme o artigo 1º da Resolução que institui o PQE, o indicador permitirá: 

I - avaliar a qualidade das escolas estaduais no Ensino Fundamental e 
Médio; 

II - fixar metas específicas para a qualidade de ensino de cada unidade 
escolar que orientem os gestores escolares na tomada de decisões de 
modo a direcionar as escolas para a melhoria dos serviços educacionais 
que oferecem; 

III - subsidiar ações para a promoção da melhoria da qualidade e da 
equidade do sistema de ensino na rede estadual. 

 

As metas de longo prazo, estabelecidas pelo Programa Mais Qualidade na 

Escola do governo paulista, assumem como desejável que os alunos alcancem 

níveis de proficiência semelhantes aos países que integram a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 36, a partir da definição da meta nacional 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 6,0. 

                                                 

35 Programa “Mais Qualidade na Escola”, ( PQE) instituído pelo Decreto nº 54.297 de 5/5 2009-DO-
06/maio/2010- www.educacao.sp.gov.br ( Acesso em 10/out./2010). 
 
36 Matriz de Referência para a Avaliação, Escalas de Proficiência, Boletins das Escolas, Documentos 
Legais ( Resoluções)- www.educacao.sp.gov.br -São Paulo Faz Escola (Acesso em 13/agos./2010). 
Odorganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade formada por 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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Sendo assim, o governo do Estado de São Paulo fixa as metas de qualidade 

de ensino, individualmente para cada unidade escolar, em cada etapa e ano de 

escolarização, Ensino Fundamental (4ª e 8ª séries) e Ensino Médio (3ª série) desde 

2008 até 2030. Estima-se que em 2030, segundo a Secretaria da Educação, todas 

as unidades escolares atingirão IDESP iguais a 7,0, 6,0 e 5,0, respectivamente para 

a 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e para a 3ª série do Ensino Médio, 

considerando o IDESP de cada etapa da escolarização apurado em 2007 para cada 

unidade escolar. 

Quanto ao IDEB as metas estabelecidas são 6,0, 5,5, 5,2 respectivamente 

para a 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e para a 3ª série do Ensino Médio. O 

estabelecimento de metas distintas para o IDEB e IDESP justifica-se pela 

desigualdade de resultados obtidos nas diferentes séries avaliadas. As metas são 

individuais para as unidades escolares e calculadas para que cada unidade atinja, 

em longo prazo, as expectativas de aprendizagem com qualidade. 

Para que as escolas possam cumprir suas metas, a Secretaria da Educação 

disponibiliza instrumentos de monitoramento por meio de documentos oficiais37, 

fornecendo assim subsídios para a tomada de decisões dos gestores e demais 

profissionais ligados ao sistema educacional da rede estadual de São Paulo. 

A criação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores de São 

Paulo (Programa Estruturante do Eixo da Gestão da Carreira do Professor) e a nova 

forma de ingresso de candidatos a cargo no quadro do magistério vêm compor, com 

outras ações, o Programa “Mais Qualidade na Escola”. 

A Escola de Formação tem como objetivo oferecer formação continuada em 

serviço aos servidores da educação a fim de atualizar, aperfeiçoar e proporcionar 

formação compatível com a política educacional da Secretaria do Estado da 

Educação. 

Os ingressantes a cargos efetivos se submetem a concurso realizado em três 

fases, sendo a primeira constituída por prova objetiva, a segunda por avaliação de 

                                                                                                                                                         

governos de 30 países. Tem como objetivos: princípios a democracia e a economia de mercado. 
Países não membros da OCDE também podem participar do Pisa, como é o caso do Brasil, 
convidado pela terceira vez consecutiva. INEP: www.inep.gov.br (Acesso em 12/jan./2011) 
37 Matriz de Referência para a Avaliação, Escalas de Proficiência, Boletins das Escolas, Documentos 
Legais( Resoluções) www.educacao.sp.gov.br  São Paulo Faz Escola (Acesso em 13/agos./2010).  

http://www.inep.gov.br/
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títulos, e a terceira composta por curso de formação, oferecido pela Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, na modalidade presencial e à 

distância. Além de certificar o aproveitamento dos professores candidatos ao 

ingresso no Quadro do Magistério Público da Secretaria da Educação, durante a 

realização do Curso de Formação Específica, o professor recebe uma Bolsa de 

Estudos.38 

Destacam-se aqui as Diretrizes de Ação da Escola de Formação: 39 

 O curso de formação inicial deve contribuir para construção de 

conhecimentos sólidos nos conteúdos disciplinares e nos fundamentos pedagógicos 

e princípios da transposição didática. 

 Preparar o professor para o currículo específico adotado na rede de 

educação de São Paulo. 

Apesar da relevância e influência de muitos outros fatores na qualidade de 

ensino, o destaque é dado ao professor, com realce à importância de sua atuação 

para o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos na escola. A especificidade 

da profissão docente concretiza-se na função de ensinar, entendida como ação 

intencional, orientada para a promoção de aprendizagens e fundamentada em 

saberes específicos. Essa função pressupõe a definição de um perfil de profissional, 

nesse sentido o Novo Concurso40,além de ter uma terceira fase, delineia “um perfil 

de candidato” e um “perfil de professor”. Os mesmos perfis profissionais41 requeridos 

dos educadores para ingresso na carreira são também utilizados em outros 

processos seletivos, como professores temporários, exames de avaliação de 

conhecimentos dos professores efetivos e professores Ocupantes de Função 

Atividade (OFA), bem como avaliação para promoção na carreira. 

Esses perfis se apoiam em Matrizes de Competências e Habilidades 

(técnicas, pedagógicas, específicas para cada área do conhecimento). Uma das 

competências definida refere-se à interpretação adequada do IDEB e do IDESP, ou 

                                                 

38A composição, critérios de concessão e demais informações encontram-se detalhadas no 
Regulamento do Curso de Formação Específica. Edital de convocação-DO-03/agos./2010- 
www.educacao.sp.gov.br 
39Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo- Caderno - 
Módulo I- Um começo de conversa :2 a 20. 
40Novo Concurso de ingresso do Quadro de Magistério de São Paulo- Lei 1.094/2009. 
41Resolução SE 70, de 26-10-2010-DOE-27-10-2010-Seção I. 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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seja, o professor precisa ter a clareza de para que servem esses índices, como são 

construídos e o que significam para a educação brasileira. Outra competência 

refere-se à compreensão do significado do currículo estabelecido pela Secretaria do 

Estado da Educação, praticado na escola em consonância com as Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais.42  

Como visto no capítulo anterior, diversos países caminharam nessa direção43, 

estruturando padrões para a profissão docente, ressaltando a valorização da 

identidade do professor, definindo os conhecimentos e as habilidades específicas 

para o exercício da profissão, visando garantir e selecionar bons professores, com 

potencial para alcançar o perfil desejado para a docência. 

A docência no Brasil não tem sido vista como uma carreira atraente aos 

egressos do Ensino Médio, como ilustram os dados de pesquisa recente realizada 

pela Fundação Carlos Chagas com uma amostra de 1500 alunos de ensino médio 

brasileiros, de oito cidades. O estudo evidencia que a tendência desses egressos é 

reconhecer a função social da profissão e acreditar ser a docência um trabalho 

nobre e gratificante, no entanto, ressaltam a disparidade entre a exigência e o 

retorno da profissão. Os alunos acham o trabalho muito difícil, ao mesmo tempo em 

que veem a docência como desvalorizada, social e financeiramente. 

A preocupação das políticas públicas em atrair bons profissionais e com o 

envelhecimento da força do trabalho docente têm sido uma constante, não só no 

Brasil como em outros países.  

O estudo de Cassetari (2010) mostra que, segundo David W. Chapman e 

Michael S. Green (1986), as pesquisas sobre o assunto têm indicado que: 

-os alunos academicamente mais fortes do ensino médio tendem a não 
escolher cursos de formação de professores; 
-professores são mais propensos a mudarem de carreira; 
-um em cada quatro graduados dos cursos de formação de professores 
nunca exerceu a profissão docente ou a largou em até cinco anos; 
-os graduados dos cursos de formação de professores que não 
permanecem na profissão geralmente possuem características atribuídas 
aos bons professores, ou seja, poderiam ser bons professores, mas acabam 
optando por outras carreiras (CASSETARI: 35 2010). 

                                                 

42 Resolução SE 70, de 26-10-2010-DOE-27-10-2010-Seção I. 
43Foram consultados padrões docentes estabelecidos nos seguintes países: Austrália, Canadá, 
Cingapura, Chile, Cuba, Estados Unidos e Inglaterra. - Referenciais para o Exame Nacional de 
Ingresso na Carreira Docente (Documento para Consulta Pública: 2). 



64 

 

Por conta dessas características apresentadas pelos autores, Cassetari 

(2010) observa que “a profissão docente tem perdido muitos bons candidatos e, 

além disso, ressalta que, nos EUA, o problema da atratividade é tão sério que em 

muitos estados faltam profissionais para ocuparem as vagas de professores”. 

(CASSETARI, 2010).  

Gatti (2009) aponta nos seus estudos que a literatura disponível na área da 

formação de professores tem analisado problemas que, direta ou indiretamente, 

relacionam-se com a discussão sobre a atratividade da carreira docente, por 

exemplo: 

Massificação do ensino, feminização no Magistério, transformações sociais, 
condições de trabalho, baixo salário, formação docente, políticas de 
formação, precarização e flexibilização do trabalho docente, violência nas 
escolas, emergência de outros tipos de trabalho com horários parciais. Um 
aspecto que merece destaque diz respeito ao aumento das exigências em 
relação à atividade docente na atualidade. O trabalho do professor está 
cada vez mais complexo e exige responsabilidade cada vez maior. As 
demandas contemporâneas estabelecem nova dinâmica ao cotidiano das 
instituições de ensino, que reflete diretamente no trabalho dos professores e 
sua profissionalidade (GATTI, 2009, p 10) 

 

Nesse sentido, a proposta de “forma de seleção do professor no novo 

Concurso” na Secretaria do Estado da Educação de São Paulo se apresenta como 

um fator importante para a atratividade na carreira docente. 

Ainda nesse Novo Concurso aplica-se ao magistério a exigência do estágio 

probatório de três anos, previsto para todo o servidor público, ao fim do qual será 

realizada avaliação para confirmação do cargo.44Para a análise de desempenho do 

estágio probatório são considerados os seguintes indicadores: assiduidade, 

disciplina, capacidade de iniciativa para atender as demandas existentes, 

responsabilidade, comprometimento com a administração pública, eficiência e 

produtividade. 

É nesse movimento que emergem propostas de indução de melhoria de 

qualidade da educação que contemplam a avaliação, associando aos seus 

resultados a premiação direcionada aos melhores professores ou às melhores 

escolas. 

                                                 

44 Decreto nº 52.344, de 9 de novembro de 2007-DOE-10/dez./2007-seção I 
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2.3  Bonificação atrelada ao cumprimento de metas 

Iniciativas de bônus atreladas ao cumprimento de metas, com destaque o 

desempenho dos alunos, cada vez mais estão presentes no âmbito de Políticas 

Educacionais Estaduais e Municipais de Educação no Brasil. A título de ilustrar essa 

tendência de uso utilização de incentivos a docentes e/ou escolas, indicam-se, no 

Quadro 03, algumas iniciativas. 

QUADRO 3- Programas de incentivo aos professores e/ou escolas, em estados brasileiros  

Estados do Brasil 

 

Tipos de incentivos 

Rio Grande do Sul -Bônus -14º salário.  

Minas Gerais 

 

-Prêmio por Produtividade-êxito nas avaliações de desempenho 
institucional e individual estabelecida por um acordo de metas. 

São Paulo -Bônus ao Quadro do Magistério- cumprimento de Meta baseada no 
IDESP (composto pelo desempenho dos alunos e pelo índice de fluxo 
escolar e o absenteísmo do professor). 

Pernambuco -Bônus coletivo, proporcional ao cumprimento da meta, ou seja, atingir 
metade da meta do IDEPe considerando o desempenho no Sistema 
de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPe). 

Governo Federal -Bônus – 14º salário (assiduidade e participação nas formações) 

-Elevar a nota em 50% da nota do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) ou nota sete. 

Rio de Janeiro -Bônus estímulo a Regência. 

-Atingir as Metas do Programa Acordo de Resultados (parâmetro 
índice IDEB.) 

-Assiduidade dos professores (apenas cinco faltas por ano). 

 

Ceará Prêmio “Escola do Novo Milênio” 

Bônus a professores e funcionários e ao núcleo gestor (para as 50 
melhores escolas) de acordo com os resultados do SPAECE (Sistema 
Permanente de Avaliação da Educação do Ceará). 

Acre  Bônus -14º salário (assiduidade, participação nas formações)  

Quadro 3 ( Obtido por meio de consulta às páginas das Secretarias de Educação dos Estados e nas 
Legislações que regulamentam a Bonificação por Resultados-Organizado pela autora-2012) 
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Pode-se destacar que os estados seguem modelos de bonificação 

semelhantes, em que os professores que alcançarem as metas estabelecidas pelas 

secretarias da educação serão de alguma forma premiados, sendo os prêmios 

concedidos como adicional no salário. As metas são definidas em função de 

indicadores prioritários em cada estado. O bônus está condicionado à permanência 

na mesma escola e ao tempo trabalhado pelo servidor no período de referência do 

bônus. Caso a escola não tenha atingido as metas, a legislação prevê em alguns 

estados o reforço pedagógico para se enquadrarem no incentivo. 

Esses incentivos partem do princípio de que docentes motivados e 

estimulados monetariamente são induzidos a melhorar seu comportamento, 

resultando na melhoria da qualidade da educação. Nas palavras de Morduchowicz, 

A justificativa do pagamento por mérito reside, em última instância, no 
raciocínio de que os professores forem remunerados competitivamente em 
função de seus respectivos desempenhos trabalharão mais, e os mais 
eficazes serão recompensados monetariamente (MORDUCHOWICZ, 
2003:2). 

 

Sobre a vinculação da remuneração dos professores com os resultados nos 

sistemas de avaliação do rendimento dos alunos CASSETARI observa que: 

a vinculação pode incentivar comportamentos questionáveis que não 
contribuem para a melhoria da qualidade da educação, são eles: “a seleção 
e exclusão de alunos, a fraude, a concentração dos melhores professores 
em algumas escolas, redução do currículo, ao que é cobrado na escola” 
(CASSETARI,2010:73). 

 

A autora também destaca outra crítica que se apresenta a esse tipo de 

remuneração: “a dificuldade em estabelecer uma distribuição justa do bônus, uma 

vez que esse tipo de remuneração não considera as diferenças entre os professores 

da mesma escola, o que favorece a existência de um caronista” “45. 

No sistema educacional de São Paulo, a justificativa do ex- Secretário, 

Professor Paulo Renato Souza (2007 a 2010), para o pagamento por bônus reside 

na lógica de que “os professores que forem remunerados em função do seu 

desempenho trabalharão mais e os que desenvolvem bem a tarefa, no cumprimento 

                                                 

45 Ibidem 
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das metas, na defasagem da aprendizagem dos alunos serão recompensados.” 46 O 

Bônus é proporcional ao resultado da escola. Se as metas foram 100% alcançadas, 

as equipes escolares ganham 2,4 salários mensais a mais. Os funcionários das 

escolas que superam as metas recebem também pelo resultado superior. As 

equipes escolares que ultrapassam em 20% suas metas ganham 2,9 salários extras. 

Para receber o bônus, os professores devem atuar, no mínimo, em dois terços do 

ano, havendo desconto proporcional no valor do bônus, caso faltem. Além dos 

professores, que recebem o bônus de acordo com o resultado do nível de ensino em 

que atuam (1ª à 4ª série do Ensino Fundamental Ciclo I, 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental Ciclo II e 1º a 3º ano do  Ensino Médio), também recebem o prêmio as 

equipes das escolas de acordo com a média das unidades. Dirigentes de ensino e 

supervisores recebem pela média das escolas na sua região. 

Sobre possíveis consequências, da adoção de bonificação Sousa, observa: 

Ao se estabelecer a premiação ou incentivo financeiro como mecanismo de 
gestão do sistema de ensino, fortalece-se a competição, minorando as 
possibilidades de cooperação e construção de identidade de rede entre as 
escolas (SOUSA, 2010:57). 

