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VERBO SER 

 

 

Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter 

um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando 

crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando 

cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e cabe 

tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R.Que vou ser quando crescer? Sou 

obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. 

Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer.  

     (Carlos Drummond de Andrade, 2001, p.1015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 
 

 

Esta dissertação de mestrado fundamenta-se na pesquisa qualitativa e tem como 

objetivo a análise da ideologia do Bônus Mérito, instituído para os servidores 

públicos do Estado de São Paulo no início da década de 2000.  Limitamos nossa 

análise à docência do ensino fundamental. As transformações econômicas, 

ocorridas a partir da década de 1980 nos países altamente industrializados, passam 

a exigir a melhoria do ensino dos países emergentes. Em conseqüência, a educação 

volta a ser revalorizada e a ter papel de destaque para os investimentos externos, 

através das agências e órgãos internacionais tais como: Bird, Unesco, Banco 

Mundial, PNUD. A ideologia do Bônus Mérito é um exemplo típico de transferência 

para o âmbito educacional de modelos de gestão das empresas privadas. Esta 

ideologia afeta a atividade docente, cujo desempenho é, doravante medido através 

de pontos, divisão de trabalho, impessoalidade, requalificação profissional etc. 

Efetivamente, em meio à globalização da economia e ao contexto político neoliberal, 

o governo do Estado de São Paulo optou, no período analisado, por seguir as 

determinações das grandes potências econômicas. O repasse de recursos 

financeiros recebidos pelo Estado para a efetivação das mudanças educacionais 

(diminuição da evasão, universalização das matrículas, aumento do número de 

alunos com �aprovação�) esteve condicionado às exigências das referidas agências 

e órgãos internacionais. Como é demonstrado neste trabalho, essa política relega a 

segundo plano o docente e sua prática de ensino. A explicitação do fundamento da 

ideologia do bônus no interior da escola pública visa demonstrar, em primeiro lugar, 

que o Bônus Mérito é um aparente benefício ao docente; e, em segundo lugar, que 

sua implantação não é outra coisa que o domínio econômico sobre o projeto 

educacional. 

 
Unitermos: Bônus Mérito, Professor, Desempenho, Qualidade de Ensino.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This dissertation of master is based in the qualitative research and aims the analysis 

of the ideology of �Bônus Mérito�, applied for the public workers of São Paulo state in 

the beginning of the year of 2000. We have limited our analysis to the teachers of 

elementary public school. The economics transformation, held from the 80s in the 

highly industrialized countries, demanded the improvement of the teaching in the 

emerging countries. Consequently the education becomes revalued and has a 

highlighted role for the external investments through agencies and international 

organizations such as: Bird, UNESCO, World Bank, PNDU. The ideology of �Bônus 

Mérito� is a typical example of transference from models of management of private 

companies to the educational scope. This ideology affects the activity of the teachers, 

whose performance will be, from now, measured through scores, work division, 

impersonal role, requalification of teachers etc. Effectively within the economic 

globalization and the Neoliberal politic context, the Government of São Paulo has 

chosen to follow the determinations of the great powerful economies, in the analyzed 

period. The payment of financial resources received by the state of São Paulo for the 

settlement of educational changes (reduction of dropouts, national enrollment, 

increase on the number of approved students) was based on the demand of the 

referred agencies and international organizations mentioned above. As shown in this 

paper, this policy assigns the teachers to a second stage role also his/her practice of 

teaching. The highlighting of the fundament of the ideology of �Bônus� inside the 

public school aims at showing in first place that the �Bônus Mérito� is an apparent 

benefit to the teacher and in the second place that its application is nothing more 

than the economic domain over the educational project. 

 

KEY WORDS: Bônus Mérito, Teacher, Performance, Quality of teaching. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Estado de São Paulo ainda utiliza nomenclaturas diferentes para a mesma 

função no que se refere ao professor do ensino público fundamental: OFA (Ocupante 

de Função Atividade) para o professor contratado e que ao final do ano letivo deve 

obrigatoriamente participar de escolha de aulas, a chamada atribuição, e o professor 

concursado, chamado efetivo. 

Há quatorze anos ocupo a função atividade na disciplina de educação física. 

Exerci todas as funções possíveis nesta unidade escolar do município de Diadema. 

Talvez um dos poucos professores da rede que mesmo não sendo concursado, 

conseguiu se manter em um único local de trabalho por um longo tempo. 

Após Iniciar minha vida como professor de educação física, com o decorrer 

dos anos, fui professor coordenador pedagógico, vice-diretor e por algumas ocasiões 

diretor, o que me possibilitou conviver com vários docentes e cada qual com sua 

interpretação individual de educação. 

Uma das características desta unidade escolar, na qual estive até 13 de 

fevereiro de 2006, é a rotatividade dos professores, por se tratar de uma escola de 

periferia.  

Geralmente, durante o processo de escolha, chamado de atribuição de aulas, 

esta escola é uma das que só completam o quadro docente ao final dos dias da 

atribuição, ou seja, os professores não querem trabalhar na periferia, optam pelas 

escolas centrais, por motivos já conhecidos: acesso fácil, segurança, infra-estrutura, 

etc.  

Esta escola (�EE Rio dos Guatambus�), tem em média cinqüenta professores 

lecionando no ensino fundamental, além dos substitutos ou mais, comumente 

chamado de professores eventuais. 

Em cada segmento por que passei, convivi com todos os tipos de 

profissionais, desde os dedicados, que crêem na educação como a saída para 

enfrentar as injustiças, passando por professores desmotivados com a carreira, até 

professores com outras formações superiores.  
 
 

Temos na rede, advogados, engenheiros, entre outros, todos com licenciatura 

e complementação pedagógica, e que têm na escola pública um emprego 

secundário, uma remuneração extra ou mesmo a principal. 
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Nesse meu breve percurso profissional tive contato com algumas das 

reformas realizadas pelo Estado para a educação, passando pela Lei 5672/71 que 

continha a aprovação/reprovação, seriação, 1º e 2º grau de ensino; a implantação do 

ciclo básico iniciado na década de 1980 e terminado na década de 1990, bem como 

a atual LDBEN lei 9394/96 e o atual sistema de progressão continuada. Passamos 

por todas elas, sobrevivemos às dificuldades que geralmente são colocadas aos 

professores em cada governo, em cada reforma.  

 A escola vive uma intensa relação social intra e extra-escolar. E o processo 

de produção do saber se dá nas �relações de poder que perpassam todas as 

instâncias, todos os níveis de relações sociais� (FOUCAULT, 2001.p.75). 

 Estas relações de poder estabelecem, no interior da escola pública, um lócus 

de conflitos entre os professores, sempre os mais afetados com as mudanças na 

educação, e sempre são eles os �culpados� pelo sucesso ou insucesso.No entanto, 

os professores são os responsáveis pelo ensino/aprendizagem, desde que exista, 

ambiente propício, valorização profissional, entre outros. 

Durante a seriação e os ciclos de aprendizagem, o governo de São Paulo, 

com verbas repassadas pelo FUNDEF � Fundo Nacional de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental - à Secretaria de Educação, investiram nas escolas 

reformando-as, equipando-as com materiais pedagógicos, tecnológicos. Mas o maior 

investimento no material humano, o professor, não foi realizado, ou seja, o salário 

real continua em patamares baixos. A educação formal, pública, está envolvida com 

as transformações que ocorrem no mundo, e tais transformações afetam 

diretamente as políticas educacionais. Citamos um breve momento histórico, mais 

muito marcante para a educação brasileira, mais especificamente a de São Paulo, a 

instituição do bônus mérito na década de 2000. 

 A busca pela universalização do ensino público no Brasil, teve na década de 

1980 uma grande expansão da rede física, logo, um maior número de alunos pode 

ser atendido. No entanto ao criar mais vagas e conseqüentemente atender a um 

maior número de alunos, não se garantiu a qualidade do ensino na mesma 

proporção do crescimento da rede física destas escolas. O cenário de então tinha 

como pano de fundo a Lei 5672/71 que instituía séries, notas, aprovação e 

reprovação, e o conteúdo programático do ano letivo previsto com 180 dias letivos 

de aula deveria se atingir por todos os alunos.   
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Os dados estatísticos comprovavam a má qualidade educacional oferecida 

pela rede oficial de ensino, já que, o número de alunos reprovados ou que no 

decorrer do ano letivo abandonavam a sala de aula era absurdo, como afirmou a ex-

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ROSE NEUBAUER em entrevista a 

Revista Saresp nº1 de 1996: 

Na década compreendida entre 1978 e 1987 os índices de 

promoção do Ensino Fundamental variaram de 60% e 70% 

aproximadamente. Em seguida, de 1988 a 1995, os índices 

melhoraram um pouco, atingindo 79,2%, mas por conta de 
um índice elevado de crianças que estavam abandonando a 

escola. A evasão, que em 1978 era de 7,2%, estava em 11% 

em 1983 e atingiu o pico de 13,2% em 1989. (p.29) 
 

Em seu artigo �Educação e Políticas Públicas: Questões para o Debate�, 

Barone (2004, p.13), identifica aspectos atribuídos à baixa qualidade de ensino como 

insuficiência de recursos, à centralização de decisões, à burocratização do sistema 

educacional, a privatização e clientelização da política educacional, à exclusão da 

comunidade e dos profissionais dos processos decisórios e de gestão do sistema. 

As mudanças sócio-econômicas mundiais, bem como as políticas a partir da 

década de 1990, obrigam os governantes a rediscutir o papel da escola, e tomam 

como referência os aspectos apontados na escola da década de 1980 tidos como 

empecilhos à melhoria do ensino. 

 A escola volta a ter grande importância, não só pela tão apregoada função 

social a cumprir, como dizem os envolvidos com a educação de São Paulo, mas, 

muito mais para as grandes economias mundiais.  

Economia representada pelo grupo dos sete países mais ricos do mundo, o 

chamado G7 (Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Canadá, e 

Japão). E são esses países, órgãos e instituições financeiras internacionais (Banco 

Mundial, BIRD, BID, CEPAL, ONU, UNESCO/OREALC), os fomentadores da nova 

ordem mundial para a educação dos países em desenvolvimento. O Brasil neste 

contexto recebe incentivos para a melhoria da educação básica por parte destes 

órgãos, mas, em contrapartida recomendam mudar o sistema educacional, o que de 

fato ocorre no Estado de São Paulo. 
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Mas, por traz dos incentivos internacionais, estão colocadas diretrizes e metas 

a cumprir em um determinado tempo, pois, a garantia da continuidade dos incentivos 

está diretamente relacionada às determinações internacionais aceitas pelo governo 

do Estado.  

Nessa direção a nova LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 9394/96), trouxe benefícios para o sistema educacional, como a 

diminuição do número de alunos por sala, investimento em tecnologia, capacitações 

aos docentes, e alternativas pedagógicas com intenção de diminuir a reprovação e o 

abandono escolar entre outros. 

Nesta mesma década as tecnologias avançam rapidamente. No entanto, tais 

avanços extrapolaram as fronteiras dos países desenvolvidos, e a globalização traz 

em tempo real, ações e fatos do mundo todo para todo o mundo, e a escola deve 

acompanhar os ritmos dessas mudanças.  

 Com uma maior produção industrial, os países com altas tecnologias e 

altamente industrializados têm que escoar o excesso de sua produção, tanto nas 

matrizes quanto nas filiais. Entretanto, os países em desenvolvimento necessitam de 

qualificação educacional, de uma escola adequada as necessidades de consumo 

das nações industrializadas. 

Os investimentos contemplam duas prioridades, a do país que recebe as 

verbas, e, por conseguinte, eleva o nível da educação, bem como atende aos 

anseios de consumo, no que tange a ampliação da base de consumidores dos 

produtos dos países ricos. 

 É neste cenário de tecnologia, de qualidade total, de liberalismo e 

neoliberalismo, de economia de mercado, onde, a escola, por parte dos organismos 

internacionais, recebe uma enorme atenção, pois, creditam ao ensino (em nosso 

caso público) a melhoria da força de trabalho. É a garantia de mercados emergentes 

através da educação tornar-se-ão consumidores dos produtos dos países ricos 

(bens, serviços, etc). 
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O ensino fundamental em meio a este rol de transformações sócio-

econômicas e políticas, recebe indiretamente uma pressão muito forte das 

instituições financeiras, sendo, o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de 

Educação, seus representantes na esfera educacional. 

E os gestores educacionais (diretores, vice-diretores, professores 

coordenadores pedagógicos) mais próximos dos professores, com a incumbência de 

sistematicamente realizar levantamentos junto aos professores, para a avaliação e 

averiguação dos resultados, os quais devem sempre apontar para o sucesso 

escolar. 

O currículo do ensino fundamental passa a ser cumprido rigorosamente, não 

que anterior ao bônus não o fosse, mas paralelamente ao conteúdo oferecido as 

crianças e os professores têm maior proximidade, e com isso conhecem as 

dificuldades do aluno. 

Ao procurar elevar os índices educacionais do ensino fundamental, um dos 

investimentos do governo do Estado de São Paulo com os recursos internacionais, 

foi a instituição do BÔNUS MÉRITO em dezembro de 2001, que se constitui em uma 

vantagem pecuniária a ser recebida uma única vez por ano letivo trabalhado.  

É um incentivo ao professor, um �décimo quarto salário�. Colocamos entre 

aspas porque não faz parte da constituição real do salário mensal do professor, é 

mais uma incorporação ao ganho. 

O bônus é recebido através de quesitos, itens, critérios definidos pelo governo 

sem a participação direta do professorado. A cada etapa concluída uma pontuação é 

recebida. A pontuação varia de 0 a 25 pontos de acordo com o item, e todos os 

critérios envolvem docência e seus reflexos junto aos alunos. 

Os critérios para a bonificação dos docentes, para o recebimento integral da 

bonificação, são individuais. A pontuação mede a competência, o desempenho de 

cada professor em cada etapa a ser cumprida. O Bônus em tese estimula e valoriza  
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o desempenho de cada um e que, ao final de cada dia de aula, todos 

individualmente e coletivamente tenham obtido sucesso junto aos alunos. 

A bonificação por merecimento por ser individual, fez o professor se isolar em 

sala de aula, pois, ao ter compromissos conteudistas, tendo o currículo a cumprir 

diariamente, a maior parte de seu tempo de docência gira em torno de uma meta 

estabelecida para o dia, para a semana, para o ano. 

  Antes do bônus, os docentes ao discutir os procedimentos do processo 

de continuidade ou não de estudos dos alunos na série seguinte ou na mesma série 

cursada, ao debater as ações pedagógicas realizadas em prol dos alunos, 

embasavam-se na produção diária de cada aluno. 

As atividades eram apreciadas por todos os docentes da série analisada. Ver, 

ler, estabelecer pontos de divergência ou convergência de opiniões, além de ter o 

aval dos colegas em relação as suas definições sobre promoção, retenção ou 

encaminhamentos dos alunos para projetos específicos fazia parte do cotidiano da 

docência e o professor sentia-se forte perante o grupo. 

A bonificação por merecimento não extinguiu as discussões sobre o processo 

ensino/aprendizagem, mas direcionou tais discussões no sentido de valorizar o 

mínimo de conteúdos assimilados por cada aluno, o que garante ao aluno a 

continuidade dos estudos nas séries posteriores, mesmo sem as condições 

adequadas (ler, escrever, calcular, interpretar sem dificuldades sérias), ao valorizar o 

mínimo conseguido pelos alunos, há ao fim de cada ano letivo um maior número de 

aprovações, e por outro lado vislumbra-se o fim da evasão escolar, bem como a 

queda das faltas e afastamentos dos docentes. 

A escola democrática, plural e a universalização do ensino público, nos fazem 

refletir sobre o ensino de qualidade, que tipo de educação o Estado se refere como 

sendo o de qualidade, qual a formação oferecida aos alunos durante os nove anos 

do ensino fundamental, e qual terá ecos no prosseguimento educacional nas séries 

seguintes (ensino médio e nível superior e na vida social). 
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Como em todas as reformas, o docente novamente se adapta as mudanças 

no sistema de ensino, porém, nesta sociedade tecnológica, o ser humano (docente) 

acaba por ocupar uma função secundária. A qualidade de ensino é parte de um 

conjunto de fatores, sendo em nossa opinião o professor, singular em sua ação em 

sala de aula é fundamental para a elevação do nível educacional de São Paulo. 

Singular sobre o ponto de vista do conhecimento escolar. Hoje ele exerce a 

sua função formalmente, pois ao preparar o aluno para o mercado de consumo, 

acaba por ir à contramão do que entendemos ser o papel da escola para o cidadão, 

ou seja, a educação enquanto direito constitucional de cada cidadão.  

São inquestionáveis os avanços educacionais da nova LDBEN 9394/96: mais 

crianças em idade escolar matriculadas, correção de fluxo escolar (idade x série 

através de salas especiais, classes de aceleração). Todavia, com tantas mudanças 

em tão pouco tempo, será que de fato a maior permanência das crianças no ensino 

fundamental, a redução da evasão escolar se deve à melhoria na qualidade do 

ensino? A sociedade paulista, os pais, a mídia, especialistas em educação e mesmo 

os docentes ao questionar os rumos do processo ensino/aprendizagem, colocam em 

dúvida a �qualidade do ensino� apontada nos dados e estatísticas governamentais. 

Muitos alunos ao concluírem o ciclo 2 apresentam sérias dificuldades na 

leitura e na escrita, interpretam com dificuldades textos diversos, e mal realizam 

operações básicas de cálculos. Estas crianças irão deverão concorrer com os 

colegas de sala alfabetizados, comprometendo o lugar que ocuparão nesta 

sociedade de consumo. 

Sem dúvida conflitos e disputas ocorrem no interior da escola e de cada sala 

de aula, mas, tais disputas têm por objetivo a superação dos limites de cada 

professor, de cada aluno, pois, por mais exemplar o trabalho docente, não é garantia 

do sucesso do aluno no decorrer do das séries seguintes do ensino fundamental. 

Como afirma DEMO (1988, p.32) - �toda convivência é também disputa�. 

Prova disto está em que os alunos com dificuldade de aprendizagem em sala 

de aula, identificada durante o ano letivo por meio de atividades de avaliação, acaba- 
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ao final do ano fazendo parte dos alunos aprovados de forma precária, onde, ao 

prosseguir estudos nas séries posteriores, apresentarão dificuldades em 

acompanhar os alunos comprovadamente adaptados aos conteúdos exigidos pelo 

currículo escolar. 

 As aprovações dos alunos com dificuldades de aprendizagens é a maior 

característica das disputas entre os docentes, pois, todos ao final do ano letivo 

desejam a aprovação máxima, mesmo que entre os aprovados estejam alunos sem 

as condições adequadas para a série ou ciclo em questão. Nenhum professor em sã 

consciência ao comparar dados de outros professores com os de sua sala de aula, e 

acima de tudo estimulado pela bonificação meritória, no mínimo irá aprovar alunos 

em quantidade nunca inferior a dos demais docentes.  

O professor ao buscar atingir as metas para a própria bonificação, consegue 

ao mesmo tempo elevar o nível das aulas, e também se supera profissionalmente, 

neste sentido a bonificação por merecimento é benéfica, pois, ao capacitar os 

professores os alunos são diretamente beneficiados. 

Os cursos de capacitação docente, por envolver pontuação para o bônus, 

trouxeram às aulas experiências novas ou renovadas, e os alunos sem dúvida são 

os maiores beneficiados, assim, de certa maneira a escola cumpre sua função social 

junto aos cidadãos posto que, como afirma BRANDÃO,  

 
um contexto criado e criativo de inter-relacionamentos 
interpessoais (...) formado pela maneira como seus 
diferentes sujeitos trocam vivências, intercriam sistemas 

criativos de comunicação, estabelecem microcódigos de 

relacionamentos, criam estruturas habituais, cotidianas e 
dinâmicas de trocas de experiência, de alternativas práticas 

de aprendizagem (1989: p. 130) 
 

 

Nossa pesquisa procura discutir a relevância da bonificação por merecimento 

instituída pelo governo do Estado de São Paulo, e principalmente a ideologia, suas 

causas e efeitos para a melhoria do nível do ensino público paulista. 

 O capítulo 1 descreve o bônus mérito desde sua criação, seus aspectos 

legais, resoluções, bem como os requisitos em forma de pontuação  a  serem  atingi- 
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dos no decorrer do ano letivo pelos docentes. Procuramos também, mesmo que 

resumidamente, situar a implantação do bônus mérito no contexto sócio-econômico 

do Brasil e a política neoliberal iniciada no governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

O atual decreto 49.365 de 09/02/2005, estipula critérios em torno do processo 

ensino/aprendizagem, sendo o professor, através de seu próprio esforço individual, o 

responsável por sua bonificação.  

Todos os aspectos do bônus mérito estão diretamente ligados à práxis 

cotidiana docente, tais como: faltas (abonadas, gala, licença prêmio, licença saúde, 

justificada), carga horária trabalhada, tempo de efetivo exercício na função ou cargo, 

valor mínimo e valor máximo a ser recebido de acordo com a pontuação individual 

conseguida. 

Também discorreremos sobre a meritocracia, nos apoiando na obra de Lívia 

Barbosa, �Igualdade e Meritocracia: a ética do desempenho nas sociedades 

modernas�, na qual compara três países, Estados Unidos, Japão e Brasil explicando 

como é entendida a meritocracia em cada uma destas sociedades. 

 Discutiremos o conceito de meritocracia no sentido de igualdade para todos, 

ou seja, condições de competição adequadas para todos os indivíduos e em nosso 

caso, todos os professores.  E por fim analisaremos a ideologia do bônus mérito 

apregoado pelo governo do Estado como valorização do magistério, como 

reconhecimento da profissão docente.  

Citaremos apenas para uma melhor compreensão, alguns itens da reforma 

após a promulgação da nova LDBEN 9694/96, a qual legitimou e viabilizou as 

modificações em nosso ensino. A reforma educacional ao assumir conceitos da nova 

ordem econômica mundial intervém no ensino público de forma precisa, e ao afastar 

o Estado dos direcionamentos diretos no ensino, estabelece condições tanto 

administrativas, quanto de formação docente aos vários níveis de ensino público, e 

são oportunizadas capacitações, que ocorrem em vários momentos na vida 

profissional, de professores e gestores, inclusive muitas realizadas fora do próprio 

horário de trabalho. 
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A partir de 2006, a pré-escola que terminava aos seis anos de idade, passa a 

terminar aos cinco anos, pois, aos seis anos as crianças devem iniciar o ciclo 1 do 

ensino fundamental, o ensino formal.  

Aos seis anos de idade crianças são matriculadas automaticamente no ciclo 1 

(antes da reforma 1ª a 4ª série), onde, o ensino fundamental passa a ter nove anos. 

A reforma também modificou o ciclo 2 (antes da reforma 5ª a 8ª série), e ensino 

médio (antes da reforma 1º ao 3º ano do colegial), o que, em nossa opinião repete e 

dá continuidade aos processos reprodutivos de separação de classes, e o aumento 

da exclusão social, bem como a manutenção da classe dominante, das elites que 

detém o poder. 

As reformas na educação se fizeram radicais frente às necessidades de 

escoar a hiper produção dos países industrializados, pois, a economia de forma 

alguma pode deixar de atender os interesses internos destas nações, onde, 

reprovação e evasão por parte do Estado devem ser minimizadas, e dentro do 

possível eliminadas da rede de ensino. 

LYRA (1995), cita Boito JR em sua obra para apontar uma evidência das 

mudanças: a descentralização do ensino público, 

 
A maior parte do  ensino  primário  e  secundário está nas 

mãos dos governos estaduais. A descentralização implica, 
portanto, a municipalização.  Até  1996,  eram  poucas  as 

experiências de municipalização, e  sua  amplitude variava 
de Estado para Estado.  Em São Paulo,  o  governo Covas 
implantou os Convênios de Municipalização e  o Programa 
de Ação de Parceria, que avançaram a passos lentos. 
(1999. p.08) 

 
 
 LYRA (1995) nos traz a seguinte reflexão, 

 

Consideramos, portanto, que a questão da descentralização,  
parcerias, privatização, municipalização, qualidade total, etc. 

carrega no seu bojo a mesma perspectiva implícita na teoria do 

�capital humano�, instituída no pós guerra visando a formação 

de força de trabalho para atender as necessidades do 

mercado, porém, agora, sem a perspectiva para parte 

significativa da população �desativada economicamente� devido 

à precarização do mundo do trabalho. (p.19) 
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Frente aos desafios de um mercado de trabalho com produção e produtos de 

alta tecnologia, os itens que há tempos caminham juntos com a aprendizagem 

devem ser combatidos: evasão e retenção. O bônus mérito, com seus requisitos a 

atingir através do trabalho docente contém veladamente situações indiretas ao 

motivar a aprovação, sendo está um dos itens válidos para a bonificação, logo, 

reprovar passa a ter um significado forte nas decisões dos encaminhamentos de 

final de ano, ou a chamada 5ª menção 
1, pois, quanto maior a aprovação, maior a 

bonificação, e reprovar, reter o aluno significa receber uma bonificação menor do 

que a esperada e merecida. 

 O welfare state, o Estado do Bem Estar aos poucos cede lugar a uma gestão 

privatista, típica de empresas, gestão voltada única e exclusivamente a resultados. E 

os ciclos de aprendizagem, os quais fazem parte de um rol de compromissos 

acertados entre as agências fomentadoras internacionais para a educação dos 

países em desenvolvimento e o governo do Estado de São Paulo, estão entre as 

várias proposições feitas aos setores e órgãos responsáveis em legislar sobre 

educação, no sentido de agilizar as transformações necessárias para a melhoria do 

ensino público.  

Os ciclos de aprendizagem tornam-se um rápido sucesso ao eliminar dos três 

primeiros anos do ensino fundamental a reprovação, e diminuir sensivelmente a 

evasão escolar, uma fórmula eficaz e que previa em dois casos a reprovação: por 

excesso de faltas e por insuficiência de conteúdos para o prosseguimento dos 

estudos na série seguinte ou etapa de aprendizagem, o que implica também na 

redução da evasão escolar. 

O professor afetado diretamente por mudanças legais as quais são 

observadas e vivenciadas no seu cotidiano, é nosso norte, posto que lecionar passa 

a ter um significado voltado a interesses meritórios, ao um �bônus� avaliado através 

dos dados de cada docente da rede estadual de ensino. 

 

                                                 
1 5ª menção é a nota/conceito final dada aos alunos, e que define se serão aprovados ou reprovados, seja, na 

série, no ciclo ou etapa de aprendizagem. 
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Desempenhar o trabalho em sala de aula significa em tempos de bonificação, 

desdobramentos docentes além do que cada professor realiza em seu dia-a-dia, e a 

meta de cada um dos professores é conseguir atingir a maior pontuação para o 

recebimento do bônus, sendo, única e exclusiva responsabilidade do docente a 

própria bonificação. 

Aqui tomamos por referências os escritos de Weber para entender a dinâmica 

da burocracia, como a hierarquia define posições no interior das instituições, e em 

nosso caso é escola pública. 

Marx e Engels nos auxiliam a entender a escola em um mundo capitalista, na 

medida em que o professor, como um trabalhador do intelecto, que produz 

conhecimento, o produto final deste trabalho sendo a aprovação, e sua alta taxa de 

freqüência independente de suas condições físicas, emocionais, etc. 

Recorremos a Frigotto no sentido de discutir a economia, a educação, o 

processo produtivo, enfim, como o capitalismo interfere na área educacional, ao 

determinar normas de convivência, regras, tempo determinado para as tarefas. 

E ajudar a ver como a ideologia do Bônus Mérito e suas influências nas 

decisões dos professores, como interfere na prática de ensino, em decisões, 

posicionamentos, encaminhamentos de alunos, ou seja, de maneira incisiva altera a 

prática docente, podendo trazer qualidade ao ensino caso haja o engajamento dos 

professores ao sistema vigente, bem como pode desmotivar o professorado e com 

isto dificultar mudanças na busca da melhoria do ensino. 

O capítulo 2 é uma comparação entre dois quadriênios, a saber: 1997 a 2000 

e 2001 a 2004 no que diz respeito às reformas educacionais, mudanças na prática 

do professor, e mais pontualmente, focar a transição entre o liberalismo para o 

neoliberalismo, onde, a educação foi modificada em benefício do contexto sócio-

econômico e político. Ainda neste capítulo, procederemos à apresentação dos dados 

referentes à educação de 2001 a 2004 e depois, ensaiar uma comparação destes 

dois períodos.  
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Esta comparação nos auxiliará a entender como as reestruturações das 

grandes economias interferem diretamente sobre a educação dos países em 

desenvolvimento, e como os docentes se posicionam a cada modificação, 

implementação, ou mesmo, um novo sistema educacional. 

 A comparação dos dados de aprovação e reprovação nos fornecerá uma base 

sólida para entendermos o que ocorria antes do bônus mérito e depois da 

implantação do bônus mérito. O que se vê é o professor tendo que se adaptar as 

mudanças na educação pública, às reformas educacionais, as quais no �front� da 

docência, ou seja, a sala de aula, geralmente tem pouca participação decisória. 

Para a compreensão disto, também, recorremos a Weber e seus estudos 

sobre burocracia. Procuramos destacar o aspecto burocrático da esfera educacional; 

a construção hierarquizada da instituição escola, seus segmentos, suas normas 

rígidas, o cumprimento de metas pré-estabelecidas, o professor como um 

trabalhador do intelecto relegado à condição de cumprir metas, de atingir resultados 

positivos esperados pelo Estado.  

 

Marx e Engels também nos ajudam a entender o capital � aqui significando o 

bônus � na vida do trabalhador. As relações de trabalho e as relações sociais, os 

conflitos e divergências no interior da escola, a luta de classes, a dominação 

institucional.  Esta pesquisa não encontrou materiais específicos sobre o bônus 

mérito. A única referência específica da bonificação resume-se aos documentos 

oficiais aqui descritos, o que nos levou por várias vezes intervir na caminhada da 

construção desta obra com o que pensamos estar auxiliando e dando sentido na 

leitura dos temas.  Não encontramos textos, referências bibliográficas sobre o 

bônus, e também tivemos dificuldade em relação às referências utilizadas, pois, não 

tratam especificamente do Bônus mérito, mas sim de variantes do bônus. Por isso 

estabelecemos um �diálogo� entre a obra de Weber e a meritocracia de Lívia 

Barbosa; uma composição interessante entre momentos históricos diferentes, mas 

pontuais para entendermos a bonificação por merecimento e suas peculiaridades. 

 A universalização do ensino, a busca por uma escola mais democrática e de 

qualidade fez aumentar consideravelmente o número de matrículas no ensino  
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fundamental. E a bonificação oportunizou ao professor possibilidades de 

crescimento profissional. Estimulou-o a renovar-se e os efeitos desta renovação são 

observados ao final de cada ano letivo, traduzindo-se em aprovação ou reprovação.  

Perseverar é maior marca do docente paulista, e sem dúvida alguma, enfrenta 

reformas e mudanças no sistema educacional em prol dos discentes, e em tempos 

de bônus mérito não é diferente, já que executa suas obrigações profissionais 

plenamente, cada qual em seu tempo e de sua forma de atuação; decide com 

propriedade os encaminhamentos, mas como dissemos anteriormente há, de certa 

forma, interferências das metas estipuladas para o recebimento quando ainda há 

dúvidas sobre a aprovação de alunos que ainda têm dificuldades de aprendizagem. 

Também neste capítulo a qualidade de ensino é questionada, pois, embora 

inegável o aumento das matriculas no ensino fundamental, a qualidade do ensino 

oferecido na rede pública de São Paulo, não representa consenso na sociedade. 

Salas de aula ainda com os padrões da década de 1970, número de alunos 

excessivo, entre outras situações.O mais grave, a desvalorização do professor tanto 

em termos do salário, quanto do prestigio social. 

No capítulo 3 pretendemos demonstrar o �envolvimento� do professor nesta 

política do bônus, que através dos dados governamentais possibilita-nos 

compreender a função docente frente ao desafio da bonificação por merecimento, o 

cumprir metas, regras, requisitos sem o questionar, o aceitar passivo do docente. É 

justo, ou talvez, tentador que todos almejem ganhá-lo, por isso a autobonificação é 

mais uma característica surgida com a ideologia do merecimento, do mérito. 

A instituição do bônus mérito, de seus valores de certa forma são atraentes, 

fazem o professorado repensar seus valores, sua conduta frente às incertezas do 

cotidiano referentes aos conceitos ou notas a serem dadas aos alunos. Com o 

surgimento do bônus o professor executa com mais determinação os ditames 

curriculares, mesmo não concordando em muitas situações com os aspectos 

legais.  A história de vida docente, a identidade construída durante anos ocupa, em 

tempos de bonificação  por  merecimento, uma posição  secundária,  hoje  em  dia  

o docente está determinado a cumprir requisitos, a tentar atingir a maior pontuação  
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possível exigida pelo processo de bonificação, desta maneira o professor contribui 

consigo mesmo na direção de uma qualidade de vida melhor através do ganho de 

seu trabalho. Devemos, porém, destacar alguns aspectos pedagógicos deixados à 

margem das discussões, como a decisão de encaminhar os alunos às séries 

posteriores, ou retê-los na mesma série ou fase do ciclo de ensino e mesmo as 

intervenções em atividades discentes tão freqüentes já não são mais corriqueiras 

na prática diária do professor, o que no mínimo é um ponto a ser questionado 

sobre a qualidade apregoada pelo governo do Estado de São Paulo. 

A ideologia do bônus aponta para as relações do cotidiano entre professores 

e alunos, relação em nosso entender mais distante, menos humana, sendo a maior 

implicação em nosso entendimento, o avesso da bonificação, o ganhar dinheiro 

�pedagogicamente� executando irrestritamente os ditames do governo, cumprindo 

metas do bônus e não mais metas visando um ensino de qualidade, nem mesmo um 

trabalho prazeroso, e sim o ensinar de acordo com a determinação legal, trabalhar 

se possível, duzentos dias letivos, independente da condição docente. Os docentes, 

em virtude das injustiças de nosso país, da má distribuição de renda, vislumbram o 

bônus como imprescindível para as finanças pessoais, equilíbrio do orçamento; 

planificam previamente gastos, investimentos, ou seja, de antemão já contam com 

tal ganho, mesmo antes de encerrado o ano letivo. 