 

Também Morduchowicz, aponta obstáculos da adoção de premiação ou 

incentivos aos docentes: 

-dificuldade da medição (o grau de subjetividade envolvido em um esquema 

dessa natureza, por um lado, e a falta de clareza a respeito das medidas 
objetivas a serem utilizadas para sua quantificação, por outro); 

-limitação dos recursos (os sistemas de incentivos são estruturados com 
base na distribuição de soma de dinheiro, não entre todos os docentes, mas 
para um número limitado); 

-sua utilização como represália e não como estímulo (os professores só têm 
acesso a um aumento salarial se as metas forem atingidas); 

-alguns poucos professores são recompensados, mas o nível geral de 
ensino não se eleva (não há evidências de que pagamento por mérito 
melhore, nem o rendimento do aprendizado e nem desempenho de 
professores) (MORDUCHOWICZ, 2003:23). 

 

Em São Paulo o ex-secretário da educação Paulo Renato Souza e o ex- 

governador José Serra foram grandes defensores da política de bônus e de uma 

                                                 

46Carta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Valorização pelo Mérito -: Programa 
tornará as carreiras mais atrativas-outubro de 2009-Enviada a todo o pessoal ativo do quadro do 
Magistério. 
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gestão por meio de mecanismos modernos de gerenciamento. A defesa prevalecia à 

ótica de que os instrumentos de avaliação têm seu papel na definição de políticas 

públicas, é a ideia de “medir para gerenciar” 47. 

O sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo (APEOESP) em 

diversas ocasiões repudiou as medidas adotadas pelos governos do PSDB, que 

privilegiam o pagamento de bônus em lugar de investir em salários para todos. 

Trouxe como slogan, em um dos seus jornais48, “Salário é Solução! Bônus é 

enganação- Reajuste para todos já”. Embora o sindicato tenha se manifestado 

contra a política de pagamento de bônus, não tem conseguido êxito em suspender a 

implementação da política.  

Maria Izabel Noronha, presidente do sindicato da APEOESP49, em carta 

aberta direcionada a todos os associados, traz em nota que “não concorda com 

bonificações que os governos têm adotados desde 2003, pois essa política não tem 

garantido de forma eficaz a qualidade da educação, e reforça que o sindicato lutará 

para uma política salarial justa e pela incorporação de todas as gratificações no 

salário base”.  

Romualdo Portela de Oliveira, pesquisador da USP, em entrevista50, 

esclarece que os problemas educacionais em São Paulo têm forte componente 

estrutural. E a política de Bônus, implantada há três anos, tem sido recebida com 

antipatia pelos professores, que se sentiram “acusados” pelo fraco desempenho dos 

alunos. Ainda alerta sobre a cultura da culpa instalada e a desresponsabilização dos 

gestores públicos. 

Assim esclarece, 

Existem pressupostos complicados na política de bônus, a começar pela 
motivação financeira. O que motiva uma pessoa a ser professor, hoje, no 
Brasil muito poucas vezes é dinheiro. Há uma parcela grande que atua 
como grau de altruísmo. Há anos que os incentivos monetários na 

                                                 

47Defesa pública em reunião de trabalho na Secretaria do Estado da Educação-Praça da República 

48APEOESP. Boletim Unificado do Magistério. Editorial- As Políticas de Serra prejudicam a 
Educação! Vamos à Greve! São Paulo (Nov /dez de 2009) 

49APEOESP- Carta aberta endereçada ao professor associado –Palavra da Presidenta- Edição –
Nov/dez (2009) 

50Entrevista concedida ao jornal da Globo, 22/abr./2011-Rio de Janeiro- Disponível em 
http://www.editau.com.br/produtos_clipping.php (Acesso em 25/abr./2011). 

http://www.editau.com.br/produtos_clipping.php
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educação são alvo de estudo e controvérsia, principalmente pelo uso de 
notas dos alunos e por prazos, fatores estruturais e desigualdades locais- 
todos podem causar distorções. Porém a evidência acumulada - em São 
Paulo e em experimentos científicos - é de que o bônus sozinho não 
melhora o desempenho dos alunos. Nos Estados Unidos, a mais completa 
pesquisa sobre esse tipo de incentivo ao professor revelou resultados 
indiferentes na melhoria das notas dos alunos do 5º ao 8º anos em teste 
padronizado de matemática. [...] O bônus cria uma atitude de 
desresponsabilização do gestor público e cria uma cultura de discussão de 
culpa, que também acontece do lado dos sindicatos dos professores, que 
culpam os pais dos alunos. (O Globo, 2011) 

 

Mesmo com reações contrárias acerca das medidas adotadas, o que se 

constata no âmbito do estado de São Paulo é a continuidade da Política de 

incentivos e premiação aos profissionais, por meio do Programa de Valorização do 

Mérito51 (Programa Estruturante do Eixo Gestão da Carreira Docente) e implantação 

de mecanismos de avaliação que resultam escalonamento na carreira docente. 

 

2.4  Programa de Valorização pelo Mérito- Sistema de Promoção 

O Projeto de Lei Complementar nº 1.097, de 27/2009, que institui o Programa 

de Valorização pelo Mérito- Sistema de Promoção para o Quadro do Magistério 

chegou à Assembléia em 15 de agosto de 2009 junto com um requerimento de 

urgência por parte do Governo. Foi debatido até dia 19 de agosto e recebeu 25 

emendas e propostas de inclusão de artigos pelos Deputados. Entretanto todas as 

emendas foram rejeitadas.  

Segundo a APEOESP52, o Governo do Estado fez tudo para desmobilizar os 

professores para que não acompanhassem a votação do Projeto de lei, na 

Assembléia Legislativa de São Paulo, no dia 20/09/2009. Em meio às truculências 

por parte do governo, diversos grupos sindicais de professores, diretores e 

supervisores de ensino lotaram o auditório do plenário e na madrugada de 21 de 

outubro de 2009 o Projeto Lei foi aprovado, com 48 votos favoráveis e 21 contrários. 

                                                 

51Instituído por Decreto 55.217, de 21/dez./2009-DOE 22/dez/2009, p.6,seção I, que regulamenta a 
Lei Complementar nº 1.097,de 27 de outubro de 2009,que instituí o Sistema de Promoção para o 
Quadro do Magistério. 

52http://apeoespsub.org.br/ (Acesso 12/dez./2009)  

http://apeoespsub.org.br/
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O Projeto recebeu três pareceres favoráveis de autorias de deputados, que 

consideraram a proposta relevante por estabelecer política pública voltada para a 

qualidade da educação e para uma nova cultura no ensino público. 

A justificativa do governador é a de que essa Lei é resultado de amplo estudo 

coordenado pela Secretaria de Gestão, Fazenda e Planejamento. Afirma que a 

medida contribui para modernização da gestão pública, pois promove uma ampla 

estruturação e valorização nas carreiras dos profissionais de educação. Essa Lei 

institui o princípio da Meritocracia e a promoção dos profissionais da educação com 

base no desempenho. Passa de uma faixa para outra imediatamente superior dentro 

do mesmo cargo/função, o critério deixa de ser o tempo de serviço e passa a ser o 

desempenho e a busca por qualificação53.  

Este Programa se constitui a segunda etapa do “Programa mais Qualidade na 

Escola”, que trata do sistema de promoção para os integrantes do Quadro do 

Magistério da Secretaria da Educação. Conforme traz, no seu artigo 2º,  

Promoção é a passagem do servidor do quadro do magistério para a faixa 
imediatamente superior da que estiver enquadrado, mediante a avaliação 
teórica de conhecimentos específicos, observados os interstícios, os 
requisitos, a periodicidade e as demais condições previstas na Lei 
Complementar nº 10.97 de 27 de outubro de 2009. 

 

Todos os integrantes do Quadro do Magistério efetivos e ocupantes de 

funções atividades (OFA) abrangidos pela Lei Complementar nº 1.010, de 

1/06/200754 que atendam aos seguintes requisitos podem participar da Promoção 

pelo Mérito: 

 encontrar-se em efetivo exercício. 

 estar vinculado à rede estadual de ensino por no mínimo quatro anos;  

ou 1.460 dias em período contínuo ou não, no exercício do cargo/função; 

 ter permanecido em uma mesma unidade de ensino ou administrativa 

por, pelo menos,1168 dias de efetivo exercício; 

                                                 

53 Discurso, proferido pelos Governador  José Serra, na Secretaria do Estado da Educação de São 
Paulo, em reunião como os representantes das Diretorias de Ensino da Capital e da antiga COGSP. 

54 Dispõe sobre a criação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS-DOE-02/06/2007. 
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 ser assíduo, contabilizando, no mínimo 2304 pontos considerando os 

registros mensais implantados no sistema de controle de frequência da educação. 

Foram criadas cinco faixas de promoção salarial. Assim, a cada três anos, os 

integrantes do Quadro Magistério podem participar de um processo de promoção 

que inclui a avaliação anual para evolução das faixas. 

No processo de avaliação previsto no artigo 2º do Decreto 55.217, de 

21/12/2009, será observada a escala de zero a dez pontos, exigindo-se o 

desempenho mínimo para a promoção na seguinte conformidade: 

I. da faixa 1 para a faixa 2 - seis pontos aumento equivalente a 25% da 

remuneração inicial.( quatro anos na faixa); 

II. da faixa 2 para a faixa 3 – sete  pontos aumento equivalente a 50% da 

remuneração inicial. (três anos na faixa); 

III. da faixa 3 para a faixa 4 – oito pontos aumento equivalente a 75% da 

remuneração inicial. (três anos na faixa); 

IV. da faixa 4 para a faixa 5 – nove pontos aumento equivalente a 100% da 

remuneração inicial. (três anos na faixa). 

A estrutura salarial proposta pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada 

às descrições anteriormente citadas, pode ser denominada, conforme Morduchowicz 

(2003) de “Carreira Escalonada”.  

Nas palavras do autor, 

Uma carreira escalonada é um plano que provê incentivo e aumentos 
salariais para os professores que decidirem avançar na sua carreira 
profissional sem terem que abandonar, seja sua sala de aula, seja a 
profissão (MORDUCHOWICZ 2003: .27). 

 

Segundo o autor, essa concepção de carreira escalonada foi desenvolvida 

nos Estados Unidos na década de 1980, com o objetivo de melhorar os resultados 

das aprendizagens dos alunos e atrair professores mais bem qualificados. 

A proposta implica a mudança de procedimentos até então utilizados para 

avaliar e compensar individualmente o professor, conforme já foi observado no 

capítulo 1, alterando a forma tradicional de estrutura de salários da “Vertical que 

prevê a evolução por titulação, supondo estímulo à formação dos professores, 
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passando a Horizontal, que prevê a avaliação de desempenho e outros incentivos de 

qualificação” (BALZANO, 2005:31). 

O processo de avaliação, tal como definido por meio do Decreto 55.217, de 

21/12/2009, que instituiu o Sistema de Promoção para o Quadro do Magistério do 

Estado de São Paulo, consiste no cumprimento das etapas necessárias à nova 

posição, ou seja, quanto mais bem posicionado, mais remuneração o professor terá. 

Todos aqueles que tenham os requisitos exigidos, além dos conhecimentos mais 

profundos e específicos ligados ao programa curricular, passam de uma faixa para a 

outra, conforme ilustração da figura 1. 

 

             FIGURA 1 - Valorização pelo Mérito - Faixas de Promoção. 

 
Fonte: Secretaria do Estado da Educação de São Paulo-Escola  
de Formação-Módulo1 (SEE/SP). 

 

A avaliação baseada nos conhecimentos do professor se justifica, como meio 

para enfrentamento de problemas tais como elencados pelo Secretário da 

Educação55. 

 Baixa atratividade da carreira do magistério. 

 Falta de estímulo para a formação e o desempenho adequado dos 

Professores, o que se traduz em baixos níveis de aprendizagem para os alunos. 

 Altas taxas de absenteísmo dos professores. 

                                                 

55 Educação de Qualidade- A Política Educacional de São Paulo-2007 -2010- (Exposição do 
Secretário da Educação Paulo Renato Souza- Rio de Janeiro 24 de maio -2010) 
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 Baixa taxa de fixação dos professores especialmente nas escolas de 

periferia. 

 Pequena amplitude da estrutura salarial das carreiras do Magistério: 

100% dos professores ganhavam entre um e dois salários iniciais.  

O processo de promoção realizado em final de janeiro e início de fevereiro de 

2010 teve 135.841 candidatos inscritos, dos quais 96.042 prestaram a prova e 

81.526 foram aprovados (figura 4) Desse montante, apenas 89.389 (40% dos 

inscritos) apresentaram os requisitos, (figura 3), 81.526 foram aprovados e 44.569 

foram promovidos (figura 4).  

Do total de profissionais promovidos para a faixa salarial 2 (dois), 11.007 são 

professores de Ensino Fundamental Ciclo I (de 1ª a 4ª série), 32.397 são docentes 

de Ensino Fundamental Ciclo II (de 5ª a 8ª série) e de Ensino Médio, 268 são 

supervisores de ensino e 897 são diretores de escola ( figura 2). Os nomes de todos 

os profissionais promovidos foram publicados no Diário Oficial do dia 31 de março 

de 2010. 

Os integrantes do Quadro do Magistério que obtiveram grau igual ou superior 

a seis na avaliação de 2010, mas que não foram promovidos por não estarem entre 

os 20% de maiores notas, puderam se inscrever no concurso de promoção realizado 

em julho de 2011, como estabelece o § 1 do artigo 6º da (PLC 27/09)  

Figura 2- Valorização pelo Mérito-Concurso de Promoção de 2010 
( Resumo dos resultados/aprovados) Educação de Qualidade-A  
Política Educacioanal de São Paulo- 2007-2010. 

 
(Exposição do Secretário da Educação Paulo Renato Souza Rio de Janeiro  
24-05-2010). Fonte:http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/seminario 

Retidos 

Aprovados 

 

http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/seminario/seminario_provas.html-
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Foram beneficiados com a promoção até 20% (vinte por cento) do contingente 

total dos integrantes ativos de cada uma das faixas das classes docente, ou seja, a 

porcentagem foi calculada sobre o total da categoria (ou faixa) e não apenas sobre o 

número dos que estão aptos a prestarem o exame que será realizado todos os anos. 

As figuras três e quatro, respectivamente, ilustram os inscritos por requisitos e os 

resultados, com destaque para o número de promovidos como vemos nas figuras a 

seguir : 

FIGURA 3: Valorização pelo Mérito - Concurso de Promoção de 2010 
(Inscritos por requisitos) Educação de Qualidade- A Política 
Educacional de São Paulo-2007-2010. 

 
(Exposição do Secretário da Educação Paulo Renato Souza Rio de Janeiro  
24-05-2010). Fonte: http:// www.cesgranrio.org.br/concurso/seminario 

 
 
FIGURA 4: Valorização pelo Mérito - Concurso de Promoção de 2010 
(Promovidos) - Educação de Qualidade- A Política Educacional de  
São Paulo-2007-2010  

 
(Exposição do Secretário da Educação Paulo Renato Souza- Rio de Janeiro 
24-05-2010) Fonte: http:// www.cesgranrio.org.br/concurso/seminario       

 

http://www.cesgranrio.or.br/eventos/concursos/seminario/seminario_provas.html
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Foram beneficiados com a promoção até 20% (vinte por cento) do contingente 

total dos integrantes ativos de cada uma das faixas das classes docente, ou seja, a 

porcentagem foi calculada sobre o total da categoria (ou faixa) e não apenas sobre o 

número dos que estão aptos a prestarem o exame que será realizado todos os anos. 

(figuras 3 e 4). 

Grande polêmica foi instaurada na rede estadual, após a divulgação dos 

resultados da avaliação, que beneficiou uma parcela de profissionais da educação. 

Apenas 20% dos docentes puderam receber 25% de reajuste e mudar de faixa, ou 

seja, após a avaliação mesmo que todos os professores fossem bem na avaliação e 

tivessem alcançado os requisitos, (80%) não se beneficiaram de aumento, como 

estabelece o § 4º do Artigo 4º da (PLC 27/09): 

§ 4º - Observadas as condições estabelecidas nesta lei complementar, 
poderão ser beneficiados com a promoção até 20% (vinte por cento) do 
contingente total de integrantes de cada uma das faixas das classes de 
docentes, suporte pedagógico e suporte pedagógico em extinção, existente 
na data da abertura de cada processo de promoção.  

 

A limitação máxima correspondente a 20% para a progressão entre as faixas 

foi defendida pelo secretário da Educação Paulo Renato no Projeto de Lei 

Complementar 29/09 como “condição que permitirá calibrar o ritmo das promoções 

em função da disponibilidade orçamentária”. Nesse sentido, a APEOESP56 em 

campanha salarial argumenta que a Lei Complementar 29/09 ao estabelecer o 

número máximo de promoções e não estabelecer o número mínimo, deixando para 

o governo estabelecer os critérios, significa que em determinadas situações poderá 

ser um número próximo de zero. (Boletim especial Campanha salarial 2009: 1:4). 

Segundo a Secretaria da Educação, as projeções indicam que em cinco anos, 

ou seja, em 2014, poderá haver 105 mil docentes na Faixa dois e 43 mil na Faixa 

três, estes ganhando 50% a mais do que seus ganhos atuais– esse conjunto 

representa 2/3 do total do atual quadro de magistério. Em um horizonte de tempo de 

25 anos, que é o necessário para um professor se aposentar, 75% de todos os 

professores diretores e supervisores poderão estar na Faixa 5, a mais alta, se 

                                                 

56 Boletim especial: Campanha salarial 2009: contra o Projeto de Lei 29/09: proposta do governo é 

discriminatória. APEOESP, São Paulo. 
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cumprirem todos os requisitos e estiverem classificados entre os 20% de melhor 

desempenho.  

A figura 5 apresenta dados que evidenciam o impacto desse aumento sobre 

os salários dos professores, diretores e supervisores de ensino da rede estadual 

paulista. A figura compara os salários atuais dos profissionais iniciais, com 40 horas 

de trabalho evoluindo para a faixa cinco, (máxima no Novo Projeto com intervalos de 

três anos), calculado com todas as gratificações. 

 
Figura 5: Comparação da Evolução da Remuneração Mensal do Magistério-  
Educação de Qualidade -A Política Educacional de São Paulo-2007- 2010. 

 
              (Exposição do Secretário da Educação Paulo Renato Souza-Rio de Janeiro-2010) 
              Fonte: http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/seminario 

 

A comparação da evolução da remuneração mensal do magistério possibilita 

aquilatar o impacto que o Programa de Mérito terá sobre os salários dos 

profissionais da educação. Os professores iniciantes levarão muitos anos para 

receber um aumento, podendo chegar a nove anos, pois a passagem de uma faixa 

para outra supõe o atendimento dos pré-requisitos anteriormente mencionados 

como maior pontuação no processo de avaliação (caso o servidor não alcance a 

nota mínima, ele deverá esperar um ano até o próximo processo avaliativo), maior 

tempo de permanência na unidade escolar e assiduidade. 

Com a implantação da avaliação do mérito em 2009, a Secretaria do Estado 

da Educação espera:57 

                                                 

57 Fonte: www.educacao.sp.gov ( Acesso- em 05/jan./2010) 

http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/seminario/seminario_provas.html
http://www.educacao.sp.gov/
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 direcionar o aperfeiçoamento do Quadro do Magistério (QM) para as 

áreas em que as deficiências forem mais notórias; 

 diminuir o absenteísmo nas escolas; 

 estimular a permanência do professor numa mesma escola (em 

especial as mais difíceis), reduzindo a rotatividade; 

 melhorar a gestão fazendo com que Diretores e Supervisores estejam 

mais focados no resultado escolar; 

 valorizar o Mérito, levando os integrantes do Quadro do Magistério 

(QM) a aferir  importantes ganhos de remuneração ao longo de suas 

carreiras em função apenas de seu esforço e dedicação; 

 tornar a carreira do Magistério mais atrativa para alunos egressos do 

Ensino Médio; 

 estimular os professores mais experientes a atrasarem suas 

aposentadorias a fim de avançar nas faixas salariais; 

 estimular o constante aperfeiçoamento dos atuais integrantes do QM; 

 melhorar a aprendizagem dos alunos. 

As entidades de classe58 veem o Decreto 55.217/2009 como excludente e 

discriminatório e afirmam que em nada contribuirá para a valorização profissional do 

conjunto de professores, assim como dos aposentados. Consideram que a proposta 

do Decreto altera a condição de apenas uma pequena parcela da categoria após o 

cumprimento de diversas exigências e da aprovação em avaliações, deixando o 

restante da categoria com uma defasagem salarial de mais de 30%. 

Para ilustrar ações dessas entidades, citam-se excertos de matéria divulgada 

em jornais internos dessas entidades.  

A lei atenta contra o princípio da isonomia salarial, por não prever regras de 
enquadramento no salário. Não podemos aceitar salários diferenciados para 

                                                 

58 Boletim Unificado do Magistério (Nov/ Dez de 2009) - APEOESP (Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo), CPP (Centro do Professorado Paulista), UDEMO (Sindicato 
de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo), APASE (Sindicato de 
Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo), APAMPESP (Associação dos Professores 
Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo). 
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profissionais com igual tempo de serviço, funções e formação e integrantes 
da mesma carreira (EDITORIAL-Boletim Unificado do Magistério, 2009). 

É preciso frisar que não somos contra avaliações, porém queremos uma 
avaliação que procure debater, no contexto escolar, como dar valor, e não 
retirar aos profissionais à educação pública. Por isso, a proposta é que se 
avalie não apenas o desempenho dos educadores, mas também o sistema, 
do próprio Secretário da Educação, das políticas educacionais, não para 
punir ou para excluir (não para alienar), mas para valorizar, para que 
possam ser encontrados caminhos para a melhoria da escola pública 
(EDITORIAL – Boletim Unificado do Magistério, 2009) 

 

Conforme a manifestação das entidades no referido Boletim, é possível 

interpretar que estas não são contra o processo de avaliação, mas afirmam a 

necessidade de avaliar não somente o desempenho do professor, mas, também, 

outros seguimentos devem passar pelo processo avaliatório. 

A APEOESP, ao discutir e negociar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, 

considera que, além destes itens: composição de cargo, jornadas de trabalho, 

estrutura da carreira, mecanismos de evolução funcional, a avaliação de 

desempenho dos professores não deve ser esquecida no processo de discussão e 

negociação de carreiras e deve ser debatida com a categoria.  

A implantação da Política Pública de Valorização pelo mérito, implantada na 

rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, segue a lógica de gestão de 

educação de controle de resultados, sendo moldada ao longo dos anos, no Estado, 

como política que visa à melhoria da qualidade da educação. 

As tensões, expectativas, angústias que esse Programa tem provocado na 

rede serão explicitadas e reveladas pelos profissionais da educação no Capítulo 3, 

que contribuirá para a análise das questões ora levantadas no presente estudo. 

Até que ponto a Política proposta de Valorização pelo Mérito está contribuindo 

para elevação do nível de desempenho dos professores e da qualidade de ensino, 

na ótica de profissionais da rede? Que tensões nascem desse movimento que 

privilegia na progressão da carreira o desempenho docente e não mais apenas a 

formação e o tempo de serviço? 
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CAPÍTULO 3  

 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PELO MÉRITO: O QUE DIZEM OS 

PROFESSORES COORDENADORES 

 

Este capítulo tem como objetivos proporcionar ao leitor o entendimento do 

caminho pelo qual o trabalho de pesquisa foi realizado, desde a definição do objeto 

de estudo à construção dos pressupostos metodológicos que orientaram a pesquisa, 

assim como a apresentação e análise das manifestações dos professores 

coordenadores, registradas no questionário que foi respondido na última semana do 

mês de abril e nas duas primeiras semanas de maio de 2011. 

 

3.1 Procedimentos para desenvolvimento do estudo 

Na primeira fase, revisão bibliográfica sobre o objeto e a temática do estudo, 

procedeu-se a um levantamento dos documentos oficiais sobre prioridades e metas 

da Secretaria do Estado de São Paulo, buscando elementos de caracterização da 

política educacional, em sua formulação e implementação. Perceber os discursos e 

embates que as políticas promovem foi o primeiro passo para compreender seus 

desdobramentos, sua trajetória e perspectivas. Nessa fase que o problema e o 

recorte da pesquisa foram se delineando. 

A segunda fase, da revisão bibliográfica, consistiu em um levantamento de 

referencial teórico, com o objetivo de compreender e aprofundar conteúdos 

específicos à temática. A literatura consultada possibilitou a configuração de 

elementos estruturantes das políticas públicas em educação, destacando-se o 

cenário histórico e político contemporâneo das agendas educacionais dos governos 

do estado de São Paulo e identificação dos seus programas e projetos.  

Em especial, buscaram-se elementos que apoiassem o presente estudo na 

literatura nacional e internacional sobre avaliação de desempenho, focando na 

carreira docente, dando destaque aos incentivos e aos seus possíveis resultados no 

trabalho docente, relacionando iniciativas em âmbito nacional com iniciativas de 

outros países. 
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Esses elementos estão sintetizados nos dois primeiros capítulos desta 

dissertação, contribuindo para a configuração do macro contexto em que se insere o 

objeto do estudo, oferecendo luzes e sustentação teórica para a interpretação dos 

resultados da pesquisa.  

Em relação à política educacional do estado de São Paulo foi contemplado o 

recorte temporal entre os anos 2007 a 2010, período em que a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo teve três secretários (Maria Lúcia Marcondes 

Carvalho Vasconcelos, Maria Helena Guimarães de Castro e Paulo Renato Souza), 

sendo o governador do estado José Serra, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB).  

No momento em que se delimitou o objeto, “política meritocrática” instituída 

pelo “Programa de Valorização pelo Mérito”, e o período a ser analisado, iniciou-se a 

busca de estudos que se relacionassem com a pesquisa. Considerando ser recente 

a iniciativa do referido Programa, constatou-se não se dispor ainda de investigações 

que tratassem desse tema na gestão da educação pública paulista. 

Visando apreender possíveis consequências que o Programa tem provocado 

na rede estadual paulista na carreira e no trabalho docente, e por tratar-se de uma 

pesquisa sobre política pública, que tem uma intencionalidade e um caráter social, 

optou-se fazer uma investigação com procedimentos da pesquisa qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, segundo Demo (2001), possibilita captar “a não 

linearidade, a dinâmica contrária de cariz dialético, a surpresa das subjetividades e 

das individualidades, o caótico criativo”. (DEMO, 2001: 15).  

A abordagem com pesquisa qualitativa exige “que o mundo seja examinado 

com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista 

que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto 

de estudo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994: 49). 

Dentre as opções de instrumento a que se pode recorrer para a realização da 

pesquisa, a escolha se deu por questionário, com questões abertas e fechadas (ver 

Apêndice 2). Esse tipo de instrumento, com essas características, atendeu aos 

objetivos da pesquisa, que visou apreender dos colaboradores suas impressões, e 

opiniões em relação ao Programa de Valorização pelo Mérito (conhecido na rede 

como prova de mérito).  
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A pesquisa abrangeu três grupos de professores coordenadores pedagógicos 

(PC), que atuam em diferentes ciclos: Ensino Fundamental do Ciclo I (do 1º ano ao 

5º ano), Ensino Fundamental do Ciclo II (do 6º ano ao 9º ano) e no Ensino Médio (da 

1ª série a 3ª série), jurisdicionados à Secretaria do Estado da Educação de São 

Paulo e a uma Diretoria de Ensino. 

Dentre os profissionais da escola, escolhemos ouvir o professor coordenador 

pedagógico (PC) pela importância do seu papel como gestor implementador da 

política pública, pois o mesmo poderá dar pistas, a partir da sua ótica e percepção, 

sobre efeitos que o Programa de Valorização pelo Mérito vem tendo no trabalho das 

escolas que coordena. 

A Diretoria de Ensino, onde foi realizada a pesquisa, tem como uma de suas 

ações reuniões periódicas com os grupos de professores coordenadores do Ciclo I, 

intitulados (PCI), professores coordenadores do Ciclo II (PCII) e professores 

coordenadores do Ensino Médio, intitulados (PCEM). 

As reuniões de estudos com esses grupos são quinzenais, tendo os 

profissionais, supervisores e professores coordenadores da Oficina Pedagógica 

(PCOP) das mais diferentes disciplinas a incumbência da formação continuada dos 

PC, a orientação e o acompanhamento pedagógico da sua atuação frente às 

inovações pedagógicas, assim como a garantia de que as políticas públicas 

educacionais vigentes sejam de fato atendidas. 

Aproveitando essa dinâmica de trabalho, optou-se por aplicar o questionário 

em reuniões de formação, visando obter os depoimentos de todos os Professores 

Coordenadores da Diretoria de Ensino focalizada neste estudo. Foi possível coletar 

manifestações de 88 PC, em um universo de 109 que estão vinculados às escolas 

jurisdicionadas a essa Diretoria. A coleta de dados ocorreu em três momentos, 

considerando que são específicas as reuniões por grupo de professores, de acordo 

com o ciclo em que atuam, levando-se, portanto, três semanas para concluir o 

processo. Na coleta de dados assumiu-se o compromisso com os respondentes de 

preservar o seu anonimato e das escolas em que atuam, além de não se identificar a 

Diretoria de Ensino a qual estão vinculados.  
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O questionário foi estruturado em cinco itens. Do item I ao III constam 

questões que tratam do perfil e localização da escola em que o professor 

coordenador atua e do número de professores nela alocados, por categoria. 

O item IV trata do Sistema de Promoção Salarial instituído pelo “Programa de 

Valorização pelo Mérito”, abrangendo as questões de números dois a cinco, que 

buscam identificar se os professores conhecem o Programa de Mérito e suas 

opiniões sobre o mesmo. Nas questões de números dois e três, são apresentadas 

afirmações divulgadas nos documentos da Secretaria da Educação sobre o 

Programa de Valorização pelo Mérito”, solicitando-se a apreciação das mesmas 

pelos professores. Essas afirmações, sobre as quais se solicitou a manifestação dos 

Coordenadores, expressam expectativas da Secretaria de Educação em relação ao 

Programa. Nas questões quatro e cinco são solicitadas opiniões e sugestões em 

relação ao Programa.  

Vale registrar que a questão cinco 59 foi inserida no questionário dias antes da 

coleta de dados, pois foi anunciada, pelo Secretário do Estado da Educação, 

Herman Jacobus Cornelis Voorwald a consulta aos integrantes do Quadro de 

Magistério e do Apoio Escolar60 para a coleta de sugestões sobre os Planos de 

Carreira, Vencimentos e Salários, incluindo-se aí o Programa de Valorização pelo 

Mérito.  

Os itens V e VI tratam do perfil e da situação funcional dos Professores 

Coordenadores, objetivando identificar características pessoais e funcionais. 

Na condição de pesquisadora e ao mesmo tempo de estar na Diretoria de 

Ensino como funcionária pública e formadora dos grupos de PC, não se 

encontraram dificuldades para o desenvolvimento do trabalho. Foram concedidas 

autorização e anuência da Dirigente Regional para a participação dos PC na 

pesquisa durante as reuniões de trabalho. A relação de confiança e o compromisso 

ético entre os colaboradores e a minha pessoa foi um elemento facilitador para o 

desenvolvimento da pesquisa. Como nos traz Queiróz (1983), “um relacionamento 

                                                 

59 No que se refere à “Política de Valorização pelo Mérito”, que sugestões você apresentaria ou já 
apresentou nos fóruns de discussões, ocorridos ou que vêm ocorrendo na rede, em resposta ao 
comunicado 11 de fevereiro de 2011 do secretário do Estado da Educação. Herman Jacobus Cornelis 
Voorwald. 

60 Resolução SEE, nº 7, de 10/fev./2011. 
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impregnado de simpatia e amizade constitui condição importante para uma boa 

coleta de dados”. (QUEIRÓZ 1983 : 69).  

Os PC analisaram com tranquilidade cada questão, sem se comunicarem 

entre si, e as respostas obtidas são reveladoras de suas angústias, denúncias e 

opiniões sobre os eventuais efeitos da Política Meritocrática para os profissionais de 

Estado da Educação de São Paulo na carreira e no trabalho docente. 

Busquei, enquanto pesquisadora, me distanciar do cotidiano no qual estou 

imersa, fazendo um movimento dialético ora perto ora longe, na tentativa de colher 

elementos que me dessem condições de refletir sobre a política educacional vigente 

durante a interpretação dos dados. 

 

3 .2  Evidências  co le tadas  sobre  o  Programa de 

Va lor ização pe lo Mér i to  

O levantamento de informação de características pessoais e profissionais dos 

professores coordenadores bem como a tabulação de suas respostas por 

modalidade de ensino sob sua coordenação visavam identificar eventuais diferenças 

de opiniões que pudessem ser atribuídas a esses fatores. No entanto, ao observar 

suas respostas ao questionário, não se constatou nelas divergências ou diferenças 

que pudessem ser atribuídas a determinadas características pessoais ou 

profissionais. Assim, optou-se por um tratamento comum das manifestações 

expressas pelos 88 respondentes. 