A implicação do bônus na práxis pedagógica é percebida no interior de cada 

sala de aula, desde professores recém chegados a rede pública de ensino com 

vitalidade física, teorias novas, ânimo acentuado para enfrentar as exigências dos 

alunos, até docentes próximos de aposentar, ocupantes da função apresentando 

seqüelas emocionais, físicas insistentes em se manter na ativa na esperança de 

receber o bônus. E por fim nossas considerações finais sobre a bonificação por 

merecimento, nossa leitura sobre a tese democrática do bônus, o que deveria ser e 

o que é em nossa interpretação. Uma leitura de um profissional envolvido em um 

mundo onde a competição é valorizada, mas as condições desta competição são 

injustas e contribuem não para uma escola democrática para todos, mas, em sentido 

contrário, já que a educação necessita, e em muitos governos notamos isto, o auxílio 

dos incentivos internacionais. 
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CAPÍTULO I 

  BONUS MÉRITO 

   
 
 
 Neste primeiro capítulo fazemos somente as citações das mudanças 

educacionais ocorridas no sistema de ensino (série, ciclo, fluxo de alunos, 

progressão continuada, etc), e também as políticas de valorização do magistério. 

Tais citações nos remetem até os dias de hoje, ou seja, um caminho sendo 

construído por processos das reformas capitalistas ocorridas no mundo, com 

reflexos nos países em desenvolvimento. 

            
 
1.1 Políticas Educacionais e Políticas de Valorização no Magistério  
 

 

A lei 5692/71  é o ponto de partida de nossas pesquisas como referencias 

pois, antecedeu a atual  LDBEM 9394/96.  Não é nosso intuito investigar as leis, 

somente o resgate para a compreensão das reformas educacionais.  Entre as 

duas lei vinte e cinco anos de intensas mudanças na trajetória educacional do 

Brasil e consequentemente na do Estado de São Paulo 

Os anos de 1980 são um marco para a internacionalização financeira e a 

globalização da economia mundial, onde na Europa, mais especificamente a 

Inglaterra em 1986, em virtude da crise financeira interna abre e desregulamenta 

os mercados acionários, inicia-se a internacionalização do capital. 

Surge a expressão  mundialização financeira, que segundo Chesnais 

                                              A expressão    �mundialização financeira�   designa  as    estreita 

                                             interligações entre  os   sistemas  monetários   e   os   mercados                 

                                             financeiros   nacionais,     resultantes    da      liberalização        e    

                                             desregulamentação adotadas inicialmente pelos Estados Unidos 

                                             e pelo  Reino  Unido  entre  1979  e  1987, e nos  anos seguintes  

                                             pelos    demais   países  industrializados.  A  abertura  externa  e  

                                             interna  dos  sistemas  nacionais     anteriormente    fechados   e  

                                             compartimentados   proporcionam a  emergência de  um espaço  

                                             financeiro mundial (1998. p.. 28) 
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O padrão de acumulação taylorista/fordista até então base dos ganhos 

financeiros dos países industrializados sucumbe ao toyotismo ou Ohnismo, já que 

por não garantir a continuidade da hegemonia financeira dos países centrais � hoje 

denominados G7, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e 

Japão � tal padrão ao ser profundamente reestruturado, força o mundo a uma nova 

organização, onde ganha força a teoria do capital humano. 

DEL PINO (2002, p.67) na obra organizada por GENTILI e FRIGOTTO, A 

cidadania negada, afirma: 

 

 

                                           A rigidez do fordismo tornou-se um obstáculo para o  crescimento 

                                           do capitalismo.  A   crise da   década  de  70  foi  a  expressão  do  

                                           esgotamento de um modelo baseado na produção em massa, de  

                                           um lado, e no chamado Estado de Bem-Estar Social, de outro. 

 
 

 Ainda Del Pino (2002 p.67) comenta sobre a crise do capitalismo: 

 

                                           Toda   crise  capitalista  se  caracteriza   pela  superprodução   de                           
                                           mercadorias,  gerando  fases  periódicas de superacumulação.   
 

 
Em meio à crise dos modelos de produção capitalista, a teoria do capital 

humano encontra na educação condições de entendermos a relação 

educação/economia, como afirma FRIGOTTO em sua obra A produtividade da escola 

improdutiva,  

 

O conceito de capital humano, que constitui o construtor básico da 

economia da educação, vai encontrar campo próprio para seu 

desenvolvimento no bojo das discussões sobre os fatores 

explicativos do crescimento econômico. A preocupação básica   

ao  nível  macroeconômico  é,  então, análise dos nexos entre os 

avanços educacionais e o desenvolvimento econômico de um 

país (2001:p.39) 

 



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 18 

  

 A acumulação em virtude da superprodução através das novas tecnologias, 

especialmente a informática deu o tom das mudanças exigidas tanto por bancos  

 

internacionais (BID - banco interamericano de desenvolvimento, BIRD � banco 

internacional para a reconstrução e desenvolvimento, entre outros) como das 

agências e órgãos financeiros externos (CEPAL � Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe da ONU, UNESCO � Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura, USAID � Agência Internacional dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento, etc). 

            Em meio às modificações �sugeridas� pelas agências internacionais, todo o 

ensino formal foi reorientado com a intenção de atender as exigências de um 

mercado globalizado, e o ensino técnico como não poderia deixar de ser, também foi 

reformado. Citamos o ensino técnico dentro do contexto das transformações 

ocorridas na educação, mas não é nossa intenção um aprofundar na área técnico-

profissional. 

Esta reforma do ensino técnico e tecnológico se assenta sobre um 
sistema dual histórico e uma LDB minimalista, que, é coerente 

com a tese do Estado mínimo e com os elementos de ajuste 
estrutural neoliberal...(DEL PINO, 2002: p.78) 

 
                      Ao determinar mudanças no sistema de ensino, os órgãos e agências 

internacionais, são pontuais, pois, interferem até na constituição dos países em 

desenvolvimento. Deste modo, o Estado ao ceder as determinações externas 

permite a maior influência do capital externo nos serviços sociais, e a educação é o 

alvo a atingir. As modificações constitucionais �sugeridas� pelos órgãos 

internacionais permitem legalmente os ajustes setoriais tais como, a modernização 

do Estado, abertura financeira, reforma do setor público onde nos debruçamos com 

mais intensidade, já que, no setor público a educação fundamental é nosso foco. 

            Em virtude da reorganização do capitalismo e a mudança nas formas de 

acumulação de capital, bem  como para  o  escoamento  da  produção  industrial dos 

países ricos, as políticas educacionais dos países em desenvolvimento e as políticas 

de valorização do magistério, sofrem diretamente intervenção internacional, assim, 

se sujeitam a padrões educacionais que atendem a interesses externos, com isso os 

investimentos ficam garantidos. 
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           Principalmente o ensino fundamental as exigências de consumo dos países 

ricos, que em contra-partida injetam no ensino dos países em desenvolvimento o 

capital financeiro para as reformas educacionais.  

            Ao adaptar o ensino fundamental às exigências internacionais, ou seja, 

priorizar as diretrizes de mudanças capitalistas em detrimento aos docentes, 

profissionais de educação, concordamos com DEL PINO (2002) ao se referir ao 

neoliberalismo como sendo um modelo onde todos devem competir, mas, em 

verdade poucos podem ganhar, sendo a concorrência individual um dos princípios 

que alicerçam tal sistema e o ensino público atual corrobora para esta separação, 

pois, trabalho coletivo, parceria docente, troca de idéias e experiências, após, a 

bonificação por merecimento  pouco se percebe nas escolas públicas do Estado de 

São Paulo.  

     Além do que  

 

o caráter mínimo do Estado se apresenta na deterioração das 

políticas sociais, na incapacidade de conter o desemprego em 

massa, na baixa aplicação de recursos públicos para a educação 

e saúde, na contenção de gastos com os servidores públicos, 

enfim, em um conjunto de medidas tomadas sempre de forma 
autoritária, muitas vezes passando por cima da constituição do 

país, sempre em prejuízo do conjunto da nação.(p.73) 
 

As reformas educacionais citadas aqui, em virtude do realinhamento exigido 

pelas grandes potências econômicas, ao modificar de forma radical o sistema de 

ensino, tanto discente quanto docente mais uma vez desdobraram-se intensamente 

ao procurarem se adaptar a mais uma mudança educacional, mesmo que não 

percebam tais mudanças em seu dia-a-dia ou em suas atividades cotidianas. 

Algumas das reformas político-educacionais ocorridas no Estado de São Paulo 

vigoram até os dias de hoje, e que teoricamente visam a superação do fracasso   

escolar : progressão   continuada,   avaliação  continuada, classes  de 

aceleração/correção de fluxo, conselhos participativos, sistemas de dependência, 

recuperação nas férias, recuperação paralela e contínua, dentre outras. 

O mesmo autor colabora ainda ao questionar o papel das políticas neoliberais 

sobre a educação, ao afirmar que  
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os estados neoliberais dos países latino-americanos constituem-
se em verdadeiras ditaduras das classes dominantes sobre o 
conjunto dos trabalhadores/as. Direitos sociais conquistados em 
décadas de lutas são transformados em  �desejáveis� 

mercadorias. A educação, a saúde pública, a previdência social e 

outros direitos do conjunto da classe trabalhadora são 

transformados em mercadorias ávidas por lucro. As políticas 

sociais neoliberais incorporam os conceitos desenvolvidos no 
mundo empresarial, como �eficácia�, �produtividade�, �rendimento�, 

e recriam uma ordem política baseada na hegemonia de critérios 

econômicos, vitimando setores sociais inteiros que não podem 

disputar no mercado o acesso a sua dignidade. (DEL PINO, 
2002:p.73)    
 

 

 

Até quase o fim dos anos de 1980 o número de reprovações e abandonos no 

primeiro e segundo graus era absurdo. Embora o Estado injetasse recursos públicos 

na intenção da melhoria do ensino, o que ocorria sistematicamente durante anos, 

era inversamente contrário às expectativas do governo, tanto federal, municipal ou 

estadual. 

O assistencialismo estatal encobria os desmandos das políticas vigentes em 

cada estado da federação, ou seja, quanto maiores os investimentos federais em 

educação, maiores eram os desmandos, desvio de verbas dos governos estaduais. 

O quadro elaborado por SÉRGIO COSTA RIBEIRO e que reproduzimos a seguir 

apresenta em números o insucesso no ensino fundamental:  

Quadro 1 

Percentuais de repetência no Brasil - 1988 

 

   Fonte: Laboratório Nacional de Computação Científica do CNPQ/1988 

REPETÊNCIA 

1ª 50,50 % 

2ª 36,20 % 

3ª 27,40 % 

4ª 24,10 % 

5ª 40,70 % 

6ª 33,20 % 

7ª 28,90 % 

8ª 22,10 % 
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O repetido insucesso do ensino fundamental é motivo de questionamento da 

função do Estado sobre as políticas sociais, e a educação através dos dados oficiais 

aponta para uma contínua e progressiva desqualificação do ensino promovido no 

interior das escolas. 

O contexto político neoliberal ao determinar e promover as reformas na 

educação paulista traz à esfera educacional pública conceitos empresariais, tais 

como, eficácia, produtividade, rendimento, desempenho, itens abordados nos 

requisitos do bônus mérito. 

Os conceitos citados acima não são novos, pois, a Lei 5692/71 ao entrar em 

vigor em 11 de agosto de 1971, já fazia referência a itens próprios de empresas; 

previa para o segundo grau a instituição do ensino profissionalizante de quatro anos. 

O seu artigo primeiro além de citar o objetivo geral de proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto-realização, traz a seguinte frase, qualificação para o trabalho.  

A partir dos anos de 1990  

 

vários estudos afirmam que a inserção e o ajuste dos países 

dependentes ao processo de globalização e de reestruturação 

produtiva, sob uma nova base científica e tecnológica, dependem 
da educação básica, de formação profissional e qualificação e 

requalificação. (DEL PINO, 2002: p.77) 

 

         Entre as modificações ocorridas no sistema de ensino, a seriação foi 

questionada, já que, ensino público seriado comprovadamente não atendia as 

exigências do mercado, além de excluir cidadãos e não justificar os já parcos 

investimentos por parte do Estado. Nesse contexto de inoperância Estatal no 

começo dos anos de 1990, por ineficácia e centralização de decisões do Estado, os 

organismos internacionais recolocam e revalorizam a educação, como afirma 

BARONE (2004):  

 

Ao longo da década de 90, a educação tem ocupado um lugar de 

destaque nos debates. Redescobre-se a centralidade da 

educação e a ela é conferido um lugar privilegiado nos processos 

de  reestruturação  produtiva,  no  desenvolvimento  econômico  e  
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para a inserção de grande parte da força de trabalho em uma 

sociedade permeada pelos códigos da modernidade.(p.7) 

 
Neste mesmo ano de 1988 a Constituição do Brasil é promulgada e, tal como a 

constituição de 1934 rezava que: 

 

Art.149 � A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela 

família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-
la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo 
que possibilite eficientes fatores de vida moral e econômica da 

Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. 

Art.205 da Constituição Brasileira de 1988: A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 
Em decorrência de fracassos consecutivos, o Estado de São Paulo inicia um 

processo de reformas para a eliminação da reprovação e melhoria do ensino 

fundamental, na intenção precípua de contentar os órgãos internacionais. 

Conseqüentemente o Estado mantém os abertos os canais dos investimentos 

financeiros educacionais. 

Conforme FRIGOTTO  

 

em tempo de globalização e reestruturação produtiva, marcado 
por um processo de exclusão social, o Brasil está atravessando a 

implantação de uma profunda reforma educacional. As  
modificações na estrutura da educação brasileira acontecem no 

bojo da implementação de uma série de políticas sociais que 

visam estabelecer as relações favoráveis as mudanças no padrão 

de acumulação dos países do Terceiro Mundo. (2002: p.76-77) 
 

           As   reformas   educacionais  iniciadas   com   maior   intensidade   a   partir 

da década de 1990, como   dissemos   anteriormente,   ao   atender   as 

necessidades de mercado e, por conseguinte,  adaptar o  ensino  público  as  

variantes  de  produção   capitalista, não   se    preocupou   com   o   desdobramento   

curricular   em   sala   de aula, ou seja,   as   iniciativas   de   adequar   idade/série;   

a   busca   da  elevação    do    nível   de    ensino,      um    maior    número  de  
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matrículas no ensino fundamental. Embora atenda parcialmente as necessidades 

educacionais dos alunos, aponta unilateralmente para o ideal da política neoliberal 

como escreve GOHN (2002): 

 

As atuais reformas constituem-se em iniciativas para alterar 
aspectos de gestão educacional, em todos seus níveis e escalões. 

Há uma preocupação sistemática com a racionalização da 

aplicação de recursos e com o sistema de avaliação de resultados 

(tanto administrativos como didático-pedagógicos). As reformas 

afetam também a dinâmica pedagógica em sala de aula, pois elas 

preconizam que o professor passe a ser um facilitador no repasse 
das informações e não mais uma fonte de saber competente. 

(p.101) 
 

As reformas educacionais realizadas a partir da década de 1990, ainda hoje 

repercutem de forma marcante no cotidiano escolar. O Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) é um exemplo claro de uma ação 

voltada à educação como incentivadora, mas, no entanto os recursos, repasses das 

verbas destinadas ao ensino, tanto para a manutenção de escolas, compra de 

materiais didático-pedagógicos, merenda, bonificações aos docentes dependem de 

decisões políticas, as quais nem sempre são feitas no tempo e momento da 

necessidade de cada escola, as verbas, os recursos financeiros Federais, Estaduais 

e Municipais, primeiramente sofrem um processo de disputa política nestas três 

esferas de poder, para então seguirem e servirem os respectivos serviços públicos a 

que são destinadas, conforme descreve GOHN (2002, p.101) 

 
 
A distribuição é um dos pontos de divergências e conflitos entre o 
Governo Federal, Estados e Municípios. O atraso no repasse da 

verba do Governo Federal aos Estados ( sob a alegação de 

espera na aprovação de pedido de crédito suplementar à Câmara 

dos Deputados) já levou alguns Estados a acionar o Ministério 
Público Federal, por meio de uma ação civil pública, para que o 

governo cumprisse a lei que preconiza um determinado valor per 
capta. O valor tem sido questionado também por não ser 

atualizado de um ano para outro. Além disso, nem sempre os 

critérios utilizados na distribuição são bem transparentes, e cifras 

isoladas de dados estatísticos são utilizados fartamente para 

defender argumentos e não para comprovar resultados. O que se 

observa é uma grande luta pelo acesso às verbas do Fundef e há 

motivos para tal: o fundo movimentou R$ 13,2 bilhões em 1998 

(aproximadamente U$ 6,6 bilhões de dólares),  e   em   1999  este   
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valor está sendo calculado em R$ 13,7 bilhões (cerca de U$ 6,8 

bilhões de dólares).  
 

A bonificação por merecimento surge em meio a discussões econômicas e 

políticas, um incentivo, uma premiação ao professor que se empenha durante o ano 

letivo, onde, a assiduidade garante uma maior bonificação. O docente é o 

�construtor� de seu bônus.  

 

 

1.2. � SOBRE O BÔNUS MÉRITO 

 

O governo do Estado de São Paulo em 21 de dezembro de 2001, conforme lei 

complementar nº 905, regulamentou o Bônus Mérito instituído aos servidores 

técnicos, administrativos e docentes em exercício nos Centros de Educação 

Tecnológica Paula Souza. 

  O ensino técnico é aqui citado apenas para entendermos a abrangência do 

processo de bonificação sobre os segmentos educacionais. Todavia, a nossa 

pesquisa está voltada para o ensino fundamental. A lei citada se aplica ao ensino 

fundamental, o que também justifica a sua presença aqui. 

Nosso estudo terá como foco os trabalhadores em educação, e ao realçar o 

magistério, demonstrar as implicações do bônus em sua prática de ensino, na 

mudança de atitude docente sobre decisões, avaliações, encaminhamentos, enfim, 

posicionamentos referentes aos resultados obtidos com o trabalho docente. 

A bonificação por mérito avalia o desempenho, o talento de cada um, com 

isso, a responsabilidade do recebimento de uma bonificação maior ou menor é 

relativa ao desempenho individual respeitando-se as regras estabelecidas pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Em nossa procura por material que nos apoiasse 

na realização desta pesquisa não encontramos trabalhos, livros e mesmo textos que 

explorem, em particular, o tema bônus mérito. As referências encontradas ou são 

sobre bônus ou sobre mérito. Tais referências têm um uso específico, por exemplo, 

na área jurídica � decisões de mérito; homenagens como a condecoração da ordem 

do mérito, etc. Sobre o bônus encontramos referências à bolsa de valores, títulos do 

governo, concessão de bônus ao salário dos trabalhadores como uma premiação, 

etc. 
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Encontramos a dissertação de mestrado de Zilda Aparecida Lyra � Unicamp, 

2003 � com o título: A Gestão e o Gestor da Educação do Estado de São Paulo: Um 

estudo de caso sobre a conformação após 1995. Neste trabalho, no capítulo 4 � A 

(des) articulação do discurso sobre gestão na educação, em seu item 4,1 � 

Instituição do bônus mérito e do bônus gestão, a autora é crítica ao se referir à 

implantação do bônus mérito. A linha de pensamento é próxima a que discorreremos 

em nosso trabalho, colaborando pontualmente com nossa pesquisa. Lyra analisa as 

informações da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, leis 

complementares, decretos, artigos, incisos. A diferença reside no fato de que 

queremos pensar as implicações do processo de bonificação para a ação docente, 

uma vez que a nossa pesquisa se insere na linha de pesquisa, formação de 

professores. Lyra (1995), em seu trabalho e ao pesquisar sobre Gestão tocou no 

tema do bônus mérito. E nós apresentaremos o bônus mérito para pensar a prática 

do docente.  Lyra (1995), faz um resgate histórico sobre a crise dos paradigmas 

políticos e econômicos  do  mundo  contemporâneo,  desde  da  década  de  1930  

até  a década de 1980. Este resgate é feito com o sentido de entendermos o porque 

da instituição do bônus mérito na educação pública de São Paulo, pois, cita 

inicialmente o Taylorismo, o fordismo e mais recentemente o Toyotismo. Neste 

complexo emaranhado sócio-econômico mundial, Lyra (1995) faz menção a social 

democracia. Ao descrever o gestor educacional, descreve também a busca da 

gestão democrática no interior da escola na procura de um ensino de melhor 

qualidade, o que de certa forma justifica os investimentos externos (Bird, Banco 

Mundial), etc. Em tempos de social democracia no Brasil, Lyra (1995), comenta 

sobre o Estado mínimo e o Estado interventor, com reflexos diretos sobre a 

economia, onde, aponta a instituição do bônus mérito como um aspecto de 

intervenção estatal, característica de uma política do neoliberalismo vivido 

atualmente. LYRA defende que na política do bônus  

 

(...) o Governo Estadual concedeu um reajuste de apenas 5% 
para o magistério. Ainda que dessa vez o índice de aumento seja 
extensivo aos aposentados, os problemas principais persistem: a 
manutenção da política de bônus e gratificações corrói o plano de 

carreira do pessoal da ativa e diminui sensivelmente a verba das 
aposentadorias, embora a Constituição Federal diga 
expressamente que não haverá diferença entre os vencimentos 

dos ativos e os proventos dos aposentados. (p.91) 
 



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 26 

 
E refere-se ao bônus mérito e ao bônus gestão com preocupação de que 
 

(...) a instituição do Bônus Mérito e do Bônus Gestão é o 

�coroamento� do Governo do Estado de São Paulo enquanto uma 

organização que visa à racionalidade no seu sistema de gestão. 

Além do que, o sistema de Bônus representa uma contrapartida 

que o Estado �oferece� aos seus quadros visando conter possíveis 

manifestações devido à queda do poder aquisitivo dos salários. 

(p.91) 
 

Tece critica contundente sobre as implicações na educação pública ao referir-

se às orientações do Banco Mundial, as quais ao visar de maneira impar quantidade 

nos seguintes termos:  

Educação do Estado de São Paulo onde, observando sobre a 

avaliação externa, dizem que isto tem se concretizado por meio 

da avaliação do rendimento do aluno, mensurado através das 

notas obtidas em provas nacionais e que, o Banco Mundial, ao 
proporcionar parte dos recursos destinados aos programas 
educacionais, acaba impondo diretrizes para a definição das 

políticas educativas em direção oposta à da superação da escola 

que exclui.  
Argumentam também que a orientação emanada deste órgão é da 

prevalência da abordagem quantitativa e da lógica financeira, 

sobrepondo-se às necessidades sociais e educacionais (p.92)  
 

LYRA concorda com FUSARI quando este afirma que 

 
A última inovação proposta pela Secretaria de Estado da 

Educação foi à institucionalização do bônus como meio para 

premiar individualmente os educadores que apesar das precárias 

condições de trabalho obtiveram �bons resultados� no ensino. E 

aqui cabe indagar: quem fica como ônus do bônus? (FUSARI, et 

al, 2001. p. 14). 
 
 

 Esta intervenção �legal� através da bonificação a cada ano, através de decreto 

governamental, define quem ganha, qual o valor do bônus por categoria e 

principalmente de que maneira alcançar o máximo do valor a ser recebido. O Bônus 

Mérito constitui uma vantagem pecuniária, no sentido de que a bonificação por 

merecimento é paga uma única vez, sempre no ano seguinte, após o levantamento 

dos dados e da verificação do cumprimento dos requisitos definidos por decreto 

sobre os critérios de pontuação a serem atingidos e também sobre a variação da 

jornada de trabalho, sobre o tempo de serviço em educação no Estado de São 

Paulo. 
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 O Bônus mérito, em tese, visa estimular uma maior participação e 

envolvimento dos docentes em seu trabalho, logo, favorecer a mudança da pratica 

de ensino, onde, giz e lousa tornam-se secundários na relação ensino e 

aprendizagem, torna o professor também um aprendiz do próprio ensino, fazendo-o 

dinâmico e reflexivo a cada atividade individual ou conjunta. Tornando cada 

professor responsável direto pelo desenvolvimento dos alunos. Assim, a escola 

cumprirá a sua função social servindo adequadamente os que por ela passam e 

proporcionar condições para uma aprendizagem significativa e de qualidade não 

simplesmente através dos dados medidos, mas sim dentro do intelecto de cada 

aluno, sendo o professor o referencial e o principal condutor das mudanças sobre a 

aprendizagem das crianças dos jovens e de si mesmos, todos atendidos 

adequadamente pela escola pública. O mais recente decreto que estabelece os 

critérios de concessão do Bônus para o quadro do magistério é o decreto nº 49365 

de 9 de fevereiro de 2005, que contempla os trabalhadores do suporte pedagógico 

(diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos) e os docentes. Ao atender a 

todos os trabalhadores envolvidos com a educação do Estado, a Secretaria de 

Estado da Educação determina através de critérios (capacitações, projetos, ações 

educativas, organização, etc) e pontos (de 0 a 40) que cada setor, seja de suporte 

pedagógico ou docente devem atingir durante o ano letivo.Desta forma o bônus 

mérito contempla na integralidade docentes/especialistas, com jornada média de 

trabalho de 200 horas mensais e 304 dias de efetivo exercício no ano, no período de 

01/02/05 a 30/11/05, desencadeando uma diminuição de faltas abonadas, faltas 

médicas, faltas justificadas (cada professor tem direito a 6 faltas em cada situação 

por ano) e faltas injustificadas (12 por ano), tornando o profissional em educação 

mais freqüente e, conseqüentemente, mais produtivo, pois depende de si para atingir 

os critérios e pontos com suas ações pedagógicas e administrativas.O bônus 

valoriza e premia o desempenho de cada um. Na medida em que todos realizam 

com afinco suas tarefas melhoram, em tese, a qualidade do ensino. Ao promover 

modificações em seus métodos de ensino, nas suas relações com o corpo discente 

e o corpo docente, pois ao interagir de maneira mais intensiva nas trocas de 

experiências, bem como com inovações teórico-praticas em sala de aula, ele terá o 

bônus como o reconhecimento.  
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Deste modo o processo de bonificação é a valorização do bom profissional de 

educação, do bom professor, ou, melhor dizendo aquele que atende as exigências 

do processo de bonificação em sua prática docente ao longo do ano letivo. 

O bônus quantifica cada segmento educacional proporcionando um ganho de 

acordo com o engajamento em sua função. 

A docência, após a reforma educacional, teve inúmeras ações determinadas 

pelo governo a cumprir além de seu horário de trabalho, pois, para atingir a 

pontuação, cumprir os requisitos da premiação por merecimento, cada docente deve 

realizar, se capacitar com o maior número possível de qualificações, para 

posteriormente retransmiti-las aos discentes. Indiretamente a carga horária de 

trabalho docente em virtude das qualificações, capacitações ,   passa a ter no 

mínimo uma hora a mais, no caso  

da realização de uma única capacitação no mês equivalente a cinco horas de curso. 

BARONE (2004), ressalta a diminuição da participação do Estado sobre a 

educação, dizendo que 

 
as reformas propostas partem da idéia de gestão democrática e 

modernização do sistema e, como bem destaca Marta Farah 

visam uma redução da ação estatal e a incorporação pelas 

instituições estatais de práticas de gestão características do setor 

privado, consideradas eficientes. Faz parte do discurso difundido 
pelos idealizadores das propostas a adoção dos parâmetros da 

Qualidade Total na escola pública e, ainda, a ênfase na 

autonomia da escola como estratégia para a descentralização do 

sistema. (p.13) 
 
 
 

A diminuição do Estado sobre a educação fez surgir rankings, onde cada 

ação realizada no interior das escolas, durante a prática docente tivesse um padrão 

mínimo ou máximo de produtividade a ser atingido, mais uma vez nota-se a gestão 

privada, empresarial sendo utilizada em um serviço público, a educação.  

 Mas, a repentina mudança entre a tradição do ensino público, para os 

globalizados conceitos de educação, fizeram com que os professores se isolassem 

em suas salas de aula. 

O quadro 2 refere-se as condições para receber a bonificação, ou seja a parte 

legal tanto pata os professores concursados, estáveis ou contratados (ofas): 
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Quadro 2. Requisitos. 

Suporte pedagógico Docentes 

                Art.3º - Contar, em 31/11/04 com 200 dias 

de exercício na rede estadual, dos quais, no mínimo 

180 dias de exercício consecutivos no cargo ou 

Posto de trabalho      de suporte pedagógico. 

Mínimo de 200 dias de exercício 

consecutivos ou não no cargo ou 

função atividade 

Pontuação  

Critérios Suporte Pedagógico 

 

Docentes 
 

1 Organização da Escola (nº de alunos) De 1 a 5 Não conta 

2 ADE � 1 
(Avaliação do Desenvolvimento da Escola) Indicador de 

Permanência e Sucesso Escolar (Taxa de   Aprovação) 

 

De 1 a 5 

 

De 1 a 5 

3 ADE � 2 

Ações sócio-educativas nos espaços da escola nos fins de 

semana 

 

De 0 a 2 

 

Não conta 

4 ADE-3 

Relação da Equipe Escolar com a Comunidade 

 

De 0 a 2 

 

0 a 2 

5 ADE-4 

Projetos / Ações / Parcerias 

 

De 0 a 2 

 

Não conta  

6 ADE-5 

Gestão Participativa. (APM / Conselho de Escola) 

 

De 0 a 2 

 

Não conta 

7 ADE-6 
Atuação do Grêmio Estudantil (última eleição entre 09/02 e 

30/04). 

 

De 0 a 2 

 

Não conta 

8 Participação da U.E no Programa Escola da Família 2004.  

De 0 a 2 

 

Não conta 

9 Valorização da Gestão de Qualidade (Pontuação máxima 

nos itens anteriores, exceto 1, 2 e 8) 

5 

 

Não conta 

10 Participação nos Programas de Educação Continuada: Teia 

do Saber � Letra e Vida � Progestão. 

 

2 

 

2 

11 Participação voluntária no Programa Escola da Família 1 1 

12 Freqüência De 0 a 10 0 a 25 

13 Assiduidade 0 5 

 Totais 40 40 

Fonte: UDEMO � Sindicato dos Especialistas de Educação do Magistério Oficial do  

Estado de São Paulo, Nº 4 � setembro de 2005. 
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A bonificação por merecimento tem anualmente seus requisitos e condições 

para o seu recebimento modificado anualmente, adaptações, modificações 

adequadas momento político, econômico.  O governo do Estado de São Paulo a 

cada ano modifica e implementa regras, normas e metas, bem como os requisitos 

mínimos para o recebimento da bonificação, adequa valores a receber, mínimo e 

máximo por categoria (gestores, docentes), pontos a atingir a cada item previsto 

para o bônus mérito.  

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo investe na melhoria das 

condições de trabalho em cada unidade escolar, oferece cursos, capacitações, 

participações em projetos diretamente direcionados a sua prática de ensino e 

aprendizagem. Deste modo tanto a pontuação quanto os requisitos definidos por 

cada segmento são possíveis de atingir, basta a estes profissionais participar das 

ações educacionais que o governo oferece.   

 O desempenho de cada docente é calculado sobre o requisito de contar com, 

no mínimo, duzentos dias letivos de exercício, consecutivos ou não, no cargo ou 

função atividade (efetivos ou contratados � OFA � ocupante de função atividade). O 

bônus mérito premia todos os docentes qualquer que seja a sua situação junto ao 

Estado (eventual, contratado, efetivo), basta no ano letivo atingir o mínimo de dias 

trabalhados, pois as faltas, não importando o motivo, interferem na pontuação do 

professor, conforme quadro 3, cabendo a cada docente estar presente ao trabalho e 

cumprir o máximo possível de dias de efetivo exercício. É sabido que a assiduidade 

não é o único componente para receber a premiação por merecimento, mas 

entendemos ser a mais significativa, pois é através de sua presença que os demais 

requisitos para a premiação do bônus mérito acontecem. 

 
Quadro 3 

Tabela de pontuação para cálculo do bônus a ser concedido aos integrantes da classe docente. 
Ausências Pontos Ausências Pontos Ausências Pontos 

0 25 9 16 18 7 
1 24 10 15 19 6 
2 23 11 14 20 5 
3 22 12 13 21 4 
4 21 13 12 22 3 
5 20 14 11 23 2 
6 19 15 10 24 1 
7 18 16 9 25 0 
8 17 17 8  

Fonte: UDEMO � Sindicato dos Especialistas de Educação do Magistério Oficial do   

Estado de São Paulo, Nº 4 � setembro de 2005. 
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O bônus mérito avalia o desenvolvimento de todo o processo de trabalho do 

docente. Tal Avaliação de Desenvolvimento Escolar leva em consideração a 

trajetória de progressos sucessivos, dos avanços obtidos por cada um dos docentes 

nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Assim o esforço e dedicação são 

características importantes para realizar as metas desejadas na intenção e no 

desejo de obter uma bonificação a que o docente faz jus. 

Destacamos quatro itens para se calcular o bônus mérito por segmento: 

A � carga horária; 
B � Dias de exercício; 
C � total de pontos para o bônus; 
D � valor correspondente ao segmento.  
 

Citamos estes itens por serem comuns tanto para o segmento dos docentes 

quanto para o segmento do suporte pedagógico. No entanto, outros itens são 

levados em consideração, porém variam de acordo com a quantidade de alunos em 

cada escola, taxa de aprovação em cada ciclo do ensino fundamental, índice de 

permanência dos alunos na escola, participação em projetos, realização de 

parcerias, relação dos segmentos com a comunidade, ações sócio-educativas de 

fins de semana, existência e atuação do grêmio estudantil, gestão participativa na 

APM � associação de pais e mestres, conselho de escola, participação da 

comunidade nas decisões da escola, participação da unidade escolar no Programa 

Escola da Família, tal como apresentamos no quadro 1. Esses itens comuns tanto 

ao suporte pedagógico quanto aos docentes evidenciam os pontos significativos da 

rotina de trabalho diário dos dois segmentos, aparentemente simples de se cumprir, 

mas lembramos das dificuldades enfrentadas pelos docentes que a nosso ver são 

imensamente superiores as do suporte pedagógico, não negamos tais dificuldades, 

no entanto perto dos desafios diários da docência não são percebidas de imediato. 

Dinamizar as ações no interior da escola tendo a figura do professor como 

centro das atenções, fazendo-o interagir junto à comunidade, participativo na relação 

com  a equipe escolar, permite-lhe  facilmente  cumprir  os processos da construção 

do próprio bônus. Com isso, o professor em seu espaço de atuação profissional é 

quem determina o ritmo e o mecanismo de execução das metas.  
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O bônus mérito mensura dentro de variantes estritamente voltadas a educar, 

a melhorar a condição docente, e automaticamente os reflexos recaem sobre os 

alunos.   

As regras da bonificação por mérito, em tese, igualam as condições para a 

obtenção da pontuação exigida para o recebimento do bônus, pois, todos sabem e 

tomam ciência das regras estabelecidas, por isso o professor é o responsável direto 

de seu bônus.  

Todavia é durante o ano letivo, dia após dia, de modo gradual, processual que 

surge a dedicação mais intensa com o trabalho educacional. 

Sendo o responsável direto de suas ações junto aos discentes, ciente das 

regras do processo de bonificação, empenha-se para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados à comunidade na qual se insere anualmente; são desafios diários 

enfrentados por cada um dos professores do Estado de São Paulo.                                                                                                                        

O incentivo à docência e apresentação do bônus como algo possível de se 

conquistar é um desafio à classe docente, e sem dúvida, possibilita a todos um novo 

momento de enriquecimento do próprio currículo profissional. Porém, outras 

situações ocorrem com cada professor na busca de alcançar o melhor bônus 

possível, indo desde o desgaste físico, emocional, até o agravamento das condições 

de saúde do professorado paulista. 