Apresento incialmente os dados coletados sobre o perfil dos professores 

coordenadores que responderam ao questionário. Do total de 88 colaboradores, 76 

são mulheres e 12 são homens, variando a faixa etária, sendo que a maior 

concentração encontra-se na faixa de 41 a 50 anos de idade. 

Quanto à formação, todos possuem licenciatura, sendo em maior número em 

Letras (24), seguido pelos professores com Pedagogia (17) e Matemática (14). 

Dentre os 88 PC, a grande maioria (66) se formou entre os anos de 1978 e 2004. 

Além da licenciatura em disciplina específica, 17 possuem complementação 

pedagógica, 34 possuem curso de especialização e há apenas quatro com 

mestrado. 
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O tempo que os professores coordenadores atuam na rede pública estadual 

varia entre 11 e 20 anos. A média de atuação na função e na mesma escola é de 

três anos. Dos 88 professores coordenadores, 76 trabalham apenas na rede 

estadual de ensino e 12 atuam também em outra rede de ensino. Treze coordenam 

escolas da rede estadual que possuem todas as modalidades de ensino (Ensino 

Fundamental Ciclo I Ciclo II e Ensino Médio). Dos 88 respondentes, 57 são 

professores efetivos e 31 OFA (Ocupante de função atividade), também chamados 

de professores contratados. A partir desses dados podemos entender que esses 

coordenadores têm participado e convivido com políticas públicas nos últimos 20 

anos do governo do estado de São Paulo e especificamente têm vivenciado políticas 

implementadas nos últimos quatro anos.  

Segue-se a descrição das informações coletadas, a partir das questões que 

orientaram o levantamento de opiniões sobre o Programa de Mérito tal como 

implantado na rede do estado de São Paulo no ano de 2009. 

As manifestações e opiniões expressas pelos professores coordenadores nas 

questões abertas foram tabuladas e organizadas em tabelas e gráficos, 

identificando-as com as iniciais de professor coordenador (PC). Foi atribuído um 

número para cada respondente de cada grupo (Ciclo I, Ciclo II e Ensino Médio), 

tendo como critério a numeração pela ordem crescente. Segue a descrição das 

respostas obtidas. 

 

Conhecimento do Decreto 55.217/2009 

Dos 88 respondentes, 80 expressaram ter conhecido o Decreto 

55.217/2009, que institui o sistema de promoção salarial pelo mérito, usualmente 

denominado pelos profissionais da rede como “prova de mérito”, por meio da escola. 

Embora 10% tenham registrado desconhecer o Decreto, todos os professores 

manifestaram suas opiniões nas questões relativas ao Programa, o que permite 

supor que esses 10% de professores desconheçam o texto do Decreto, mas não o 

seu conteúdo; possivelmente tiveram acesso ao que prevê o Programa por outros 

meios que não a leitura do texto legal. 
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A noção de justiça subjacente ao Programa de Promoção pelo Mérito 

Indagados se o Programa de Promoção pelo Mérito é uma forma justa de 

retribuir o empenho individual dos professores (questão dois item a), 50% dos 

coordenadores manifestaram concordar parcialmente com esta afirmação, 43,2% 

disseram discordar e 6,8% registraram concordância, como representado no gráfico 

a seguir: 

 

 
GRÁFICO 1- O Programa de Promoção pelo Mérito e a noção de  
justiça 

 

Ao se observar a justificativa dada à questão, nota-se que parte dos que 

disseram discordar expressam o desejo de alteração nos critérios vigentes no 

Programa à época da pesquisa, não indicando desacordo com o Programa em si, o 

que será destacado ao se registrarem suas respostas no decorrer deste texto. 

Os que expressaram concordar mencionaram que o Programa é uma forma 

de reconhecimento profissional, referiram-se à motivação dele decorrente ou à 

justiça por ele propiciada, como ilustram as falas a seguir: 

 

Mais empenho, dedicação e, sobretudo, valorização do docente. (PC7CI) 

O professor precisa estar em constante formação, só o mérito motiva-o. 
(PC20CII)  

Dentro de uma categoria tão numerosa e heterogênea é mais que justo que 
os que estudam mais sejam reconhecidos. (PC21CII) 
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Nota-se que apenas um dos coordenadores fez referência ao propósito 

imediato da prova, qual seja, instrumento de coleta de evidências do domínio de 

conteúdos por parte do professor, mencionando, inclusive, a oportunidade deste se 

autoavaliar. Disse: “É uma maneira que o professor tem de analisar o seu próprio 

nível de conhecimento dentro da sua disciplina” (PC32CII).  

Dentre os que registraram discordância total ou parcial com o Programa, 

observa-se, como já indicado, que as restrições indicadas referem-se aos critérios 

vigentes à época da pesquisa, mas não à existência de um Programa de Mérito 

(embora assim tenham assinalado nas respostas). Quatro dos 38 respondentes que 

assinalaram discordar do Programa e 11 dos 44 que com ele concordam 

parcialmente indicaram dois tipos de restrições: limite do número de professores que 

podem ser beneficiados e condições exigidas para participação no Programa. 

Elucidam os argumentos apresentados os registros a seguir transcritos: 

 

Discordo pelo fato de apenas 20% dos aprovados receberem o aumento. 
(PC9CII). 

Muitos professores que fizeram a prova e passaram na avaliação não 
receberam a promoção porque não estavam nos 20% com maior nota. 
(PC4CII). 

Alguns professores muito capacitados não receberam a promoção por não 
poderem prestar a prova (normas) ou não atingiram os 20% dos melhores. 
(PC3CI). 

Não é justo, porque não permite que todos que atuam na rede possam 
realizá-lo, critérios que excluem alguns profissionais. (PC33CII). 

Concordo, desde que todos os professores possam realizar a prova. 
(PC20EM). 

 

Dentre manifestações de discordância com o Programa, as razões que foram 

apontadas com maior frequência pelos coordenadores podem ser assim 

sintetizadas: dez registraram que a avaliação docente precisa contemplar o seu 

desempenho em sala de aula e na escola, além de provas de conhecimentos; seis 

disseram que a prova é um instrumento restrito para avaliar conhecimentos e 

habilidades. 

Dentre os que assinalaram discordar do Programa, cinco põem em questão o 

princípio meritocrático. Não são explicitados os argumentos que justificam sua 

posição; a não concordância é expressa como frases do tipo: 
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A promoção é um direito de todos. (PC5CI). 

Todos trabalham e merecem um aumento justo. (PC16CI). 

Todos têm direito à valorização por meio do trabalho que desempenham 
diariamente. (PC11CII). 

Porque todos deveriam participar deste programa de “promoção”, todos têm 
direito à valorização. (PC29CII) 

Todos têm o mesmo direito à valorização. (PC31CII). 

 

Para explorar eventuais relações entre as manifestações que revelam 

concordância ou discordância – total ou parcial – com o Programa de Mérito, cotejei 

suas respostas com a informação sobre sua participação ou não nas provas, nos 

anos de 2010 e 2011, e o desempenho nelas obtido. Não foi possível coletar a 

informação sobre a participação nas provas para a totalidade dos respondentes, pois 

não se tinha previsto o levantamento dessa informação quando da aplicação do 

questionário, só posteriormente é que julguei que os resultados obtidos pelos 

professores poderiam influenciar ou não sua apreciação sobre o Programa de 

Valorização pelo Mérito. Os dados levantados estão registrados na Tabela 1, a 

seguir: 

 

Tabela 1 - Participação dos professores coordenadores nas provas de 2010 e 2011  

e resultados obtidos 

 
 
 

Participou 
Em 2010 

Atingiu a 
nota  6 

Foi 
Promovido 
 

Participou 
Em 2011 

Atingiu a 
nota  6 

Foi 
Promovido 

Total Professor 
 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

21 CICLO I 
 

16 05 15 1 10 6 3 2 2 1 2 2 

21 CICLO II 11 
 

10 10 1 9 2 3 7 2 1 2 2 

27 ENSINO   
MÉDIO 

15 12 13 2 11 4 8 4 4 4 3 3 
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Do universo de 88 respondentes que participaram da primeira coleta de 

dados, 69 responderam a esse segundo momento da coleta, equivalente a 78,41%. 

Participaram da prova, em 2010, 42 professores coordenadores, sendo que 

38 atingiram a nota seis, ou seja, o desempenho mínimo exigido. Destes, 30 foram 

efetivamente promovidos e classificados entre os 20% com melhor desempenho. 

Dos 27 respondentes que não participaram em 2010, 14 fizeram a prova em 2011, 
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sendo que oito atingiram a nota seis, e sete foram promovidos. A média de 

participação nas duas provas ficou em torno de 50%. 

Ao cotejar suas opiniões e sua participação ou não nas provas bem como os 

resultados por eles obtidos, constatei, a partir dos dados anteriormente coletados, 

que, dos 88 professores coordenadores que responderam a essa pesquisa, 57 são 

professores efetivos e 31 são OFA da rede estadual de ensino, e a média de 

atuação na função e na mesma escola em que trabalham é de três anos. Sendo 

esse um dos critérios estabelecidos no Programa, explica-se o número de 

participantes nas provas. 

Não tenho elementos suficientes para afirmar que haja uma relação de 

influência da concordância parcial ou total do Programa sobre a efetiva promoção 

dos respondentes nas provas, isto se justifica porque o levantamento de dados 

ocorreu em momentos diferentes, embora o universo de respondentes nas duas 

ocasiões da pesquisa seja o mesmo. No entanto, posso inferir que os 37 

respondentes que foram efetivamente promovidos estão entre os 44 que 

concordaram parcialmente com o Programa. Essa aproximação pode ser justificada 

quando constatou-se respostas do tipo: 

Eu concordo com a prova. Fiz e farei da próxima vez. [...] Além de ganhar a 
promoção é uma forma de avaliar e testar meus conhecimentos. (PC24CII).  

Este Programa foi implantado para testar o nível de conhecimento do 
professor, porém foi uma prova extensa [...] passei e fui selecionada. 
(P29CII). 

Acredito que para o professor essa prova é um incentivo, para que o mesmo 
sinta a necessidade de sempre atualizar-se, para mim foi importante porque 
tive aumento, mas perde quando não é para todos a valorização. (PC22EM) 

Acho a avaliação importante para a formação pessoal. Na primeira prova 
pelo mérito eu consegui a promoção, para mim foi importante. (PC28EM). 

 

Do mesmo modo posso inferir que os 19 respondentes que não foram 

promovidos e não atingiram a nota mínima exigida, provavelmente, estão inseridos 

entre os 38 respondentes que registraram discordância total ou parcial do Programa. 

Esta justaposição pode ser elucidada com manifestações apresentadas nos 

registros a seguir: 

Não concordo com o Programa, fiz a prova, passei, mas não consegui, 
assim como outros colegas. Vi professores iniciantes que passaram e 
outros com muita experiência, sérios e competentes que não passaram. Isto 
não é justo, todos que passaram deveriam receber o aumento, mesmo 
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quem passou se ficar fora dos 20% estipulados não recebe, então, por que 
estudar e fazer a prova? Nesses moldes não é mérito nenhum. (PC30CII). 

É um programa injusto porque não dá oportunidade de todos participarem 
do aumento. Passamos e não somos beneficiados. (PC17EM). 

[...] ela exclui excelentes profissionais, principalmente a 1ª prova que foi 
realizada, pois foi confusa sua divulgação e havia professores em gozo de 
férias (o que eu presenciei), me questiono também, para que fazer prova se 
a gente não consegue o aumento. (PC15EM). 

 

A partir desses dados pode-se ainda inferir que a própria base que apoia o 

Programa, em que apenas uma parcela de professores é promovida, tem provocado 

naqueles cujo desempenho foi satisfatório, mas não foram premiados com o 

aumento, um desistímulo e um desconforto, podendo induzir à divisão da categoria. 

Essa interpretação pode ser ilustrada com a manifestação de um professor 

coordenador ao se referir ao Programa:  

O Programa, como se apresenta, traz pontos conflitantes e de certa forma 
tem promovido um desconforto entre os profissionais da área [...], pois os 
que passam e não recebem nenhum aumento ficam desmotivados, aqueles 
que não recebem por não ter passado também ficam desestimulados. 
(PC3EM) 

 

O Programa e a indução da melhoria do ensino e da aprendizagem 

Outra questão indagada (questão dois item b) refere-se à potencialidade do 

Programa em relação à indução da melhoria do nível do ensino e da 

aprendizagem. Disseram concordar com a ideia 11,40% dos professores, 53,40% 

disseram discordar e 35,20% registraram concordar parcialmente, como 

representado no gráfico a seguir: 

11,40%

53,40%

35,20%

O Programa de Valorização  pelo Mérito tem potencial 

para induzir à melhoria do nível do ensino e da 

aprendizagem

Concordo

Discordo

Em Parte

 
GRÁFICO 2 - O Programa de Valorização pelo Mérito e melhoria  
do ensino e aprendizagem 
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Dos que disseram concordar, as justificativas alegadas são as de que o 

Programa tem potencial para incentivar e motivar o professor a estudar e se 

atualizar, como ilustram as falas a seguir: 

O professor sempre estará estudando, se atualizando e o nível do ensino 
será melhor. (PC11EM). 
 
Porque incentiva o estudo e a reciclagem do professor e valoriza o 
professor mais frequente. (PC21EM). 
 
Ele irá fazer os professores refletirem e procurarem cursos de 
aperfeiçoamento melhorando seu ensino. (PC1CII). 
 
O professor que não conseguiu a promoção busca curso, demonstra 
interesse em se atualizar e estudar, pois está comprometido com as 
mudanças. (PC12EM). 
 

Os que manifestaram discordância alegam que o investimento na formação 

continuada do professor é o ponto de partida para melhorar o nível de ensino e da 

aprendizagem dos alunos. Há ainda referência ao fato de que apenas saber o 

conteúdo e conhecimento específico em uma única prova não é suficiente para se 

medir a qualidade de ensino e aprendizagem. Assim argumentaram: 

Discordo. Se não houver investimento na formação do professor, não há 
melhoria na qualidade de ensino. (PC10CI). 

Existem outras formas para melhorar o nível de ensino e da aprendizagem. 
Investir na formação do professor é o ponto de partida. (PC13CI). 

Para a melhoria de ensino não basta o professor ter conhecimento e 
conteúdo, tem-se que criar condições para aplicá-lo. (PC12CII) 

Uma prova de conhecimentos não avalia/ mede perfeitamente o nível do 
professor e nem a qualidade da aprendizagem. (PC7EM). 

 

Dos que expressaram discordância, foi mencionado que o Programa tem 

provocado um desestímulo nos professores que não conseguem a promoção, além 

de um mal- estar entre os grupos de professores, quais sejam, os aprovados e os 

reprovados. Disseram, ainda, que os professores estão mais desmotivados e 

desinteressados quanto à melhoria do ensino e da aprendizagem, pois alegam que o 

seu aprimoramento não se dá por meio de um Programa que prevê uma prova; 

justificam, mencionando que muitos deles estudam apenas pensando no resultado e 

no aumento salarial e não se preocupam com a melhoria da aprendizagem dos 

alunos, como podemos perceber ao explicitarem suas respostas:  

O Programa só tem causado discórdia nos grupos principalmente por 
aqueles que passaram na seleção e não conseguiram a promoção. 
(PC5CI).  
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Acho que o Programa tem efeito contrário. Desestimula os que não 
conseguem e não tem efeito sobre os que conseguem. (PC12CI). 

Acho que prejudicou, causou desinteresse por [...] serem escolhidos [só 
20%] e não houve melhora no ensino aprendizagem. (PC27CII). 

Não é estudando para uma prova que o professor vai melhorar suas 
práticas pedagógicas e conhecimentos técnicos. (PC8EM). 

Os professores que consideram a prova estudam pensando no resultado. 
(PC34CII). 

Os professores prestam a prova apenas pensando no aumento salarial. 
(PC30CII). 

 

Além disso, dentre esse grupo dos que discordaram, quatro respondentes não 

acreditam que a melhoria do ensino e da aprendizagem esteja diretamente ligada à 

questão financeira, à uma prova de conhecimentos específicos aplicada ao 

professor. Para eles, a didática, aplicação dos conhecimentos e o desempenho do 

professor na sala de aula, como explicitado anteriormente, são os elementos que 

têm potencial de melhorar o ensino, como registraram nas respostas: 

O ensino-aprendizagem só pode ser melhorado pelo desempenho do 
professor em sala de aula e não por provas. (PC14CI). 

Não acredito que esse aumento salarial possa melhorar a aprendizagem. 
(PC17CI) 

Acredito que a busca da melhoria do ensino e da aprendizagem não deva 
estar ligada à questão financeira. (PC26CII). 

Muitas vezes o professor tem um potencial invejável, mas não tem didática 
para transmitir conhecimento na sala de aula. (PC3CII) 

 

No entanto, quando se observam outras justificativas à questão, nota-se que 

alguns dos que disseram concordar parcialmente expressam que nem sempre os 

professores que receberam a promoção estão comprometidos com a melhoria do 

ensino e da aprendizagem, mas se preocupam apenas com o aumento do salário, 

como explicitado nas falas: 

Quando o professor se prepara apenas para prova só pensa em salário. 

(PC22CII). 

O que vejo na minha escola não é essa realidade. Os professores que 

obtiveram mérito não são comprometidos. (PC23EM). 

Muitos professores que foram contemplados não fizeram jus, pois não se 

empenharam com melhoria na qualidade de ensino e outros independem de 

receber promoção, procuram “reciclagem” sempre. (PC25EM). 
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Ao destacarem que professores buscam passar na prova, pensando só no 

salário, partem da crença de que incentivo financeiro não influencia 

necessariamente o professor ser um profissional melhor. 

 

O Programa e a Carreira do Magistério 

Perguntado aos PC se a Valorização pelo Mérito tem potencial para 

promover a melhoria na carreira do Magistério (questão dois item c), 14,70% dos 

respondentes manifestaram concordância com a afirmação, 46,60% discordam e 

38,70% concordam em parte, conforme se verifica no gráfico a seguir: 

14,70%

46,60%

38,70%

O Programa de Valorização pelo Mérito tem potencial 

para promover  a melhoria na carreira do Magistério da 

rede estadual de São Paulo 

Concordo

Discordo

Em Parte

 
GRÁFICO 3- O Programa de Valorização pelo Mérito e a melhoria na  

                       carreira docente 
 

Dos 13 respondentes que concordaram totalmente e 34 que concordaram em 

parte, 17 entre eles apontaram que o Programa incentiva o professor a estudar e a 

refletir mais sobre sua formação, pois acreditam que a atualização profissional é 

importante para evolução na carreira como ilustram as seguintes manifestações: 

Incentiva os estudos dos profissionais e sua atualização. (PC16 EM). 

O Programa é um incentivo para o professor buscar mais, para melhorar a 
sua formação. (PC24CII). 

[....] é uma forma de o professor refletir sobre sua própria  formação, pois o 
aperfeiçoamento é importante para a carreira. (PC4CII). 

Ajuda na atualização do professor, pois aumentando o conhecimento 
pessoal, o reflexo é traduzido no seu trabalho. (PC12CII). 

É um instrumento importante para a melhoria e evolução na carreira 
(P22CII) 
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Sim, pois o professor que estuda e investe na sua formação, na sua carreira 
consequentemente exerce melhor a profissão, tem mais informação para 
dar para seus alunos (PC 32CII). 

 

Um professor que justifica a validade do Programa, afirmando que ele 

expressa um reconhecimento do desempenho do professor, assim relata: “O 

Programa é o reconhecimento do desempenho, aplicado para o professor exercer a 

profissão e progredir na carreira”. (PC14EM) 

Aqueles que disseram discordar da afirmação de que o Programa Valorização 

pelo Mérito tem potencial para promover a melhoria na carreira do Magistério 

afirmam ser a avaliação, tal como delineada, uma forma injusta de evolução na 

carreira. Apontam que há outros fatores que precisariam ser levados em conta, 

como a valorização das práticas pedagógicas, a formação do professor e o próprio 

piso salarial. Além disso, observam que ele não contempla a todos os professores, 

em especial aqueles que já se estão aposentando como ilustram suas falas a seguir 

transcritas: 

A melhoria da carreira do magistério depende da valorização através de 
melhores salários, melhores condições de estudo e formação de 
professores. (PC15CI). 

Não tem potencial. A melhoria da carreira pode ser feita por outros meios, 
um deles é oferecer complementos pedagógicos, formação mais específica 
e eficaz. (PC19CI). 

A valorização do professor deveria ser através de títulos adquiridos após a 
licenciatura. (PC13EM). 

Não tem potencial, pois quem está no final da carreira jamais vai alcançar 
os 5 índices de intenção, levando o professor a ficar desestimulado. 
(PC27CII). 

 

Vale também registrar outras justificativas apresentadas pelo grupo dos que 

disseram não concordar com a afirmação de que o Programa tem potencial para 

promover a melhoria na carreira do Magistério. Dentre os 41 respondentes, sete 

levantaram alguns fatores que o Programa não leva em consideração e que 

comprometem o exercício do ofício docente; são eles a falta de condições de 

trabalho, o desprestígio, a desmoralização da profissão e a falta de reconhecimento 

do professor, conforme afirmações aqui transcritas: 

A rede estadual de São Paulo está desmoralizada e desprestigiada com as 
atitudes do governo. (PC29CII). 

Os professores estão muito desmotivados, precisam de algo melhor que o 
Programa. (PC28CII). 
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Essa política não promove melhoria na carreira do Magistério e nem no 
exercício docente. (PC35CII). 

O Programa não avalia as condições precárias [de trabalho] dos servidores, 
e não avalia o nível de formação dos mesmos. (PC29EM). 

O que precisa para melhorar a carreira do magistério é reconhecer a 
profissão professor e verificar verdadeiramente as necessidades dele para 
exercer o ofício docente. (PC7EM). 

 

Sobre a indagação se o Programa de Valorização pelo Mérito tem 

potencial para tornar a carreira do Magistério atraente para os jovens egressos 

do Ensino Médio (questão dois item d), apenas 8% disseram concordar com a 

afirmação, 67% disseram discordar e 25% concordam em parte, conforme ilustra o 

gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 4- O Programa de Valorização pelo Mérito e a atratividade 
da carreira docente 

 

Dos sete respondentes que disseram concordar, quatro afirmaram que o 

Programa estimula e incentiva os alunos egressos do Ensino Médio a entrarem e 

permanecerem na profissão, como esboçam as falas a seguir: 

O jovem professor saberá que durante sua trajetória profissional terá o 
Programa que o valorizará. (PC11EM). 

Sim, os jovens se sentirão mais estimulados a entrarem e continuarem na 
profissão. (PC22EM). 

Como o Programa vai melhorar o salário, os professores se sentirão mais 
motivados e incentivados a permanecerem na profissão. (PC23EM). 

Se for cumprido com o prometido o Programa, vai atrair profissionais jovens, 
porque, no momento, o que vemos são só profissionais descontentes com 
salários e com a profissão (PC13CII)  
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As razões apontadas com mais frequência pelos que disseram concordar em 

parte com a afirmação realçam que o incentivo propiciado pelo Programa de 

meritocracia é importante, mas não é suficiente para atrair o jovem à profissão. As 

condições de trabalho, a falta de reconhecimento e a desvalorização da profissão 

pela sociedade são fatores que têm distanciado os egressos de procurarem o 

Magistério como profissão, como evidenciam as respostas aqui transcritas:  

 

Só o Programa da meritocracia não é suficiente para atrair os jovens para a 
profissão. (PC26CII). 

A carreira do magistério não está só atrelada a salários, benefícios de 
Programas, mas às condições de trabalho. (PC32CII). 

O Programa não é o único meio de valorização a sociedade tem que 
valorizar e reconhecer a profissão só assim será atrativa. (PC21CII). 

 

Outros argumentos elucidados nas falas dos coordenadores, relativos a 

fatores que levam os jovens egressos do Ensino Médio a não optarem pelo 

Magistério, foram: os baixos salários dos professores, a violência nas escolas, e 

informações de pesquisas recentes divulgadas em relação à pouca procura dos 

cursos de pedagogia e de magistério, como ilustram as seguintes falas: 

Isso pode ajudar em parte (o Programa), mas a realidade de violência em 
que vivemos hoje nas escolas faz com que os jovens deixem de optar pelo 
Magistério. (PC20EM). 

A carreira do magistério não está atraindo os jovens profissionais As 
pesquisas mostram que os cursos de Pedagogia, Letras, etc. possuem 
baixo número de interessados. (PC18EM). 

Os alunos conhecem a realidade da rede estadual de ensino que paga 
pouco para os professores. (PC1CI). 

 

Quando se observam as justificativas dadas à questão pelos 59 respondentes 

que disseram discordar do potencial do Programa de atrair jovens egressos do 

Ensino Médio, verifica-se que dez afirmaram, como em respostas já mencionadas 

anteriormente por outros respondentes, que a atratividade da carreira está 

associada a salário digno. Ainda dentre esse grupo de respondentes, cinco disseram 

que, pela característica vigente do Programa, que contempla benefício apenas para 

20% da categoria, associada ao salário atual e a outras exigências da SEE, não se 

tem delineadas condições suficientes para atrair os jovens para a carreira do 

Magistério, apontando ainda a necessidade de uma reformulação ampla na carreira 

e não apenas por meio de um Programa. Assim, sintetizo algumas manifestações: 
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O Programa só contempla uma parte dos professores, em longo prazo e 
perante uma dedicação de anos (pensando nos interstícios), e a baixa 
remuneração atual e as exigências da SE, os jovens fogem da carreira. 
(PC21EM). 

A carreira do Magistério de São Paulo, há muitos anos, deixou de ser 
atraente. (PC8EM). 

A carreira do professor para voltar a ser atraente é necessária uma nova 
reformulação maior e não apenas por um Programa de Mérito. (PC3CII). 

 

Também, dentre os que registraram discordância total e dos que disseram 

discordar parcialmente com a questão, notam-se nos registros dos professores 

outras razões apontadas. Oito respondentes afirmaram que os alunos de hoje estão 

desmotivados em relação ao seu futuro, três respondentes não veem no jovem a 

expectativa de ascensão por meio de uma profissão, e um respondente afirma que 

os jovens estão mais interessados em algo que lhes proporcione lucro e prazer ao 

mesmo tempo do que em buscar uma profissão. Três professores afirmam que os 

jovens não reconhecem o valor da escola, do conhecimento e fundamentalmente do 

professor, como podemos ilustrar com as falas a seguir transcritas: 

Os jovens primeiramente têm que reconhecer a importância da escola, do 
conhecimento para a vida dele. (PC7EM). 

Os jovens de hoje não têm interesse no seu futuro, não pensam em 
ascender através da profissão, só pensam no momento e no hoje 
(PC29CII). 

Não sonham em ser professor porque têm pavor, ojeriza à profissão 
docente. (PC18CII). 

[...] o jovem não vê a carreira do professor com bons olhos, porque não 
valoriza seu conhecimento. (PC16CII). 

 

Indagados se o Programa de Valorização pelo Mérito tem potencial para 

estimular o aperfeiçoamento constante na carreira (questão dois item e), 23,90% 

registraram concordar com a questão, 36,40% discordam e 39,70% concordam em 

parte, como se verifica no gráfico a seguir: 
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            GRÁFICO 5- O Programa de Valorização pelo Mérito e o estímulo ao  
            aperfeiçoamento profissional 

 

Os que concordaram totalmente, disseram acreditar que o estudo contínuo é 

fundamental para a valorização da profissão. Dos 35 que concordam em parte cinco 

assinalam, dentre as justificativas, que o bom profissional busca sempre se 

aperfeiçoar independente da realização de uma prova, como elucidam nas falas a 

seguir: 

O profissional dedicado não espera só pelo Programa para se aperfeiçoar. 
(PC6EM). 

Professor bom é aquele que se preocupa com sua formação, a prova de 
mérito é apenas um momento de reflexão (PC4CII). 

 

Dentre os 32 respondentes que discordaram, sete fazem críticas ao Programa 

da maneira como foi implantado, conforme mencionado em respostas anteriormente 

aqui registradas. As restrições indicadas referem-se aos critérios vigentes no 

Programa, mas não à existência de um Programa de Mérito. 

Dentre os argumentos explicitados é mencionado o de que o Programa não 

tem capacidade de estimular o aperfeiçoamento, pois os professores, ao serem 

reprovados, ficam desestimulados para estudar. Ainda, quatro dos que discordam, 

nesse grupo, assinalaram que os professores só estudam para a prova pensando no 

salário e não na formação contínua e, portanto, a prova não garante 

aperfeiçoamento na carreira, como evidenciam as respostas aqui transcritas: 

Não, estudar para prova não é a mesma coisa que uma formação contínua 
necessária ao educador. (PC8EM). 

As pessoas só estudam porque são obrigadas, e apenas para o momento, 
isso não garante. (PC30CII.) 
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A partir do momento em que o professor é reprovado na “prova”, ele perde 
seu estímulo. (PC29EM). 

 

Dentre as manifestações dos coordenadores que disseram acreditar que o 

estudo contínuo é fundamental para a valorização da profissão está a crença de que 

a qualificação docente é um fator preponderante da qualidade do ensino, por isso a 

necessidade da formação contínua.  

Entretanto, ao se indagar se a regra de promoção na carreira estimula os 

professores a buscarem alternativas para o desenvolvimento profissional, as 

respostas evidenciam o pouco impacto na mudança nesse comportamento, como 

podemos observar nos dados apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2-: Influência da regra de promoção no desenvolvimento profissional 

A nova regra de promoção na carreira docente estimula os professores a 
buscarem alternativas para desenvolvimento profissional? 

Segmento Muito Pouco Nada 

Ciclo I =  24 03 18 03 

Ciclo II = 35 01 22 12 

      EM =  29 00 10 19 

TOTAL = 88 04  50  34  

Porcentagem 4,55 56,82 38,64 
 
 

Dos 88 professores coordenadores, 50, ou seja, mais da metade, num 

percentual de aproximadamente 57%, registraram que o Programa de Valorização 

pelo Mérito pouco influencia os professores a buscarem alternativas para o 

desenvolvimento profissional. Observa-se, ainda, que 34 professores 

coordenadores, quase 39%, avaliam que em nada influência. Apenas quatro 

consideram que a nova regra de promoção muito estimula os professores. 

 

Potencial do Programa para induzir à permanência de equipes escolares 

À época da divulgação do Programa de Valorização pelo mérito, uma das 

justificativas apresentadas pelo secretário da educação era a de que o Programa 

induziria à menor rotatividade dos profissionais da escola, (em especial as mais 

difíceis) elemento este que incide na qualidade do trabalho escolar. Ou seja, a 
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crença expressa com apoio em pesquisas educacionais que propala a importância 

da permanência das equipes numa mesma escola. 

Indagados se a qualidade do aprendizado está ligada à permanência das 

equipes escolares (questão dois item f) 59% concordaram com a questão, 31,80% 

concordaram em parte e 9,20 % discordaram, conforme se verifica no gráfico a 

seguir: 

 
GRÁFICO 6- A qualidade do aprendizado e a permanência das  
 equipes  escolares 
 

Os que disseram concordar indicam que a permanência da equipe na escola 

garante melhores resultados, viabilizando o alcance das metas estabelecidas. O 

comprometimento da equipe com a escola e com o aprendizado está entre as 

afirmações mais assinaladas, 15 PC justificaram que são elementos que têm 

potencial para a melhoria da qualidade do ensino. Para ilustrar, seguem-se algumas 

manifestações : 

Uma equipe estável é uma equipe sólida, o compromisso firmado é maior. 
(PC17CI). 

Se você tem uma equipe entrosada que tem os mesmos objetivos você tem 
o sucesso esperado. (PC3CII). 

A equipe escolar que está muito tempo junta, conhece a escola e seus 
problemas, veste a camisa, e luta para atingir as metas, estabelecidas. 
(PC27CII). 

O trabalho da equipe e de professores deve ter uma sequência para ter 
bons resultados. (PC25EM). 

Quando a equipe gestora permanece por muito tempo, a escola caminha e 
tudo acontece para melhorar o aprendizado. (PC22EM). 
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Podemos ainda destacar que, dentre o grupo de professores que registraram 

concordância total ou parcial com a questão, oito coordenadores assinalam em suas 

respostas, o fator rotatividade da equipe gestora e dos professores como um 

dificultador no desenvolvimento do trabalho educativo e na aprendizagem dos 

alunos. Também, dois coordenadores afirmaram que o professor que permanece na 

mesma escola conhece melhor a realidade da comunidade onde ela está inserida, 

criando um sentimento de pertencimento com a escola, como podemos observar nas 

respostas a seguir reproduzidas: 

Uma equipe estável facilita o trabalho do coordenador e do diretor, pois 
conhece melhor a realidade do entorno, criando um sentimento de 
pertencimento à escola, cria laços mais fortes com os alunos. (PC12CI). 