   Único responsável por sua bonificação, o professor diante do processo 

instituído através de lei pelo governo do Estado de São Paulo, distancia-se ao nosso 

ver dos alunos, assim, os resultados estatísticos das avaliações externas somente 

expressam um dado de um determinado momento, e não o processo como um todo, 

ou seja, ao fim de cada ano letivo muitos alunos em final de ciclo de aprendizagem 

têm dificuldades para acompanhar a série seguinte, e mesmo em alguns casos a 

mesma série dentro dos ciclos de aprendizagem.  

Muitos vêem o bônus enquanto direito e ao buscar qualificação, envolvimento 

com a escola, exercitam este direito, bem como buscam através do trabalho pontuar 

o máximo possível no exercício deste direito a ser conquistado.  

O quadro 4 exemplifica a pontuação e os valores possíveis de conseguir: 
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Quadro 4            
Tabela de valores a serem concedidos 

Aos integrantes  da classe docente 
Pontuação Valor (R$) Pontuação Valor (R$) 

40 10.000 19 4.500 

39 9.900 18 4.200 

38 9.850 17 3.950 

37 9.750 16 3.700 

36 9.675 15 3.400 

35 9.600 14 3.200 

34 9.400 13 2.950 

33 9.050 12 2.700 

32 8.700 11 2.450 

31 8.350 10 2.200 

30 8.000 9 2.100 

29 7.650 8 2.000 

28 7.300 7 1.900 

27 6.950 6 1.800 

26 6.600 5 1.700 

25 6.300 4 1.600 

24 6.000 3 1.500 

23 5.700 2 1.400 

22 5.400 1 1.300 

21 5.100 0 1.200 

20 4.800   

                                Fonte: UDEMO � Sindicato dos Especialistas de Educação do Magistério    

                                Oficial do Estado de São Paulo, Nº 4 � setembro de 2005. 

 

O quadro acima se refere ao ano de 2004, já que até o presente momento �04 

de janeiro de 2006 - o governo do Estado de São Paulo não confirmou ou alterou os 

valores.  
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1.3 - BÔNUS MÉRITO: MERITOCRACIA 

 
 
 

Para facilitar o entendimento de nosso texto, ao mencionarmos meritocracia 

nos referiremos às reflexões ao redor do mérito. Ao nos referirmos ao bônus 

utilizaremos as expressões processo de bonificação, bônus mérito ou simplesmente 

bônus ou bonificação.  

Falar sobre meritocracia segundo Barbosa (2003), é afirmar que a meritocracia 

pode ser definida �no nível ideológico, como conjunto de valores que postula que as 

posições dos indivíduos na sociedade devem ser conseqüência do mérito de cada 

um� (p. 22), bem como falar diretamente sobre as relações humanas em sociedade, 

e sobre a escola pública inserida neste contexto social, que sofre as interferências e 

as conseqüências do atual momento sócio-econômico de nosso país.  

  Na obra organizada por Gabriel Cohn e coordenada por Florestan Fernandes 

sobre Max Weber, Sociologia (1982), a influência econômica é ressaltada nas 

relações sociais, institucionais, tanto nos fenômenos históricos do cotidiano quanto 

nos fenômenos coletivos ou de massa.  

As condições essenciais para a concessão do Bônus Mérito ao regular as faltas 

(ainda neste capítulo consideraremos as implicações e/ou relações da ausência do 

docente no que tange ao recebimento do bônus. Apenas para ilustrar o que virá, 

convivo, na minha prática docente, com uma professora que teve, segundo 

diagnóstico médico AVC (Acidente Vascular Cerebral) o que requer cuidados que 

implicam a ausência da ação docente, ao menos por um tempo. 

Todavia, ela trabalha regularmente, desobedecendo às orientações médicas, 

pois a bonificação é um atrativo inquestionável para uma classe historicamente mal 

valorizada. Os docentes do Estado de São Paulo ao introjetaram em seu dia-a-dia, o 

ideal da promoção em massa dos alunos do Ensino Fundamental e, como o exemplo 

citado acima, muitos lecionam em condições físicas e emocionais inadequadas para 

ensinar com qualidade.  

Ao refletirmos sobre o trabalho docente e as inferências econômicas na 

educação pública procuraremos demonstrar em nossa pesquisa os efeitos negativos 

sobre a docência e conseqüentemente sobre os dados finais de cada ano letivo após 

a instituição do bônus mérito no Estado de São Paulo.  
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Nos apoiamos em MAX WEBER, nos seus estudos sociológicos quando ele 

discute o fenômeno econômico e suas implicações com o trabalho, quando diz:  

 
Todos aqueles fenômenos que, no sentido mais amplo, 
designamos por ´sócio-econômicos` vinculam-se ao fato básico de 

que a nossa existência física, assim como a satisfação das 

nossas necessidades mais ideais, defrontam-se por todos os 
lados com a natureza e a associação com homens. Por sua vez, o 
caráter de fenômeno ´sócio-econômico` de um evento não é algo 

que lhe seja ´objetivamente` inerente.  
Pelo contrário, ele está condicionado pela orientação do nosso 

interesse de conhecimento, e essa orientação define-se conforme 
o significado cultural que atribuímos ao evento em questão em 

cada caso particular. (1982, p.79)  
 
 
Reconhecemos as diferenças entre o materialismo Weberiano e Marxista. No 

entanto, o que queremos destacar é o aspecto destes pensadores na análise que 

fazem da economia e de suas influências prejudiciais ao trabalhador, o qual é 

escravo de seu próprio ofício, seja ele, operário das máquinas ou um trabalhador 

que lida diretamente com o conhecimento, o intelecto, com o saber propriamente 

dito.  ENGELS em sua obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico (p.64-65), 

cita MARX dizendo:  

    A  lei   que  mantém   constantemente  o   excesso   relativo   de        
população ou exército industrial de reserva em equilíbrio com o 

volume e a intensidade da acumulação do capital amarra o 
operário ao capital com liames mais fortes do que as cunhas 

com que Vulcano cravou Prometeu no rochedo. Isso dá origem 

a que a acumulação do capital corresponda a uma acumulação 

igual a miséria. 
 
MARX considera ainda que,  
 

A acumulação de riqueza num dos pólos determina no pólo 

oposto, que no pólo da  classe que  produz o seu  produto como 

capital, uma acumulação igual a miséria, de tormentos, de  

trabalho,  de  escravidão, de ignorância, de   embrutecimento  e   

de   degradação moral. (MARX, O Capital, cap.XXIII) 
 

De  acordo  com  Motta  (1981), a   escola  como  organização   burocrática 

estruturada,   e   que   desde   muito   cedo   prepara   pessoas   para   certos   

papéis   no   sistema   produtivo,   além   do   que,   tais   papéis,   tendem   a 

legitimar    certas    condutas    e    condenar    outras,    e    coordenando 
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 atitudes e comportamentos, a figura do professor em sala de aula passa a ser 

exigida e direcionada ao produto final, a promoção dos alunos, um dos quesitos para 

a bonificação.  

 Com isso o processo de ensino, os caminhos percorridos individualmente ou 

coletivamente, por parte dos docentes, em direção aos resultados finais ficam, a 

priori, comprometidos na medida em que o bônus mérito é o norteador do referido 

produto final.  

  Weber (1982), em sua Teoria da Burocracia, enfoca burocracia no sentido de 

dominação legal em virtude de estatuto. Seu tipo mais puro é a dominação 

burocrática. Sua idéia básica é: qualquer direito pode ser criado e modificado 

mediante um estatuto sancionado corretamente quanto à forma. (...) A burocracia 

constitui o tipo tecnicamente mais puro da dominação legal. (p.129-130).           

 Este enfoque permite verificar os critérios de avaliação meritocráticos, 

organizados com regulamentos, comunicados, divisão de trabalho, o que gera a 

impessoalidade, onde Weber, em sua obra História geral da economia, ao tratar dos 

meios (decisões, determinações, regras e normas) e fins (resultados, produção) 

mostra-nos a rotina racional de trabalho, corretamente organizada em setores, e 

cada um composto de pessoas preparadas para realizar tarefas setoriais, 

específicas, tornando-as impessoais, posto que a distribuição das tarefas é feita por 

cargos, funções, posições, de modo que a pessoa assume função secundária e, 

diríamos ainda, �valor� secundário. Valoriza-se a função e não a quem ocupa esta ou 

aquela função.  

Ainda sobre a burocracia e a impessoalidade nela presente, RAMOS (1981), em 

sua obra, afirma que  
 

                                     (...) o   ambiente  de  trabalho,  e  designadamente o padrão   
                                     burocrático   de  gestão,  fundamentada   na   hierarquia,  no  
                                     estabelecimento  sistemático de regras,  na   separação   de      
                                     tarefas     e    papeis,    favorece    a      impessoalidade,    a   
                                     padronização. (p.46) 

 

RAMOS prossegue ao discorrer sobre sociedade e impessoalidade,  

A sociedade localizada no mercado �não pode funcionar de 

modo dinâmico a menos que o desempenho da pessoa, co 

mo membro dos ambientes de  trabalho,  tenha  caráter im- 
pessoal.� (p.98).  
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As idéias de Weber colaboram para que compreendamos a organização 

burocrática escolar. Todavia, outras burocracias são possíveis. Por exemplo, 

TRAGTENBERG (1974), em sua obra Burocracia e Ideologia, ressalta o sistema 

burocrático da China, enfatizando que a valorização dos títulos obtidos por exames, 

constituem uma atitude pioneira da burocracia chinesa. 

 Pela primeira vez na história uniu-se a exigência de exames às provas de 

capacidade. O status da pessoa era estabelecido pelo número de exames a que ele 

se submetia. Também GERTH e MILLS (1971), na obra Ensaios de sociologia, nos 

ajudam a compreender como as organizações estão burocraticamente constituídas, 

sejam por hierarquias que representam a autoridade, pela profissionalização das 

pessoas ou pelas rotinas e procedimentos destas organizações. Acompanhando as 

idéias de Weber, pode-se dizer que na escola estabelece-se particularmente 

processo articulado de trabalho docente em sala de aula,  metas  que  procuram  ser  

atingidas  por  cada  professor,   ao tornar e transformar os dados estatísticos da 

promoção como a referência de todo o processo.  Com isso o docente, motivado 

pelo �bônus� compromete, em parte, o processo educacional e sua práxis 

pedagógica em benefício de si mesmo bem como na intenção de cumprir as 

exigências que o premiarão com o recebimento da bonificação. 

O bom professor, no aspecto meritocrático - leia-se: dedicado, comprometido, 

talentoso, fará a diferença frente aos outros docentes. Espera-se que com o 

engajamento individual, e a obediência às diretrizes educacionais, promova o maior 

número possível de alunos seguindo rigorosamente as determinações legais, ou 

seja, mesmo os alunos com clara dificuldade de aprendizagem prosseguirão 

estudos, pois já previamente cursarão salas de apoio, projetos de recuperação e 

reforço. A bonificação por mérito isola cada professor no aspecto decisório, sendo 

que no quarto bimestre do ano letivo, no interior de cada escola pública do Estado 

de São Paulo, os professores da mesma série se reuniam para ponderar sobre a 

situação de aprendizado de um determinado discente, a fim de verificar as condições 

para a sua promoção.  

Estes trabalhos coletivos, avaliativos, com o advento do bônus, ficam restritos 

àqueles casos em que o discente tem excesso de falta. A ponderação sobre aqueles 

alunos, no que diz respeito ao aprendizado, já foi realizado, individualmente, pelo 

docente com vista a garantir o desempenho esperado pelo processo de bonificação,  
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não mais nas discussões coletivas em prol dos alunos, mas ao contrário, em 

benefício do favorecimento, da promoção dos discentes. 

As políticas de valorização do magistério não atendem as expectativas 

docentes, com isso, a bonificação por merecimento torna-se um incentivo que 

somado ao salário tende a aumentar a produção de cada professor, no que se refere 

a capacitar-se, qualificar-se, ou seja, desenvolver�se individualmente. Conforme 

FRIGOTTO (2001), há duas condições para que um trabalho seja produtivo.  

 
 

Primeiramente  que  seja trabalho  assalariado, isto é,  que  o 

trabalhador tenha unicamente,  para   levar ao  mercado, sua 
força de trabalho.  Esta  é uma condição  necessária,  porém 

não  suficiente  para que o trabalho  seja  produtivo. Disso de 

decorre que nem todo trabalho assalariado é produtivo. (...) A 

segunda condição  para que  o  trabalho  seja produtivo  se 

concretiza quando  o trabalhador  assalariado com sua  força 

de trabalho e seu trabalho incorporam-se  como fatores vivos 
de produção do capital; convertem-se  em  um  de seus 
componentes, e precisamente, no componente  variável  que 

não só em parte conserva e em parte reproduz os valores de 

capital adiantados, mas que ao mesmo  tempo  aumenta-os, e, 
em conseqüência, graças tão somente à criação de mais valia 

transforma-os em valores que se valorizam a si  mesmos, em 
capital. (p.145-146)   

  

 

A presença do bônus como elemento ou ferramenta da burocracia escolar 

traz consigo, no nosso entendimento, o próprio germe que corrompe os processos 

educacionais e o próprio docente em sua ação e também como cidadão. O seu 

compromisso de educar, de formar � que é ao mesmo tempo profissional e ético - 

fica subordinado ao elemento que agora motiva a sua prática: o bônus e não mais o 

aprendizado do discente.  

 Barbosa (2003), assegura que o estabelecimento de gradações ou 

hierarquias na sociedade brasileira é visto como a introdução de uma desigualdade 

que vai de encontro ao próprio objetivo do sistema, e realmente é o que vem 

acontecendo na área educacional, especificamente no Ensino Fundamental, pois o 

processo de bonificação ao valorizar o bom professor, não estabelece critérios claros 

e objetivos de definir quem ou qual merece ser premiado e provavelmente do que é 

ser bom professor.  



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 39 

 

 A função do professor é garantir que o processo educacional exista. Todavia, 

os aspectos ético-profissionais, fragilizados historicamente em virtude das inúmeras 

intervenções do Estado sobre a educação, e atualmente com o Bônus Mérito, são 

corrompidos. O desrespeito às especificidades docentes, meritocracia à brasileira, 

condiciona profissionais de educação a simples concordância às regras impostas, 

não mais participantes diretos deste fazer educacional.  

Barbosa (2003), afirma que enquanto nos Estados Unidos a ideologia 

meritocrática permeia toda a sociedade, possibilitando que sua rede de significados 

seja reconstituída sem muita dificuldade a partir de qualquer ponto (instituições 

privadas,  universidades, filosofia social,  discurso  político,  práticas administrativas, 

etc.), no Brasil a situação é justamente inversa: por onde e por qual período 

começar?   Essas questões tornam-se relevantes porque, não se tratando de uma 

sociedade constitutivamente meritocrática, nem do ponto de vista institucional nem 

ideológico, no sentido norte americano, a discussão recente sobre meritocracia tem 

forçado a centralização de temas culturalmente periféricos e a marginalização de 

temas históricos e sociologicamente centrais entre nós (p.48).    

As ações educacionais e o processo permanente de aprendizagem por parte 

do docente, de aperfeiçoamento da sua prática, ficam subordinados aos fatores 

meritocráticos pré-estabelecidos pelo Estado.  

A procura por novas formas de aprender e ensinar; cursos, palestras, debates 

que poderiam enriquecer a prática, perderam o sentido numa burocracia que 

premiará àqueles que cumprirem as etapas implícitas na bonificação. Perdem o 

sentido, posto que não contam como �critérios� para o recebimento do bônus. No 

interior deste processo de bonificação por merecimento, por desempenho, resta ao 

docente o posicionamento ou em direção da quantidade ou da qualidade do ensino 

público, debate que fica silenciado pelo desejo de merecer e receber o bônus. 

A reflexão sobre os aspectos quantitativos e qualitativos das ações docentes 

deve acontecer ao mesmo tempo. Todavia, a cobrança por resultados que 

justifiquem   os    investimentos   plicados   em    educação,   como   por   exemplo,   

o   investimento   em   cursos   de   capacitação,   Lien Chi   (para    professores    de 

educação   física),   Letra   e   Vida   (professores   alfabetizadores)   e   Pró-Gestão 

(Diretor, Vice-Diretor e professor coordenador pedagógico),   tornam   as   avaliações 
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 externas, como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo 

(SARESP), geradoras de uma competição interna e não assumida, que põe os 

professores uns contra os outros no que diz respeito ao desempenho da sua turma, 

e consequentemente do seu próprio trabalho, uma competição desigual e injusta 

entre os docentes. Dentro de suas capacidades, condições físicas, emocionais, 

intelectuais todos têm seu próprio desempenho, isto é, todos sem exceção, se  auto-

avaliam como excelentes profissionais e, por conseguinte, merecem um excelente 

Bônus. Dito de outra maneira, por pior que seja a prática de ensino do docente, ele a 

julgará excelente, porque ele cumpre todas as etapas do processo da bonificação. 

Em contrapartida, por exemplo, o SARESP verifica os processos educacionais, 

prejudicados pelo processo anterior, ou seja, em uma avaliação diretamente ligada 

às normas do bônus mérito. Ninguém em sã consciência desejará assumir a falta de 

compromisso, ou mesmo o descaso com o próprio trabalho em se tratando da ação 

educacional por conta de um motivo econômico. 

A realidade vivenciada no interior da escola é histórica e de acordo com a 

tradição conservada, se esconde o fato desencadeador de questionamentos da 

parte de quem executa o trabalho docente. Chauí (1991), comenta sobre as 

representações produzidas pelos homens, dizendo que �essas idéias ou 

representações (...) tenderão a ocultar dos homens a maneira real como suas 

relações sociais foram produzidas e a natureza das formas sociais de exploração 

econômica e de dominação política.� (p.21). 

Por nossa conta e risco, diríamos que tais representações amenizariam o juízo 

que o próprio docente faz da sua ação. Na nossa prática docente presenciamos a 

criação de estratégias para driblar os objetivos do SARESP em benefício da 

bonificação, não por incompetência, mas para valorizar o esforço de um ano inteiro 

de trabalho, sendo, a avaliação do Saresp pontual, aplicada neste ano em dois dias. 

As entrelinhas das determinações legais do bônus mérito orientam os 

professores a um caminho único, ou seja, ao criar uma bonificação mínima e uma 

máxima a ser atingida, impõe-se ao professor não só metas, mas também 

assiduidade, lealdade aos alunos.   Desde dezembro de 2001, em virtude dos 

investimentos internacionais sobre a educação, o professor é visto apenas como um  
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agente a mais dentro do processo educativo, onde, o único resultado esperado tanto 

pelo Estado, quanto pelas agencias internacionais são resultados. 

Isto desencadeia um processo de desqualificação da docência, tendo reflexos 

abertos sobre o Ensino Fundamental, sendo a subjetividade do docente,a sua 

opinião e considerações referentes a sua tarefa educacional e as implicações da 

presença do bônus nos encaminhamentos dos alunos existem, mas ficam restritas 

ao seu íntimo ou a um pequeno círculo de amigos.  

Ela não se põe a serviço do necessário questionamento dos processos 

educacionais e de bonificação. 

O governo trabalha dados fixos, absolutos e se esquiva das suas obrigações 

para com a educação, em termos reais da melhoria gradual da qualidade do ensino. 

A má qualidade de ensino oferecida aos discentes se traduz em analfabetismo 

funcional, incapacidade de realizar as operações básicas da matemática, etc, e, o 

que é pior, a uma negação dos seus direitos enquanto cidadãos brasileiros. 

Para a Secretaria de Estado da Educação, a Progressão Continuada atende 

qualitativamente as partes envolvidas na aprendizagem. Professores melhores 

capacitados produzem um ensino efetivo e de resultados além dos quantitativos. 

Mas ao notar, aos finais de cada ciclo, as dificuldades não minimizadas no decorrer 

de quatro anos (ciclo1) ou mesmo oito anos (ciclo2), é esconder as mazelas 

pedagógicas e o descaso do ensino público no tratamento com cada cidadão.  

O Bônus Mérito ao colaborar com a exclusão interna dos alunos de menor 

estrutura sócio-econômica e familiar - por oferecer-lhe uma educação de baixa 

qualidade -, inviabiliza o prosseguimento dos estudos nas séries posteriores nos 

aspectos de igualdade de aprender, de concretamente ascender por méritos 

pessoais.  

 A presença do bônus, em alguma medida, vem intensificar uma burocracia 

educacional precária, hierarquizada, autoritária e dentro da qual parte do corpo 

docente sequer tinha, e ainda tem, formação superior apropriada por insuficiência de 

recursos financeiros, e mesmo pela má formação oferecida.    

Aqueles que possuem formação superior têm reconhecimento pífio por seu 

certificado independente do tempo de curso, ou da entidade de ensino superior. 

Barbosa (2003), refere-se aos diplomas universitários como mérito da aristocracia,   
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do  talento intelectual composta de acadêmicos, produtores de conhecimento e 

informação, profissionais liberais e elites gerenciais.   

Esta mesma autora se refere a meritocracia como uma das mais importantes 

ideologias e o principal critério de hierarquização social do mundo moderno, que 

permeia todas as extensões de nossa vida social no âmbito do espaço público.  

Na continuidade de sua reflexão a autora ainda se refere a meritocracia como 

sendo: (...) um conjunto de valores que exige que as posições das pessoas na 

sociedade devem ser decorrência do mérito de cada um, isto é, do reconhecimento 

público da qualidade das realizações individuais. (2003, p.22) 

Reconhecer a pessoa pelo esforço e mérito era algo que estava presente em 

nossa primeira Constituição. Entretanto este tratamento, legalmente estendido a 

todos, era privilégio de uma oligarquia que é responsável pela construção deste 

conjunto de leis. Legislaram em favor de si. Nesta Carta Magna, datada de 25 de 

março de 1824, no artigo 179, item XIV, trata da valorização da atuação do 

indivíduo. De certo, não a maioria dos trabalhadores de então, mas a pequena elite. 

Em seu conteúdo global - seus Artigos, Incisos - a Constituição é feita para o 

povo, mas sua aplicação real é para poucos. No mesmo Artigo lemos: Podem ser 

abrigadas às incumbências públicas civis, políticas ou militares; toda e qualquer 

pessoa sem distinta contestação que não seja por suas aptidão ou valores.   

Este trecho da constituição de 1824 destaca o aspecto exclusivista do Brasil 

imperial, onde o acesso educação era privilégio de uma minoria oligárquica, o que 

ratifica as nossas afirmações sobre a disparidade entre o texto da lei e a sua 

aplicação.  

A nova Constituição do Brasil de 1988 tem características meritocráticas. O 

Artigo 5, que trata do tema justiça social, expresso no item �direitos e deveres 

individuais e coletivos� afirma o que segue:  �Todos  são iguais diante da lei, sem 

distinção de qualquer natureza...�.  

O Artigo, entretanto, não assegura as condições para que se concretizem, na 

prática, a justiça e igualdade sociais. As referências às Constituições  brasileiras 

encontram sentido  aqui porque a     meritocracia não  se resume a  um conjunto de 

normas,   mas    também   de  condições    que       assegurem    a    sua    

existência,    como   consideraremos     quando     avançarmos      no      acompanhar  
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das idéias de Barbosa. Aqui ela menciona que a meritocracia diz respeito a um 

conjunto de valores, mas no seguimento da sua reflexão, apontará que isto não é 

tudo. 

A meritocracia, de acordo com BARBOSA (2003), pode ser interpretada a partir 

de duas dimensões: uma negativa e outra afirmativa. 

 

Por exemplo, quando a meritocracia surge em nossas 
discussões políticas e organizacionais, ela aparece na 
essência de sua dimensão negativa. Ou seja, como um 

conjunto de valores que rejeita toda e qualquer forma de 
privilégio hereditário e corporativo e que valoriza e avalia as 

pessoas independentemente de suas trajetórias e biografias 

sociais.(p.22) 
  

Isto ilustra a dimensão negativa, no sentido de que pleitear ou competir por 

uma posição ou direito não pode sofrer as interferências das �variáveis sociais como 

origem, posição social, econômica e poder político�. (p.22).  

 É negativo pensar o mérito sem considerar os aspectos materiais da 

sociedade, da economia e da política. 

A dimensão afirmativa defende 

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 (...). Neste momento ela 
deixa de ser consensual. A ausência de consenso, contundo, 

não decorre do fato de que as pessoas discordam a cerca do 

desempenho (talento + habilidade + esforço) como critério 

fundamental, e sim de que existem múltiplas interpretações a 

cerca de como avaliar o desempenho, do que realmente entra 
no seu cômputo, do que sejam talento e esforço, de quais são 

as origens das desigualdades naturais, da relação entre 

responsabilidade individual e/ou social e desempenho, da 
existência de igualdade, de oportunidades para todos, da 
possibilidade concreta de mensuração do desempenho 

individual, etc. (p.22) 

O bônus, em o nosso entendimento, é uma dessas formas de interpretação e 

seguramente, não confirma esta compreensão afirmativa da meritocracia. 

Contrariamente, ele não leva em conta o desempenho, as desigualdades naturais, 

a responsabilidade do docente enquanto profissional e mesmo cidadão, mas,  
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condiciona o desempenho a um único elemento: o atendimento das exigências 

necessárias para o recebimento da bonificação.  

  Neste contexto, determinar critérios para o desempenho, mensurar 

capacidades e mesmo competências ou habilidades é valorizar uma minoria de 

docentes, posto que, dentro da estrutura escolar, as condições de trabalho e 

formação nem sempre são iguais, haja vista as diversidades sociais, regionais 

pertencentes à rede estadual de ensino, ainda hoje, convivem professores que 

tem a formação do antigo �magistério� e os que já possuem formação superior, 

com o atual normal superior, bem como pedagogia.  Ao valorizar a atuação pelo 

desempenho dos docentes seguindo rigorosamente o sistema adotado para a 

bonificação, injustiças são cometidas, pois, escolas públicas são dentro de sua 

realidade e especificidade completamente diferentes umas das outras.  

Embora todas cumpram as mesmas determinações do Estado, as metas a 

serem cumpridas não levam em conta localização geográfica de cada escola, ou 

seja, em tese as escolas centrais, levam vantagens sobre as escolas periféricas, 

em virtude de todo um aparato de benefícios sociais, desde de acesso, infra-

estrutura, até o mais marcante que a nosso ver é a segurança pública.   Dentro 

das condições de cada unidade escolar, o professor vem há muito tempo 

trabalhando além do imaginado, e os professores das escolas periféricas se 

desdobrando diariamente em virtude das condições oferecidas. Dadas às 

condições para a bonificação, o trabalho diário docente, as avaliações periódicas, 

a elaboração dos planos seriais, os conteúdos ministrados em cada série, tem 

como objetivo atingir os quesitos, ítens e  a  pontuação fixada pelo governo do 

Estado de São Paulo, o que ao fim de cada ano letivo aos professores cabe o 

bônus referente às metas atingidas com o seu trabalho. 

Os quesitos para a bonificação igualaram os docentes de todo o Estado de 

São Paulo, sejam da capital, do interior, de escolas bem localizadas ou da 

periferia, todos hipoteticamente teriam as mesmas condições para alcançar a 

bonificação, a história de cada unidade escolar, de cada docente, passa a ter 

nova significação após a instituição do bônus mérito, acaba por ficar em segundo 

plano frente às exigências do bônus.  
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Como avaliar o desempenho de profissionais com realidades de trabalho tão 

díspares, e não levar em conta todo o processo dos duzentos dias letivos, os quais 

não se resumem a uma tabela ou quadro definido pelos tecnocratas do governo, 

impondo condições supostamente corretas a todos os docentes. Isto, certamente, 

caminha na mesma direção das reflexões de Althusser, em sua obra Aparelhos 

Ideológicos de Estado, que defende que a escola está a serviço do Estado e não do 

cidadão, em nosso caso os professores do ensino fundamental, e frente aos 

desafios de cada sala de aula, os docentes ao realizar as atividades educativas 

diante do estabelecido pelo governo para a bonificação, se debruçam de forma 

intensa sobre o ato de lecionar, cada docente ocupa o lugar que lhe é determinado, 

em cada série, estágio ou ciclo de aprendizagem. 

A realidade docente em virtude do Bônus Mérito nos faz concordar com 

ALTHUSSER quando fala que:  

 
 
(...) aprendem-se na escola as ´regras` do bom comportamento, 

isto é, as conveniências que devem ser observadas por todo 

agente da divisão do trabalho conforme o posto que ele esteja 
´destinado` a ocupar; as regras de moral e de consciência cívica e 

profissional, o que na realidade são regras de respeito à divisão 

social-técnica do trabalho e, em definitivo, regras da ordem 

estabelecida pela dominação de classe. (p.58).  
  

 

   Barbosa (2003), ao mencionar a desconsideração da hereditariedade e do 

corporativismo,   como  necessidade  da  dimensão   negativa   da   meritocracia,  

apresenta a principal dificuldade, que é avaliar o desempenho do indivíduo, pois, 

nesta tarefa, são levantadas questões que envolvem Filosofia Política, Filosofia do 

Direito, Justiça Social (p.22), o que concretamente prejudica a sua participação na 

bonificação. Ou seja, a dimensão negativa da meritocracia também não funciona no 

processo de bonificação. A desconsideração da hereditariedade e do corporativismo, 

especialmente, este último, não se verificará na avaliação do desempenho, posto 

que o docente já se cercou de estratégias para que a sua avaliação seja a melhor e 

garantir, com isto, a sua bonificação.  O fato é perceber no cotidiano do docente o rit- 

mo exaustivo de trabalho, frente aos desafios recorrentes de  seu mérito pessoal, de 
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seu esforço individual, e mesmo na procura de atualizar seu currículo pessoal 

através de cursos fora de seu horário normal de trabalho.  

A ação docente em sala de aula após a instituição do bônus mérito, guardadas 

as devidas proporções, sofre influência dos mecanismos que asseguram a 

bonificação, altera a história de cada professor da rede estadual paulista, no sentido 

de que em certa medida, hoje em dia no início do ano letivo discutir a bonificação faz 

parte do planejamento anual, fato novo e em nossa opinião inoportuno para o 

objetivo em questão.  

Com tal discussão ocorrida ao planejar o ano letivo passo a passo, conceitos 

anteriores ao bônus mérito relativo à relação ensino e aprendizagem perdem força, 

tais como, domínio pleno da base alfabética, domínio das quatro operações, leitura 

adequada à idade/série. Como citado anteriormente dos alunos é exigido um mínimo 

de aprendizagem.  

Onde se planeja desde o primeiro dia de aula o sucesso esperado, um sucesso 

representado através dos resultados dos discentes, cabe as duas partes 

(professores e alunos) simplesmente dia após dia desempenhar sua função, cumprir 

metas. 

 

No que diz respeito ao desempenho das pessoas, a meritocracia, de acordo 

com BARBOSA (2003), deve ser entendida 

 

(...) enquanto conjunto de talentos, aptidões e realizações � 
funciona como o mecanismo socialmente legítimo que permite às 

sociedades diferenciar, avaliar, hierarquizar, premiar e punir os 
indivíduos. Ele é o conjunto das realizações objetivas de cada 

indivíduo, entendidas como o resultado das propriedades 

idiossincráticas de cada um de nós. (p.39)  
 
 

 Avaliar o   desempenho   é dar significado exclusivo a cada pessoa e, 

conseqüentemente,   às   suas   realizações  de    trabalho, as produções individuais.  

No entanto, como comparar e  medir trabalho e o  esforço   entre   os indivíduos   

(professores  de  todas as  séries)  assim  como dos gestores escolares  (diretor,    

assistente de direção e professor coordenador pedagógico) o que gera,    

particularmente   entre    todos os docentes, inquietações, preocupações em relação  
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aos resultados do trabalho que ocorre diariamente no interior de cada sala de aula, 

onde a avaliação de desempenho no processo de bonificação na esfera educacional 

não analisa o processo, somente o produto final.  

Para de fato ocorrer à avaliação, que certamente não será a mais adequada, 

mas no mínimo certa e justa no sentido de premiar a dedicação de todos os 

docentes, será preciso situar critérios participativos individuais e coletivos, contínuos 

e não apenas impor condições do cumprimento de horários e rotinas, segundo as 

quais, o servidor deve realizar, independente de sua situação física, mental, 

emocional, as tarefas diárias a que se planejou.  

 Diferenças e especificidades docentes complexas, posto que elas não se 

limitam à condição material da escola ou de formação do professor, mas das 

condições físicas que o docente tem para desenvolvimento da sua ação. Por vezes a 

sua condição física se deve a sua prática educacional.   

Condições não só as de trabalho são também obrigações do Estado, do poder 

instituído, para que, com clareza, o professor julgue o seu desempenho, com 

critérios adequados para sua produção docente.    

Sobre desempenho, ao reformar o sistema de ensino a nova LDB 9394/96, 

assim como os dispositivos de regulamentação no que se refere à educação 

profissional,  com  o  Decreto-Lei 2208/97 e  as Diretrizes Curriculares Nacionais  

para a educação profissional, assumem como concepção orientadora, o modelo das 

competências, que aqui entendemos como desempenho.   

Embora a nossa reflexão se volte mais sobre o ensino fundamental, que é o 

lugar da nossa ação docente, o sentido desta observação reside no fato de que os 

docentes da educação profissionalizante também recebem o bônus, o que 

certamente interfere na verificação do desempenho do docente. 

 

    BARBOSA (2003) afirma ainda que 

  
 

Devido a essa concepção de desempenho, aqui esperamos 

sempre que nossas produções individuais sejam avaliadas no 

contexto em que produzimos e atuamos. Isso significa que 
queremos ser analisados dentro da lógica do �eu e minhas 
circunstâncias�, do  que fui  capaz de fazer no contexto  social em  
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que atuei. Se na sociedade norte-americana as circunstâncias são 

invocadas apenas para valorizar o desempenho individual, na 
sociedade brasileira elas são sempre lembradas para justificar a 
qualidade do que cada um foi e é capaz de produzir. A 

conseqüência disso é que as produções individuais se tornam 

incomparáveis entre si, pois o produto de cada um é visto como 

resultado de condições históricas e subjetivas particulares e 
únicas, sem paralelo com quaisquer outras, de modo que 

dificilmente o peso de cada variável no desempenho de um 

indivíduo pode ser medido e, portanto, comparado com o de outro 

nas mesmas condições. Pela mesma lógica, a competição se 

torna um mecanismo social negativo, pois as pessoas estarão 

competindo em desigualdade de condições. Por isso é que ou 

todos são avaliados positivamente, ou ninguém é avaliado. Daí o 

sentimento de injustiça que domina todos aqueles que não têm 

uma boa avaliação de seu superior e a reação geral, no caso do 

funcionalismo, à avaliação. O que fica implícito é que não se 

levaram em conta as �condições� de vida e de trabalho. A melhor 

forma de sintetizar nossa concepção do desempenho é dizer: no 

Brasil, desempenho não se avalia, se justifica. (p. 69-70) 
 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, vez por outra, veicula peça 

de propaganda que sugere excelentes condições de trabalho nas escolas públicas, o 

que não corresponde à totalidade e nem mesmo à maioria das escolas. Além disso, 

a posição das escolas dentro da cidade � centro ou bairro � gera um tratamento 

diferenciado por parte das delegacias de ensino. Todavia, no momento da avaliação, 

ela é a mesma para todos como se as condições de trabalho também o fossem. 