A rotatividade de professor da direção com certeza prejudica a qualidade do 
aprendizado dos alunos. (PC2CII). 

A rotatividade “quebra” o planejamento das ações propostas. (PC21EM). 

As mudanças constantes de professores e gestores na escola atrapalham, 
por exemplo, quando a equipe se propõe a desenvolver seu Projeto Político 
Pedagógico. (PC9 EM). 

Mudanças constantes nas equipes acabam gerando desconforto da equipe 
e quando você está no caminho desejado, muda a o grupo e desestabiliza 
tudo. (PC27EM). 

 

Dentre os oito coordenadores que assinalaram discordar da questão, cinco 

põem em dúvida a suposição de que a qualidade do aprendizado está atrelada à 

permanência da equipe, alegando que a qualidade depende muito mais do 

compromisso que o professor tem com a educação do que com uma equipe 

permanente. A não concordância é expressa em frases do tipo: 

A qualidade da aprendizagem dos alunos não depende da equipe de 
gestores permanentes. (PC22CII). 

Não, pois depende muito mais do comprometimento do professor com a 
escola e com a educação do que com a equipe. (PC3EM). 

 

As manifestações dos professores coordenadores, expressas no conjunto das 

respostas, trazem o elemento rotatividade do professor e do gestor como um 

dificultador para a qualidade da educação, o que permite inferir a concordância com 

iniciativas governamentais que se voltem a estimular a permanência dos 

profissionais na mesma escola. 

Considerando que o Programa de Mérito se propõe a estimular a redução de 

faltas, a permanência dos profissionais na mesma unidade escolar e a diminuição do 
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número de afastamentos (licenças), indagou-se aos professores se esses 

comportamentos vêm sendo induzidos com a implementação do Programa. 

Quanto à redução de faltas, as respostas indicaram pouco impacto do 

Programa, conforme dados da Tabela 3. 

 

TABELA 3-: Influência da regra de promoção na redução de faltas dos professores  

A nova regra de promoção na ascensão da carreira tem estimulado os 
professores a reduzirem faltas? 

Segmento Muito Pouco Nada 

Ciclo I  = 24 03 16 05 

Ciclo II = 35 00 17 18 

       EM = 29 00 05 24 

TOTAL = 88 03  38  47  

Porcentagem 3,41 43,18 53,41 
 

 

É possível observar que, dos 88 respondentes, 47, ou seja, quase 54%, 

disseram que a nova regra de promoção na carreira docente de nada influencia na 

redução das faltas. Um número menor, mas significativo, de 38 respondentes 

representados num percentual de 43%, concorda com a pouca influencia do 

Programa. Apenas três respondentes assinalaram concordar com a afirmação de 

que a regra estimula muito os professores a reduzirem faltas. 

Ao se referirem à permanência do professor na mesma unidade escolar, as 

respostas indicam que o Programa tem pouca influência, conforme os dados da 

Tabela 4: 

 
TABELA 4-: Influência da regra de promoção na permanência do professor na mesma 
 unidade escolar 
 

A nova regra de promoção na carreira docente influencia o professor a 
permanecer na mesma unidade escolar? 

Segmento Muito Pouco Nada 

Ciclo I =  24 13 10 01 

Ciclo II = 35 13 15 07 

     EM =  29 06 12 11 

    TOTAL = 88 32  37  19  

Porcentagem 36,36 42,05  21,59 
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Com um percentual de indicação de 42%, 37 dos respondentes assinalaram 

que a regra de promoção tem pouco impacto na permanência do professor na 

unidade escolar. Observa-se que, dos 88 respondentes, 32, ou seja, 36%, acreditam 

que o Programa tem potencial de influenciar muito o professor a permanecer na 

unidade escolar, ao passo que 19, ou seja, 21,59% dos professores, responderam 

que o Programa em nada influencia o professor a permanecer na mesma unidade 

escolar. 

Quanto às licenças dos professores, podemos verificar a partir dos dados da 

Tabela 3 que mais da metade dos professores coordenadores, ou seja, 53,41% 

assinalaram que o Programa de nada influencia o professor a se afastar, ao passo 

que 33 profissionais, em torno de 37%, mencionaram que o Programa pouco 

influencia os afastamentos. Entretanto, 10% dos professores coordenadores 

assinalaram que o Programa tem potencial de influenciar muito no sentido de induzir 

à diminuição do número de licenças. 

 

TABELA 5-: Influência da regra de promoção na diminuição do número de afastamentos 
( licenças) na escola 
 

A nova regra de promoção na carreira docente influencia o professor a  
diminuir o número de afastamento ( licenças)? 

Segmento Muito Pouco Nada 

Ciclo I = 24 07 13 04 

Ciclo II =35 01 13 21 

EM =      29 00 07 22 

TOTAL =88 08  33  47   

Porcentagem 9,09 37,50 53,41 
 

 

Considerando em conjunto os dados das tabelas três, quatro e cinco, pode-se 

afirmar que a maioria dos professores coordenadores, equivalente a 

aproximadamente 84% do total de 88 respondentes, assinalaram que o Programa 

tem pouco impacto nos comportamentos relacionados às faltas, aos afastamentos e 

à rotatividade docente.  

 

Opinião e sugestões apresentadas no fórum de discussões acerca do 

Programa de Valorização pelo Mérito 
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Na questão quatro do instrumento de coleta de dados, que solicitou aos 

professores coordenadores o registro, com as próprias palavras, de sua opinião 

sobre o Programa de Mérito, foram obtidas manifestações que reiteraram as 

posições por eles expressas nas questões anteriores, constatando-se que essa 

indagação não foi apropriada, embora isso não tenha sido verificado no pré-teste do 

instrumento. Daí a opção por não trazer a sistematização das respostas obtidas à 

questão, neste relatório, pois seria redundante.  

Foi solicitado aos professores coordenadores, na questão cinco, que 

indicassem as sugestões apresentadas em Fórum de discussões, ocorridos na 

rede, em resposta ao Comunicado 11 de fevereiro de 2011. Antes de elencar as 

sugestões mencionadas pelos professores coordenadores, apresento o teor do 

Comunicado 11 61·, anunciado pelo Secretário do Estado da Educação, Herman 

Jacobus Cornélis Voorwald, para todos os professores e funcionários da Educação.  

No referido Comunicado, o Secretário Herman anuncia a criação de “um 

Grupo de Trabalho, por meio de Resolução SE nº 7, de 10.02.2011, coordenado 

pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos, com a incumbência de 

apresentar proposta de aprimoramento das leis complementares e da legislação que 

tratam dos profissionais da educação que integram o Quadro do Magistério e o 

Quadro de Apoio Escolar”. Ainda no mesmo comunicado o Secretário Herman 

conclama a todos os professores e funcionários a participarem do trabalho, para 

“discutir com seus pares e colegas a troca de ideias e organizar a partir da escola, 

sugestões a serem analisadas, sintetizadas e encaminhadas ao Grupo de Trabalho, 

por intermédio das Diretorias de Ensino”. (Diário Oficial Poder Executivo-Seção I-p 27). 

Foi proposto aos grupos de trabalho (formados por representantes dos 

seguimentos do Quadro do Magistério e do Apoio Escolar) que discutissem e 

destacassem os aspectos facilitadores, os aspectos dificultadores e sugestões de 

aprimoramento que considerassem relevantes, a partir dos temas ligados à Política 

Salarial, Promoção por Mérito, Evolução Funcional, Jornadas de Trabalho, 

Atribuição de Aulas, entre outros aspectos.  

                                                 

61 Comunicado SE de 11 de fevereiro de 2011- DO- 12/02/2011- Poder Executivo Seção I 
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Os resultados das discussões ocorridas nas escolas e organizadas nas 

Diretorias foram, por sua vez, apresentados no âmbito dos polos regionais durante o 

decorrer do ano de 2011.  

Em relação à questão cinco, que trata das sugestões apresentadas e 

ocorridos no Fórum de discussão, um professor coordenador manifestou que a 

consulta à rede, proposta pelo Secretário Herman, gerou momentos de reflexão, 

trazendo aos profissionais da educação novo alento e expectativas. Em relação ao 

Programa de Valorização pelo Mérito, assim se expressou, 

Oportunidade de refletir e de falar o que sentimos, principalmente em 
relação a esse Programa que tem gerado tanto descontentamento. (PC 2 
CI). 

 

Elencarei a seguir as sugestões apresentadas pelos professores 

coordenadores nos Fóruns de discussão acerca do Programa de Valorização 

pelo Mérito, as quais foram listadas em respostas à questão cinco do questionário: 

a)  expansão do Programa: 

A expansão do Programa a todos os professores foi um aspecto 

enfatizado por muitos respondentes, com registros do tipo: 

Que “todos” os professores possam participar da prova, e que “todos” que 
foram aprovados possam receber [...]. (PC3CI). 

[...] Eu acho válido – só precisa mudar a porcentagem de professores que 
irão receber. (PC11CI). 

Que seja concedido o aumento proporcional à nota obtida, partindo de uma 
nota mínima: Exemplo: nota 6-10% de aumento; nota 7- 15% de aumento 
;nota 8- 20% de aumento; nota 9- 25% de aumento; nota 10- 30% de 
aumento. E, também, que todos da rede tenham o direito de realizar a 
“prova”. (PC23 CI). 

[...] Para que não haja diferenças e fragmentação entre os professores, 
todos deveriam ter o direito de participar, indiferentemente de tempo e 
estabilidade [...]. (PC17 CII). 

[...] A questão da permanência na Unidade escolar deve ser revista porque 
os motivos da remoção são variados, e esse não deveria ser um fator de 
restrição. Também acho que licença- prêmio não pode virar “licença castigo” 
para o professor ser impedido de fazer a prova. (PC21EM). 

 

b)  avaliação periódica dos professores 

Sugeriram a permanência da avaliação periódica dos professores em moldes 

diferentes dos que hoje se apresentam, propondo a consideração de outras 
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variantes do trabalho do professor, assim como a existência de um avaliador (gestor 

da escola), como ilustram as seguintes manifestações:  

O professor deve ser avaliado sim, pois isso faz parte do crescimento e 
desenvolvimento profissional e pessoal, porém sem ligação salarial. (PC20 
CI). 

Que fosse através da assiduidade e avaliações periódicas pela gestão 
escolar, somente quem age diretamente com o professor é quem pode 
opinar ou reconhecer quem realmente tem valor. (PC15 EM). 

Avaliar o profissional como um todo, seus cursos, e o desempenho na sala 
de aula.(PC3CII). 

Deve-se avaliar a frequência, a responsabilidade e a didática “em sala de 
aula”, pois uma simples avaliação de conhecimento não analisa 
minunciosamente um profissional, seu comprometimento é de grande valor 
para a melhoria da educação. (PC5CII). 

[...] Observar a conduta e desempenho do professor na sala de aula junto 
com o grupo da Unidade Escolar. (PC8CII). 

Ninguém melhor que os gestores das escolas para avaliar os professores. 
(PC26EM). 

Avaliar o trabalho bem sucedido: pelo professor, pelo diretor, coordenador e 
não apenas por uma prova. (PC28 EM). 

A avaliação deve ser “obrigatória” para todos os professores da rede. E 
aquele que não atingiu a pontuação deverá obrigatoriamente participar de 
uma “escala de formação”. (PC32CII). 

 

c)  aperfeiçoamento da profissão: 

 

Para o aperfeiçoamento da profissão foi sugerido, por um professor 

coordenador, que houvesse cursos preparatórios para a prova de mérito: 

[...] em relação ao aperfeiçoamento do professor sugiro cursos preparatórios 

pertinentes à bibliografia da prova de mérito. (PC26CII). 

 

3.3  Discussões dos resultados  

Faz-se necessário reiterar que este estudo teve como objetivo apreender 

opiniões de professores coordenadores sobre o Programa de Mérito e seus 

possíveis efeitos na dinâmica do trabalho escolar. Cabe lembrar, no entanto, que as 

informações coletadas não são representativas da heterogeneidade de opiniões dos 

professores da rede estadual de educação de São Paulo; assim, não apoia 

generalizações. O que se produziu não são constatações; mas, sim, algumas 

hipóteses exploratórias que podem ajudar a constituir investigações futuras que se 
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fazem oportunas, pois não se dispõe ainda de estudos sobre o Programa, e até 

mesmo de subsídios à formulação de políticas públicas. 

Vale ressaltar que as respostas dos professores ao questionário foram 

permeadas de contradições e de angústias, evidenciando posições conflitantes ao 

apreciar o Programa de Mérito, ora denunciando seu caráter discriminatório e, em 

consequência, desagregador da categoria docente, ora reconhecendo-o como 

instrumento potencialmente capaz de induzir a melhoria de qualidade do ensino, 

apresentando sugestões para aprimorar o seu delineamento. 

A partir das informações obtidas nesta pesquisa, destacam-se como 

principais revelações trazidas pelos depoimentos dos professores as que se 

seguem: 

 

Tendência a aceitação da noção de justiça subjacente ao Programa de 

Valorização pelo Mérito 

Os professores não explicitaram em suas respostas argumentos sobre os 

princípios da meritocracia, que acolhem a noção de que os melhores e os mais 

capazes devem ser premiados pelos esforços individuais, e a sua posição na 

sociedade deve ser consequência do seu mérito, de suas realizações individuais, 

mas implicitamente com eles dialogaram. O que se revelou foram duas tendências, 

em torno das quais se situaram os professores. 

A maioria revelou o reconhecimento do componente de justiça subjacente ao 

Programa, ao retribuir o empenho individual de parte dos professores, com 

destaque, ainda, ao seu potencial de estimulá-los a um constante aperfeiçoamento. 

Como evidenciaram as respostas, mesmo dentre aqueles que disseram discordar do 

Programa, indicando seu caráter de injustiça, as referências feitas foram aos critérios 

vigentes, mas não à iniciativa de premiar o mérito. O sentimento de injustiça é 

expresso, por exemplo, em relação aos aprovados, mas não classificados na curva 

dos 20% com resultados superiores, que, portanto, não obtiveram uma progressão 

vantajosa na remuneração, que poderia chegar a 25% do salário. 

Em menor número foram as manifestações que revelaram ser o Programa 

injusto, sob o argumento de que todos têm o direito de ser, igualmente, valorizados, 

argumento este que, no entanto, não veio acompanhado de justificativas detalhadas. 
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Subjacente à aceitação de se premiar o mérito está a anuência com a 

responsabilização dos professores por suas escolhas e trajetórias. Essa 

responsabilização do indivíduo é descrita de forma resumida em Valentim (2006), ao 

citar Barbosa, 

A questão do mérito, na perspectiva liberal, põe sobre os indivíduos a 
responsabilidade exclusiva pelos resultados de suas vidas, ignorando 
quaisquer outras variáveis, de modo que, o sucesso ou o fracasso dos 
indivíduos são diretamente proporcionais aos talentos, às habilidades e ao 
esforço de cada um, independente do contexto histórico, social e econômico 
e cultural desses próprios indivíduos. (VALENTIM apud BARBOSA, 
2006:11). 

 

A ideologia que perpassa o Programa de Valorização pelo Mérito tenta 

discriminar o professor bom do professor ruim. Como nos fala Nosella (2010), “a 

meritocracia é o poder de poucos, mascarado pela abstrata possibilidade de todos 

alcançarem o poder”. Ao se referir ao que prevê o Programa, ou seja, aos 20% dos 

professores “premiados e merecedores” da promoção, o autor ainda destaca que 

“este limite formará um grupo a serviço do poder estabelecido, dilacerando, 

inclusive, a solidariedade da categoria” (NOSELLA, 2010: 33).  

Nesse sentido, podemos inferir que é possível que o Programa produza duas 

categorias de profissionais, uma elitizada e legitimada como a dos “melhores”, por 

meio da avaliação de conhecimentos e habilidades e outra, a classe dos “mal 

preparados”, dividindo, assim, a categoria docente. 

 

Duvidosa relação entre o Programa e a melhoria 

do ensino e da aprendizagem 

Embora a tendência tenha sido aceitar que o Programa, tal como delineado, 

acolhe a noção de justiça, a maioria das respostas indicou discordância parcial ou 

total com o potencial do Programa vir a incidir na melhoria do ensino e da 

aprendizagem dos alunos, permitindo supor a convivência de critérios divergentes 

ou até conflitantes no julgamento de implicações e possíveis efeitos do Programa. 

Dentre os argumentos, destaca-se o questionamento à prova, enquanto instrumento 

capaz de induzir ao aprimoramento do trabalho docente, pois sair-se bem em uma 

prova não resulta linearmente em alterações no exercício profissional e, menos 

ainda, no desempenho dos professores que se prepararam para as provas. Há 

menção ao fato de que o estudo e a motivação para a prova podem se dar pela 
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possibilidade de aumento salarial, o que não necessariamente se vincula à 

preocupação com a melhoria de desempenho profissional ou da aprendizagem dos 

alunos. Referências foram feitas à importância no investimento em formação 

continuada do professor como meio para melhorar o nível de ensino e da 

aprendizagem dos alunos, em contraposição à aplicação de provas em momentos 

pontuais. 

Também foram mencionados argumentos contrários à possibilidade de se 

estabelecer relação entre o Programa e a melhoria do ensino e da aprendizagem 

que registram a constatação de que este tem provocado desestímulo nos 

professores que não conseguem a promoção, além de um mal-estar entre os grupos 

de professores, quais sejam, os aprovados e os reprovados, o que se reflete 

negativamente no aprimoramento do trabalho escolar. Além disso, há referências ao 

incentivo a que o docente busque o aperfeiçoamento profissional de forma 

individualizada, enfraquecendo perspectivas coletivas enquanto caminho promissor 

para a produção de um trabalho escolar de melhor qualidade. 

Os que responderam afirmativamente à relação entre o Programa e a 

melhoria do ensino e da aprendizagem dizem que é um incentivo para o professor 

estudar e se atualizar, revelando a crença em uma relação entre mais preparo do 

professor, induzido pelo Programa, e melhores resultados de aprendizagem. 

Iniciativas como a da Secretaria de Educação do estado de São Paulo se 

inserem na tendência de se destacar a formação dos professores como elemento 

central de promoção da qualidade do ensino. Na literatura, embora com 

controvérsias entre os autores, como tratado no capítulo dois desta dissertação, tem 

sido dado destaque às relações entre aprendizagem do aluno e formação de 

professores. Também, como registra o relatório da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômicos62, a formação tem ocupado uma posição de 

                                                 

62 OCDE é um Fórum único no qual os governos de 30 democracias trabalham em conjunto para 
enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização. Os países membros da 
OCDE são: Alemanha, Austrália,, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, 
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia. Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, 
Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Suécia, Suíça, Turquia.  
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destaque na agenda de políticas, ou seja, “os países procuram garantir que a 

educação de professores seja atraente para ingressante de alta qualidade e que 

prepare adequadamente os professores para as demandas da escolarização 

moderna”. (OCDE, 2006:100). 

Nesse sentido, os governos estão investindo cada vez mais na formação 

inicial e continuada dos professores como solução para a melhoria da aprendizagem 

do ensino, tendendo a atribuir os problemas do ensino apenas ao conhecimento que 

professor tem que ter, e negando outros condicionantes que influenciam o processo 

de aprendizagem, tais como as condições socioeconômicas do aluno, o número de 

alunos nas classes, estrutura física e recursos materiais das escolas, as motivações 

dos alunos e seus comportamentos, habilidades e expectativas, conteúdos 

escolares, entre outros. 

Ainda, cabe registrar que a ideia de se atrelar a formação docente a qualidade 

do ensino tem sido divulgada à sociedade a partir dos resultados de avaliação dos 

alunos em avaliações em larga escala. 

Bauer (2010), em artigo Avaliação Discente e Formação de Professores: 

caminhos e descaminhos da política educacional paulista entre 1996 e 2006, traz a 

preocupação de Torres (1998), ao questionar a relação direta entre conhecimentos 

dos alunos, concretizados nos resultados das avaliações, e a competência e 

formação docente, destacando: 

Não existe uma relação mecânica entre conhecimento do professor e 
aprendizagem do aluno ou entre capacitação do professor e rendimento 
escolar: não se pode esperar que cada ano de estudos, cada curso ou 
oficina de capacitação resulte imediata e necessariamente em quantidades 
mensuráveis de aprendizagem (melhorada) por parte do alunado. Esta 
visão corresponde a uma percepção da educação e da aprendizagem 
escolar que equipara escola e fábrica e vê o ensino e a aprendizagem à luz 
do modelo fabril insumo-produto (inputs-outputs). (TORRES, 1998: 175 
apud BAUER: 2010: 9). 

 

Este alerta da autora realça a oportunidade de estudos e debates acerca de 

programas governamentais que se pautem por iniciativas focadas quase que 

exclusivamente na formação docente como fator determinante dos resultados 

escolares, como é o caso do Programa de Valorização pelo Mérito, objeto de análise 

na presente pesquisa. 
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Desconfiança no potencial de o Programa vir a incidir  

positivamente na carreira docente 

Essa revelação tem origem nas manifestações dos professores coordenadores 

ao se referirem ao potencial de o Programa de Mérito vir a se constituir em um 

caminho promissor para o aperfeiçoamento da carreira docente bem como para 

atrair jovens egressos do ensino médio para a profissão. 

Embora tendam a reconhecer que o Programa incentiva o professor a estudar e a 

refletir sobre sua formação, além de valorizar a atualização profissional como fator 

importante para evolução na carreira, os professores destacam que há outros 

aspectos que precisam ser levados em conta, de modo articulado à formação 

docente, essenciais na construção da imagem social da profissão e sua 

consequente valorização. Mencionaram, dentre outros, a necessidade de 

valorização das práticas pedagógicas para além do desempenho em provas de lápis 

e papel, a falta de condições de trabalho, o piso salarial e o desprestígio da 

profissão. 

Além disso, há discordância quanto a se limitar o número de professores que 

podem acenar com ascensão na carreira, por meio da prova de mérito, pois isso 

significa aceitar o suposto de desigualdade de formação como algo inerente à 

própria carreira. 

Esses mesmos fatores foram elencados por professores que disseram não 

acreditar no potencial do Programa de Valorização pelo Mérito de vir a contribuir 

para tornar a carreira atraente para os jovens egressos do ensino médio. 

Referências foram feitas à necessidade de uma reformulação ampla na carreira, 

para além de um Programa pontual, como caminho para buscar reverter o quadro de 

desinteresse pela profissão, que tem como um dos indicadores a queda na procura 

por cursos de licenciatura por parte dos egressos do ensino médio. 

As manifestações dos Professores Coordenadores expressam aspectos 

nevrálgicos da profissão, que põem em evidência sua crise, não só no Brasil, como 

nos traz Cunha (2009) ao afirmar que: 

A posição desvalorizada do magistério, no conjunto das profissões, não 
constitui fenômeno específico do Brasil. Lamentavelmente, os modelos 
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capitalistas de desenvolvimento não privilegiam, via de regra, algumas das 
essencialidades humanas, entre elas, a da função social do educador. E, 
quando o fazem, tem primazia à ótica econômica em detrimento de valores 
e aspirações que também deveriam ser levados em conta. Assim pode-se 
afirmar que existe uma crise mundial da profissão docente (CUNHA, 2009: 
148) 
 

A crise da profissão, decorrente do mal-estar em relação às condições de 

trabalho e ao seu baixo reconhecimento social, no dizer de Gomes (2008), remete a 

que se avaliem as “próprias políticas públicas e a forma como o Estado lida com os 

professores” (GOMES, 2008: 5 ). 

A crise também se expressa quando se constata a dificuldade em atrair bons 

estudantes a procurarem o magistério como profissão (GATTI, BARRETO, 2009; 

GATTI et.al., 2010; MORDUCHOWICZ, 2003; 2009). 

Pesquisa sobre a atratividade da carreira docente no Brasil, desenvolvida por 

Gatti et. al. (2009), que objetivou investigar os aspectos que os jovens destacam 

para justificar a atração ou não da carreira docente, bem como analisar suas 

percepções sobre ser professor, apresenta, dentre seus resultados, motivos 

alegados pelos estudantes para a não escolha da profissão, tais como: baixos 

salários, más condições de trabalho, desvalorização social do professor. As autoras 

registram: 

 

Ao mesmo tempo em que [os jovens] conferem à docência um lugar de 
relevância na formação do aluno e que o professor é reconhecido pela sua 
função social do professor, afirmam que se trata de uma profissão 
desvalorizada (social e financeiramente) e que o professor é desrespeitado 
pelos alunos, pela sociedade e pelo governo. (GATTI, 2009:66). 

 

Barbosa (2011), na sua tese de doutorado intitulada Os salários dos 

professores brasileiros: implicações para o trabalho docente, traz o estudo de 

Ferreira (2004) sobre as expectativas de professores e alunos dos cursos de 

Licenciatura sobre carreira e a remuneração do magistério do Brasil. Os baixos 

salários e a carreira sem grandes perspectivas de crescimento são os principais 

motivos alegados pelos licenciados para o desinteresse pela docência: 

O magistério continua enfrentando um processo intenso de perda de 
prestígio e status social manifestado, sobretudo, pela rejeição que a carreira 
enfrenta entre os mais jovens que não a consideram uma boa opção, 
sobretudo em razão do que consideram “baixa remuneração” e ausência de 
“perspectivas de futuro”. (FERREIRA, 2004, apud BARBOSA, 2011:144). 
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Ainda na mesma tese a autora traz resultados do estudo de Penna, (2007) 

que indica que a docência tem atraído cada vez menos pessoas e que essas são, 

frequentemente, oriundas de classes sociais menos favorecidas. Para essa autora,  

apesar dos salários serem reconhecidamente baixos, a escolha pelo 
magistério ainda significa para a maioria das pessoas que por ele optam 
uma forma de ascensão social, dadas as condições econômicas de famílias 
de origem. Além disso, segundo a autora, mesmo que desvalorizado, o 
trabalho docente se diferenciam dos trabalhos manuais. (PENNA, 2007, 
apud, BARBOSA, 2011, p. 149) 

 

O Comitê de Educação da OCDE lançou, em nível internacional, uma revisão 

de políticas para professores, para ajudar os países a compartilhar as iniciativas 

inovadoras e bem sucedidas e para identificar opções políticas para atrair, 

desenvolver e reter professores eficazes. As questões sobre professores são 

prioritárias em agendas políticas, tal como expressa o relatório intitulado Attracting, 

Developing and Retaining Effective Teachers63·, que registra as seguintes 

preocupações em relação à atratividade da docência como carreira: 

Cerca de 50% dos países relatam ter sérias preocupações com a 
manutenção de um suprimento adequado de professores de boa qualidade, 
principalmente em disciplinas com alta demanda. 
Há preocupações amplamente divulgadas sobre tendências de longo prazo 
na composição da força de trabalho- por exemplo, um número menor de 
profissionais com “alto nível de realizações” e um número menor de 
homens. 
Há preocupações com a imagem e o status da docência, e os professores 
frequentemente sentem que seu trabalho não é adequadamente valorizado. 
Os salários relativos dos professores estão diminuindo na maioria dos 
países. (Relatório, 2006:.8). 

 

Essas referências ilustram a multiplicidade e complexidade de desafios que 

se impõem à valorização da carreira docente, o que permite compreender a 

desconfiança expressa pelos professores coordenadores, entrevistados na presente 

pesquisa, quanto ao potencial de o Programa vir a incidir positivamente na carreira. 

 

                                                 

63 Relatório ooriginalmente publicado pela OCDE, em inglês, traduzido para a língua portuguesa em 
2006, pela Editora Moderna Ltda, Brasil. Professores são importantes- Atraindo, Desenvolvendo e 
Retendo Professores Eficazes. 
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Reconhecimento de que a permanência dos profissionais do magistério nas 

escolas contribui para a qualidade do aprendizado e de efeitos do Programa de 

Mérito para a redução de faltas e licença dos profissionais 

Os professores coordenadores que participaram desta pesquisa destacaram 

em suas manifestações a concordância com a afirmação de que a permanência dos 

profissionais na mesma escola garante melhores resultados aos alunos, assim como 

a viabilidade do alcance das metas de desempenho da escola, estabelecidos pela 

SEE. Embora haja concordância com a afirmação, alguns argumentos contrários 

põem em dúvida essa possibilidade, alegando que a qualidade do aprendizado 

depende muito mais do compromisso que o professor tem com a educação do que 

com a equipe permanente na escola. 

Os professores coordenadores consideraram a rotatividade da equipe gestora 

e dos professores um fator dificultador do desenvolvimento do trabalho educativo, 

portanto remetem à oportunidade de iniciativas governamentais que se voltem a 

minimizar a rotatividade dos professores, ou seja, a troca de escolas que os mesmos 

fazem durante ou no final de ano letivo, que decorre de sua própria opção ou de 

remoção por concurso.  

Os estudos de Biondi & Felício (2007) sobre os Atributos escolares e o 

desempenho dos estudantes: uma análise em painel dos dados do SAEB mostram a 

rotatividade dos professores como um dos elementos que têm impacto na 

aprendizagem dos alunos. As autoras ressaltam: 

Ao analisarem as variáveis referentes á escola de acordo com os resultados 
de MQO64 observa-se que turmas que tiveram a disciplina de matemática 
durante todo o ano letivo com o mesmo professor, ou seja, que não tiveram 
problema com a rotatividade de professores, levam melhor desempenho 
médio na escola. [...] Turmas que tiveram somente um professor de 
matemática ao longo do ano letivo apresentam desempenho de 4,2 pontos 
maior relativamente às turmas que tiveram mais de um professor de 
Matemática, demonstrando que a redução da rotatividade dos professores 
nas turmas pode ser alvo de políticas para melhorar o desempenho dos 
alunos e a qualidade da educação. (BIONDI & FELICIO, 2007:16)  

 

                                                 

64 MQO-Análise dos resultados de mínimos quadrados ordinários e do método de efeitos-fixos. 



114 

Para Maria Izabel A. Noronha,65presidente da APEOESP, a rotatividade do 

professor “penaliza o aluno e, sobretudo interfere na qualidade do processo ensino-

aprendizagem”. Defende, ainda que “o docente não se afasta porque deseja, mas 

por ter adoecido no exercício da profissão”. Ainda a autora diz que “sem políticas de 

prevenção e promoção de saúde dos professores, continuaremos a viver esse ciclo 

prejudicial à educação”. Comenta sobre o rumo para que esse ciclo seja quebrado, 

dizendo: 

Ainda combatemos os sintomas, quando as causas é que devem ser 
combatidas para prevenirmos o adoecimento profissional. Melhores salários 
e condições de trabalho, jornada adequada, respeito e valorização. Este é o 
caminho. (Revista eletrônica Profissão Mestre, edição fev.2012) 

 

Quanto ao Programa se propor a estimular a redução de faltas, e os 

afastamentos (licenças), as respostas dos professores coordenadores indicaram 

pouco impacto do Programa no comportamento dos professores nas escolas em que 

trabalham. 

O número elevado de faltas e licenças dos docentes da rede pública estadual 

é uma realidade comprovada e cada vez mais criticada pela sociedade por meio da 

mídia, que culpabiliza os docentes pela qualidade do ensino. 

A falta de condições de trabalho associada a jornadas excessivas causam 

adoecimentos dos docentes, contribuindo para o aumento do absenteísmo. 

Pesquisas como as de Lapo e Bueno (2003) apresentam dados que apontam para o 

crescimento do absenteísmo. As autoras, ao examinarem a questão do abandono do 

magistério público na rede de ensino do Estado de São no período de 1990 a 1995, 

evidenciaram que ”os baixos salários, as precárias situações, a insatisfação no 

trabalho e o desprestígio profissional estão entre os fatores que mais contribuem 

para que os professores deixem a profissão docente”. (LAPO e BUENO, 2003: 60).  

As autoras mostram ainda na pesquisa, que o processo acontece 

“lentamente, por meio de uma série de mecanismos pessoais e institucionais aos 

quais os docentes recorrem, até que ocorra o abandono definitivo”66. 