Para ilustrar as diferenças de tratamento às escolas, basta recordar o que se fez 

num passado recente. As escolas eram classificadas por cores, de acordo com o 

seu desempenho. Quase que invariavelmente, as escolas do bairro ficavam com as 

cores inferiores da classificação. São evidentes as implicações disto, em particular 

no que tange ao desempenho e a avaliação dos docentes que têm que atender a 

exigências de �qualidade� sem os recursos necessários para tal. 

E é mais acentuada a hierarquização das relações humanas no interior da 

escola, implica em ordenar aos docentes que trabalhem além do que já o fazem 

(projetos, atividades extracurriculares), sem que as condições de trabalho sejam 

alteradas para atender as novas exigências. O que incentiva a esta adequação é a 

bonificação a receber no ano seguinte. 

 DELUIZ (2001: p.5), em seu artigo O Modelo das Competências Profissionais no 

Mundo do Trabalho e na Educação: Implicações para o Currículo, ao afirmar que a  
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discussão sobre o enfoque das competências invade o mundo da educação no 

quadro de questionamentos feitos ao sistema educacional diante das exigências de 

competitividade, produtividade e de inovação do sistema produtivo destaca como o 

sistema educacional não está preparado para assumir de pronto condições típicas 

das empresas. 

Competências, competitividade, produtividade e inovações que, no interior do 

processo de bonificação, se distanciam dos objetivos educacionais para atender a 

exigências políticas. Tal situação se desdobra sobre ação e formação do docente, 

como procuraremos demonstrar.  

 

 

1.4 � BÔNUS MÉRITO: INSTRUMENTO IDEOLÓGICO 

 

Neste item não pretendemos construir uma história da ideologia, mas reunimos 

alguns modos de compreender tal conceito com o objetivo de entender o bônus 

mérito dentro desta moldura: a ideologia. 

 Na obra de ALTHUSSER (1985), Aparelhos Ideológicos de Estado, no item que 

trata sobre a tese de que a ideologia não tem história, neste caso a ideologia alemã, 

apresenta o negativismo de tal tese, nos seguintes termos: 
 
 

A ideologia é então para Marx um bricolage imaginário, puro 

sonho, vazio e vão, constituído pelos ´resíduos diurnos` da única 

realidade plena e positiva, a da história concreta dos indivíduos 

concretos, materiais, produzindo materialmente sua existência. É 

neste sentido que, na ideologia alemã, a ideologia não tem 

história, uma vez que sua história está fora dela, lá onde está a 

única história, a dos indivíduos concretos etc. Na ideologia alemã 

a tese de que a ideologia não tem história é portanto uma tese 

puramente negativa que significa ao mesmo tempo que; 
1 � a ideologia, não é nada mais do que puro sonho (fabricada 

não se sabe por que poder a não ser pela alienação da divisão do 

trabalho, porém esta determinação também é uma determinação 

negativa). 
2 � a ideologia não tem história, o que não quer dizer que ela não 

tenha uma história (pelo contrário, uma vez que ela  
não é mais do que o pálido reflexo vazio invertido da história real) 

mas que ela não tem uma história sua. (p.83-84) 
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Sobre ideologia CHAUÍ (1980), em sua obra O que é ideologia escreve que 

 
(...) a ideologia não é sinônimo de subjetividade oposta à 

objetividade, que não é pré-conceito nem pré-noção, mas que é 

um ´fato` social justamente porque é produzida pelas relações 

sociais, possui razões muito determinadas para surgir e de se 

conservar, não sendo um amontoado de idéias falsas que 

prejudicam a ciência, mas uma certa maneira da produção das 

idéias pela sociedade, ou melhor, por formas históricas 

determinadas das relações sociais. (p. 32) 
 

NOSELLA (1978) em sua obra As Belas Mentiras, escreve sobre ideologia, 

dizendo: 

a sociedade capitalista como constituída de dois níveis: 1 � o nível 

da infra-estrutura, que é a base econômica onde se desenvolve o 
modo de produção dessa sociedade, e 2 � o nível da 

superestrutura, que é constituído pelas formas jurídico-políticas: 

organizações e instituições sociais e ideológicas (ideologias 

religiosa, moral, jurídica, política, etc.) e que são determinadas 

pela base econômica. Fala que a reprodução das relações de 

produção implica uma reprodução da submissão da força de 

trabalho à ideologia dominante para os operários e uma produção 

da capacidade para manejar bem a ideologia dominante para os 
agentes da exploração e da repressão, para que assegurem 

também (...) a dominação da classe dominante. (p. 64) 
 

Chauí (1980), menciona Destutt de Tracy, filósofo francês, como o primeiro a 

utilizar o termo ideologia em sua obra Elements d´Idéologie, publicada em 1801. 

Enfocando, por meio da ciência, o estudo das idéias, avalia que estas são as 

conseqüências da interação entre o corpo e o meio ambiente. 

 
Juntamente com o médico Cabanis, com De Gérando e Volney, 

Destutt de Tracy pretendia elaborar uma ciência da gênese das 

idéias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a 

relação do corpo humano, enquanto organismo vivo, com o meio 

ambiente. Elabora uma teoria sobre as faculdades sensíveis, 

responsáveis pela formação de todas as nossas idéias: querer 

(vontade), julgar (razão), sentir (percepção), e recordar (memória). 

(p.22) 
 

Ainda sobre o tema da ideologia, Marilena Chauí diz que Napoleão, em 1812 

referia-se aos ideólogos afirmando que: 
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Todas as infelicidades que angustiam a nossa bela França devem 

ser conferidas à ideologia, essa tenebrosa metafísica que, 

procurando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre 
as bases a legislação dos povos, em vez de ajustar as leis ao 

conhecimento do coração humano e às lições da história. (apud 
CHAUÍ, 1981: 24) 
 
 

Para MARILENA CHAUÍ, em sua obra O que é ideologia  
 
 

a ideologia consiste precisamente na transformação das idéias da 

classe dominante em idéias dominantes para a sociedade como 

um todo, de modo que a classe que domina no plano material 
(econômico, social e político) também domina no plano espiritual 

(das idéias). (p.93-94 
 
LIBÂNÊO (1995), na obra Ideologia e cidadania, também refletindo sobre a 

ideologia, cita CHATELET. 

 
É um sistema mais ou menos coerente de imagens, idéias, 

princípios éticos, representações globais. Exprime também gestos 

coletivos, rituais, religiosos, estruturas de parentesco, técnica de 

sobrevida e desenvolvimento. Implica expressões artísticas, 

discursos místicos ou filosóficos. Refere-se a organização de 

poderes, das instituições e dos enunciados e das forças que estas 

colocam em jogo. É um sistema que tem por fim regular, no seio 

de uma coletividade, de um povo, de uma nação, de um Estado, 

relações que indivíduos entretêm com os seus, com os 

estrangeiros, com a natureza, com o imaginário, com o simbólico, 

com os deuses, com as esperanças, com a vida e com a morte. 

(p.15-16)  
  
 

Nesta obra Libâneo afirma que a ideologia sedimenta-se, consolida-se no 

momento em que ela se torna ´senso comum`, quando todos pensam da mesma 

maneira, espontaneamente, sem se dar conta dos interesses particulares ocultos. 

(p.29). 

Na obra Ideologia e Cidadania LIBÂNEO (1995) destaca o papel de uma 

determinada ideologia, onde  

 

 
a ideologia desempenha, portanto, papel fundamental na 
sociedade de classes. Em relação à própria classe, solda-lhe os 
membros, liga-os com laços de solidariedade interessada, ao dar-
lhe uma visão coesa e clara dos próprios interesses e aspirações.  
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Cria a consciência grupal em torno de objetivos, estratégias e 

ações coletiva. Numa palavra, conscientiza e integra os membros 

de uma classe. (p.31) 
 
 

Marx em sua obra O Capital, defende que a ideologia exerce a sua força não 

apenas sobre as classes dominadas, mas também sobre as classes que dominam. 

Isto porque a condição de domínio destas classes reside nas condições espirituais e 

materiais de produção disponíveis num dado momento histórico. Para que a 

dominação ocorra tal condição se faz necessária. MARX (1984) afirma que  

 
As condições da produção são ao mesmo tempo as condições da 

reprodução. Nenhuma sociedade pode produzir continuamente, 

isto é, reproduzir, sem retransformar continuamente parte de seus 

produtos em meios de produção ou em elementos da nova 

produção. Permanecendo constantes as demais circunstâncias, 

ela só pode reproduzir ou manter a riqueza na mesma escala 

substituindo os meios de produção, isto é, meios de trabalho, 

matérias primas e matérias auxiliares..(p.153) 
 
 

 
A bonificação por merecimento condiciona, domina através das normas, dos 

requisitos, da pontuação, o professo, a que ele mantenha elevados os índices de 

aprovação para uma melhor bonificação. 

BARBOSA (2003) detalha meritocracia em duas significações: 
 

 
A primeira como �critério lógico de ordenação social�,(...) o 
reconhecimento público da capacidade de cada um realizar 

determinada coisa ou posicionar-se numa determinada hierarquia 
com base nos seus talentos ou no esforço pessoal � é invocado 

como critério de ordenação dos membros de uma sociedade 

apenas em determinadas circunstâncias. O segundo enfoque é o 

ideológico, enquanto valor englobante; o critério fundamental e 

considerado moralmente certo para toda e qualquer ordenação 

social, especialmente no que diz respeito à posição sócio-
econômica das pessoas (p.31). 

 
 

Falar em ideologia significa, também, falar em dominação. Segundo Mota 

(1981) �o Estado não apenas garante a apropriação do excedente pela classe 

dominante: ele também estabelece as regras para sua divisão no interior dessa 

classe� (p.25-26). 

MAX WEBER (1982) defende 
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                             a dominação tradicional em virtude  da   crença  na santidade das 
                                           ordenações e dos poderes  senhoriais de há muito  existentes (...) 
                                           O tipo daquele que ordena  é o �senhor�, e os  que obedecem são   
                                           �súditos�,    enquanto   o   quadro   administrativo  é  formado  por           
                                           �servidores� (p.131) 

 

 

Barbosa (2003) assegura que o primeiro passo da meritocracia é o de dar 

igualdade de condições para a competição, e o segundo é situar processos de 

avaliação que admitam a identificação precisa de hierarquias de desempenho (p.31), 

tal como já apontamos anteriormente   

O enfoque inicial da ideologia meritocrática estabelece princípios de 

democracia, de igualdade entre todos, No entanto a ideologia presente no cotidiano 

do homem, conforme versa a obra organizada por Octavio Ianni, coordenada por 

Florestan Fernandes, Marx, Sociologia (1982), �o Estado político acabado ou 

perfeito, por sua essência, é a vida genérica do Homem por oposição à sua vida 

material� (p.87). 

Portanto segundo IANNI, 

 

 

Todas as premissas dessa vida egoísta permanecem em pé à 

margem da esfera do Estado, na sociedade civil, mas como 
qualidade desta.  Ali onde o Estado alcançou o seu verdadeiro 

desenvolvimento, o homem leva uma dupla vida, não só no plano 

do pensamento, da consciência... (p.187).  
 
 
 
 Estruturalmente organizada, e hierarquicamente imaginada para manter os 

compartimentos em um contínuo e intenso funcionamento, a escola estabelece 

situações de produção em tempo e prazo determinados, e a docência seduzida pela 

bonificação meritória, cumpre suas funções exatamente como o previsto pelo 

sistema dominante, sem questionar ou sequer repensar o processo educacional de 

ensino como principal articulador da aprendizagem, como já apontamos 

anteriormente quando falávamos sobre as relações entre a meritocracia e a 

concepção de mérito presente no processo de bonificação. 
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A inserção da ideologia do mérito na ação docente imputou-lhes única e 

exclusiva responsabilidade pelos resultados em sala de aula. 

 

Em tese, a ideologia meritocrática beneficiaria a todos as pessoas, autorizando 

uma competição justa, ao estabelecer um critério de concorrência adequado no qual 

todos, com as mesmas chances e condições, desempenhariam sua atividade. 

 

DEMO (2001), refletindo sobre as relações sociais diz que, toda convivência é 

também disputa. 

 

A arena política é inevitavelmente polarizada, como a relação 

social. Se houvesse igualdade total, não haveria relação, pois o 

idêntico não se relaciona. É a mesma coisa. O dinamismo social é 

precisamente esta polarização, que encontra nas estratificações 

sociais sua condensação usual. Muitas vezes só vemos poder do 

ponto de vista do poderoso. Desse ponto de vista � que é 

somente metade da coisa -, poder é um fenômeno conservador. 

Se pudesse, paralisaria a história, para ficar com os privilégios 

eternamente. Entretanto, a excludência do poder faz parte do 

mesmo fenômeno. Os excluídos estão dentro do mesmo 

fenômeno, na unidade de contrários. Não é algo contíguo, como 

dois lados estanques, um próximo do outro. Ao contrário, há entre 

eles uma relação polarizada, como dois lados da mesma moeda. 

Tanto se afastam, quanto se necessitam. Toda convivência 

também é disputa. (p.16) 
 

 

A escola, como um espaço de relações humanas da sociedade não escapa 

desta convivência tensa, tal como sugere Demo. 

 E sem dúvida nenhuma o bônus mérito é um fator que intensifica esta 

convivência, não só por motivos educacionais, mas, sobretudo, por conta dos 

valores que poder-se-ão receber se o desempenho for bom. Isto esconde as 

desigualdades educacionais tanto do ponto de vista da aprendizagem como das 

condições humanas e materiais do ensino. 

 

A convivência, lugar de possíveis conflitos, se transforma em lugar da 

dominação silenciosa.  
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O professor ao cumprir os quesitos meritórios, se adequa a uma nova forma de 

pensar educação (avaliar, produzir provas que permitam um maior e melhor 

desempenho dos alunos, valorizar indícios de produções nos diversos componentes 

curriculares, etc.). 

  Enquanto trabalhador visa também lucro por meio de produção, não a 

produção própria do seu fazer �o ensino�, mas a produção do/e para o Estado, 

resumindo-se a resultados que atendam as expectativas governamentais. 

    O que era convivência entre os docentes, se transforma em competição que 

tem desdobramentos pessoais, pois, tendo que superar etapas continuamente, 

pensar em si mesmo, colabora para uma relação competitiva entre os docentes que 

instaura relações de desigualdades. Conforme BARBOSA (2003) 

 

(...) a meritocracia se baseia na seleção e premiação dos 

melhores por meio da avaliação dos desempenhos individuais, ela 

termina por gerar desigualdades funcionais que historicamente 
estão se tornando sociais. Ou seja, ocorre uma transformação da 

lógica meritocrática, que de uma forma de combater privilégios e 

injustiças se converte numa ideologia que oferece honra, status e 

prestígio excessivos a determinados indivíduos em virtude de 

seus méritos e reserva punição severa para outros em 

conseqüência de seus fracassos. (p.35) 

 

 
Se a ideologia é uma �representação� da relação imaginária das pessoas com 

suas condições reais de existência, tal como defende ALTHUSSER (1985). 

 

 
Diz-se comumente que a ideologia religiosa, a ideologia moral, a 
ideologia jurídica, a ideologia política, etc. são ´concepções de 

mundo`. Contrapomos, a menos que se viva uma dessas 
ideologias como verdade (se, por exemplo, se ´crê`em Deus, no 

Dever, na justiça etc) que esta ideologia de que falamos a partir 

de um ponto de vista crítico, de um exame semelhante ao do 

etnólogo dos mitos de uma ´sociedade primitiva`, que essas 

´concepções de mundo` são em grande parte imaginárias, ou 

seja, não correspondem à realidade (p.85-86)  
 
 
 

Ou seja, a bonificação por merecimento, o processo de bonificação cumpre 

bem este papel imaginário e de dominação. 
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As afirmações de Frigotto nos permitem compreender os fatores de produção 

docente na relação salário x produção, como a ideologia meritória direciona o 

trabalho de cada professor e também a mudança de comportamento instaurada na 

prática docente, pois, desdobraram-se, estendem seu horário de trabalho para além 

das seis horas diárias, fazem cursos, participam de palestras, etc, para ao retornar a 

escola, fazer em um campo delimitado, em um determinado tempo e espaço as 

atividades diárias; confirma o confinamento a que estão sujeitos os professores, uma 

relação de (sub) existência e condição de vida, dia após dia, sistematicamente 

cumprindo regras.   

O temor da punição, tal como apontou Barbosa (2003) sobre a meritocracia, 

marcado por não premiar adequadamente o esforço individual de cada professor, 

exclui os profissionais comprometidos em seus trabalhos durante todo o ano letivo. 

Esta característica de exclusão está presente no processo de bonificação, e 

certamente colabora para compreender a modificação na prática docente após a 

instituição do bônus mérito, hoje mais voltado a produzir resultados exigidos pelo 

Estado e pelos órgãos internacionais fomentadores de nossa educação. 

O desempenho enquanto característica individual passou a ser a 

�característica� coletiva: todos devem fazer atividades e mesmo tarefas que não 

comprometam a boa avaliação governamental no que se refere a dados de 

aprovação e reprovação.  

A sala de aula passou a ser impessoal, o professor um agente retransmissor de 

conteúdos, de informações, burocrático e sem consciência de estar afinado com o 

sistema de globalização educacional vigente. 

A premiação em nosso entendimento deveria ser única para todos, pois é 

inegável o trabalho realizado por todos os professores da rede pública do Estado de 

São Paulo, mas em virtude das diferenças entre as escolas, vários docentes não são 

premiados como mereceriam ser, tornando o prêmio recebido uma punição para nos 

próximos anos reverem conceitos, referências e venham a cumprir as metas do 

bônus. 

O Estado, no intuito de valorizar o magistério paulista, cometeu sem dúvida 

alguma, um erro a partir da década de 2000, mais precisamente a partir de 

dezembro de 2001, com a implantação do Bônus Mérito. 
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O que deveria ser inicialmente estímulo e valorização ao professorado, no 

decorrer destes últimos quatro anos, transformou-se em ansiedade e preocupação 

com a premiação a ser recebida. E mais, a sociedade desinformada ou mal 

informada pelos meios de comunicação, aponta as mazelas do atual momento 

educacional como �responsabilidade dos professores�, questiona as aprovações dos 

alunos e interpretam como �promoção automática�. 

 Neste sentido a Equipe Técnica de Estudos do Rendimento Escolar nos 

permite perceber como o �esquema� da promoção automática foi se sedimentando e 

intensificado com o processo de bonificação, quando afirma que  os professores 

transferem para os ciclos seguintes a tarefa de alfabetizar o discente. 

 
 

A oportunidade que se dá ao estudante não deve ser explicada 

como libertação do trabalho docente pelo professor de primeiro e 
terceiros anos. É importante observar e do mesmo modo dolente 

que há professores que se recusam a alfabetizar os estudantes 

em um ano aduzindo que o programa fala que o aluno pode 
aprender a ler e escrever mesmo no segundo ano. (SEE � SP, 
Estudos sobre a avaliação do rendimento escolar. Vol 2. p.8). 

 
 
 

Praticamente todos os alunos entre sete e quatorze � ensino fundamental - são 

promovidos, exceto alguns poucos casos extremos de baixa freqüência. Esta 

situação percebida socialmente não mostra o interior das salas de aula, muito menos 

as orientações legais a serem cumpridas literalmente por todas as unidades 

escolares, bem como o roteiro educacional para os professores realizarem sem 

questionar. 

A bonificação por merecimento modifica as relações entre docência e 

discência, altera significativamente a função do professor, no sentido de que o faz 

atender, inconteste, as determinações hierárquicas, seja do governo do Estado, seja 

as da escola. Há educação sim, contudo com objetivos claros tanto para a ação de 

ensinar e muito mais para ensinar nos parâmetros direcionadores da premiação. 

Uma direção �segura� do ponto de vista dos gestores escolares, uma rota certa 

para o �sucesso� do aluno, tendo este o direito a educação pública, segundo o atual 

governo �educação de qualidade�. 
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O professor não perdeu o poder de encaminhamento ou decisório em relação 

às posições a tomar, tanto para prosseguimento dos estudos dos alunos, quanto da 

retenção dos alunos em mesma série.  

 Ocorre que o docente se torna mais flexível e tolerante a determinados 

direcionamentos, que caso ocorressem antes da instituição do bônus de forma 

alguma seriam aceitos em discussões do colegiado, do conselho de classe e série e 

mesmo o próprio professor não encaminharia aos  demais  colegas,   alunos com 

extrema dificuldade de aprendizagem; selecionaria com critérios pessoais e 

pedagógicos os possíveis casos para discutir junto aos demais colegas. 

A educação, no governo do Estado de São Paulo, ao adotar a bonificação por 

merecimento, passou a receber um tratamento imediatista, com a determinação e a 

objetividade da busca da qualidade total do ensino, estabelecendo a redução 

drástica dos maus resultados das avaliações externas, por exemplo, o Saresp, Saeb, 

entre outros, como se por decreto as diversas dificuldades do cotidiano escolar 

fossem ser resolvidas.  

A ideologia contida no bônus mérito descaracteriza completamente a formação 

histórica dos docentes, bem como a aplicabilidade de seus conhecimentos, de suas 

práticas renovadas ou tradicionais.  

Consideramos renovadas as práticas contemporâneas, onde, os docentes 

utilizam as mais diversas tecnologias em sua prática diária � informática, internet, 

videos, dvds, retroprojetores, teleconferência etc, bem como a utilização diferenciada 

dos espaços da sala de aula, não mais alunos um atrás do outro, mas em duplas, 

em grupos, em circulo.     

E chamamos de práticas tradicionais as que utilizam giz, apagador, 

mimeógrafos, etc, ainda presentes nos espaços escolares, seja por resistências às 

mudanças, seja por precariedade material da escola. 

BARBOSA (2003), nos faz compreender a abrangência ideológica do bônus junto 

às pessoas, quando cita FAYOL 

 

Com Fayol (1931) são identificadas as funções básicas de toda a 

empresa, e o processo administrativo é dividido em seus 

elementos constitutivos � prever, organizar, comandar, coordenar 
e controlar. Fayol relaciona os 14 princípios universais aplicáveis  



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 59 

 

a todas as situações com que o administrador se defronta e que 

devem ser seguidos para que se obtenha a máxima eficiência 

(p.112) 

 

 
A autora ainda comenta que com esses princípios buscava-se desenvolver 

condições administrativas padronizadas, conducentes a uma integração entre às 

pessoas e as tarefas. 

 

Ao instituir o bônus mérito, o governo do Estado de São Paulo se encarregou 

de maquiá-lo, apresentando-o como valorização aos docentes, porém, seguindo 

rigorosamente os princípios de Fayol. 

 

A política liberal, ao destinar ao professor os rumos a serem seguidos, o 

conduz a reconhecer em seu ambiente de trabalho a incapacidade de criar, de 

reconstruir práticas de ensino em sala de aula, muito menos se capacitar para se 

ajustar aos jovens deste novo milênio. Tem obrigações a cumprir, e devem seguir as 

rotinas para aproveitar a totalidade do tempo diário e semanal das aulas direcionado 

às metas da bonificação. 

 

O professor, em meio à política governamental para a educação, é nivelado a 

qualquer trabalhador braçal, à semelhança do que escreve BARBOSA (2003) ainda 

citando FAYOL: 

Vale observar que eram múltiplos os sujeitos dessa teoria, se 

comparados ao trabalhador do fordismo e do taylorismo. Do 
burocrata dos níveis mais baixos esperava-se o mesmo que do 
operário de Taylor: que obedecesse, ou melhor, que cumprisse e 

fizesse cumprir a regra, a norma. Do primeiro esperava-se uma 
atividade intelectual; do segundo, uma atividade física; e de 

ambos, uma ação mecânica e repetitiva sobre a realidade, um 
cérebro e um braço despidos de subjetividade. (p.113) 

 

O processo de bonificação, que tem como resultado uma premiação, uma 

quantia significativa de dinheiro, atinge os docentes no ponto mais fraco e suscetível 

frente ao mundo capitalista e a política liberal de nosso país, ou seja, geração de 

recursos através do trabalho o que garante a sobrevivência. 
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O capital determina de maneira incisiva quais os aspectos pedagógicos a 

serem mais ou menos trabalhados.  

O docente ao seguir tais orientações, coloca-se em uma posição de 

observador, atento sim as exigências, mas menos participativo em sua prática de 

ensino. 

Dentro dos aspectos da impessoalidade e da formalidade vejamos como é 

significativa a afirmação:  

 

Valorizava-se a inovação como aprimoramento, e não pela 

incorporação do novo e do diferente. O mundo organizacional era 

construído em oposição ao mundo da subjetividade, da emoção e 

da diversidade; era o mundo da padronização, e não da auto-
expressão. O indivíduo, nessa ordem formal abstrata, era uma 

peça. (BARBOSA, 2003: p.113) 

 
  

È a despersonalização do docente, sem identidade própria, sem autonomia, 

torna-se impessoal dedica-se de maneira exemplar as rotinas diárias. 

Em uma sociedade injusta e desigual onde a distribuição de renda se 

encontra entre os mais indecentes do mundo,  propor bonificação por merecimento é 

no mínimo absurda. 

Muitos dos itens para o recebimento do bônus estão carregados da  política 

neoliberal vivida nestes últimos oito anos em nosso país, um sistema permissivo em 

maquiavélico, sendo o docente o único culpado por capitalizar ou não o dinheiro, o 

salário.  

 

Segundo Demo (2001) 

 

 

                                        (...) O capitalismo liberal esconde uma farsa: é livre apenas para  
                                        quem detém a posse dos meios de produção. A liberdade  com- 
                                        prada é oposto de um direito humano fundamental, incondicional 
                                        (p.22) 

 
 
 
Barbosa (2003) corrobora 

AO DIZER que no 
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                                        entendimento político e social, a fala  neoliberal norteou um  debate    
                                        moral no seio da sociedade ocidental. Colocou em risco os valores   
                                        ligados não  só  ao  Estado do bem-estar,  mas   ainda  ao  tipo  de                                         
                                        homem que, na sua  compreensão, ele  inventou:  reativo,  acomo-                        
                                        dado, esperando a atuação do Estado  e  da sociedade  a  solução 
                                        de suas dificuldade (p.26). 
 
 

E ainda defende que 
 
 

                                        (...)  o   individualismo   é   movido  às  últimas  conseqüências    no  
                                        liberalismo.      A  opinião  é   que    progresso   é    conduzido   pelo  
                                        interesse particular, e a  igualdade de chances admite a cada um e- 
                                        xercer  seus talentos. (Barbosa  2001 Pág. 43) 
 

A autonomia em decidir, a liberdade em opor-se ou posicionar-se contra ou a 

favor condicionadas ao fator financeiro do bônus. Em tempos de liberalismo a escola 

ao receber investimentos externos deixa clara sua importância para o 

desenvolvimento do país, mas internamente, infelizmente, lecionar sob as pressões 

do Estado, dos gestores causa aos docentes um certo transtorno pessoal e 

profissional.A liberdade da prática docente é questionável, uma vez que o seu fazer 

se dará nos limites de sua sala de aula, bem como do cumprimento das exigências 

da bonificação por merecimento, limites pontuais e precisos na condução dos 

resultados que se devem atingir ao fim do ano letivo. 

 

O bônus instaura uma competição entre os docentes que não diz respeito às 

divergências da prática educacional, mas sim ao desejo de receber o máximo de 

bonificação, este máximo insignificante perante o trabalho dos professores. 

 

A condição de trabalho oferecida ao professorado, não acompanha a 

velocidade das evoluções tecnológicas. Talvez o governo encontre na bonificação 

um paliativo das necessidades do professor. 

A tecnologia avança rapidamente, em outras organizações; máquinas tomam o 

lugar do trabalhador, causando o desemprego, não como taxam os neoliberais 

sugerindo incompetência do trabalhador.  

A escola por mais desprestigiada que seja, não corre o risco de máquinas 

tomem o lugar do docente. Pensamos com isso o bônus simbolicamente a ocupar o  
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lugar das máquinas, não para desempregar os professores, mas para desestabilizar 

a função docente. 

Os processos de produção do capitalismo foram aos poucos desgastando o 

professor, historicamente respeitado, mas nem sempre valorizado financeiramente. 

As exigências de dados que expliquem os investimentos na educação, 

desfiguraram a classe do magistério a partir de dezembro de 2001, e a educação, 

prostrada ao capital internacional, estimula o discurso reducionista que versa sobre a 

melhoria da qualidade de ensino.  

Repetiu-se, como se tornou comum em países subdesenvolvidos, a aliança a 

órgãos internacionais.  

 

Agindo desta forma opressora, a ideologia do merecimento por produção é bem 

vista pelos tecnocratas da educação paulista, como faz o Secretário de Educação do 

Estado de São Paulo Gabriel Chalita, na interpretação do Jornal �A Tribuna�: 

 

 

Valorizar o professor. Capacitá-lo para o exercício pleno de suas 

atividades como educador. Proporcionar-lhe os instrumentos 
necessários à sua função primordial: lapidar diamantes. Hoje, 

esses são os objetivos principais da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo. Em outras palavras: entendemos o 
professor como a figura mais importante do processo educativo, 
em todas as suas esferas. Cabe ao mestre a incumbência de 

ensinar, orientar, estimular e incentivar crianças e jovens a 

descobrir suas potencialidades. É uma tarefa nobre e gratificante, 
mas que exige um esforço e um empenho ininterruptos. 

(Publicado no jornal A Tribuna em 14 de agosto de 2002, 
www.educacao.sp.gov.br)  
 
 

Fica escondido todo o �jogo� imposto pelo processo de bonificação e a 

conseqüente interferência na ação docente, em prejuízo da qualidade desta ação. 

Se todos são iguais perante a lei, perante a bonificação por merecimento os 

professores são diferentes uns dos outros, embora realizem o mesmo trabalho de 

formas diferentes. 

Bem como no decorrer dos anos pouca mudança acontece nas escolas para o 

favorecimento do trabalho docente, geralmente o embelezamento e manutenção são  

http://www.educacao.sp.gov.br
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as principais e únicas novidades, que chamamos de condições básicas de 

funcionamento do prédio escolar. 

 

BARBOSA (2003) afirma que 

 

O primeiro passo prático das meritocracias, portanto, é garantir 

igualdade de condições para a competição(...) (p.34), mas as 

condições de competição inexistem, no caso do processo de 
bonificação.  

 

A trama político-educacional tem no bônus mérito um álibi. Caso surja alguma 

indagação dos setores contrários a bonificação, apontam os dados de �sucesso� da 

educação paulista, uma escola mais democrática no tocante ao aumento do número 

de matrículas, mas em relação à qualidade desta escola, os dados não expressam a 

verdade.  

 

Lembramos aqui a indignação dos professores quanto ao bônus mérito, já que 

é uma incorporação, não faz parte direta do salário, mas sim de um momento 

político. Os professores são unânimes em questionar o governo - nos referimos ao 

atual, mas a reivindicação por um salário digno é histórica - sobre um salário 

decente, onde, o bônus não teria tanta importância e relevância para o professorado.  

 

De acordo com os itens estabelecidos e indiretamente aceitos pelos 

professores, já que não opinaram na construção dos quesitos, o mérito de cada um 

desenvolve-se agregado às normas e para as normas, e não simplesmente para a 

evolução acadêmica, funcional.  

E o mérito de ser esforçado, dedicado ocorre em grande parte das unidades 

escolares em condições inadequadas (falta de material pedagógico, falta de apoio 

da comunidade, pais, responsáveis), onde, o professor desdobra-se arduamente na 

realização de atividades e tarefas em sala de aula, muitas vezes, embora cercado de 

alunos, um trabalhador solitário. 

 

Barbosa (2003) afirma que �o primeiro passo prático das meritocracias, 

portanto, é garantir igualdade de condições para a competição(...) (p.34), mas as  
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condições de competição inexistem, no caso do processo de bonificação. Em nossa 

opinião as condições existentes são as que mantém em funcionamento a escola, 

condições básicas de infra-estrutura, não as que a mídia veicula no sentido de que 

não há falta de materiais quaisquer que sejam, didáticos, administrativos, de 

informática, etc. 

O desempenho docente avaliado pelo processo de bonificação, sem sombra 

de dúvida, gerou uma queda de qualidade de ensino, e a liberdade de cátedra do 

professor em sala de aula; sua autonomia é simplesmente desconsiderada, pois, 

determinar posicionamentos, mesmo nas entrelinhas, prejudica o docente minucioso, 

comprometido que se vê na obrigação de fazer valer as condições do governo para 

o recebimento do bônus.  

Enquanto o Estado permanecer investindo sistematicamente na premiação 

aos professores, o seu poder estará presente diretamente nos resultados referentes 

à promoção, seguindo as idéias de Barbosa, que cita como exemplo os Estados 

Unidos, uma sociedade permeada pela ideologia meritocrática, tal como 

mencionamos anteriormente. Essa sociedade se constitui e reconstitui sem muita 

dificuldade, pois historicamente é valorizado o desempenho e a iniciativa pessoal. 

 
Essa visão norte-americana do indivíduo e do valor do trabalho 
ancora-se na concepção de igualdade � igualdade de 
oportunidades � que atribui ao indivíduo total responsabilidade 

pelo seu próprio destino. O conceito norte-americano de 
igualdade possui um conteúdo estritamente social, civil. É uma 

igualdade de direitos, dada pela lei e a esta circunscrita. 
Refere-se, fundamentalmente, ao exercício da cidadania, à 

oportunidade de todos de misturarem em pé de igualdade em 

todas as esferas da vida social. (p.37) 
 

Em uma comparação com o Brasil, Barbosa (2003) acredita ser difícil 

estabelecer a situação histórica do nosso país quando falamos de meritocracia, uma 

vez que a sociedade brasileira sequer conhece adequadamente os princípios da 

ideologia meritocrática, conseqüentemente desconhece os critérios de avaliação de 

desempenho, de mérito.  Ao nos aprofundarmos nos pontos básicos da meritocracia, 

é possível entender as relações sociais no interior da escola pública e surge, de 

forma clara e evidente, a situação à qual o professor está submetido. Esta pode ser   
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considerada  uma  medida  do capitalismo2 no interior da escola e na formação 

profissional de cada docente. Em outros tempos éramos obrigados a:  

 
 

vigiar as máquinas, renovar os fios partidos. Essas não são 

atividades que exijam algum esforço do pensamento da parte 

do operário. Por outro lado, essas atividades podem impedir 

que o operário ocupe seu espírito com outra coisa. Já vimos, 

igualmente, que este tipo de trabalho apenas dá lugar à 

atividade física, ao exercício dos músculos (...) (MARX: ENGELS, 
1992: p.24)  

         
 
        Ainda  segundo Demo (2001, p.22) o capitalismo liberal esconde uma farsa é 

livre apenas para quem detém o passe dos meios de produção.  A liberdade 

comprada é o oposto de um direito humano fundamental para o homem. 

         Em alguma medida, a prática docente com surgimento do bônus teve seu 

campo de atuação pedagógico, a sua prática em sala de aula limitada, não ao 

espaço físico, mas ao espaço legal, as regras do bônus, com uma significação maior 

do que o processo da aprendizagem. 

Buscaremos posteriormente investigar e explicitar as interferências da não 

reflexão docente, do não questionar o próprio trabalho, para mostrarmos que a 

bonificação por merecimento desvia a atenção sobre a educação; apenas faz o 

professorado atender os desejos do governo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Barbosa (2003), corrobora dizendo que no �entendimento político e social, a fala neoliberal norteou um debate moral no seio da sociedade 

ocidental. Colocou em risco os valores ligados não só ao Estado do bem-estar, mas ainda ao tipo de homem que, na sua compreensão, ele inventou: 

reativo, acomodado, esperando da atuação do Estado e da sociedade a solução de suas dificuldades...� (p.26). E sobre o liberalismo, 

defende ainda que �o individualismo é movido às últimas conseqüências no liberalismo. A opinião é que o progresso é conduzido pelo interesse 

particular, e a igualdade de chances admite a cada um exercer seus talentos.� (2003:p.42). 
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CAPÍTULO 2 

A POLÍTICA DO BÔNUS MÉRITO 

 

Os dados que apresentaremos têm por objetivo demonstrar as implicações 

diretas da bonificação por merecimento sobre a docência, e conseqüentemente as 

implicações sobre o ensino. Os dados da análise referem-se aos anos de 1997 e 

2000. 

2.1 � APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL ANTES DO BÔNUS - PERÍODO DE 1997 A 

2000 

Este quadriênio é marcado por reformas educacionais complexas para o 

professorado, onde, mais uma vez o docente deve adaptar-se de forma rápida as 

modificações educacionais, sendo, o ciclo básico
3, as classes aceleração

4 e a 

progressão continuada
5 em nossa opinião as principais mudanças na educação do 

Estado de São Paulo. Os investimentos feitos em cada uma das reformas 

educacionais forneceram aos professores materiais para um trabalho em sala de 

aula mais prazeroso tanto para docentes quanto para discentes. Embora as 

condições materiais, em parte, atendessem as expectativas dos docentes, as 

reformas não conseguiram mudar a maneira de perceber cada aluno como um 

aprendiz diferente, com seu próprio tempo de compreensão dos conteúdos 

curriculares formais. Para o professor, no meio destas mudanças torna-se 

complicado posicionar-se criticamente. Durante o período destas reformas o 

professor vai se acostumando as condições oferecidas pelo sistema de ensino.  O 

que temos visto na educação paulista é a interrupção abrupta de uma prática e a 

imediata implantação de outra. Com isto, o professor reinicia a sua prática e sua 

forma de ver o �novo�, o que leva tempo e esse tempo de nova acomodação 

influencia nas praticas de ensino e na aprendizagem do aluno. Todavia, tais  

 

                                                 
3Ciclo básico instituído através da Resolução SE Nº 13, de 17 de Janeiro de 1984. 
4Classe de aceleração instituída pela resolução SE Nº 77, de 3 de julho de 1996. 
5 Progressão continuada instituída pela Deliberação CEE n

o 9/97, fundamento legal Art.32 LDBEN 
9394/96. 
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condições não foram suficientes para que o governo diminuísse o número de alunos 

retidos, evadidos. Implantou-se em 1º de maio de 1988 o FUNDEF
6 � Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que disponibilizou a partir 

de então R$ 16 bilhões destinados à educação. O quadro 5 abaixo, mostra em 

termos de aprovação e reprovação, a situação nestes quatro anos. Os índices de 

aprovação e reprovação podem indicar várias situações, inclusive que o docente não 

temia reter os discentes que não atingiam os objetivos mínimos de cada bimestre e 

conseqüentemente do ano. É clara a mudança ocorrida entre os anos de 1995 e 

2000, já, ao aceitar as interferências internacionais, o Estado ao reconfigurar, 

remodelar a educação de São Paulo atende aos anseios dos investidores externos, 

assegura-se assim, os repasses financeiros para a reforma educacional. 

O quadro 5 aponta para a 2ª série e para a 5ª série ( hoje segundo estágio/ano 

do ciclo 1 e primeiro estágio/ano do ciclo 2) como os pontos de maior reprovação 

entre os anos de 1995 e 1998, ou seja, a repercussão esperada diante dos aportes 

financeiros em nosso sistema educacional, de fato ocorreu a partir do ano de   1998. 

Com as modificações realizadas, a implantação dos ciclos, o fim da seriação, 

as taxas de reprovação foram reduzidas de forma drástica, bem como a evasão 

escolar do Estado de São Paulo. Ao modificar a estrutura da educação fundamental, 

ao atender os interesses das grandes potencias econômicas, o  Estado  acaba  por 

conduzir os docentes a um único caminho, ou seja, simplesmente realizar as etapas 

determinadas pela reforma educacional. E nem sempre os caminhos impostos aos 

docentes são aceitos de forma passiva, pois, mesmo sem ter direito a uma 

participação efetiva nas transformações educacionais cada professor se posiciona 

de maneira diferente, uns a favor das modificações, outros contra, o que é percebido 

ao fim de cada bimestre durante as tomada de decisão da continuidade ou não dos 

alunos de acordo com o conteúdo oferecido.   
                                                 
6 Fundo formado no âmbito de cada Estado por 15% das seguintes fontes: FPM � Fundo de 
participação dos municípios; FPE � Fundo de participação dos Estados; ICMS � Imposto sobre 
circulação de mercadorias; IPLEXP - Imposto sobre produtos industrializados, proporcional as 
exportações; Lei Complementar 87/96, Lei Kandir � desoneração de exportações, e uma 

complementação da união. 
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QUADRO 5 

QUADRO COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE APROVAÇÃO ENTRE 1995 E 2000 NO ENSINO FUNDAMENTAL 

SERIES  ANOS- 

- 1995 � 1996 1996 � 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 -2000 

  
Aprov 

Reprov Aprov Reprov Aprov  Reprov Aprov   Reprov Aprov   Reprov 

1ª 756569 21228 715765 12785 650631 14703 703765 17866 713115 18.649 

2ª 765884 207250
7
 794934 170100 820651 77380 707996 21779 700689 21.112 

3ª 697388 103045 783231 81334 827742 39433 802183 24960 692499 15297 

4ª 688411 52419 729710 30171 802163 12581 820124 15886 761133 42.794 

5ª 681643 147689 721074 110949 787018 51170 803391 29972 801039 36.500 

6ª 637609 113327 669534 89224 743481 46757 756090 33936 761219 35.249 

7ª 569753 61256 614758 46911 666104 26662 696399 22023 696746 30601 

8ª 511225 31831 551740 27121 617245 18429 639918 18010 654981 28353 

Fonte MEC/INEP � Quadro construído pelo autor. 

 

Os anos estão no quadro acima de dois em dois anos, porque os alunos de um 

ano são os que formarão as salas do ano seguinte, ou seja, crianças da 1ª série de 

1995 formarão a 2ª série de 1996 no caso dos alunos promovidos e novamente a 1ª 

série no caso dos alunos retidos. 

Entre os anos de 1995 para 1996 o total de alunos reprovados era cerca de 

27% do total de alunos aprovados, ou seja, de cada 10 alunos 3 eram retidos na 

segunda série. Entre os anos de 1996 para 1997 o total de alunos reprovados era 

cerca de 22% do total de alunos aprovados, ou seja, de cada 10 alunos 2 eram 

retidos na 2ª série. 
 

                                                 
7
 
Destacamos em azul a 2ª série entre 1995 para 1996 e 1996 para 1997, bem como a 5º do mesmo período em virtude da alta taxa de retenção, época do 

ciclo básico, já com a progressão continuada. No inicio a taxa cai drasticamente �1997 para 1998. 
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No entanto no período entre os anos 1997 para 1998 o índice de reprovação 

cai para 9,5% nas 2ª séries. O que justifica este número é que se trata do ano 

posterior à progressão continuada e também em virtude das classes de aceleração, 

que �desafogaram� as segundas séries. 

Já de 1998 para 1999 as 2ª séries não era mais o problema. Agora a 

dificuldade era a 3ª série, pois com a progressão continuada o processo deve ser 

valorizado, e os alunos da 2ª série, mesmo com dificuldades na aprendizagem 

começaram a prosseguir estudos nas séries posteriores.  

A progressão continuada desde a sua implantação, ao valorizar a alfabetização 

de todos os alunos, valoriza o tempo de aprendizagem individual, pois todos nós, 

dentro de nossas especificidades, temos processos diferentes de aprender. É um 

processo de evolução dos alunos frente aos conteúdos mínimos a se atingir. 

 Com isso os alunos poderiam interpretar os diversos tipos de texto 

(matemáticos, geográficos, históricos, etc). A alfabetização é um processo continuo, 

mas muitos professores em virtude de cumprir o currículo não têm tempo adequado 

para alfabetizar ou dar continuidade à alfabetização em determinadas séries. Assim 

a alfabetização fica restrita a um único momento, que no caso do ensino público, 

corresponderia somente na �1ª série�, hoje ciclo 1, crianças de 6 anos. 

Como dissemos acima, o índice de reprovação escolar pode significar algumas 

coisas, entre elas que o docente tinha como prioridade o aprendizado do aluno e não 

a sua aprovação. 

A tabela acima mostra que mesmo em tempos de progressão continuada a 

retenção continuou em torno de 5,5% por ano. 

Observa-se também nas 5ª séries o valor da opinião do professor nos 

encaminhamentos. De 1995 para 1996 o percentual de reprovados em relação aos 

aprovados era cerca de 21,5%, entre 1996 para 1997 15,4% de reprovados, entre 

1998 para 1999 cai para 4% de reprovados e entre 1999 para 2000 subiu para 4,5%, 

numa tendência de estabilidade nas reprovações. Lembramos, entretanto, que a 

legislação vigente previa retenção somente nas séries terminais � 4ª e 8ª séries � o 

que, em nossa opinião, só transferiu de lugar os pontos onde o índice de reprovação 

era elevado: da 2ª e 5ª séries para a 4ª e 8ª séries.  
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Muitos alunos eram retidos mesmo antes de terminar o ano. Deste modo estes 

alunos abandonavam a escola, voltando no ano seguinte na mesma série, o que 

trouxe ao Estado um outro problema: o número de alunos em defasagem 

idade/série.  

Este problema na visão tecnocrática seria resolvido através das classes de 

aceleração, uma sala multi-seriada, onde o número de alunos era no máximo 25 por 

sala.  Em tais salas os alunos seriam agrupados por nível de dificuldade, além do 

que o material (livros, encartes específicos para cada disciplina) era renovado a 

cada bimestre, e o professor fazia inúmeras capacitações para a aplicação em sala 

de aula, ou seja, para lidar com este discente com dificuldade de aprendizagem. 

Entre 1997 e 2000 em reuniões pertinentes à docência, como os conselhos de 

classe e série, ao realizar análises dos trabalhos dos alunos, fossem bimestrais ou 

de final de ano, a característica mais marcante dessas reuniões era o 

encaminhamento dos alunos no que se refere a progressos consideráveis na série 

cursada e as possibilidades reais de continuidade deste processo de crescimento 

educacional na série seguinte, ou dentro do ciclo de aprendizagem.  

O professor tinha, por parte dos demais colegas, apoio para reprovar o aluno 

que não atingisse o mínimo dos conteúdos trabalhados durante o ano. 

No caso do ciclo básico eram duas fases: ciclo básico inicial e ciclo básico em 

continuidade. Dois anos para a alfabetização de todos os alunos. Quando algum 

aluno não atingia um mínimo necessário � estar alfabetizado - ele poderia fazer mais 

um ano na tentativa de se alfabetizar.  

No entanto, várias crianças foram automaticamente aprovadas sem 

conseguirem se alfabetizar. Isto acabou por fazer do ciclo básico (a antiga 2ª série), 

o maior problema de então, a reprovação de um significativo número de alunos.  

Foram muitas as reprovações neste período, em virtude dessas reprovações 

surgiram as classes de aceleração para atender os alunos reprovados e com 

idade/série defasadas.  

Os conteúdos eram diferenciados, voltados para situações cotidianas, práticas 

e a cada bimestre o aluno tinha um ponto a atingir. Aqui o professor também tinha 

autonomia para decidir os rumos dos alunos no que diz respeito à aprovação e a 

reprovação. 
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Lembramos que a lei então em vigor era a 5692/71 que definiu assim a 

organização do ensino e o rendimento escolar: 

 

Art. 8º A ordenação do currículo será feita por séries anuais de 

disciplinas ou áreas de estudo organizadas de forma a permitir, 

conforme o plano e as possibilidades do estabelecimento, a 
inclusão de opções que atendam às diferenças individuais dos 

alunos e, no ensino de 2º grau, ensejem variedade de 
habilitações. 
Art. 14 A verificação do rendimento escolar ficará, na forma 

regimental, a cargo dos estabelecimentos, compreendendo a 
avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade. § 1º 

Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou 
menções, preponderarão os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e os resultados obtidos durante o período letivo 

sobre os da prova final, caso esta seja exigida. 
  

 

O professor media o conhecimento do aluno de acordo com o conteúdo da 

série, da disciplina, sendo que a referência ao conteúdo significava, entre outras 

coisas, que o aluno foi capaz de aprender, portanto,  tinha  bom  desempenho. O 

conteúdo era o foco das atenções; os alunos deveriam, a cada bimestre, cumprir o 

programa estipulado dos conteúdos em todas as disciplinas. 

 

Com este conceito conteudista e medindo a aprendizagem do aluno de 0 a 10 

pontos, fica claro que o regime de seriação, através das avaliações bimestrais, 

desconsiderava o processo de aprendizagem, valorizando o produto final; quanto 

mais conteúdo apreendido, melhor era o aluno.  

 

Todo o trabalho de meses era resumido a um dia de avaliação, ou seja, 

valorização do produto, o que tanto o ciclo básico como a progressão continuada 

tentou minimizar, ou seja, a reprovação, conseqüentemente a exclusão legal 

realizada por quem deveria inclui. 

 

A escola devendo contribuir para a universalização do ensino da educação 

básica, bem  como  oferecer  o  acesso   e  a   permanência  do   aluno,  ao  criar  a    
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progressão continuada, deixou inicialmente o professorado sem um rumo, pois, mal 

saiam do ciclo básico e imediatamente tinham a obrigação de se adaptar a 

progressão continuada. 

Interpretada erroneamente não só por professores, mas assistentes técnicos 

pedagógicos, gestores como a �promoção automática�, a cada ano letivo trabalhado 

era e é notado as dificuldades dos alunos desde a 1ª série (ciclo1) até 8ª série (ciclo 

2), reflexos ainda de tal interpretação. 

A resposta à má formação dada aos educandos foi encontrada nos 

professores. Justificar a relação direta com os alunos durante a relação 

ensino/aprendizagem foi a saída para satisfazer a opinião pública. 

Neste período surgiu também o SARESP � Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar de São Paulo. Ainda presente em nossas escolas, trata-se de 

mais uma tentativa do governo em tentar apontar as dificuldades das unidades 

escolares do Estado de São Paulo e, com o levantamento dos dados, atacar as 

dificuldades e melhorar a qualidade do ensino fundamental. 

 
A Secretária de Educação ROSE NEUBAUER, 1997 dizia que 

 

 

Um dos grandes desafios para a atual administração é reverter os 

altos índices de evasão e repetência existentes na rede. Para isso, 

foi necessário colocar em prática um ambicioso plano de reformas e 
inovações, visando implementar ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do ensino oferecido à população do Estado de São Paulo 

(p.3) 

 

 

A comparação desta afirmação com a prática é que a reforma garantiu a 

diminuição da reprovação, mas não, necessariamente, a qualidade do ensino. 

 

A Secretária de Educação Rose Neubauer ao implantar em sua gestão o 

Saresp, e para atender as diferenças dos resultados desta avaliação, criou a escala 

de habilidades, que é uma maneira de valorizar os processos de conhecimento dos 

alunos através de uma comparação. 
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A escala de habilidades seguia a ordenação dos itens da avaliação do Saresp a 

partir de índices de dificuldade; nos pontos mais baixos da escala encontram-se os 

itens mais simples em termos de habilidade e, nos pontos mais altos, os mais 

complexos. 

Em uma entrevista, a secretária Rose Neubauer explicou o que é, e como 

surgiram as escalas de habilidade. �Para apurar ganhos de um ano para outro foi 

preciso realizar um estudo que, além de determinar qual é o nível de dificuldade das 

provas, tornasse seus resultados comparáveis. Para isso foi necessário que um 

grupo de alunos, selecionados por amostragem, respondesse a uma ´prova de 

ligação`, ou seja, uma prova que reunia itens aplicados em 96 e 97.  

Com isso foi possível ordenar os itens numa mesma escala e, a partir daí, 

comparar os resultados�. (Saresp nº 2. 1999: p.22-23)  

A escala de habilidades compara o rendimento, a evolução dos alunos de um 

ano para o outro. Por exemplo, tomemos a disciplina de Língua Portuguesa - 3ª e 4ª 

séries. Levando em conta os níveis de habilidade de 1 a 5 temos para a 3ª série, 

respectivamente os seguintes resultados em porcentagem conforme tabela abaixo:  

Tabela 1 

Escala de 

habilidades 

1996 % 

3ª série 

1997 % 

4ª série 

Item 1 99,7 100 

Item 2 88,6 99,1 

Item 3 61,5 89,5 

Item 4 26,6 55,8 

Item 5 6,1 16,8 

Fonte: Saresp 1997 � p.65 �66. 

Lembramos que os níveis da escala vão de 1 item simples até 5 itens mais 

complexos. Observando a tabela1, segundo a Secretaria ocorreu uma evolução em 

todos os itens da escala, o que em seu entendimento configura avanços na 

aprendizagem. Para deixar claro que a progressão continuada não se tratava de 

uma política de promoção automática, os resultados do SARESP, passaram a 

decidir se os discentes podiam ser aprovados ou se deveriam ficar retidos ao fim de 

cada ciclo, isto é, foi utilizada a avaliação externa como ratificadora dos casos onde  
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os alunos apresentavam dificuldades ou mesmo não domínio dos conteúdos básicos 

para prosseguimento dos estudos nas etapas posteriores. 

As avaliações institucionais externas passaram a hierarquizar os 

estabelecimentos segundo o rendimento, o que dava acesso a premiações de 

acordo com os resultados: estabeleceu-se uma competição entre as escolas. 

E tendo suas decisões vinculadas a necessidades meritórias, o docente deixa-

se levar em prol dos requisitos necessários para a bonificação; sua autonomia cessa 

aonde começa a exigência do bônus; não decide com propriedade, não intervém de 

maneira pedagógica nos encaminhamentos dos alunos.  

Freitas (2002), comenta sobre �a aparente desresponsabilização dos 

professores, por terem perdido a autonomia de julgamento dos alunos e por se 

envolverem numa teia de competição�.  

A então Secretaria Rose Neubauer, na intenção de incentivar a competição, 

criou o que o Sindicato dos professores do Estado de São Paulo chamou de �As 

Cores da Vergonha� (Revista Apeoesp, 1998: p.12), onde, cada escola recebia uma 

cor de acordo com o rendimento no Saresp.  

As cores variavam do verde (escolas de bom rendimento) até o vermelho 

(escolas com fraco desempenho). O governo ao buscar melhorias para o ensino, ao 

ter em mãos os dados, divulgava para toda a rede de ensino, o que contribuía para a 

intensificação da competição entre escolas e também para o desprestigio dos 

docentes das escolas em vermelho. 

É inquestionável o aumento das matriculas no ensino fundamental, mas o 

ingresso não significa melhoria da educação fundamental, como afirmou o ex-

Ministro da Educação PAULO RENATO 

 

Embora os indicadores educacionais revelem que o atendimento 
das crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental está quase 

universalizado, ao apresentar uma taxa de 97% de escolaridade, e 
sinalizem para uma melhoria dos índices de desempenho, evasão 

e repetência, tais conquistas ainda convivem com um elevado 

índice de atraso escolar. De acordo com o Censo Escolar de 1999, 

são 44% os alunos do ensino fundamental que apresentam 

distorção idade-série�. (Janeiro de 2001, www.mec.gov.br.) 

 

 

http://www.mec.gov.br
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A taxa de aprovação ao final da 1ª série do Ensino Fundamental está anotada 

no quadro abaixo. Ela, certamente, ratifica as afirmações acima, e afirma de um lado 

o progressivo índice de alunos aprovados, mas, ao analisarmos estes percentuais de 

aprovação devemos entendê-los como uma amostra, pois, a rede estadual de ensino 

ainda convive com percentuais consideráveis de alunos com idade diferente da série 

que deveriam estar cursando. 

O MEC, de fato reconhece em seus levantamentos as grandes dificuldades que 

mesmo com a universalização das matriculas, com o aumento dos anos do ensino 

fundamental, as dificuldades persistem, e que em curto prazo dificilmente serão 

sanadas, em tempos de globalização temos sim minimizados os entraves 

educacionais encontrados. 

O quadro 6 aponta para o sucesso dos números de aprovações: 

 
 
 

Quadro 6 
ÍNDICE DE APROVAÇÃO - 1ª SÉRIE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  
1986 41,8% 

1987 47% 

1988 46% 

1989 49% 

1990 51% 

1991 51% 

1992 51% 

1993 50% 

1994 53% 

1995 53% 

1996 58% 

1997 65% 

1998 68,7% 

                                                Fonte: IBGE/INEP 
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Os números apontam para o aumento da quantidade progressiva de alunos 

aprovados, contudo persiste o elevado número de reprovações. 

 
QUADRO 7 

ESTADO DE SÃO PAULO � EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE  
DESEMPENHO. 1997 A 2000. 

Ano Abandono Reprovados Aprovados 
1997 3,4 4,5 92,1 
1998 3,3 2,9 93,8 
1999 3,3 3,7 93,0 
2000 3,4 4,6 92,0 

 

                  Fonte: Ministério da Educação e do Desporto; Censos Escolares de 1997 a 2000  

 

 

Uma interpretação dos dados percentuais do quadro 7, acima, permite afirmar 

que mesmo com regime de progressão continuada a reprovação continua. Enquanto 

o abandono e aprovação mantêm-se estáveis, o mesmo não podemos afirmar da 

reprovação com tendência de alta. 

 

O próprio Ministro da Educação PAULO RENATO em sua gestão (governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso) reconhece a dificuldade na implantação do 

que, em parte, justifica o fracasso na tentativa de melhorar a qualidade do ensino e 

diminuir a reprovação escolar. 

 

 

A primeira razão é que a concepção (...) da progressão 

continuada se choca com uma cultura escolar cristalizada há 

muito tempo � a da seriação(...) A outra razão, mais 

importante, é que nem sempre foram asseguradas as 

condições básicas para que uma proposta de organização da 

escolaridade em ciclos se impusesse como válida e 

necessária. As principais, dentre essas condições: 

-     definição de objetivos de aprendizagem claros e coerentes 

com as possibilidades reais dos alunos; 
-     organização de grupos paralelos de apoio pedagógico 

para aqueles com aprendizagens insuficientes; 
-     trabalho coletivo dos professores na escola, articulado em 
torno de um projeto educativo comum; 
-     e, especialmente, adequada formação dos professores 

para ensinar mais e melhor aos alunos�. (janeiro de 2001, 

www.mec.gov.br) 
 

 

http://www.mec.gov.br
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Uma das dificuldades encontradas atualmente é que historicamente reprovar e 

aprovar serve como indicadores de competência dos alunos, tanto entre os pais, 

como dos próprios professores, e de fato os pais ainda hoje valorizam a escola que 

reprova.  No seguimento da nossa reflexão consideraremos a situação educacional 

após a implantação do bônus, a fim de verificar como este instrumento burocrático e 

ideológico colaborou para a diminuição dos índices de reprovação, agravando a 

qualidade de ensino. 

 

 

2.2 � APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL POSTERIOR AO BÔNUS � PERÍODO DE 

2001 A 2004. 

 

 

O sistema neoliberal em que o mundo foi inserido pelas grandes potencias, 

modifica e altera a educação de acordo com os interesses do capital financeiro, na 

direção da manutenção das elites, de aumentar a base consumidora, onde, cabe a 

escola preparar o futuro consumidor dos excessos de produção das grandes 

potências. 

A ação do capital financeiro e a intervenção dos órgãos e agências 

internacionais na educação nacional ao modificar o sistema de ensino do Estado de 

São Paulo fizeram crescer o número de matriculas no ensino fundamental. 

A educação pública passa a atender mais crianças, enfim, há um maior acesso 

das classes menos favorecidas ao serviço publico de educação, mas, a busca pela 

qualidade, pela elevação do nível de ensino é  no  mínimo questionável, o benefício 

sem dúvida é a universalização do ensino público, conforme afirma FREITAG sobre 

seletividade pois, 

(...) somente dois terços das crianças de 7 a 14 anos estavam 

matriculadas em uma escola; 5 milhões não estavam 

escolarizadas, das quais 3,3 milhões nunca haviam visitado 

uma escola. (...) a seletividade funciona antes mesmo das 
crianças ingressarem nelas. Quais seriam as eleitas e quais as 

rejeitadas?  
 

E prossegue, ao questionar a escola excludente (seletiva), dizendo que 

 
de 1000 crianças que em 1960 ingressaram no primeiro ano 

primário, somente 466 atingiram a segunda série primária. Na quarta   

série    ainda    restavam  239.    Dessas    somente   152  
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ingressaram em 1964 no ensino ginasial, 91 alcançaram a quarta 

série e 84 o último ano do colégio. Dos 1000 alunos iniciais de 1960, 

somente 56 conseguiram alcançar o primeiro ano universitário em 

1973. Isso significa taxas de evasão de 44% no primeiro ano 
primário, 22% no segundo, 17% no terceiro, a elas associam taxas 

de reprovação que entre 1967 e 1971 oscilavam em torno de 63,5%. 

(1980: p.60-61) 
 
 

Temos hoje um quadro mais animador onde segundo o ex-Ministro da 

Educação PAULO RENATO SOUZA em artigo feito em janeiro de 2001 para o portal do 

MEC escrevia, 

Embora os indicadores educacionais revelem que o 
atendimento das crianças de 7 a 14 anos no ensino 

fundamental está quase universalizado, ao apresentar uma 

taxa de 97% de escolaridade, e sinalizem para melhoria dos 
índices de desempenho, evasão e repetência, tais conquistas 

ainda convivem com um elevado índice de atraso escolar(...) 

(p.9) 

Os dados a seguir reafirmam a evolução da escola pública, a escola que aos 

poucos resgata a sua enorme dívida com a sociedade, mas especificamente com a 

população de baixa renda, e que em virtude das  necessidades  de  adaptação a 

economia globalizada, o ensino público é afetado pontualmente, assim, o governo do 

Estado de São Paulo cede as diretrizes externas. 

Quadro 8 
Taxa de aprovação ao final da 1

a série do Ensino Fundamental 
1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

41,8% 47% 46% 49% 51% 51% 51% 50% 53% 53% 58% 65% 68,7% 

      Fonte: MEC/INEP 

Neste contexto neoliberal a teoria do capital humano ganha força na 

recolocação da educação em posição de destaque; o revalorizar a educação atinge 

diretamente os professores. Esta teoria, segundo FRIGOTTO, em sua obra A 

produtividade da escola improdutiva, 

busca traduzir o montante de investimento que uma nação 

faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos 

adicionais futuros. (2001: p.41)  
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O professor mais uma vez em meio às modificações educacionais volta a ter 

a atenção tanto do Estado, quanto dos investidores internacionais, agora ao ser 

valorizado pois o docente esta a frente de todas as situações referentes a relação 

ensino/aprendizagem, parte dele as ações práticas para a melhoria do ensino, 

muitas vezes com as mesmas condições precárias de materiais pedagógicos, 

prédios inadequados para receber e manter crianças de 7 a 14 anos juntas em uma 

mesma unidade escolar, sem falar do salário. 

O quadro abaixo é a afirmação de como a escola se adapta as exigências e 

necessidades internacionais em tempo de globalização, sendo, o professor da 

escola pública, preparado e adaptado para o cumprimento das metas em seu 

trabalho, o qual reflete diretamente em um ensino voltado ao consumo da produção 

das grandes potências industrializadas.O mérito dos professores do Estado de São 

Paulo está vinculado as mudanças exigidas pelos investidores estrangeiros em 

nosso sistema de ensino, e conforme se verifica no quadro abaixo, que a reprovação 

praticamente nas séries terminais 4ª e 8ª séries não ultrapassam  sessenta  e 

setenta  reprovações  respectivamente,  ou  seja,  uma variação do índice de 

reprovação dentro das expectativas dos investimentos no ensino fundamental. 

Concordamos plenamente com o ex-Ministro da Educação Paulo Renato de 

Souza quando se refere ao elevado índice de atraso escolar, pois, os resultados ao 

final do ano demonstram as implicações diretas das metas as quais cada professor 

do ensino fundamental deve ajustar, ou seja, elevar a qualidade educacional através 

dos dados de aprovação/reprovação serve para o Estado justificar a sociedade a sua 

atuação, mesmo que de forma pífia.  

Ao utilizar os dados, as estatísticas do ensino fundamental, é nítida a intenção 

das do governo do Estado de São Paulo em atender sem questionar as 

determinações das agências e órgãos internacionais que diretamente investem em 

nossa educação. 

Mas paralelamente às estatísticas, a maior prova da ineficiência de tais 

transformações educacionais é o fato de que as atuais escolas, o ensino, não 

cumprem adequadamente a sua função social. 
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Quadro 9 

Quadro comparativo dos índices de aprovação entre 2001 e 2004  
No ensino fundamental 

SERIES  

Anos 

- 2000 -  2001 2001  - 2002 2002 -  2003 2003  - 2004 

  

. 

Aprov 

 

Reprov 

 

 

Aprov 

 

Reprov 

 

Aprov  

 

Reprov 

 

Aprov  

 

Reprov 

1ª 709160 21465 724534 24422 718556 27158 719543 27587 

2ª 709397 26348 711441 29836 709567 34851 724467 35426 

3ª 683001 14616 701025 15354 707683 17943 717358 17011 

4ª 673945 53672 677931 66103 714001 57276 716616 59665 

5ª 732266 40239 652620 37648 658515 37328 691679 36053 

6ª 756532 45355 709516 39380 630366 42098 647286 37811 

7ª 704973 41956 701008 39429 656576 41204 599143 37935 

8ª 649885 43769 668035 60233 679162 60510 623592 68407 

Fonte MEC/INEP - Dados organizados pelo autor. 

 
O quadro acima aponta para uma realidade surgida após a instituição da 

bonificação por merecimento, ou seja, de forma básica o discente recebe os 

conteúdos adequados a cada bimestre, em muitos casos os conteúdos mínimos, 

pois, em virtude das dificuldades em interpretar, ler, calcular o professor valoriza 

cada etapa do aprender de cada aluno.  

No entanto muitas dificuldades peculiares aos alunos não são adequadamente 

sanadas ou mesmo minimizadas, já que cumprir os requisitos instituídos envolvem a 

maior parte do tempo docente, assim, cada discente com a sua dificuldade 

prosseguem os estudos nas séries posteriores, onde, outras dificuldades vão sendo 

agregadas.   A    premiação,    direito    de    cada    professor    versa    no    sentido 

de   etapas    a    cumprir    FREITAG    ao    citar    PARSONS    ao    abordar    as 

influências    da    economia    sobre    a    educação,     comenta    que 
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A maximização das gratificações por parte dos indivíduos 

corresponde em Parsons à maximização dos lucros 
ambicionada pelos capitalistas. A harmonia e o equilíbrio do 

sistema social dependem da livre e igual competição dos 

indivíduos atomizados (portadores de papéis), por posições 

sociais (poder e prestigio) que têm diferentes valores na 

hierarquia social. Ocupa a posição quem para ela estiver 

habilitado. (1980: p.31) 

 
 

O docente atomizado em sua função busca o equilíbrio de seu trabalho diário 

através de resultados positivos de aprovação ao final do ano, o prestigio se traduz 

no baixo índice de reprovação, mas os dados estatísticos são apenas comparativos 

de épocas anteriores na educação fundamental, pois, qualidade de ensino além de 

quantificar, de mensurar deve ser percebida em cada sala de aula, em cada discente 

que busca a escola pública como opção de ascensão social. 

Os dados do quadro acima refletem uma mudança na práxis pedagógica do 

professorado do Estado de São Paulo, sendo o estimulo do mérito individual o 

principal mecanismo de controle do Estado no que tange ao aumento da aprovação 

dos alunos após a bonificação por mérito. 

A educação fundamental progrediu com a premiação oferecida aos 

professores, cada um dentro de suas possibilidades de se capacitar para o desafio 

de uma nova fase educativa em suas vidas, com certeza lograram êxito nos cursos, 

qualificações as quais se propuseram a realizar. 

O fato do docente hoje em dia se encontrar mais habilitado, mais preparado 

para lecionar no ensino fundamental, visa única e exclusivamente a atingir as metas 

e quesitos determinados pelo Estado.  

 

O docente melhor preparado, com métodos atualizados, com um maior número 

de especializações não vê reflexo algum em termos salariais. Portanto, a incessante 

procura em se autocapacitar não é por parte do governo reconhecida conforme 

afirma FREITAG: 

 

O salário corresponderá, em seu valor, ao tempo médio 

socialmente necessário para a produção e reprodução da força   
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de trabalho, o que inclui sua qualificação para o trabalho. Mas 

esse salário é bem menor  que  o  valor  que o trabalhador cria 

no tempo pelo qual vendeu sua força de trabalho. Sua maior 

produtividade face à sua maior qualificação não beneficia a ele, 

aumentando gradativamente seu salário, mas ao seu 

empregador que se apropria da diferença, a mais valia. (1980: 

p.32) 

 

           Freitag (1980), ainda citando Parsons e os economistas, comenta sobre 

os mecanismos de troca, ou seja, o professor se esmera e se dedica muito mais a 

sua atividade através de sua melhor qualificação para lecionar. Contudo sobre o 

aumento de sua produtividade quem lucra de fato é em nosso caso o Estado. 