                                                 

65 Maria Izabel A. Noronha, presidente da APEOESP (entrevista concedida a revista eletrônica Profissão Mestre. 

Edição fevereiro de 2012) www.profissaomestre.com.br ( acessado 23/04/2012 

66 Ibidem 

http://www.profissaomestre.com.br/
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Esteve (1999), no estudo O Mal-Estar Docente: a sala de aula e a saúde dos 

professores, procurou analisar com professores espanhóis os ciclos de estresse do 

docente e sua relação com as licenças médicas. Destacou que havia um aumento 

de número de licenças no primeiro trimestre, e as férias interrompiam a tensão do 

docente, reduzindo assim o seu estresse. Nesse sentido, o autor constatou que as 

férias e faltas rompem com o ritmo de acumulação da tensão do dia a dia, 

possibilitando nova recuperação para o trabalho. 

No Brasil, a pesquisa mais recente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), realizada em 2003, constatou que a maior 

causa dos afastamentos do trabalho ocorreu devido a sintomas da síndrome de 

Burnout. A Síndrome é conhecida como a Síndrome da Desistência que provoca 

esgotamento emocional e físico ao que os professores estão submetidos.  

Souza; Leite (2010), em seus estudos sobre as condições de trabalho e 

saúde dos professores brasileiros, relacionam a manifestação da síndrome às 

“condições de trabalho e salário docente”. 

As faltas, as condições de trabalho, as licenças, os salários baixos, os 

conflitos vividos na docência, a jornada excessiva de trabalhos pessoais e 

institucionais de que os docentes fazem uso têm sido desconsiderados pelas 

políticas públicas atuais, que ora estão voltadas a premiar professores que 

apresentam bom desempenho em avaliações articuladas à permanência na escola. 

A partir das informações obtidas nesta pesquisa, destacam-se a seguir 

algumas conclusões finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desta pesquisa foi analisar, no contexto das políticas 

educacionais implementadas na rede estadual de ensino de São Paulo, possíveis 

consequências da implantação do Programa de Valorização pelo Mérito na 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo na carreira docente e na dinâmica 

do trabalho escolar, na ótica de professores coordenadores. 

O Decreto 55.217, de 21/12/2009, que regulamenta a Lei Complementar nº 

1.097, de 27/10/2009, que cria o Programa aqui analisado, integra medidas de 

reformas de políticas atuais que visam melhorar a qualidade da educação, tendo o 

professor como protagonista. Trata-se da avaliação de performance individual do 

professor, iniciativa implantada no governo José Serra (2007 a 2010), no contexto de 

um modelo de gestão que se apresenta como caminho para atender às novas 

demandas da sociedade do mundo globalizado. 

A lógica de gestão que orientou as iniciativas do Governo de José Serra e se 

mantém vigente no governo atual de Geraldo Alckmin (2012) articula-se a uma visão 

empresarial, com políticas públicas que se estruturam na cultura do desempenho 

assegurada pelo Estado Avaliador, com ênfase na eficiência da administração 

pública e no controle de resultados. 

O Programa de Valorização pelo Mérito, ao estabelecer o sistema de 

promoção por mérito para os profissionais do Quadro do Magistério da Secretaria do 

Estado de Educação de São Paulo, institui a meritocracia como parâmetro para 

progressão na carreira e para remuneração.  

Iniciativas dessa natureza se inserem em movimento observado em outros 

países, da América e Europa, e, no Brasil, é uma tendência que se evidencia em 

redes de ensino, estaduais e municipais, por meio de alterações na estrutura da 

carreira, que se apoiam em discursos de responsabilização dos docentes pelos 

resultados educacionais, resultando em propostas de incentivos por desempenho e 

remuneração diferenciada. 

Essas propostas partem do princípio de que docentes motivados e 

estimulados monetariamente são induzidos a aprimorar seu comportamento, 

resultando na melhoria da qualidade da educação. Embora se tenha a divulgação de 

argumentos contrários a essa afirmação, oriundos de pesquisadores da área da 
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educação e de representantes de sindicatos de professores, o que se assiste no 

âmbito do estado de São Paulo é a sua continuidade, resultando no escalonamento 

da carreira, apoiado na avaliação de resultados. 

A estrutura salarial implantada por meio do Programa está baseada na 

“carreira escalonada”, que toma a avaliação de conhecimentos específicos como 

critério para evolução, alterando o peso de critérios tradicionais como titulação, 

tempo de exercício na função, frequência e permanência no cargo. 

Conforme mencionado neste trabalho, ao analisar as projeções da 

remuneração mensal dos professores, supervisores e diretores, baseadas nessa 

estrutura apresentadas pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo na 

época do primeiro concurso de promoção (2010) constata-se que os professores 

iniciantes levarão muitos anos para receber um aumento, podendo chegar a nove 

anos, pois a passagem de uma faixa a outra supõe o atendimento dos pré-requisitos 

estabelecidos na Lei como maior pontuação no processo de avaliação (caso o 

candidato não alcance a nota mínima, ele deverá esperar um ano até o próximo 

processo avaliativo), maior tempo de permanência na unidade escolar e 

assiduidade. 

O estudo aqui apresentado sobre as consequências da implantação do 

Programa na carreira docente e na dinâmica do trabalho escolar pôde evidenciar, a 

partir das manifestações dos professores coordenadores, os seguintes resultados, 

aqui sintetizados: 

 

a. Tendência à aceitação da noção de justiça subjacente ao Programa de 

Valorização pelo Mérito. A discordância com o Programa usualmente refere-

se aos critérios adotados, revelando-se acolhimento da ideia de 

responsabilização dos professores por suas escolhas, trajetórias e pelos 

resultados alcançados de suas vidas, levando a crer que o sucesso e o 

fracasso estão ligados aos talentos e habilidades de cada um. 

b. O Programa, ao acolher o princípio da meritocracia, tem potencial de induzir 

práticas discriminatórias, em que apenas os “melhores” e “mais capazes” 

devem ser premiados pelos esforços individuais. Ao promover o 

aprimoramento do desempenho docente por meio de premiação é instaurada 

a competitividade entre os professores, estimulando-os ao controle do 
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aperfeiçoamento da formação de modo individualizada, enfraquecendo 

perspectivas coletivas enquanto caminho promissor para a produção de um 

trabalho escolar de melhor qualidade. 

c. A ideologia que perpassa o Programa de Valorização pelo Mérito induz a 

divisão da categoria de profissionais, uma classe dos “mais bem preparados” 

e a outra classe dos “mal preparados”, revelando a aceitação de oferta de 

atendimento aos alunos por meio de profissionais com “qualificação diversa”. 

d.  Há a desconfiança dos professores coordenadores quanto ao potencial de o 

Programa vir a incidir positivamente na carreira bem como atrair os jovens 

egressos do Ensino Médio para a profissão docente, pois, para eles, há a 

necessidade de uma reformulação ampla na carreira, para além de um 

Programa pontual, que assegure direitos, elimine desigualdades, melhore as 

condições de trabalho e propicie salário digno. 

e. Há concordância dos professores coordenadores com a possibilidade de que 

a permanência dos profissionais na mesma escola garanta a obtenção de 

melhores resultados pelos alunos; porém, indicam o pouco impacto do 

Programa nos comportamentos relacionados às faltas, aos afastamentos dos 

docentes. Associam essas ocorrências à falta de condições no exercício da 

profissão e às jornadas excessivas de trabalho.  

f. O Programa, tal como delineado, tem potencial para fragilizar a implantação 

de perspectivas de trabalho coletivo e cooperativo nas escolas, discriminando 

e desagregando a categoria, ao promover a competição entre os docentes, 

além de provocar desestímulo, mal-estar e desconforto entre os aprovados e 

não aprovados, produzindo a “divisão da categoria”. O Programa caminha em 

sentido inverso da cultura colaborativa, que estimula valores como o 

compartilhamento e solidariedade entre os membros da escola. 

 

Como se pôde apresentar nesta pesquisa, a iniciativa da implantação do 

Programa foi um marco na reestruturação da carreira dos professores da rede 

paulista no ano de 2009, ao difundir a ideia de que incentivar e melhorar salários 

“dos bons e eficientes professores” é fundamental para a melhoria dos indicadores 

de qualidade de ensino e de aprendizagem e para o combate das altas taxas de 
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absenteísmo, além de contribuir para tornar a carreira mais interessante em relação 

a outras profissões. 

No entanto, quando se fala da qualidade do ensino, parece-me que os fatores 

correlacionados ao trabalho docente estão sendo deixados de lado pela política 

pública atual, que julga que premiar apenas uma parcela de 20% de professores, 

mesmo em condições adversas de trabalho, se constitui em iniciativa capaz de 

induzir a melhoria da qualidade de ensino. 

Não faltam pesquisas que mostram que há muitos fatores que interferem no 

trabalho docente, sejam eles o contexto das escolas, as condições salariais, a 

superlotação das salas de aulas, a insatisfação no trabalho, entre outros. Diante 

dessa complexidade de fatores, parece não ser admissível que o Programa de 

Valorização pelo Mérito venha a impactar positivamente, ou seja, a melhoria da 

qualidade de ensino exige recursos financeiros que não podem ser substituídos pela 

motivação dos professores em receber salários diferenciados. 

A necessidade de se equacionar a qualidade da educação, a valorização do 

magistério mostra-se, portanto, como exigência de uma época marcada tanto pela 

relevância que a sociedade dá à avaliação, quanto pela a discussão contemporânea 

sobre a valorização da carreira do magistério. Nesse sentido muito se tem a dizer 

sobre a complexidade da avaliação do desempenho do professor, remetendo a 

questões que exigem estudos e reflexões para compreendermos com profundidade 

os seus fundamentos. Responder a questões sobre o para que, para quem e como 

se faz, permitirá saber a que propósitos vem servindo a avaliação. 

Considerando que o princípio da meritocracia como um dos eixos 

articuladores da política pública de São Paulo é recente, fazem-se necessárias mais 

pesquisas e estudos sobre o tema, contribuindo para a explicitação de suas 

implicações e consequências na democratização de ensino, que supõe a garantia de 

uma escola de qualidade para todos. 
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APÊNDICE I  

CARTA DE APRESENTAÇ ÃO DA PESQUIS A  

 

São Paulo,____ de__________de 2011. 

 

Prezado (a) Professor (a) 

Você está sendo convidado (a) a contribuir com um estudo que pretende, por 

meio da aplicação de questionário, analisar eventuais efeitos da Política 

Meritocrática para os profissionais de educação do Estado de São Paulo na carreira 

e no trabalho docente. Sua colaboração, respondendo ao questionário, colocando 

suas impressões, é muito importante. 

As informações coletadas serão utilizadas somente para essa pesquisa e não 

serão identificados os respondentes. Não havendo previsão de risco e desconforto 

para essa modalidade de estudo, você poderá, no entanto, se retirar da atividade a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 

Esclarecimento aos colaboradores da pesquisa 

1) Nome da pesquisa: PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE MÉRITO 

IMPLANTADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO: VISÕES DE PROFESSORES COORDENADORES 

2) Pesquisadora responsável: Ligia Maria Marques 

3) Orientadora responsável: Prof.ª Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa 

4) Instituição: Programa de Pós Graduação em Mestrado: Políticas Públicas de 

Educação da Universidade Cidade de São Paulo. 

Agradecendo sua colaboração, colocamo-nos à disposição para informações 

complementares sobre a pesquisa. 

                                                                     Ligia Maria Marques 

                                                                                 Mestranda 

                                          _________________________________________ 

                                                   Prof.ª Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa 

                                                                                  Orientadora responsável  

_________________________________________ 
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APÊNDICE 2  

QUESTIONÁRIO APLICADO AO PROFESSOR  

 

Questionário 

I - Perfil da Escola em que o coordenador atua: 

a) (___) Ensino Fundamental Ciclo I  

b) (___) Fundamental Ciclo II e Ensino Médio 

c) (___) Ensino Fundamental Ciclo I, Ciclo II e Ensino Médio 

 

II - Sobre a localização da escola: 

a)  Central     (___) 

b)  Periférica (___) 

 

III - Número de professores na Unidade Escolar, por categoria: 

a) Categoria de professores efetivos (___) 

b) Categoria de professores estáveis (___) 

c) Categoria de professores ocupante de função de atividade OFA (___) 

 

IV- Sistema de Promoção Salarial instituído pelo “Programa de 

Valorização pelo Mérito” 

1) Você conhece o Decreto nº 55.217,de 21/12/2009, que institui o sistema de 

promoção salarial por mérito, conhecido na rede como “ prova de mérito”, para os 

integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo? 

a)   (___) não 

b)   (___) sim 

2) Se sim, por qual meio tomou conhecimento do Decreto? 

a) Diário Oficial   (___) 

b) Mídia        (___) 

c) Sindicato  (___) 

d) Diretoria de Ensino (___) 

e) Na escola (___) 

f) Outros meios (___) 

 indique quais__________________________________________________ 
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2. Explicite sua concordância ou não com algumas afirmações divulgadas em 

documentos da Secretaria da Educação sobre o Programa de Valorização pelo 

Mérito (Fonte: Informativos da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo) 

 

a) O Programa de Promoção pelo Mérito é uma justa forma de retribuir o 

empenho individual dos professores. 

(___) concordo (___) discordo (___) em parte- Justifique sua 

resposta_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O Programa de Valorização pelo Mérito tem potencial para induzir à 

melhoria do nível do ensino e da aprendizagem” 

(___) concordo (___) discordo (___) em parte - Justifique sua 

resposta:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O Programa de Valorização pelo Mérito tem potencial para promover a 

melhoria na carreira do Magistério da rede estadual de São Paulo. 

(___) concordo (___) discordo (___) em parte Justifique sua 

resposta:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) O Programa de Valorização pelo Mérito tem o potencial para tornar as 

carreiras do Magistério atraentes para os jovens egressos do Ensino Médio. 

(___) concordo (___) discordo (___) em parte- Justifique sua 

resposta:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) O Programa de Valorização pelo Mérito tem potencial para estimular o 

aperfeiçoamento constante na carreira. 
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(___) concordo (___) discordo (___) em parte- Justifique sua 

resposta:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

f) A qualidade do aprendizado está ligada à permanência das equipes 

escolares. 

 (___) concordo (___) discordo (___) em parte - Justifique sua 

resposta:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. A nova regra de promoção na ascensão da carreira tem estimulado os  

professores da sua escola a: 

a) reduzirem as faltas às aulas  

(___) muito (___) pouco (___) nada 

b) buscarem alternativas para desenvolvimento profissional. 

 (___) muito (___) pouco (___) nada 

c) permanecerem na mesma Unidade Escolar  

(___) muito (___) pouco (___) nada 

d) diminuírem o número de afastamento ( licenças) 

(___) muito (___) pouco (___) nada 

 

4. Explicite, com suas palavras, sua opinião sobre o “Programa de 

Valorização pelo Mérito” (conhecido na rede como “prova de mérito”) implantado 

pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. No que se refere à “Política de Valorização pelo Mérito”, que sugestões 

você apresentaria ou já apresentou nos fóruns de discussões, ocorridos ou que vem 

ocorrendo na rede, em resposta ao comunicado 11 de fevereiro de 2011 do 

Secretário de Estado da Educação, Prof. Herman Jacobus Cornelis Voorwald? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

V - Perfil do professor Coordenador: 

A) Dados Pessoais: 

Idade: _____anos.  

Sexo: Masculino (___) Feminino (___) 

B) Formação: 

Licenciatura em : _______________Ano de conclusão__________________ 

1. Pedagogia: Não (___) Sim (___) Ano de conclusão________________ 

2. Complementação Pedagógica: Não (___) Sim (___) Ano de 

conclusão___________ 

3. Curso de especialização: Não (___) Sim (___) Ano de 

conclusão___________ 

4. Mestrado: Não (___) Sim (___) Ano de conclusão__________ 

5. Doutorado: Não (___) Sim (___) Ano de conclusão_________ 

 

VI - Situação Funcional: 

1- Há quanto tempo atua na rede pública estadual? 

a) (___) de 01 a 05 anos 

b) (___) de 06 a 10 anos 

c) (___) de 11 a 20 anos 

d) (___) de 21 a 25 anos 

e) (___) mais de 26 anos 
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2- Você é professor: OFA (___) Efetivo (___) 

Se efetivo, há quanto tempo? (____) anos 

 

3- Há quanto tempo exerce a função de professor coordenador ?(___) anos. 

 

4 - Há quanto tempo atua como professor coordenador na escola atual? 

(___) anos. 

 

5 - Trabalha em outra rede de ensino? Não (___) Sim (___) 

Se sim, qual? 

(___) Escola da Rede Municipal - na função de_______________ 

(___) Escola da Rede Estadual – na função de________________ 

(___) Escola da Rede Particular – na função de _______________ 

 

 

  

 