A afirmação apregoada de que a educação oferecida ao cidadão é de 

qualidade, deve ser no mínimo entendida como a qualidade determinada pelo 

Estado a ser atingida por cada professor em sua sala de aula, assim, ao final de que 

cada ano letivo o fator decisivo entendido como aprovação é o mais marcante e 

esperado pelo sistema de ensino, ou seja, se há investimentos os resultados devem 

aparecer nos dados coletados ao final de cada ano letivo. Para o governo justificar 

os investimentos externos, bem como mostrar a sociedade como um todo a 

ascensão do ensino fundamental são os dados colhidos em toda a rede estadual 

paulista no ensino fundamental. 

A qualidade educacional deve ser sentida no decorrer da vida de cada aluno 

em cada série ou ciclo cursados; as aprovações e reprovações explicadas através 

de números satisfazem de uma única vez os órgãos internacionais que investem em 

nossa educação e a sociedade paulista e brasileira. 

FRIGOTTO (2001), ratifica as afirmações de FREITAG, quando defende que, 

embora em tempos distantes, em momentos educacionais distintos o capitalismo 

predomina, dita regras e determina o fazer educacional, um fazer que atenda as 

necessidades do mercado dos países desenvolvidos, uma vez que 

 

o que interessa ao modo de produção capitalista não é a 

utilidade dos bens para seus produtores, mas a troca; não é o 

trabalho humano em si, mas a quantidade de trabalho 
consumido e repartido entre os diversos setores de produção. 

(2001: p.79) 
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Quanto a troca citada por FREITAG entre trabalho e produção, FRIGOTTO, 

também afirma que  

O valor da troca, por sua vez, não é determinado pelo trabalho 

isolado de cada trabalhador, mas pelo trabalho socialmente 
necessário num contexto histórico determinado. Ele varia de 

acordo com a produtividade do trabalho, determinada 
basicamente pelo desenvolvimento das forças produtivas. 

(2001: p.79) 

 
O fato mais marcante em tempos de bonificação por merecimento, de 

premiação, é o aumento das capacitações oferecidas aos professores em todo o 

Estado, o que de certa forma explica o aumento das aprovações no ensino 

fundamental, ou seja, a melhor qualificação da prática docente permite um maior 

envolvimento com o aluno e uma maior compreensão de suas capacidades, 

habilidades. 

Entretanto há um aspecto a destacar ao analisar o quadro acima, pois, se de 

um lado o professorado como um todo efetivamente buscou melhorar seu trabalho 

através de cursos, e assim sendo a escola passa a ter profissionais melhores 

preparados para a docência, por outro lado é inquestionável a nivelação da docência 

em todo o Estado de São Paulo. 

Um aspecto de trabalho sistemático realizado igualmente por todos os 

professores durante todo o ano letivo, como destaca FRIGOTTO. 

 
 

O uso, coletivo da força de trabalho, resultante do 

desenvolvimento da forma propriamente capitalista de relações 

sociais de produção, permite, a um mesmo tempo, cindir, dividir 

o processo de trabalho e desqualificar o próprio trabalho, 

levando a um nivelamento relativo da força de trabalho. Isto 

ocorre exatamente, pela natureza mesma da competição 

intercapitalista, a uma incorporação crescente da ciência, da 

tecnologia e da técnica ao capital  variável como também o 

capital  vai comandar a divisão da força de trabalho para seu 
uso. (2001: p.125) 

 

O professor, dentro das mudanças neoliberais, rapidamente adaptou sua prática   

pedagógica as novas necessidades educacionais,  e  indiretamente atendeu  a  nova     
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ordem econômica globalizada, e a conseqüências desta adaptação são os números 

de evasão e reprovação, com grande tendência de queda ou mesmo estabilização. 

A globalização do capital, da economia ditada pelas grandes potências 

econômicas, determinou os rumos de seu interesse do professor.  

Assim as reformas educacionais transitaram ao redor dos investimentos 

internacionais, e o neoliberalismo apenas corroborou ao facilitar as reformas 

educacionais. 

GENTILI (2001), sobre o neoliberalismo escreve que 

 

�(...) quando os neoliberais enfatizam que a educação deve estar 

subordinada às necessidades do mercado de trabalho, estão se 

referindo a uma questão muito específica: a urgência de que o 

sistema educacional se ajuste às demandas do mundo dos 

empregos. Isso não significa que a função social da educação 

seja garantir esses empregos e, menos ainda, criar frentes de 
trabalho. Pelo contrário, o sistema educacional deve promover o 

que os neoliberais chamam de empregabilidade. Isto é, a 

capacidade flexível de adaptação individual às demandas do 

mercado de trabalho. A função �social� da educação esgota-se 
nesse ponto. Ela encontra o seu limite no exato momento em que 
o indivíduo se lança ao mercado para lutar por um emprego. A 

educação deve apenas oferecer essa ferramenta necessária para 

competir nesse mercado. O restante depende das pessoas�. 
(p.24) 

 
 

De fato fica claro e evidente perceber ao analisar os dados do quadro 8, como 

é direcionada a educação fundamental e especificamente em nosso Estado no 

sentido de atender aos investidores internacionais, posto que 

 

Ora, observando a prática escolar da ótica, não do trabalho 

produtivo material imediato e individual, mas principalmente 
sob o aspecto do trabalho mental, �intelectual� e no interior do 

corpo coletivo de trabalho, certamente pode-se perceber sua 
contribuição na reprodução da força de trabalho dos que 

supervisionam, administram, planejam em nome do capital, 
dentro da própria empresa capitalista. (FRIGOTTO, 2001: p.151) 

 

Ao reconduzir e recolocar a escola pública e o ensino em destaque, o primeiro 

impacto vem da sociedade que recebe isto favoravelmente.  
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Todavia, para os diretamente envolvidos com a relação ensino/aprendizagem, 

em particular os professores, os aspectos formais fazem-nos sentir, no dia-a-dia, o 

mecanismo de controle do Estado sobre como deve ser a prática de ensino em 

relação às pretensões do próprio Estado, mais claramente sentido na queda tanto de 

evasão quanto das reprovações. 

O trabalho docente passa a ter papel secundário, pois, o foco principal da 

educação atual é a de formar uma base de consumidores nos países em 

desenvolvimento, o que garante aos países desenvolvidos a continuidade de manter 

suas riquezas e conseqüentemente o domínio das elites capitalistas.  

Diante das orientações do Estado para a educação fundamental, o qual segue 

ipsis literis as recomendações dos investidores internacionais, as quais ao vincular 

premiação aos docentes, é antecipar resultados, bem como o que deve ser atingido 

ao fim de cada ano letivo para a obtenção da respectiva premiação, como discorre 

FRIGOTTO: 

 
se fica claro, que a escola enquanto instituição produtora ou 

simplesmente sistematizadora e divulgadora de saber � e de 
um saber que no interior da sociedade capitalista é força 

produtiva comandada pelos interesses do capital, ainda que 
não exclusivamente - tem uma contribuição nula ou marginal 

na qualificação para o trabalho produtivo material e imediato, o 

mesmo não ocorre em termos de fortalecimento de um certo 

nível de conhecimento objetivo e elementar para a grande 
massa de trabalhadores, e/ou de um saber mais elaborado 
para minorias que atuam em ocupações a nível de gerência e 

planejamento, supervisão, controle, e mesmo para 

determinadas funções técnicas das empresas capitalistas de 

capital privado ou �público-privado�. (2001: p.153) 
 
 
Diante dos números do quadro 8 podemos tirar várias conclusões, desde a 

mudança no ensino fundamental em valorizar o discente, entendendo cada discente 

com suas próprias características, especificidades, até questionar os resultados de 

aprovação, evasão e reprovação diante das metas a cumprir para a bonificação por 

merecimento, ou seja, de fato há mudança na educação fundamental ou apenas o 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Estado enquanto agente intermediário 

das agências internacionais. 
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2.3 - BÔNUS MÉRITO E QUALIDADE DE ENSINO. 

 

 

Em tese os investimentos internacionais juntamente com as reformas 

educacionais promovidas pelo Estado, ao incentivar mudanças através, 

principalmente dos docentes, os requalificando no sentido da adaptação ao novo 

modelo econômico mundial, com as mudanças nas práticas e métodos de ensino, 

elevariam o nível educacional de nossos alunos e consequentemente a qualidade do 

ensino seria a marca maior dessas mudanças. 

Estrategicamente revalorizada pelos investimentos internacionais, sendo o 

bônus mérito o incentivo à docência, a educação fundamental do Estado de São 

Paulo mostra, através dos dados estatísticos, sensíveis melhoras no número de 

matrículas, mas principalmente na forma de atender o aluno por parte do 

professorado. 

A bonificação por merecimento é uma extensão dos recursos destinados ao 

ensino fundamental, assim sendo, os professores da rede estadual de ensino são 

desafiados a buscar ao mesmo tempo qualidade e quantidade em sua práxis 

pedagógica diária, pois como afirma DEMO 

 

é equivoco pretender confronto dicotômico entre qualidade e 

quantidade, pela razão simples de que ambas as dimensões 

fazem parte da realidade e da vida. Não são coisas estanques, 

mas facetas do mesmo todo. Por mais que possamos admitir 
qualidade como algo �mais� e �melhor� que quantidade, no 

fundo uma jamais substitui a outra, embora sempre seja 
possível preferir uma à outra. (1995: p.9) 

 

A valorização por mérito de cada professor embora pautada em cumprir 

etapas, serve para confirmar a capacidade de adaptação por parte dos docentes a 

cada modificação econômica, educacional. A qualidade do bom professor não é 

imposta por leis, regras ou requisitos a perfazer; ao contrário o bom professor se 

investe de perseverança em seu dia-a-dia na incessante procura de oferecer o 

máximo de si. 
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O MEC, UNICEF e PNUD ao produzir a obra Indicadores da Qualidade na 

Educação definem qualidade como 

 
(...) um conceito dinâmico, reconstruído constantemente. Cada 

escola tem autonomia para refletir, propor e agir na qualidade 
da educação. (2004: p.5) 

 
 

A reflexão contínua e sistemática deve ocorrer, mas, para o professorado a 

tarefa de suprir as possíveis falhas pedagógicas na direção da qualidade 

educacional, a facilitação da relação ensino/aprendizagem, sofre o impacto direto 

das exigências do bônus mérito. 

A reflexão docente é permeada por fatores estritamente ligados a premiação. 

Discutir os rumos na direção da qualidade de ensino, na elevação do nível de ensino 

hoje em dia, é adequar a reflexão pedagógica, do processo de ensino/aprendizagem 

às etapas e requisitos do bônus mérito. 

E mais uma vez o docente realiza um esforço dobrado para contemplar seu 

trabalho profissional em dois momentos distintos: o primeiro a ação educativa dos 

discentes, onde a preocupação em prepará-los adequadamente para o 

prosseguimento de seus estudos ocorre durante o ano letivo, e o segundo momento 

as metas do bônus mérito, as quais são acentuadas ao final do ano letivo, pois, são 

definidos por cada professor e pela coletividade os encaminhamentos dos alunos, o 

que pode determinar uma maior ou menor premiação, o que em nosso entender 

pode dificultar o avanço escolar na busca da qualidade de ensino. 

A mesma obra supra citada ao descrever qualidade na educação, faz menção a 

indicadores da qualidade na educação, e elenca sete dimensões que podem 

contribuir para a melhoria do ensino, quais sejam: dimensão 1 � Ambiente educativo; 

dimensão 2 � Prática pedagógica; dimensão 3 � Avaliação; dimensão 4 � Gestão escolar 

democrática; dimensão 5 � Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 

dimensão 6 � Ambiente físico escolar; e dimensão 7 � Acesso, permanência e sucesso na 

escola. 

Tais dimensões são caracterizadas como os indicadores de qualidade em 

educação por envolver não só professores, mas também a comunidade. As diversas 

interpretações  de  qualidade   ao  se  confrontarem,  geram  uma  possibilidade para  
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todos os envolvidos, satisfazendo-os e indiretamente os alunos passam a receber 

uma maior atenção no sentido de atender suas individualidades. 

        O bônus mérito, ao valorizar o bom professor, dedicado, empenhado em 

cumprir literalmente os itens e quesitos do bônus mérito, ao não se desviar das 

regras estabelecidas, demonstra total determinação em cumprir todos os caminhos 

que o levarão a uma bonificação justa por seu trabalho.  

A ideologia do bônus visa em contrapartida elevar o nível do ensino 

fundamental através do docente, pois, haverá um maior tempo dedicado a ensinar, 

além das horas trabalhadas junto aos alunos, cada professor passa a ampliar sua 

jornada de trabalho com as atualizações que realiza. 

Em decorrência das novas necessidades de adaptação, qualificação e mesmo 

requalificação determinadas pela globalização da economia mundial, todos os 

professores da rede educacional pública do Estado de São Paulo ainda estão num 

processo continuo de se auto-capacitar nos cursos oferecidos pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. 

DELUIZ (2004), argumenta sobre qualificação, mas direciona seu argumento 

para as necessidades reais da rotina diária do trabalhador, pois 

 
a qualificação real dos trabalhadores é muito mais difícil de ser 

observada e constitui-se mais no "saber-ser" do que no "saber-
fazer". O conjunto de competências postos em ação em uma 

situação concreta de trabalho, a articulação dos vários saberes 

oriundos de várias esferas (formais, informais, teóricos, 

práticos, tácitos) para resolver problemas e enfrentar situações 

de imprevisibilidade, a mobilização da inteligência para fazer 

face aos desafios do trabalho constituem características desta 

qualificação real. (p.3) 
 
 

A autora ainda argumenta que  
 
 

Não se trata mais, portanto, de uma qualificação 

formal/qualificação prescrita/qualificação do trabalhador para 

desenvolver tarefas relacionadas a um posto de trabalho, 
definida pela empresa para estabelecimento das grades 
salariais, ou pelos sistemas de formação para certificação ou 

diplomação, onde as tarefas estavam descritas, codificadas e 
podiam ser visualizadas, mas da qualificação real do 

trabalhador, compreendida como um conjunto de competências 

e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias  
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instâncias, tais como, da formação geral (conhecimento 

científico), da formação profissional (conhecimento técnico) e 

da experiência de trabalho e social (qualificações tácitas). 

(DELUIZ, 2004: p.4) 

 

A educação revalorizada passa a ter por parte dos investidores internacionais, 

e também da Secretaria de Educação de São Paulo o compromisso de oferecer 

serviço público de qualidade. Qualidade voltada ao mercado consumidor, alunos em 

condições adequadas para o consumo dos produtos industrializados das nações 

desenvolvidas, sendo representadas em nosso país pelas suas filiais. 

A educação em destaque evidencia a busca da qualidade, onde segundo DEMO 

a 

educação tem sido o termo-resumo para designar qualidade, 
por uma série de razões:  
a - como instrumento, sinaliza a construção do conhecimento 

e, como fim, a preocupação em torno da humanização da 

realidade da vida; 
b - ligada à construção do conhecimento, impacta de modo 

decisivo tanto a cidadania quanto a competitividade, ganhando 
o foro de investimento mais estratégico; 
c - como expediente formativo, primordial das novas gerações, 

apresenta procedimento dos mais pertinentes em termos de 
qualificar a população, tanto para fazer os meios como para 

atingir os fins; 
d - principalmente, estando na base da formação do sujeito 

histórico crítico e criativo, educação perfaz a estratégia mais 

decisiva de fazer oportunidade. 
  
 

Mas, como dito anteriormente devemos proceder a uma análise crítica sobre 

os dados educacionais, principalmente a partir da instituição do bônus mérito, pois, 

se de um lado o Estado comemora os resultados obtidos na rede estadual paulista 

sobre aspectos historicamente tidos como críticos (abandono, promoção, retenção, 

baixa qualidade de ensino, exclusão social, entre outros), o mesmo não se pode 

dizer da sociedade paulista. 

Qualidade e quantidade estão mais presentes no ensino fundamental, mas 

a desconfiança por parte dos pais ao final de cada ciclo de ensino em relação à 

aprendizagem de seus filhos (as), é motivo de duvidas e de descontentamentos, e 

a prova maior do atual momento educacional do Estado de São Paulo, está nas  
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crianças e adolescentes de final de ciclo 1 ou ciclo 2 do ensino fundamental, 

muitas apresentam seqüelas, falhas de aprendizagem. 

O professor está, ao fim de cada ano letivo, dentro de uma situação 

desagradável, onde, capacitações, qualificações e os avanços de sua prática 

pedagógica não o eximem da responsabilidade de encaminhar cada discente 

corretamente no prosseguir dos estudos dentro de suas reais possibilidades. 

Vários são os significados de qualidade, mas em tempos de globalização, de 

alta tecnologia e de economia de mercado, a escola no centro das atenções dos 

órgãos internacionais, recebe e adota vários conceitos específicos das empresas, 

tais como gestor, desempenho, modelo de competência, bem como qualidade total. 

DEMO afirma que 

 

está na moda a �qualidade total�, tomada como imperativo da 

organização empresarial moderna e traduzida para outras 

áreas de atividade, inclusive educação. Em si, trata-se de 
proposta fundamental, desde que não permaneça apenas nos 

procedimentos organizativos e em táticas de aliciamento de 

funcionários e clientes, e respectivos treinamentos. (1995: 

p.17) 
 
 

Prossegue defendendo que, 

 

Na acepção mais básica, qualidade total denota o 
compromisso com a qualificação dos recursos humanos 

envolvidos, tendo em vista que qualidade provém deles. O 

objetivo primeiro será o aprimoramento formal e político, do 

qual se alimentará o processo decorrente incluindo: 

a) melhoria da organização produtiva ou  do gerenciamento 
dos serviços, inclusive liderança; 
b) tratamento alternativo dos clientes ou dos beneficiários; 

c) melhoria dos produtos, estabelecendo a competitividade; 

d) incremento da participação dos funcionários, recriando 

ambiente favorável  a  um  empreendimento como projeto 
comum; 

                                           e) satisfação dos funcionários e dos clientes. 
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Em educação a proposta de qualidade total surgida na década de 1990, ao ser 

colocada como mecanismo de elevação do nível do ensino fundamental, nos leva a 

concordar com DEMO quando afirma que 

 

 
essa maneira de ver levará naturalmente a superar as táticas 

de aliciamento, seja dos funcionários, dos clientes, já que o 

processo de qualificação inclui capacidade crítica para não ser 

usado como mero instrumento. Com isso parece claro que falar 
de qualidade total em organizações que pagam mal, servem 

mal, formam mal etc. é abuso do termo. Na prática, qualidade 

total somente é compatível com ambientes marcados pela 
mais-valia relativa, ou seja, em sistemas produtivos que 
encontram sua mola-mestra inovadora e acumuladora no 
conhecimento. Nos estágios da mais-valia absoluta, qualidade 
total é apenas aliciamento e falsidade. (1995: p.19) 

 
 
 

O bônus mérito em suas inúmeras etapas a cumprir, pontuações a conseguir 

por cada etapa atingida, cumpre de fato o aliciamento dos professores, ou seja, ao 

realizar inúmeras tarefas e atividades todas com prazos de inicio e término, 

configura e ratifica o pensar de Demo. 

Cercado por mecanismos contínuos na busca de se autovalorizar, 

automelhorar, o professor não tem tempo de se perceber como participante direto do 

processo ensino e aprendizagem, nem mesmo perceber o quanto manipulado é pelo 

sistema neoliberal em prol da economia de mercado das nações desenvolvidas, 

sendo que cada docente, dentro do processo de produção do conhecimento é 

exigido e responsabilizado às últimas conseqüências, tanto pedagógicas (em relação 

a uma aula inadequada, em virtude de cobranças por resultados) ou de si próprio em 

relação ao seu desgaste físico, emocional, etc. 

Demo (1995), reitera que escola �de qualidade total� supõe necessariamente 

um professor formal e politicamente adequado, ou seja, bem-formado e bem-

remunerado, mas a bonificação é uma incorporação ao ganho salarial do professor, 

e como tal varia de acordo com o momento político vivido na educação.  

Neste sentido pode ocorrer, em um futuro próximo, uma descontinuidade dos 

padrões atuais no que diz respeito à qualidade de ensino.  
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A busca pela qualidade de ensino está vinculada diretamente as necessidades 

humanas diárias dos professores, ou seja, o bônus mérito incentiva o professorado, 

mas se por um lado o atual momento privilegia e destaca a educação, a 

dependência política futura cria a sensação de incerteza, pois, cada momento 

político tem sua marca sobre a educação, o que nem sempre significa interesse ou 

mesmo investimentos. 

O bônus mérito revitalizou de certa forma professores já desincentivados e 

desmotivados com a profissão, sendo um incremento financeiro ao ganho docente, 

fez cada professor vislumbrar uma possibilidade de aumentar seu rendimento e ao 

mesmo tempo ministrar aulas com conteúdos contextualizados e de melhor 

qualidade. 

O professor construiu e desvelou novas possibilidades de ascensão dentro da 

docência, pois, conforme DEMO,  

 
 

qualidade de verdade só tem a ação humana, até porque é 

típico produto humano, no sentido de construção e 

participação. É condicionada pela quantidade, mas 

sobrepassa-a, porque qualidade não é apenas acontecer, mas 

especificamente fazer acontecer. Designa a capacidade 
humana de inovação, no sentido primordial de fazer história 

própria comum.(1995: p.21) 
 

No sentido de fazer acontecer às mudanças previstas no ensino fundamental,  

e  também  na   própria  ação  docente,  os   professores  da   rede estadual paulista 

foram além das expectativas dos órgãos internacionais e da própria Secretaria de 

Educação de São Paulo.  

Os resultados estatísticos dos quadros 7 e 8 abarcam os últimos anos do 

magistério paulista (1997 a 2004), e são dados que devem ser entendidos não só 

pela questão dos avanços educacionais, mas também dos avanços individuais e 

coletivos dos docentes paulistas. Embora    antagônicas    empresa    e    escola    

em    tempos    de    economia   de    mercado    e    de    mundialização    da 

economia,    em seus campos de atuação buscaram um mesmo objetivo que é a 

qualidade com quantidade no ensino, e coube aos docentes  o   maior   esforço, pois 
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em educação o alvo supremo é o educando a que tudo mais 

está subordinado; na empresa o alvo supremo é o produto 

material, a que tudo mais está subordinado. Nesta, a 

humanização do trabalho é a correção do processo de 

trabalho, na educação o processo é absolutamente humano e 

a correção um certo esforço relativo pela aceitação de 

condições organizatórias e coletivas inevitáveis. São assim, as 

duas administrações, polarmente opostas (RIBEIRO, 1968: p. 
15) 

 
 A instituição do bônus mérito ao mudar os métodos e a prática pedagógica 

dos professores, ou no mínimo atualizá-las, exigiu por parte do governo 

investimentos diretamente ligados com o dia-a-dia dos docentes; a qualidade 

pretendida envolve uma gama de condições e ações inter-relacionadas, ou seja,  

 
a qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na 
tarefa de formar cidadãos capazes de participar da vida 

socioeconômica, política e cultural do país relacionam-se 
estreitamente a formação (inicial e continuada) condições de 

trabalho (recursos didáticos, recursos físicos e materiais, 

dedicação integral à escola, redução do número de alunos na 

sala de aula, etc), remuneração, elementos esses 

indispensáveis à profissionalização do magistério. (VEIGA, 
1995: p.19,20) 

 

Se for no espaço político que está à qualidade de nossa história, conforme 

afirma Pedro Demo, as interferências tanto das políticas internas quanto das 

externas, estarão a submeter nossa educação aos interesses que as interessem. 

A instituição do bônus mérito mostra como fatores externos determinam o 

formato das reformas educacionais, e a bonificação por merecimento apenas reitera 

e ratifica a atual política neoliberal, ou seja, a economia de mercado, a globalização 

da economia ao estimular o professor com uma premiação além do salário, é 

pontual, e o bônus mérito atinge o professor, pois, 

 
a valorização do professor representa a estratégia principal da 

educação qualitativa. O professor competente e socialmente 

satisfeito é a melhor motivação para a qualidade. Na verdade, 

tal expectativa baseia-se na própria lógica da qualidade, 

decorrente da qualidade dos recursos humanos. É claro que 

outros fatores entram nesse todo, como escola adequada, 
equipamentos favoráveis, apoios didáticos e assistenciais, 

gestão competente, interesse dos alunos etc., mas de todos o  
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fator mais sensível é a qualidade do professor. (DEMO,1995: 
p.57) 

 
Sem dúvida a bonificação, premiação é mais do que um direito docente é 

reconhecer a perseverança dos docentes nas mais diferentes situações emocionais, 

econômicas, sociais e que em meio a tantas dificuldades executa dignamente seu 

trabalho. 

A obra organizada por Gentili e Frigotto, A cidadania negada traz o texto de 

MARIA DA GLÓRIA GOHN, onde, ao comentar sobre as reformas educacionais para o 

ensino fundamental afirma que 

 
observa-se nas políticas educacionais que o significado da 

propalada �educação de qualidade� se reduz ao pedagógico 

curricular: o rendimento escolar, ou seja, o nível de domínio do 

conteúdo curricular ensinado nas escolas. Por isso, os exames 
nacionais classificatórios como exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), Provão para as universidades, e outros, 

ganham centralidade, pois eles serão os indicadores de 

qualidade. (2002: p.99) 
  
 
            Enquanto exigência do bônus mérito o professor ao realizar qualificações, 

requalificações, as realiza por uma necessidade individual para atingir as etapas e 

metas da bonificação.  

Concordamos com Gohn quando se refere aos exames classificatórios como 

um indicador de qualidade (em nosso caso ensino fundamental utiliza-se o 

SARESP), pois, o currículo escolar das disciplinas do ensino fundamental é 

minuciosamente ministrado pelos docentes, ou seja, oferece-se conteúdo integral a 

cada mês ou bimestre. 
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CAPITULO 3 
 

BÔNUS MÉRITO: ADAPTAÇÕES DOCENTES À NOVA ORDEM EDUCACIONAL. 

 

 

Este capítulo é voltado para a adesão dos professores da rede pública do 

Estado de São Paulo.Nosso objetivo é enfocar o envolvimento dos docentes com 

o bônus mérito, ou seja, verificar até onde ocorreu de fato um envolvimento e uma 

aceitação plena dos requisitos da bonificação por merecimento, pois, todos os 

docentes fazem jus a qualquer premiação que contemple o professor. 

 

 

3.1 � O avesso do mérito 

 

O bônus mérito ao modificar as relações do professor com os alunos no que 

tange a atender as especificidades individuais, e assim encaminhá-los em condições 

de prosseguir estudos, esconde inúmeras situações de trabalho docente, tais como 

saúde debilitada, condições emocionais precárias, mas estes docentes se sujeitam a 

enfrentar seus próprios limites para conseguir uma boa bonificação. 

Com o passar do tempo, o salário dos trabalhadores foi a cada nova ordem 

econômica mundial sendo atingido, e através dos tempos perde o seu poder de 

compra, e o professor além da perda salarial, perde também prestígio junto à 

sociedade e o bônus mérito surge para a grande maioria dos docentes como uma 

recomposição salarial esperada a cada ano. As transformações político-econômicas 

mundiais em vigor (neoliberais), ao determinar as modificações sobre as políticas 

sociais deixam claro que os propósitos a atingir são os de atender as necessidades 

de escoar a produção dos países industrializados. 

A obra A cidadania negada, organizada por Gentili & Frigotto no texto de 

MAURO DEL PINO, ressalta que a nova ordem econômica mundial além de ditar e 

intervir diretamente nas reformas educacionais incentiva que 

 
no interior da escola e dos cursos de requalificação têm de ser 

desenvolvidas as relações que permitem fazer com que 
alunos/as e   professores/as   pensem  e   sintam  que todos se 
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tornarão empregáveis. O discurso da empregabilidade afirma 

que a requalificação pode gerar condições de se chegar ao 

emprego. (DEL PINO, 2002:p.80) 
  

         O bônus mérito incentiva, desde sua instituição, a renovação e a mudança de 

atitude do professor em relação aos seus métodos de ensino, logo, qualificar ganha 

o significado de possível ascensão educacional, não só ao lecionar, mas também 

ascender dentro do grupo. 

DEL PINO (2002), ainda sobre requalificação, empregabilidade e a função atual 

da escola ressalta que 

 

o mérito do sujeito empregado não está no seu direito social ao 

emprego, mas em ter conseguido se colocar em um mercado 
de trabalho competitivo. Todavia, como o próprio conteúdo da 

palavra competitividade expressa, nem todos serão 

vencedores. A função da escola passa a ser, então, selecionar 

para o emprego. Pelo seu retorno incerto, diferente da teoria do 
capital humano, não se justificam investimentos públicos de 

grande monta. (p.81) 
 
 

O fato do professorado se adaptar de imediato às reformas educacionais, a 

priori deixa transparecer um engajamento de todos os docentes sem contestação e 

nem mesmo críticas ao atual sistema de ensino, bem como de suas exigências, mas 

o fato é que tantos compromissos a realizar - tarefas, cursos, atividades extra-classe 

- dificultam as possíveis manifestações contrárias ao sistema de ensino. 

 

O bônus mérito direciona o ato de educar de cada professor não mais no 

sentido da relação ensino/aprendizagem, pois, como afirma GOHN 

 
 
à escola, como à cidade, é atribuído o espaço para a o 

exercício da democracia e conquista de direitos, da mesma 

forma que a fábrica foi o espaço de luta e conquista dos 

direitos sociais dos trabalhadores. O número de anos de 

escolarização, associado à qualidade da educação recebida, é 

apresentado como fator determinante para o acesso ao 
mercado de trabalho, nível de renda a ser auferido etc. (2002: 

p.96) 
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Ao professor da rede pública do Estado de São Paulo, em decorrência dos 

fatores de desempenho, competitividade, entre outros, o Estado oferece 

capacitações para que cada docente opte em realizar, ou seja, não há a 

possibilidade de negar por parte da categoria o não investimento no professor. 

Por isso o Estado, desde 1997, oferece capacitações, tais como as 

mencionadas no quadro que segue. 

Quadro 10 

Ano Ação Profissionais atendidos 

1997 

1998 

Implantação do PEC � Programa de 
educação Continuada � Parceria 
com Usp, Unicamp, Unesp, Ufscar, 
Puc, Unitau, Umc e mais cinco 
agências capacitadoras. 

105.000 � supervisores, Atps, 
Diretores, Pcps e professores 
diversos. 

A partir  

de 1996 

Correção do fluxo escolar � Projeto 
de reorganização da trajetória 

escolar: classes de aceleração do 

ciclo 1 e projeto Ensinar e Aprender 
do ciclo 2 (em continuidade em 
2002) 

30.000 � supervisores, Atps, 
Diretores, Pcps e professores dos 
diversos componentes 
curriculares, durante 160 horas. 

A partir  
de 2000 

Circuito Gestão � Capacitação de 

lideranças (em continuidade em 

2002 � módulo V) 

20.500 � Dirigentes, Supervisores, 
vice-diretores e Pcps, durante 60 
horas (4 módulos)  

2001 
2002 

PEC � Formação universitária � 
habilitação em nível superior para 

professores de 1ª a 4ª séries apenas 
em nível médio. 

6.667 � Professores do ciclo 1 do 
ensino fundamental, durante 3200 
horas. 

          Fonte: SEE de São Paulo 

 
Conforme se percebe no quadro 9, as reformas neoliberais ocorridas na 

educação, não aconteceram ao acaso, para cada meta que o docente deve cumprir 

criou-se, em tempo determinado, com prazo de início e fim, uma atividade onde 

todos os envolvidos com a ação educativa não tiveram escolha a não ser participar. 

A premiação intitulada bônus mérito estabelece em seus requisitos pontuação 

de acordo com as qualificações realizadas por cada docente, ou seja, o professor 

participa obrigatoriamente das capacitações, já que a não participação determina 

uma baixa premiação. 

Na obra organizada por Gentili e Frigotto ao reunir vários textos de autores 

conceituados, remete-nos ao texto de GOHN (2002), que ao citar POPKEWITS (1997: 

p.3) comenta sobre reforma educacional, o seguinte: 

 
a reforma do sistema educacional obedece, em cada momento, 
às necessidades impostas pelas condições econômicas e  
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sociais mais  gerais  da  sociedade  e  sua  formulação  e  

implementação estão sujeitas à correlação de forças sociais, 

sobretudo as diretamente envolvidas na questão educacional. 

(p.98) 
  

As forças sociais presentes em nossa sociedade ao atender plenamente os 

objetivos especificados pela política neoliberal para a educação fundamental, 

imputam ao docente um único caminho a seguir, ou seja, o professor deve 

desempenhar ao máximo suas potencialidades no sentido de realizar as tarefas 

exigidas pelo bônus mérito, e paralelamente de conseguir executá-las a fim de que, 

por meio do seu esforço individual, alcance uma bonificação a que faz jus diante de 

seu desdobramento, frente a sua produção.  

O professor é bonificado individualmente de acordo com a quantidade de 

cursos, assiduidade, entre outras categorias de pontuação, para receber a 

bonificação por mérito. Entre tantas atividades a realizar, os professores 

indiretamente acabam por se isolar de decisões, posturas críticas frente as atuais 

reformas ocorridas no ensino fundamental. 

Tal isolamento atinge também as entidades de classe, tal como afirma GOHN: 
 

 
a maioria dos sindicatos dos professores e outros profissionais 
da educação têm se posicionado fortemente contra as 

reformas. Também não se observam campanhas públicas 

contra as reformas da educação, exceto algumas matérias 

pagas pelos sindicatos, contra algumas medidas pontuais. 
(2002: p.111) 

 
 

 A política reformista de nossa educação ao desconsiderar a opinião dos 

professores, unilateralmente privilegia as determinações da economia mundial em 

detrimento do trabalho no interior das salas de aula, ou seja, lecionar deve 

estabelecer um vínculo com os aspectos da economia de mercado, tais como, 

desempenho, competitividade, domínio de tecnologias. Por isso o currículo escolar 

segue a risca o programa dos conteúdos criado para cada fase do ciclo de 

aprendizagem. Com as investidas das agências internacionais sobre os rumos de 

nossa educação, e a tentativa de desonerar o Estado,  um  dos  pontos onde 

também a categoria docente não participou de forma efetiva está na municipalização 

do ensino, conforme Gohn escreve sobre a leitura do material da Apeoesp: 



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 99 

 
essa reorganização, executada a partir do segundo semestre 
de 1995, provocou o fechamento de mais de 120 escolas, a 
dispensa ou redução de mais de 20 mil professores (número 

que o próprio governo admite) e trouxe inúmeros transtornos 

para os alunos e suas famílias, sem que se tenha observado o 

cumprimento das promessas de melhorias anunciadas para a 
rede. (2002: p.115) 

 

Fica evidente o papel dos professores da rede estadual de ensino diante das 

novas necessidades do mercado consumidor, pois, a relação ensino/aprendizagem 

no interior das salas de aula é determinada por interesses capitalistas, e em torno 

desses interesses a educação deve ocorrer, sendo  

 
a reforma recomendada pelo Banco Mundial obedece, grosso 

modo, à prevalência da lógica financeira sobre a lógica 

educacional. 
Seus mentores propalam o objetivo de melhorar a qualidade 
do ensino, mas reduzem gastos públicos com a educação. Na 

essência visam produzir um ordenamento no campo 

educacional necessário a adequar as políticas educacionais às 

políticas de bem-estar-social. (2002: p.117) 

 

A nova reconfiguração econômica global, conforme relata Frigotto (2001: 

p.144), em meio ao modo de produção capitalista se articula dialeticamente entre a 

infra e a superestrutura, articulação esta que se apreende segundo o movimento 

histórico do capital e a divisão social do trabalho decorrente deste movimento. 

Em tese ao bonificar o docente no sentido de premiar seu esforço e 

desempenho, credita-lhe bonificação por merecimento, fez de cada docente um 

trabalhador. Os docentes dentro desta nova divisão do trabalho, de produção 

educacional estão limitados a decidir em seu campo de atuação, ou seja, no interior 

da sala de aula, pois  

 
 

é necessário, então, apreender a divisão social e técnica do 

trabalho, posta pelas novas formas de sociabilidade do capital, 
que destrói, cria, retalha e subdivide ocupações, não apenas 

no processo imediato de produção ou apenas dentro de uma 

esfera ou nível produtivo, mas na inter-relação daquele 

processo com o processo de circulação e consumo dentro das 

novas formas que vem assumindo a produção capitalista. 
(FRIGOTTO, 2001: p.144) 
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A política reformista neoliberal cria um mecanismo para agilizar o �estado do 

bem estar�, que durante anos mostrou-se lento e ineficiente conforme o pensamento 

de HAYEK (1998) citado por LEHER (2002) nos seguintes termos: 

  
(...) o significado de �sociedade civil aberta, criadora e ativa� é 

construído em oposição ao �Estado burocratizado e 

ineficiente�, típico das economias com forte participação estatal 

(welfare state), aludindo a processo de participação na esfera 

do �livre mercado�. (p.160)  
 

Participar, no caso dos docentes, tem o significado de produzir resultados que 

satisfaçam os investimentos aplicados na educação; o professorado envolto em 

transformações, tecnológicas, econômicas, sociais cada vez mais é afastado das 

decisões da própria profissão, pois,  

 
a proposição neoliberal é ainda mais restritiva do que a 

proposta liberal que advoga a �universalização da cidadania�. 

Como se sabe, a cidadania confere a todos liberdade e 
igualdade formais. Todos somos iguais diante do Estado. No 
neoliberalismo, a igualdade é exercida no mercado (o Estado 

não deve interferir), conforme as habilidades e competências 

de cada um. Em ambas perspectivas, cidadania liberal e 
neoliberalismo, não há lugar para as classes sociais. Os 
conflitos e lutas de classe são ocultados, pois as relações 

sociais de produção são abstratas, a exemplo da noção 

ressignificada de sociedade civil. Ainda em comum, em ambas 
situações, ocorre uma clara delimitação entre, de uma parte, o 
Estado e, de outra parte, as relações sociais de produção ou, 

em outras palavras, entre o político e o econômico. (LEHER, 
2002: p.161) 

  

A reforma educacional conduz a ação docente, o trabalho propriamente dito de 

lecionar, na direção intervencionista do capital externo, que em contra proposta tem 

o  retorno educacional  dentro  das  condições  que  satisfazem  os anseios dos 

países ricos. Decisões, participações, e mesmo a construção de uma proposta 

educacional feita por professores da rede estadual de ensino voltada as 

necessidades sociais, sofrem em diversas direções pressões, influências externas, 

independência de opinião docente pouco se percebe, pois, as regras para a 

bonificação se apresentam legitimadas por nossos governantes, o professor ao 

cumprir tais leis, regras, determinações faz valer sua função no sistema educacional. 
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A bonificação por merecimento ao recompor parte das perdas salariais dos 

professores nestes últimos anos, fez parecer à sociedade paulista uma dedicação 

docente e integral ao exercício da atividade educativa, mas, aos professores o ato 

de lecionar, de cursar uma grande quantidade de cursos, orientações técnicas é 

parte de uma ação de manutenção do poder das grandes economias. 

O Plano Decenal de Educação para Todos (1993 � 2003), não deixa dúvidas 

sobre as dificuldades enfrentadas a partir da década de 1990, onde, a reestruturação 

econômica mundial aumentou a distância entre ricos e pobres em nosso país. 

A educação fundamental sofre perdas de investimentos por parte do Estado, 

a recessão da economia brasileira ano após ano influi em todos os setores voltados 

a educação: manutenção dos prédios públicos, materiais pedagógicos, e a perda 

salário dos professores sem reajuste algum durante praticamente toda a década de 

1990. 

 
O longo período de recessão e instabilidade econômica 

trouxe como consequência reduções nas receitas fiscais e, 

consequentemente, nos gastos públicos com a educação. 

Este quadro agravou-se  em virtude da conjuntura política e 
econômica mundial, ao reduzir a participação de países, 

como o Brasil, nos fluxos internacionais de comércio e de 

capitais e ao drenar, em decorrência, recursos essenciais à 

sustentação de programas sociais de vital importância para 

a retomada de seu desenvolvimento. Este fato, aliado ao 
não cumprimento da aplicação de percentuais previstos 

para o ensino fundamental, coloca esse nível de ensino 

como o mais afetado por esse contexto. 
Além deste aspecto, a ausência de critérios claramente 

estabelecidos e de controles efetivos na alocação e 

distribuição dos recursos tem permitido a persistência do 

clientelismo e do favoritismo, contribuindo para as 
desigualdades de oferta.     A centralização existente na 

gestão dos sistemas de ensino tem levado a que grande 
parte dos recursos destinados à educação acabem por 

financiar as macroestruturas, chegando poucos recursos às 

escolas. (1993: p.26) 
 

O trecho acima, do Plano Decenal, define o atual papel dos docentes em 

relação ao bônus mérito, pois, durante anos tendo o salário estagnado, fazendo com 

que muitos docentes tivessem um outro emprego, transformando a docência em 

muitos casos como complemento salarial de uma outra atividade profissional 

exercida por professores, e que necessariamente não seria relativa à educação.  
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Assim, o bônus trouxe um ânimo a categoria enquanto um direito de todos, e 

envolvimento que se relaciona a uma melhoria da qualidade de vida através do 

salário somado a bonificação por merecimento. Não há de fato uma adesão por 

parte dos professores do ensino fundamental. Aderir significa aceitar de forma 

passiva as determinações dos órgãos ou instâncias superiores, sejam elas internas 

ou externas. No caso dos docentes trata-se muito mais em suprir necessidades 

básicas de sobrevivência, de existência com qualidade de vida, e não a adesão 

espontânea, porque  

nossa sociedade é miserável em termos políticos porque ainda 

é uma senzala. A própria alegação constante de que somos 

um povo pacífico, que não deseja violência, esconde uma 
forma soturna e não menos gritante de violência, pois, vende-
se como traço interessante o que no fundo não passa de 

marca de subserviência. É sob esta aparente não-violência que 

se veiculam acumulações fantásticas de vantagens sociais em 

poucas mãos, como as disparidades salariais, a sonegação da 

educação básica, os altos índices de mortalidade infantil, a 

invasão do campo por monopólio e assim por diante. 

(DEMO,1996: p.43) 
 

O mérito docente consiste em se desdobrar frente aos desafios do cotidiano 

escolar. Ao mudar suas estratégias de ensino, sua metodologia em sala de aula,  

cada docente, durante o ano letivo e consequentemente a cada etapa alcançada 

para a bonificação, supera-se diariamente e os dados estatísticos de final de ano, ao 

mostrar resultados finais de promoção, evasão, retenção, escondem o trabalho 

árduo ocorrido no interior da sala de aula. 

 

3.2 � A (DE)FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A cada reforma educacional realizada, o professor não participa de maneira 

efetiva da construção das leis que ele mesmo terá que cumprir em seu dia-a-dia, 

pois sindicatos e entidades representativas de classe ao fazer a intermediação junto 

ao Estado anulam quaisquer que sejam os interesses da categoria. 

As condições propostas pela atual reforma neoliberal (autoqualificação, 

desempenho individual, responsabilidade não mais social e sim individual de  
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produção, entre outras) para a educação, pressupõe condições de trabalho em sala 

de aula as quais têm no professor o exclusivo responsável em criar ações 

facilitadoras de seu trabalho, onde, os rumos são regulados através da reforma 

política, mas, cabe a cada um dos professores a tarefa de por si só atingir os 

resultados positivos esperados pela avaliação externa realizada pelo Estado. 

A política neoliberal institui condições para o processo ensino/aprendizagem, 

ou seja, intervém pontualmente na relação de trabalho entre professor e aluno, e o 

fato de haver uma insatisfação por parte da sociedade civil sobre a qualidade da 

educação oferecida pelas escolas públicas de São Paulo, O que apenas comprova a 

interpretação errônea dos dados coletados pelas avaliações externas sob controle 

do Estado, já que afirmam através das estatísticas a elevação do nível do ensino 

fundamental do Estado de São Paulo.  

 Concordamos com ROMÃO (2000) quando, ao citar FREIRE, enfatiza que 

 
O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições 

fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os 

educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas 

posições nega a educação e o conhecimento como processo 

de busca. 
 O educador se põe frente aos educandos como sua antinomia 

necessária. Reconhece, na absolutização da ignorância 

daqueles, a razão de sua existência. Os educandos, 

alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialética 

hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da 

existência do educador, mas não chegam, nem sequer ao 

modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores 
do educador (FREIRE, 1981:67) 

 

  Ao ampliar a distância entre professor e aluno diante das determinações de se 

cumprir metas pontuais para cada bimestre, o docente adequa o conteúdo a ser 

ministrado há um tempo determinado para cada momento da aula, ou seja, somente 

o conhecimento do professor não basta, pois, se deve em cada dia letivo ter claro 

objetivo de começo, meio e fim de atividades voltadas à aprendizagem, mas também 

com ênfase a pontuação meritória a atingir.  A propósito de incentivar e premiar os 

docentes da rede pública estadual de São Paulo, a valorização do trabalho individual 

dos processos educativos de cada sala de aula, o mérito individual de cada 

professor, apenas reitera, confirma o conceito do neoliberalismo, ou seja, o trabalho  
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coletivo, marca maior da relação ensino/aprendizagem, é secundário em relação à 

produção individual dos professores. Reformada a educação, o professor se 

desdobra muito além de seus deveres junto aos discentes, sua formação acadêmica 

anterior a atual reforma não preenche os requisitos neoliberais, pois a educação é 

momento histórico, é movimento social. 

 
É que a educação não extrai sua argamassa da matéria 

educativa, mas do projeto social no qual ela se contextualiza. 
Ou seja, o conteúdo e as estratégias do processo educacional 

são constituídos a partir do projeto de sociedade que se está 

construindo ou que se deseja construir. Por isso, não tem 

sentido falar em geral, abstratamente, por exemplo, da 
�qualidade da educação�. A melhor ou pior qualidade do ato 

educativo depende do tipo de projeto social que se pretende 
manter ou construir para as futuras gerações. Se se tem um 

projeto nacional capitalista, a qualidade da educação 

pretendida estará adstrita à teleologia da sociedade burguesa 

classista, seletiva, discriminatória, meritocrática e excludente. 
(ROMÃO:2000, p.69) 

 
Fato é que exigir do professor um imediato atualizar profissional, bem como 

transformar de súbito sua construção educativa, contextualizando-a a atual reforma 

educativa, requer uma grande mudança em conceitos, padrões, valores, os quais 

durante anos o professorado foi formando sua identidade docente. Mas, a urgência 

em adaptar a docência a novos padrões sociais em educação, trouxe ainda mais 

dificuldades ao cotidiano dos professores. O ajuste global da educação fundamental 

dos países em desenvolvimento intensificou a preocupação dos professores em 

relação a sua função frente aos alunos, sendo cada vez mais exigido por parte da 

sociedade um melhor trabalho educativo. Todavia, nem todos os docentes estão 

preparados para a necessidade de dominar as inovações postas à escola e os 

desafios de uma educação voltada a resultados cada vez melhores. 

Conforme a UNESCO em seu relatório intitulado Educação: Um tesouro a 

descobrir, ao se referir à qualidade dos professores relata: 

 
o rápido aumento da população escolar no mundo trouxe 

consigo um recrutamento em massa de professores. Este 
recrutamento teve de fazer-se, muitas vezes com recursos 
financeiros limitados e nem sempre foi possível encontrar 

candidatos qualificados. A falta de financiamento e de meios 
pedagógicos assim como a superlotação das turmas  
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traduziram-se, freqüentemente, numa profunda degradação 

das condições de trabalho dos professores. A entrada na 

escola de alunos com grandes dificuldades no ambiente social 
e familiar impõe novas tarefas aos professores para as quais 

eles estão muitas vezes mal preparados. (UNESCO, 2001: 

p.157-158) 
 

O relatório da UNESCO vem confirmar o quanto o professor da escola pública 

paulista, em meio às modificações globais não teve tempo suficiente para se adaptar 

adequadamente às novas rotinas da educação, e muito menos ter a garantia de que 

através de sua autoqualificação conseguiria realizar apenas com o próprio trabalho 

ações diversificadas junto aos alunos, o que possibilitaria ao discente acesso as 

tecnologias, ao emprego. Os investimentos em educação após a década de 1990, 

de certo, ao pretender requalificar os professores, melhorar suas habilidades e 

capacidades sem dúvida alguma atingiu os objetivos dos investidores externos e do 

Estado.  

No entanto conforme DEMO  

a ele cabe a competência (...) em termos de pesquisa, elaboração 

própria, teorização das práticas, formação permanente e manejo 

eletrônico. 
Resultado típico do treinamento, o professor, caracteristicamente, 
transfere essa pecha para os alunos, fazendo deles mera cópia. A 

questão central é que, teimosamente confunde-se educação com 

mero treinamento, instrução, ensino. Somente esse tipo de 

mentalidade poderia ter consagrado entre nós a licenciatura curta 

que, na verdade, reserva para uma população pobre um 

profissional pobre. Sem lançar sobre os professores qualquer 

laivo de culpa, pois são, sobretudo, vítimas desse processo, está 

claro que, com um mínimo de espírito crítico, é inadequado 

conservar a situação atual, se o país quer ter futuro, tanto do 

ponto de vista da cidadania quanto da competitividade. Vítima de 

treinamentos, o professor é treinado a repassar, entendendo por 

didática o �circo� da aula e a esta como sua maior arte. Há muito 

tempo mero repasse não é arte. (1995:p.56-57)  
 

Ou seja, na realidade as qualificações acabam por treinar os docentes, e o que 

deveria ser atualização, passa a ser subserviência ao novo sistema econômico 

mundial, e as diretrizes que regem o ensino fundamental do Estado de São Paulo. O 

quadro degradante da educação fundamental para professor é sinônimo de uma 

nova ordem mundial, expressa em atender ao capital externo, e o professor é um  
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mero coadjuvante de um sistema globalizado de trabalho e produção no interior das 

escolas públicas.  DEMO (1995), sugere que 

a mudança do professor de �auleiro� para orientador e, do 

aluno, de objeto de aprendizagem para parceiro da construção 

de conhecimento, altera substancialmente o ambiente. Mais 
importante que escutar, copiar, aprender a matéria, é fazê-la 
com as próprias mãos, por elaboração própria, teorização das 

práticas, argumentação pessoal. O semestre será visto como 

estágio processual de desenvolvimento da competência 

construtiva do aluno, representando o término curricular 

apenas um reconhecimento do cumprimento formal legal 
previsto, porquanto o processo de formação jamais termina. 

(p.59) 
 

De certo, conforme Demo, educação é processo contínuo, mas, sob a égide da 

política neoliberal para a educação fundamental dos países em desenvolvimento, o 

que importa é cada indivíduo fazer a sua parte. Envolto nas condições oferecidas 

pelo Estado, o professor do ensino fundamental se afasta de suas origens, de uma 

relação mais íntima com o aluno, tendo etapas no interior da sala de aula que 

impedem uma relação mais próxima entre aluno e professor. A UNESCO em seu 

relatório Educação: Um tesouro a descobrir, ao recomendar o aumento de 

investimentos para a educação conforme pesquisa realizada em diversos países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, demonstra a função docente pouco 

valorizada, sendo que 

a comissão pensa que todos os governos devem pôr especial 

empenho em reafirmar a importância dos professores da 

educação básica e criar condições para que melhorem as suas 
qualificações. As medidas a tomar para recrutar os futuros 

professores entre os estudantes mais motivados, para 
melhorar a sua formação e incitar os melhores a aceitar os 

lugares mais difíceis, devem ser definidas em função das 

circunstâncias particulares de cada país. A adoção dessas 

medidas é imperativa, pois sem ela não se poderá esperar 

melhoria significativa numa área em que, contudo, seria bem 

necessária. 
Melhorar a qualidade e a motivação dos professores deve, 

pois, ser uma prioridade em todos os países. (2001: p.159) 
 

Passivo, frente aos novos desafios educacionais, o professor passa a ser o 

centro das atenções no que se refere às mudanças no interior da sala de aula; cabe  
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ao professor definir rumos para os alunos atingirem as metas necessárias para 

desenvolver suas capacidades, dando assim seqüência aos estudos posteriores. 

Ao docente coube a parte laboriosa do processo de mudanças ocorridas na 

educação, entretanto esta revitalização de suas qualidades serve como orientação - 

mesmo que na contramão de suas convicções pessoais, de seus valores pessoais 

para posicionar-se diante de um currículo restrito ao trabalho e a produção 

capitalista. Através da busca por uma educação de qualidade, o bônus mérito 

conduz as práticas do ensino público fundamental, na direção de preparar melhor os 

alunos para o ingresso no mercado de trabalho competitivo, globalizado e cada vez 

mais exigente. Por sua vez cada professor procurou se requalificar, inovar seus 

métodos de ensino, tendo as normas meritórias como referência, o sucesso então 

das inovações do professor ao atender as normas para um bônus merecido e justo, 

reflete na prática diária junto aos alunos.  

O Estado intervém menos na educação fundamental, pois, não oferece 

condições necessárias para adaptar, atualizar  o ensino público à atual realidade 

internacional, de alta tecnologia. Neste sentido as agências internacionais fomentam 

financeiramente o Estado para as modificações que se fazem necessárias no ensino 

público fundamental de São Paulo. Ao se afastar do controle educacional, o Estado 

coloca o professor frente a sérias dificuldades em superar modelos tipicamente de 

capital, produção, pois, sempre se visou os conteúdos educacionais (ler, escrever, 

calcular, etc) e sua formação pedagógica sempre se centrou no aluno, e em meio às 

transformações da economia mundial, o docente percebe que sua formação 

profissional não atende as exigências do mercado. Assim para se manter 

empregado atualiza-se para o domínio de um novo conhecimento, sobretudo das 

tecnologias utilizadas nas nações desenvolvidas. 

  

No entanto há cada vez mais uma pressão pela produtividade 

e qualidade da escola básica brasileira. Essa pressão encontra 

seus fundamentos, nos dias de hoje, em razões econômicas, 

políticas e sociais. Várias nações do mundo, mesmo no 

conjunto das mais desenvolvidas, têm se preocupado com a 

qualidade da educação dispensada regularmente às suas 

crianças e adolescentes, quando se percebem ultrapassadas 

por outras, no quadro de uma economia mundializada e cujo 
maior insumo tem sido o saber sistematizado. E se a 
concorrência econômica é impulsionada agora por uma  
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alavancagem intelectual � e não mais por exploração 

extensiva de matéria prima barata intensiva de mão-de-obra 
desqualificada � a concorrência política, usufruindo de uma 

trégua precária proporcionada pela pax Americana, explode na 
manifestação dos nacionalismos,   exigindo    mais   eficiência   

e   eficácia  de  seus sistemas educativos, particularmente na 
luta pelo resgate das identidades específicas. (ROMÃO:2000: 
p.107) 

  

A maioria dos docentes da rede estadual de ensino de São Paulo, tem sua formação 

com fortes embasamentos teóricos da lei 5692/71, uma formação centrada em 

repassar conteúdo, e o contexto educativo vivenciado em meio ao neoliberalismo faz 

do professor um dos trabalhadores ou talvez o que mais sentiu as mudanças sócio-

econômicas mundiais, pois 

 
há um reconhecimento progressivo do valor da educação 

básica, não mais apenas com fator de erudição � pálido verniz 

que encobre o vazio do fundo � e ilustração, mas como 

instrumento político-sócio-tecnológico-cultural estratégico. Pela 

primeira vez na História, fala-se até que os interesses do 

capital e os do trabalho estão coincidindo neste particular: o 
sistema econômico tem cobrado mais educação básica de 

qualidade, por necessitar de flexibilidade no comportamento 
produtivo do trabalhador, do que adestramentos 
especializados para a linha de montagem rígida. 
Talvez, por isso mesmo, o tema tenha se tornado mais 
freqüente na literatura pedagógica contemporânea, 

superando-se, progressivamente, um certo �ensaísmo� � tão 

típico da produção brasileira nas ciências sociais � e os 
quadros teóricos estejam sendo, cada vez mais, testados em 

situações concretas ou, pelo menos, resultando de 
sistematizações da reflexão sobre elas. Porém, nunca é 

demais reiterar que não podemos esquecer nossas próprias 

condições e devemos trabalhar com o que temos: escolas 

caindo aos pedaços e sem bibliotecas; professores cansados, 
desmotivados ou indiferentes, por receberem salários 

miseráveis e terem de dar aulas em várias unidades durante a 

mesma jornada escolar(...) (ROMÃO:2000, p.108) 
 

Entre tantas situações que não colaboram com o professor, a reforma 

educacional vigente em nosso país, transfere ao professor a responsabilidade de 

preparar nossos jovens para um mercado altamente competitivo, mas, antes da 

economia de mercado, ao desempenho individual, ao domínio de tecnologias, o 

professor também prepara para a cidadania, um tema recorrente, atual, porém sem 

o devido valor por parte da economia globalizada. 
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E o Bônus Mérito ao estimular os professores a cumprir as metas para o 

recebimento meritório, através dos requisitos propostos, se faz presente nos 

desdobramentos didático, pedagógicos, metodológicos em sala de aula, enfim, as 

situações educativas que ocorrem em sala de aula, são direta e indiretamente 

advindas dos requisitos para conseguir uma bonificação justa através da docência.  

A globalização da economia mundial e os investimentos em educação 

fundamental visam um único objetivo que é se favorecer na e pela educação, ao 

possibilitar um maior acesso ao ensino fundamental. Investir para a ampliação das 

vagas, matrículas no ensino fundamental é criar através do trabalho do professor 

uma base de consumidores adequados aos produtos produzidos tecnologicamente o 

que garante o escoar da produção das grandes potências econômicas. A educação 

pública dos países em desenvolvimento passa a ser o foco dos investimentos das 

nações desenvolvidas, e ao priorizar o ensino fundamental recai sobre o professor a 

função principal  de  estabelecer  condições diárias em  sala de aula para que cada 

aluno de fato aprenda ler, escrever, calcular, enfim, um qualificar para o dia-a-dia 

tanto o trabalhador, melhor instruído, quanto cidadãos mais exigentes em consumir  

produtos vindos das nações ricas. Concomitantemente concorrem economia de 

mercado e cidadania, e o professor em sua (de)formação se equilibra e se ajusta a 

cada momento para a própria sobrevivência, pois 

(...) a educação passa a ocupar, junto com as políticas de 

ciência e tecnologia, lugar central e articulado na ponta das 

macropolíticas do Estado, como fator importante para a 

qualificação de recursos humanos requeridos pelo novo 
padrão de desenvolvimento, no qual a produtividade e a 

qualidade dos bens e produtos são decisivos para a 

competitividade internacional. Ainda que por si só a educação 

não assegure a justiça social, nem a erradicação da violência, 

o respeito ao meio ambiente, fim das discriminações sociais e 

outros objetivos humanistas que hoje se colocam para as 
sociedades, ela é, sem dúvida, parte indisponível do esforço 

para tornar as sociedades mais igualitárias, solidárias e 

integradas. (MELLO: 1998, p.43) 
  

  A referência docente é alterada radicalmente, pois, o mundo do trabalho exige 

modificações na formação do professor do ensino fundamental,  com  tais exigências  

surgem novos perfis de qualificação de mão de obra. 

Inteligência e conhecimento parecem ser as variáveis-chave 
para a modernização e produtividade do processo de trabalho,  
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como também a capacidade de solucionar   problemas, liderar, 

tomar decisões e adaptar-se a novas situações. O modelo de 

adestramento profissional em tarefas ou etapas segmentadas 
do processo produtivo tende a ser substituído por outro, com 

grande ênfase na formação básica em ciências, linguagem e 

matemáticas. (MELLO: 1998, p.34) 
 

  As necessidades de adaptação são superadas pela necessidade de sobreviver 

do professor, certos de que as inovações alcançadas garantem a permanência no 

emprego, ou seja, continuar a educar e ao mesmo tempo colocar em prática as 

determinações do Estado para a educação. 

Inova-se o conceito de educação, introduzindo o componente 
trabalho como princípio educativo e como elemento que detém 

estreita relação com a educação geral e a conservação do 

conhecimento. (TEIXEIRA: 1999, p.97) 
 

Haja vista as inúmeras reformas educacionais ocorridas em nosso país, 

nenhuma outra reforma exigiu tamanha eficiência dos professores. Ser eficiente 

denota a metamorfose diária no cotidiano docente, pois, ensinar atrelado a 

desempenho docente, requer habilidade em ensinar em um único momento, 

cidadania, direitos e deveres e a questão do momento, preparar o aluno para o 

mercado seja, como consumidor, seja como produtor de tecnologia.  Eficiência e 

eficácia
8 agregam-se ao perfil do docente do ensino fundamental tornando-o, dentro 

do mundo globalizado, um trabalhador �especializado�, tendo funções educativas 

com vistas o mercado, a competitividade profissional.  O conjunto de medidas do 

governo tem como única preocupação o alinhamento de nossa educação, de nossos 

docentes as prioridades internacionais, as necessidades da produção externa, e a 

uma melhor qualificação de nossos alunos, futura massa de consumo. Ao levarmos 

em consideração somente os dados das avaliações externas, a interpretação dos 

dados pode confundir a opinião pública, pois, o professor por mais eficaz que seja, 

está longe de atingir, através de seus ensinamentos, a elevação da qualidade de 

ensino, mesmo com o aumento de suas capacidades de desempenhar suas 

atividades, outras ações conjuntas, tais como, condições materiais, estruturais, 

salariais, devem levadas em conta. O trabalho docente está direcionado por  

 
 

                                                 
8 Eficiência e Eficácia no sentido de que �...a meritocracia se baseia na seleção e premiação dos melhores por 

meio de avaliação dos desempenhos individuais, ela termina por gerar desigualdades funcionais que 
historicamente estão se tornando sociais´(Barbosa, 2003, p.35). 
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necessidades e condições extra-classe, pois, conforme artigo de SAMPAIO e MARIN 

(set/dez 2004), 

o atual currículo prescrito, portanto, explica-se no conjunto das 
medidas consideradas necessárias ao alinhamento do país às 

prioridades acordadas no âmbito internacional. 
Sua importância não pode ser superestimada, mas está 

claramente afirmada na forma como se impõem os parâmetros 

curriculares, articuladamente às avaliações externas, que 

classificam as escolas e as obrigam a redirecionar seu trabalho 
pedagógico Compreender as práticas curriculares nesta 

perspectiva, atravessadas pelas exigências da nova ordem 

econômica e política, torna-se necessário, ainda que difícil. 

Exige conhecer e analisar o currículo prescrito, sobretudo, 

investigar o currículo real, aquele que se desdobra em práticas 

no interior da escola, cuja determinação não se origina apenas 

das prescrições oficiais, mas de muitos fatores que interferem 

no desenvolvimento do trabalho escolar. Seus determinantes 
expressam tanto as marcas das políticas quanto às condições e 

os problemas sociais e econômicos que atingem a vida de seus 

usuários. Daí que o exercício de pensar algumas práticas 

necessita situá-las na relação com alguns outros elementos 
mais amplos, como os que cercam o trabalho dos 
professores(...) (p.1205) 

 

As transformações ocorridas, sobretudo no ensino fundamental, após a reforma 

educacional, ao tentar qualificar os docentes em cursos ou novos estudos, apenas 

mascara a necessidade determinada por investimentos internacionais na busca não 

de atender as necessidades do docente, mas as necessidades do capital 

globalizado.  

Entender qualificação para melhorar a formação docente, não é senão adaptar 

o trabalhador da educação não as suas prioridades, e sim lhe oferecer uma nova 

gama de condições para a mudança de sua atitude frente aos novos desafios da 

internacionalização da economia. 

 

 

3.3 � Docência: motivação e implicação no dia-a-dia 

 
 

A preocupação inicial com a reforma era o desemprego que no início da década 

de 1990 tomou conta dos professores, já que, ao modificar o currículo escolar do 

Estado de São Paulo (temos o exemplo da disciplina Educação Física, que até 

meados de 1997 era oferecida para às escola públicas em três aulas por semana, 

após esta data até os dias de hoje temos duas aulas por semana). 
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Vários professores desta disciplina perderam o emprego, ou tiveram diminuído 

os ganhos salariais, já que a grande maioria destes profissionais era até então 

contratada ou ocupante de função atividade.  

O ocupante de função atividade tem sua carga horária semanal e/ou mensal de 

acordo com as aulas a ele atribuídas, seja ele professor polivalente (tem a classe 

atribuída) ou professor especialista (tem a ele aulas atribuídas, arte, educação 

física). Os professores ao realizar os cursos, orientações técnicas, seguem os 

critérios legais estabelecidos pelo governo do Estado de São Paulo para a obtenção 

do bônus, e não foi lhes oferecido um (a) outro (a) mecanismo, maneira de obter o 

bônus, pois, os dados da educação pública demonstram a má qualidade de ensino, 

onde  

inúmeros estudos têm apresentado os péssimos resultados das 

escolas brasileiras, destacando particularmente o desempenho 
das escolas públicas � o que é, no mínimo, discutível, dada a 

precariedade, tanto em termos dos dados levantados, quanto da 
de continuidade desses estudos. Porém, tais resultados só 

podem ser levados em consideração se parte do pressuposto de 

que não houve ruídos na coleta e interpretação de dados (...) 

(ROMÃO:2000, p.109) 
 

 Concordamos com Romão em relação aos ruídos que interferem nos dados 

pesquisados, sendo inúmeros os processos sócio-econômicos, culturais e, 

sobretudo políticos que sistematicamente ao tratar de educação pública, devem ser 

considerados como fatores que afetam direta ou indiretamente os levantamentos 

colhidos através das avaliações tais como SARESP, SAEB, sobre os resultados 

estatísticos ou dados quantitativos referentes ao ensino público como aprovações, 

retenções, evasões, sendo, a leitura destes dados quantitativos por parte da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo interpretados como dados 

qualitativos, mas, após oito, nove anos de ensino fundamental, a continuidade dos 

estudos demonstra as dificuldades dos alunos acompanharem adequadamente o 

ensino médio. 

 Conforme cita Romão, os reflexos das qualificações, cursos, orientações aos 

professores, de fato não surtem efeitos em longo prazo, pois educar é processo 

contínuo.  De certo a educação enquanto processo em mutação constante, tendo o 

professor no centro deste processo inacabável e cíclico de nosso ensino, teremos  
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um profissional mais capacitado para lidar com as questões da relação ensino e 

aprendizagem, mas a inquietação aponta para a descontinuidade da atual política 

educacional. 

Frágil em virtude de ser o ensino público tratado de maneira desinteressada por 

parte dos tecnocratas, burocratas, relegada a uma condição secundária dentre as 

políticas sociais. A educação ainda não desperta o devido interesse entre os setores 

políticos que ao estabelecer os rumos a serem seguidos, ao mudar as formas de 

ensino a ser seguida pelos professores, apenas direciona para os quatro ou oito 

anos que estarão no poder político. 

Pablo GENTILI (1998), em entrevista ao jornal do Rio de Janeiro O Dia, ao 

comentar sobre a degradação das condições de trabalho, enfoca a perda salarial 

dos professores, pois,  

 
a experiência  do Chile  e da  Argentina  demonstra   que esses 
países não  conseguiram  solucionar os principais problemas de 
seus sistemas educacionais. No Chile, que foi o primeiro a adotar 
essa política de retirada do Estado, a qualidade não melhorou 

significativamente. A promessa de equidade também não se 

cumpriu. Passou a haver mais desigualdade do que antes e para 
a grande maioria da população a situação educacional piorou.   
Podemos dizer que o custo  da política neoliberal na educação  foi 
a ampliação  das desigualdades.   Melhorou  a qualidade  para 
um  pequeno  grupo e  piorou para  a grande maioria. Outra 
questão a ser destacada é que pioraram as condições de trabalho 

nas escolas.   Piorou a infra-estrutura e o  salário dos professores 

diminuiu.   A situação educacional do Brasil é pior do que  a do 

Chile e a da Argentina. O número de analfabetos  é maior e  a 
dificuldade para  administrar  o  sistema é maior devido às  
dimensões do território. Partindo desse principio podemos prever 

que as conseqüências do neoliberalismo na Educação serão, no 

mínimo parecidas. Dificilmente, com essa proposta, pode-se 
esperar uma melhoria da qualidade, da equidade e das condições 

de trabalho. (p.2) 
 

Ao longo dos anos a reforma foi perdendo o cenário inicial apresentado; o de 

desempenho individual, de eficiência docente, e aos poucos a mesma reforma que 

preconizava o indivíduo como  responsável  pelo  que  produz, hoje, não consegue 

dar agilidade no sentido de manter sistematicamente as inovações na esfera pública 

educacional. A UNESCO, em seu relatório Educação: Um tesouro a descobrir, 

afirma a necessidade da melhoria das condições de trabalho dos professores: 
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para melhorar a qualidade da educação é preciso, antes de mais 

nada, melhorar o recrutamento, a formação, o estatuto social e as 

condições de trabalho dos professores, pois estes só poderão 

responder ao que deles se espera se possuírem os 

conhecimentos e as competências, as qualidades pessoais, as 

possibilidades profissionais e a motivação requeridas. (2001: 

p.153).  
  
         Ainda o relatório da UNESCO, reitera que 

 
a competência, o profissionalismo e o devotamento que exigimos 

dos professores fazem recair sobre eles uma pesada 
responsabilidade. Exige-se muito deles e as necessidades a 
satisfazer parecem quase ilimitadas. (2001: p.155) 

 
 

Neste sentido, MARIN (1998) colabora com a nossa reflexão quando se refere 

as pesquisas em educação, dizendo que 

 
 
a bibliografia produzida, nos últimos anos, sobre os problemas em 

vários países e também no Brasil é extensa e denuncia de 

maneira contundente a baixa qualidade educacional oferecida 
pelos sistemas escolares. Há grande número de pesquisas 

demonstrando que a indisciplina em sala de aula, as precárias 

condições de trabalho do professor - que assumem também a 

forma de despreparo profissional para a organização do conteúdo 

escolar e dos procedimentos didáticos -, o baixo status 
profissional, a baixa remuneração do serviço prestado e as 

dificuldades para enfrentar eficazmente as características 

apresentadas pelo corpo discente significam entraves à realização 

dos ideais propostos para a escola, sobretudo para a escola 
pública. Todos esses fatores contribuem para a produção do 

fracasso escolar e da baixa qualidade do ensino, agravados, no 
Brasil, pelos alarmantes índices de evasão e repetência. (1998: 

p.2) 
 
 

As requalificações, qualificações voltadas à inserção dos professores diante de 

normas vinculadas e mesmo determinadas pela globalização, ainda hoje são 

realizadas por professores, muito mais com o caráter de cumprir uma obrigação, do 

que propriamente efetivar a auto-melhoria, ou seja,  

 
 
(...) do ponto de vista de cada trabalhador, a qualificação 

profissional torna-se questão de sobrevivência, tendo  em vista  
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que a realidade atual é a de que a demissão, majoritariamente, 

não é provocada pela rotatividade da mão-de-obra visando a 
um rebaixamento salarial, mas está relacionada à supressão 

pura e simples daquele posto de trabalho e, no país como um 

todo, ao desaparecimento daquele ofício, daquele saber-fazer: 
são levas de descartados, de pessoas que a vida toda 
trabalharam naquilo que hoje não é necessário ao sistema 

produtivo. É um desemprego desta forma mais estrutural do 

que conjuntural.(FRIGOTTO:2001, p.4) 
 

Diante dos impactos ocorridos na área educacional, o desemprego a rondar o 

magistério, e em nosso caso o ensino do Estado de São Paulo, os efeitos e causas 

em relação aos desdobramentos do ato de lecionar tomam novo rumo, posto que a 

motivação que move atualmente o professor está em, dia-após-dia, se atualizar para 

se manter empregado, é está atualização o principal foco do magistério paulista para 

assegurar a empregabilidade. As condições de trabalho do início da década de 1990 

perduram até os dias de hoje, os investimentos realizados repuseram materiais 

pedagógicos, administrativos, e garantem as condições dos prédios escolares com a 

manutenção periódica e ao professor repasses financeiros pífios através de 

incorporações salariais. De fato, as transformações requeridas pelos países 

desenvolvidos, lograram êxito para as suas aspirações globais, mas, as aspirações 

locais, individuais de cada docente foram mais uma vez desconsideradas.  O MEC 

em seu Plano Decenal de Educação para Todos (1993 � 2003), para o Brasil, 

alinhado ao compromisso assumido na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, também enfatiza a urgência de 

criar reais condições que motivem os professores, e aponta como um dos pontos 

críticos da educação, pois 

embora venha crescendo o número de professores habilitados 

para o ensino, verifica-se ainda um comprometimento da 
qualidade de seu desempenho em decorrência tanto do 

esgotamento dos sistemas de formação inicial e de escassez 

de formação continuada dos educadores, quanto da 

precariedade das práticas de seleção, de admissão e de 

lotação e, fundamentalmente, da política salarial e de carreira.  

O salário médio dos professores de primeiro grau não atinge 

US$ 200 mensais. Apresenta, no entanto, grandes variações 

entre regiões e sistemas de ensino. Esses padrões de 

remuneração tornam pouco atraente a carreira, pois são, em 

geral, inferiores aos de outros segmentos profissionais que 
apresentam média de escolaridade inferior à dos professores. 

(1993: p.24) 
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O plano decenal, ao apontar os pontos principais da educação que merecem 

uma maior atenção, apenas ratifica aspectos da história educacional e do magistério 

público, os quais ainda se fazem presentes (condições físicas, pedagógicas, 

financeiras, etc) e que ao perdurar até os dias de hoje apenas confirma o 

descompromisso dos tecnocratas frente aos desafios do ensino público de São 

Paulo e do Brasil, pois, em pleno século XXI as ações realizadas para a busca da 

melhoria da qualidade de ensino acentuam sim a desigualdade social. 

Também o relatório da UNESCO (órgão vinculado a ONU), em seu bojo exalta 

o papel fundamental e a importância do professor no processo 

ensino/aprendizagem, traça o perfil empreendedor do docente frente a educação, 

numa referência dúbia, pois, nos parece mais preocupado com a globalização e o 

alinhamento dos países em desenvolvimento, emergentes ou mesmo 

subdesenvolvidos, bem como a adequação da educação desses países aos 

preceitos da economia internacionalizada, ao consumo, do que propriamente 

preocupado com as condições de trabalho dos docentes, seja, elas de caráter 

financeiro, logístico, entre outros. 

 
O rápido aumento da população escolar no mundo trouxe 

consigo um recrutamento em massa de professores. Este 
recrutamento teve de fazer-se, muitas vezes com recursos 
financeiros limitados e nem sempre foi possível encontrar 

candidatos qualificados. A falta de financiamento e de meios 
pedagógicos assim como a superlotação das turmas 

traduziram-se, freqüentemente, numa profunda degradação 

das condições de trabalho dos professores. A entrada na 
escola de alunos com grandes dificuldades no ambiente social 
e familiar impõe novas tarefas aos professores para as quais 

eles estão muitas vezes mal preparados.  
Nunca é demasiado insistir na importância da qualidade do 

ensino e, portanto, dos professores. (2001: p.158) 
 

Além do mais, em uma de suas abordagens para a qualidade e motivação dos 

professores, o relatório elenca alguns itens, tais como: 

 
Recrutamento � Melhorar a seleção, ampliando a base de 

recrutamento através de uma busca mais ativa de candidatos. 
Pode se pensar em medidas especiais que facilitem o 
recrutamento de candidatos de origens lingüísticas e culturas 

diversas. 
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Formação inicial � estabelecer laços mais estreitos entre as 

universidades e os institutos de formação de futuros 

professores do primário e do secundário. Em longo prazo, o 

objetivo deverá ser fazer com que todos os professores, mas 
em especial os do secundário, tenham frequentado estudos 

superiores, sendo a sua formação assegurada em cooperação 

com as universidades ou mesmo em contexto universitário. Por 

outro lado, tendo em conta o papel do futuro professor no 
desenvolvimento da personalidade dos alunos, esta formação 

deverá incidir, sobretudo nos quatro pilares da educação(...) 
Formação contínua � Desenvolver os programas de formação 

contínua, de modo a que cada professor possa recorrer a eles, 

freqüentemente, especialmente através de tecnologias de 

comunicação adequadas.Devem ser desencadeados 
programas que levem os professores a familiarizar-se com os 
últimos progressos da tecnologia da informação e comunicação 

(...) (2001: p.159) 
 

Ainda por recomendação do relatório da UNESCO, outros itens se fazem 

presentes para a melhoria da qualidade e da formação dos professores: formação 

pedagógica; controle (controlar o desempenho dos professores, etc); gestão; 

participação de agentes exteriores à escola; condições de trabalho, ou seja, em uma 

rápida leitura do relatório, é fácil observar as pressões internacionais sobre este 

relatório. A docência em si em meio às pressões por resultados positivos dos 

discentes ao fim de cada ano letivo, faz de cada professor um multiplicador das 

qualificações, ou seja, o professor repassa aos alunos o que o Estado o faz 

apreender. Diante da nova configuração mundial, persistem na formação dos 

professores antigas marcas de descaso, e valorização em sua formação, onde 

 
a formação ministrada aos professores tem tendência a ser 

uma formação à parte que os isola das outras profissões: 

esta situação deve ser corrigida. Os professores deveriam 
também ter a possibilidade de exercer outras profissões, fora 

do contexto escolar, a fim de se familiarizarem com outros 
aspectos do mundo do trabalho, como a vida das empresas 
que, muitas vezes, conhecem mal. (UNESCO:2000, p.163)
  

 Os professores, fundamentais no processo ensino e aprendizagem, têm nos 

sindicatos, nas entidades de classe a representação adequada para a tomada de 

decisões, mas, o governo do Estado pode abrir caminhos para uma maior 

participação dos professores no que se refere às modificações, transformações e 

inovações pretendidas para a melhoria do sistema de ensino, pois, o professor é o 

primeiro a sentir os efeitos das mudanças educacionais. 
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Caminhos existentes no organograma da educação de São Paulo, como por 

exemplo, setoriais9, onde, cada diretoria de ensino pode enviar professores junto a 

Secretaria de Estado da Educação para possíveis encaminhamentos de propostas, 

contribuições. Essas subdivisões de controle do Estado já realizam periodicamente 

reuniões com as respectivas Dirigentes Regionais de Ensino, com membros da 

CENP, e em alguns momentos com o próprio Secretário de Educação, ou seja, o 

professor pode participar destas reuniões. 

Ademais os sindicatos e as entidades de classe também foram de certa forma 

obrigados a uma brusca adaptação as exigências trabalhistas, adaptações sindicais 

ocorridas pelas exigências da industria de alta tecnologia, que aqui citamos para 

demonstrar a voracidade das inovações que trouxeram um grande desemprego aos 

países em desenvolvimento, sendo a educação fundamental o objeto de 

investimento dos países ricos. 

 
Os professores deveriam estar mais intimamente associados 
às decisões relacionadas com a educação. A elaboração de 

programas escolares e de materiais pedagógicos deveria 

fazer-se com a participação de professores em exercício, na 

medida em que a avaliação das aprendizagens não pode ser 

dissociada da prática pedagógica. 
De igual modo, a administração escolar, a inspeção e a 

avaliação dos docentes só tem a ganhar se estes forem 

associados aos processos de decisão. (UNESCO:2000, p.165) 
 

 
É inegável o empenho dos professores em atender a todos os desafios 

colocados diante de seu ofício, mas, o ensino atual desafia não a docência e sim a 

capacidade dos países em desenvolvimento de ajustar seus sistemas de ensino ao 

padrão global de educação idealizado pelas grandes economias. 

Concordamos plenamente com Demo (1995), quando comenta o descaso de 

investimentos em educação, pois,  

 
a própria percepção da elite econômica e política, que investe tão 

pouco em educação e mantém a condição subalterna do 

professor, indica que o produto escolar vale pouco, quase nada.  
 

                                                 
9 O Estado de São Paulo divida administração da educação paulista em dois setores, um relativo a COGESP que 

abrange a capital e a grande São Paulo e a CEI (Coordenadoria de Ensino do Interior) todas as cidades do 

interior, além de em São Paulo haver uma subdivisão em Diretorias de Ensino, Sul 1, Sul 2, Leste , Leste 2, etc). 
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Nisso reside um dos arcaísmos mais comprometedores para o 

futuro do país, pois esconde a pretensão perversa de uma 

sociedade mantida sem cidadania e sem competitividade. Sem 
favor algum, a profissão de professor, sobretudo o de educação 

básica, é a mais estratégica que poderia existir. Primeiro é mister 

cuidar dele, pagar bem. Depois paga-se ao prefeito, ao vereador, 
ao funcionário público. O país, o estado, o município que não têm 

recursos para sustentar educação básica não existem. Merecem o 

subdesenvolvimento! (p.57) 
 

Repassar conteúdos, retransmitir informações sem que haja o questionar de 

alunos e professores, torna a docência do ensino fundamental uma sequência exata 

dos objetivos a alcançar de acordo com os itens exigidos para a bonificação por 

merecimento. 

No entanto o professor caminha na direção de elevar o nível do ensino 

fundamental, por vezes sacrificado em seus desejos e vontades profissionais e 

pessoais, mas, incessantemente tendo o aluno com principal objetivo a atingir. 

Na formação deste aluno-cidadão, o professor busca nas condições as quais 

lhes oferecem de trabalho, propiciar a cada aluno a melhoria paulatina da qualidade 

educacional, e possibilitar através dos estudos a ascensão sócio-econômica-cultural, 

entre outras. Os tecnocratas ao valorizar e  mensurar  dados estatísticos frios e 

irreais honram os contratos feitos juntos aos órgãos e agencias internacionais 

investidoras de nossa educação, mas  

 
(...) a proposta da qualidade total pode ser útil, pois auxilia 

sobremaneira a manejar sistemas complexos e a formar 
ambiente participativo de estilo empresarial. É também decisivo 

informatizar os sistemas, porque o controle além de mais 

expedito, pode atualizar-se diariamente, desde que em rede. 
Teríamos taxas de desperdício, entraves burocráticos, 

disfunções operacionais, bem como matrícula diária e 

acompanhamento de perto da evasão escolar. Estamos diante 

de algo sarcástico, porque a exigência da qualidade pode 

parecer pernóstica diante dos descalabros quantitativos 

primários. Por vezes a insistência em qualidade, sobretudo em 

firulas virtuosas como parece ser a atenção dita integral, leva a 

camuflar carências gritantes preliminares, em particular a 

situação degradante do professor e da oferta pedagógica. 

Diante de uma escolinha unidocente, precária em tudo, com 

uma professora que luta pela sobrevivência e jamais se 
capacita, perante alunos também indigentes, o reclamo da 

qualidade pode ecoar como gargalhada irônica. Fica patente 

que não fomos ainda capazes de sequer dar conta 

disso.(DEMO:1995, p.78)  
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A questão do bônus tem seu efeito direto em um dos pontos que afligem aos 

docentes, uma questão nevrálgica, que é a financeira, salarial, o bônus vem de 

encontro às necessidades diárias de consumo, de sobrevivência, e também atenua e 

equilibra as finanças de cada professor. Em virtude da concorrência estabelecida 

pela globalização econômica, a bonificação faz do professor um trabalhador 

especializado em cumprir rotinas, etapas milimetricamente dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Estado, para que usufrua o bônus em seu máximo valor. 

Logo, a cobrança individual suplanta a coletiva dos deveres diários em sala de 

aula, ou seja, depende de cada um o ganho real ao final do mês de trabalho, é o 

conhecimento transmitido linearmente do professor para o aluno, sem erros e 

descaminhos na orientação dos alunos, o professor direcionado não mais 

direcionador de suas aulas. O artigo de SAMPAIO e MARIN (2004), Precarização do 

Trabalho Docente e seus Efeitos sobre as Práticas Curriculares, expõem de forma 

incisiva graves fatores de desmotivação do professor,   

 
uma das questões bem visíveis da precarização do trabalho do 

professor refere-se ao salário recebido pelo tempo de dedicação às 

suas funções, sobretudo quando se focaliza a imensa maioria, ou 

seja, os que atuam nas diversas escolas da rede pública. Os dados 

apresentados por Siniscalco (2003) atestam a dureza dessa 
realidade em comparação com outros países, inclusive aqueles 

com piores condições sociais e econômicas: o Brasil está acima 

apenas da Indonésia e quase empata com o Peru. Todos os 
demais oferecem salários mais elevados na educação primária. Na 

educação secundária também é um dos sete piores do mundo. 
Dados de 1997 informam-nos que o cálculo bruto da média salarial 

de docentes da educação básica brasileira era de R$ 529,2, numa 

escala que variava de R$ 221,22 (na Paraíba) a R$ 1.364,30 (no 

Distrito Federal) (Brasil, 2002). Além disso, é de se questionar a 

política salarial dos órgãos públicos quando se comparam as 

médias entre o âmbito federal (R$ 1.527,01), a dependência 

administrativa estadual (R$ 584,56) e a municipal (R$ 376,67), sem 
levar em conta as médias das redes privadas, às vezes 

consideradas melhor pagadoras, porém não generalizadas nem tão 

mais elevadas, o que significa, também, desconsideração pela 

função docente nesse âmbito (Brasil, 2002). 
A situação salarial brasileira melhora um pouco com o passar dos 

anos de atividade docente, por meio dos incentivos dados como 
adicionais por tempo de serviço ou de qualificação. Assim mesmo 

permanecem em posição bem inferior quando comparados com os 
incentivos dados em outros países. 
 



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 121 

Esse é um fator que incide pesadamente sobre a precarização do 

trabalho dos professores, pois a pauperização profissional significa 

pauperização da vida pessoal nas suas relações entre vida e 

trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais. 
(p.1210) 

 

O artigo ainda aponta para outros fatores os quais ao trazer maiores 

informações a respeito dos ganhos docentes, no permitem entender o porque de 

exigir-se qualificação, cursos se torna inviável aos professores, pois  

 
É compreensível que não possam ter acesso a tais bens culturais, 

principalmente quando o empobrecimento profissional vem 
acompanhado da informação sobre a renda familiar: a grande 

maioria tem renda familiar entre 2 (dois) e 10 (dez) salários 

mínimos!   É quase evidente, por si, a relação de tais dados com 

as questões de currículo: o estudo, a atualização dos professores, 

o acompanhamento do que ocorre na esfera cultural e no mundo 
está fora do universo desses profissionais. O processo de 
realimentação quanto a informações, em geral, fica restrito à 

freqüência a cursos de especialização, que muitos deles 

apontaram, ou estar sintonizado com o mundo é uma 

possibilidade que ocorre por meio da televisão, quando há 

tempo.(p.1211) 
 

A verdadeira motivação do professor caminha paralela ao instinto de 

sobrevivência, sem o qual a educação não estaria sempre em processo de evolução, 

tendo no professor o seu condutor. 

Controlar os indivíduos (professores) é efetivar o controle social de maneira 

�natural�, sendo as legislações (LDBEN, PCNs, etc) o amparo e a base legal para 

manter a divisão social do trabalho no interior da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos demonstrar com esta pesquisa as implicações da atual política 

neoliberal sobre a educação fundamental do Estado de São Paulo, pois, a 

reestruturação das economias dos países ricos economicamente, a 

internacionalização do capital, e a globalização determinaram mudanças radicais 

para o ensino público em todos os níveis, e o professor mais uma vez tratado como 

um ator coadjuvante de sua práxis pedagógica.   Dentre as várias modificações 

educacionais realizadas pela reforma política neoliberal, a bonificação por 

merecimento instituída como um prêmio ao bom professor, é cruel, pois veladamente 

esconde o processo de dominação das elites capitalistas. Esta ideologia valoriza o 

empenho de cada indivíduo dentro do processo produtivo, mas, é a inversão de 

valores, pois, educar é compartilhar, é uma ação coletiva. Mas, para o controle de 

cada professor, de cada indivíduo, a ideologia do mérito determina o campo de 

atuação do magistério do Estado de São Paulo, onde, todas as escolas como uma 

produção em série de conhecimento ao realizar item por item dos requisitos, regras, 

normas para o recebimento da bonificação, simplesmente colaboram com o �status 

quo� da dominação das elites. 

A bonificação por merecimento fez cada professor buscar a automelhoria 

inicialmente como �requalificação� e que aos poucos foi se tornando necessidade 

para a manutenção do emprego. Tentamos, de maneira sucinta, apontar as 

dificuldades enfrentas pelos docentes do ensino fundamental, já que, mais uma vez 

diante de uma reforma política intimamente ligada ao capital financeiro internacional, 

pouco importa as condições materiais, físicas e principalmente humanas para a 

realização do trabalho docente. Exigir produtividade e ao mesmo tempo qualidade 

educacional, é no mínimo utopia frente às desumanas condições oferecidas pelo 

aparelho público de Estado, a escola. Enquanto estratégia, o bônus mérito induz os 

professores a trabalhar além de suas horas diárias de trabalho em sala de aula, 

apregoando que quanto mais qualificado, quanto mais cursos, maior será a 

premiação, e neste sentido a parte positiva é o fato de mais uma vez os professores 

ao serem desafiados, não desapontaram e cumpriram cada etapa na direção da 

bonificação.  Entendemos que bônus mérito poderia também ser denominado, 

�bônus compensação�,  pois simplesmente ao repor de forma irrisória  as  perdas as- 
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lariais históricas dos professores. E em tempos de recessão interna, de um salário 

medíocre, é legítimo que cada professor almeje alcançar o máximo da premiação, 

pois, está acima de tudo a própria sobrevivência. As modificações educacionais, as 

medidas realizadas para melhorar o ensino, sobretudo o fundamental, 

reestruturaram alguns aspectos referentes a educação, como a conservação  física 

de prédios escolares, possibilitaram a aquisição de uma maior número de materiais 

pedagógicos, mas, o fato é que as condições de trabalho dos professores para este 

início de século XXI, sofreram poucas mudanças. 

As implementações no interior das salas de aula se referem ao aparelhamento 

tecnológico das mesmas, sendo estas, exigências estabelecidas pela reforma 

educacional neoliberal para o realinhamento junto às demais nações em 

desenvolvimento, e mais uma vez a desconsideração dos professores é marcante; a 

única preocupação tanto do Estado, como dos órgãos internacionais é que o 

professor cumpra à risca sua função de retransmissor os treinamentos que recebe 

(Demo, 1995). Os tentáculos da política neoliberal ao se estenderem sobre a 

educação fundamental, focaram sobremaneira a atuação do Estado, ou seja, 

paternalista, assistencialista, e que até então não justificava a sua interferência 

direta sobre os rumos da educação em virtude dos investimentos não se refletirem 

em resultados positivos, e com isso as agências internacionais ao investirem no 

ensino fundamental definiram a forma de trabalho do professor em tempos de 

globalização.  Assim, coube a docência executar seu trabalho no interior da sala sem 

questionar. E mesmo muitas vezes não concordando com determinadas imposições 

dos superiores, acaba por cumprir as tarefas a que é submetido pensando na 

premiação. A ideologia contida no bônus mérito atinge plenamente seus objetivos, 

torna o ensino público através das condições exigidas para a bonificação um local 

não de confronto e inquietação docente, ao contrário, faz de cada professor peça 

fundamental para a disseminação da ideologia neoliberal, a sala de aula e o trabalho 

docente a serviço dos interesses da globalização e do capital internacional, o que 

discordamos veementemente. A educação deve propiciar a redução das 

desigualdades sociais, e nem o contrário, privilegiar os que já tem determinada 

condição de ascensão social, financeira. Neste sentido a escola tem sido um espaço 

privilegiado para a divulgação ou mesmo, para a inculcação do modelo ideológico, 

político e econômico hegemônico (LYRA, 2003), já que o neoliberalismo lançou sobre  



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 124 

a educação a cultura de empresas. Termos até então distantes das escolas como 

gestão, desempenho, eficácia, eficiência entre outros agora lhe são familiares. 

  Em meio às conturbações capitalistas, a bonificação por merecimento surge 

ao professor como uma salva-guarda financeira, com um certo �ar� de compensação 

pela produtividade intelectual do professor. Tal premiação apenas confirma a 

perseverança de um trabalhador que, historicamente não recebe a valorização 

devida por parte dos governos ou mesmo da sociedade civil.  A menor participação 

do Estado sobre a educação permitiu a iniciativa priva da avançar no território 

educacional, alterar relações internas que culturalmente pertenciam aos profissionais 

de educação, esquadrinhada a escola, onde, cada indivíduo deve, de forma 

contínua, realizar as etapas de suas tarefas, trouxe para o magistério o isolamento 

dos professores em relação a compartilhar resultados do processo 

ensino/aprendizagem. O bônus mérito exige de cada docente o que o governo 

denominou capacitação, qualificação, mas entendemos como Demo (1995) ser 

apenas um treinamento aos professores para conseguir o realinhar da educação 

fundamental aos interesses internacionais e manter o professor ocupado o maior 

tempo possível com as várias capacitações oferecidas para o �enriquecimento 

curricular de sua formação�. Enquanto estratégia de uma política exclusivista, o 

bônus mérito impôs aos docentes inúmeros desafios para conseguir uma premiação 

justa, pois, está atrelada ao seu desempenho individual, contextualmente chamado 

de eficiência e eficácia. Se a sociedade do futuro é a do conhecimento, conforme 

afirmava a ex-Secretária de educação do Estado de São Paulo, Tereza Roserley 

Neubauer da Silva em 2002, lembramos que o conhecimento em questão é o que as 

potencias econômicas consideram fundamentais para a continuidade do crescimento 

de sua produção.  Conforme Frigotto (1997), o fantástico progresso técnico que tem 

o poder de dilatar o grau de satisfação das necessidades humanas e, portanto, da 

liberdade humana e que tem estado sob a lógica férrea do lucro privado, ampliando 

a exclusão social, não é uma predestinação natural nem um destino, mas algo 

produzido historicamente. Em verdade o bônus mérito é a criação mutante da 

dominação das elites sobre o professorado, além de exigir trabalho constante e 

contínuo, exige também a resignação do trabalhador no que se refere à bonificação, 

aceitar as condições impostas, pois, tal ideologia do mérito, do bônus tem a seu 

favor a expectativa de no ano seguinte ser maior e melhor a premiação, uma ilusão  
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lançada aos docentes e que já faz parte de uma construção ideológica de 

condicionamento docente. A reorganização do capitalismo, da produção das grandes 

potências econômicas, ao recolocar a educação dos países em desenvolvimento em 

destaque, só o fez com a intenção de ter para quem vender a produção excessiva de 

suas empresas, é claro que os investimentos foram e serão sempre bem vindos, 

porém, a radical mudança referente às novas exigências da globalização econômica, 

determina ao docente um único e exclusivo caminho, que ele dê conta de formar e 

melhorar a qualidade educacional oferecida aos alunos, pois, deverão sair do ensino 

fundamental com habilidades que possibilitem ou o consumo das novas 

mercadorias, ou que dominem as tecnologias para a produção de mais mercadorias. 

A qualidade educacional, a elevação do nível de ensino nas escolas públicas 

está longe de ser atingida, estamos todos a caminho, mas ainda estamos distantes; 

a realidade e as necessidades de sobreviver dos professores deste país, deste 

estado enquanto não forem resolvidas, continuaremos em estado de submissão ao 

capital e ao domínio dos setores ligados a manutenção do poder do capital 

financeiro. Em síntese o governo do Estado de São Paulo através Bônus Mérito, ao 

fim de cada ano letivo e através dos resultados dos alunos, transmite a sociedade 

resultados que favorecem a política e o poder constituído vigente, mas, infelizmente 

os resultados estatísticos não demonstram a presente ineficiência do ensino público 

de nosso estado, crianças e jovens, com um futuro incerto em relação a qualidade 

de ensino que lhes foi oferecida. 
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ANEXOS 
 
 

Decreto n° 49.365 de 9 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios 

para a concessão do Bônus para o Quadro do Magistério. 
 

Quem participa do bônus? 
 

Artigo 1° - O bônus, instituído pela Lei Complementar n° 963 de 16/12/2004, será devido aos 

integrantes do QM: 

I-   em exercício nas unidades escolares e nas Diretorias de Ensino ou afastados junto ao 

Programa de Ação de Parceria Educacional com os Municípios (professores e diretores efetivos 

em exercício em escolas municipalizadas); 

II- afastados, designados ou nomeados em comissão junto aos órgãos da estrutura básica da 

SEE (Diretorias de Ensino, Secretaria da Educação etc.; 

III- afastados junto às Entidades de Classe do Magistério (Sindicatos e Associações). 

Artigo 2° - O bônus de que trata a Lei Complementar 963, constitui vantagem pecuniária a ser 

concedida uma única vez: 

I-   aos integrantes das classes do Suporte Pedagógico - Dirigentes Regionais de Ensino, 

Supervisores de Ensino e Diretores de Escola - aos titulares de cargo de Coordenador 

Pedagógico e de Assistente de Diretor de Escola e aos ocupantes de Postos de Trabalho de 

Vice-Diretor de Escola e de Professor-Coordenador; 

II- aos integrantes das classes de docentes - Professores Educação Básica l, Professores 

Educação Básica II - aos Professores II, titulares de cargo ou ocupante de função atividade. 

Parágrafo único - Não fazem jus à concessão do bônus os integrantes do QM que, na data-

base, estiverem nomeados em cargo em comissão ou afastados, a qualquer título, junto à 

unidade administrativa não pertencente â estrutura básica Ia Secretaria da Educação e os 

estagiários. 
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Requisitos mínimos e máximos para o recebimento do bônus mérito. 

 

 

Suporte Pedagógico Docentes 
 Art. 3° - Contar, em 30/11/04, com 200 dias de    

exercício   na rede  estadual, dos quais, no 

mínimo  180 dias de exercício consecutivos 

no cargo ou posto de  trabalho de suporte 

pedagógico. 

 

Mínimo de 200 dias de 

exercícios consecutivos ou não 

no cargo  ou função   atividade. 

 

Critérios 

 

Pontuação 

  

 
Suporte 
pedagóg. 

Docentes 
 1 

 

Organização da Escola (n° de alunos) 

 

De 1 a 5 
 

(não conta) 
 2 

 

ADE-1 (Avaliação do Desenvolvimento da 

Escola) Indicador de Permanência e Sucesso 

Escolar (Taxa de Aprovação) 

De 1 a 5 
 

De 1 a 5 
 

3 

 

ADE-2 Ações sócio-educativas nos espaços 

da escola nos fins de semana 

 

O a 2 
 

(não conta) 
 

4 

 

ADE-3 Relação da Equipe Escolar com a 

Comunidade 

 

O a 2 
 

O a 2 
 

5 

 

ADE-4 Projetos / Ações / Parcerias 

 

O a 2 
 

(não conta) 
 

6 

 

ADE-5 Gestão Participativa (APM / Conselho 

de Escola) 

 

O a 2 
 

(não conta) 
 

7 

 

ADE-6 Atuação do Grêmio Estudantil (última 

eleição entre 09/02 e 30/04) 

 

O a 2 
 

(não conta) 
 

8 

 

Participação da UE no Programa Escola da 

Família 2004 

 

O a 2 
 

(não conta) 
 

9 

 

Valorização da Gestão de Qualidade 

(pontuação máxima nos itens anteriores, exceto 

1 , 2 e 8J^ 

 

5 
 

(não conta) 
 

10 

 

Participação nos Programas de Educação 

Continuada: Teia do Saber - Letra e Vida � Pró 

gestão 

 

2 
 

2 
 

11 

 

Participação voluntária no Programa Escola da 

Família 

1 
 

1 
 

12 

 

Freqüência 

 

O a 1 0  
 

O a 25 
 

13 

 

Assiduidade 

 

0 
 

5 
  

 

TOTAIS 

 

40 
 

40 
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CÁLCULO DO BÔNUS DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA 

JORNADA DE  TRABALHO 

(Decreto rr« 49 368O5) 

O bônus foi pensado, na integralidade, para os Docentes/Especialistas, com 

jornada média de 200 horas mensais e 304 dias de efetivo exercício no ano, no período 

de 01/02 a 30/11/04. Portanto, e em tese, apenas estes profissionais conseguiriam 

receber o bônus no seu valor máximo. Para os profissionais que tiveram carga horária 

média mensal inferior a 200 horas e/ou menos de 304 dias de exercício naquele período, 

deve-se aplicar um cálculo proporcional, nos termos seguintes: 

1) servidores que tiveram carga horária média mensal inferior a 200 horas:: pega-se 

o valor correspondente ao total de pontos do servidor, divide-se este valor por 200 e 

multiplica-se o resultado pela carga horária média mensal do servidor; 

2) Servidores que tiveram faltas no período: pega-se o valor correspondente ao total 

de pontos do servidor, divide-se por 304 e multiplica-se o resultado pela quantidade de 

dias que o servidor teve de efetivo exercício (portanto, já subtraídas as faltas) 

 

3) Servidores que se encaixam, ao mesmo tempo, nos 2 casos anteriores: 

aplicam-se os dois cálculos, naquela sequência.  

Observação: na letra "c", abaixo, aparece a expressão "Total de pontos para o bônus". Para 

encontrar este total, use o "Quadro Resumo" da página anterior, comparando os seus ítens com 

o texto do Decreto, anexo. 
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              1. Um Diretor de Escola com 26 pontos, 200 horas e 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 26 
D) Valor Correspondente R$ 6.600,00 

Valor final do Bônus R$ 
6.600,00 
 

                

                2: Um Diretor de Escola com 26 pontos, 200 horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 26 
D) Valor Correspondente R$ 6.600,00 

Valor final do Bônus R$ 
6.600,00 4- 304 x 295 = R$ 
6.405,00 
 

              

                 3. Um Supervisor de Ensino com 21 pontos, 200 horas, 304 dias de exercício: 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 21 
D) Valor Correspondente R$5.100,00 

Valor final do Bônus RS 
5100,00 
 

                 

                   4. Um Supervisor de Ensino com 21 pontos, 200 horas, 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 21 
D) Valor Correspondente R$5.100,00 

Valor final do Bônus R $51  
00, 00 H- 304 x 295 = R$ 
4.949,00 
 

              

                  5. Um Vice-Diretor de Escola, com 24 pontos, 200 horas e 304 dias de exercício: 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 24 
D) Valor Correspondente R$ 6.000,00 

Valor final do Bônus RS 
6.000,00 
 

                

                 6. Um Vice-Diretor de Escola, com 24 pontos, 200 horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 24 
D) Valor Correspondente R$ 6.000,00 

Valor final do Bônus 

R$6.000,00 / 304 x 295 =  
 
R$ 5.822,00 

                  

                  7. Um PCP diurno, com 26 pontos, 200 horas e 304 dias de exercício: 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 26 
D) Valor Correspondente R$ 6.600,00 

Valor final do Bônus RS 
6.600,00 
 

         

                 8. Um PCP diurno, com 26 pontos, 200horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 26 
D) Valor Correspondente R$ 6.600,00 

Valor final do Bônus R$ 
6.600,00 / 304 x 295 =R$ 
6.405,00 
 

                    

                      9. Um PCP noturno, com 14 pts, 120hs, também PEBII, 34 pontos, 80 h, 304 dias /exercício: 

                                                                                             9.1 : como PCP 
A) Carga horária 120 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 14 
D) Valor Correspondente R$ 3.200,00 

Valor final do Bônus 

R$3.200 /200 x 120 
R$1.920,00 
 

               

                                                                            9.2: Como PEB II: 
A) Carga horária 80 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 34                 _, 
D) Valor Correspondente R$ 9.400,00 

Valor final do Bônus R$ 
9.400 / 200 x 80 R$ 
3.760,00 
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               10. Um Dirigente Regional, com 18 pontos, 200 horas e 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 18 
D) Valor Correspondente R$ 4.200,00 

Valor final do Bônus R$ 
4.200,00 
 

            

           11.  Um Dirigente Regional, com 18 pontos, 200 horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 200 

B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 18 

D) Valor Correspondente R$ 4.200,00 

Valor final do Bônus R$ 
4.200,004/ 304 x 295 = R$ 

4076,00 
 

 

 

 

 

 

Tabela 10 artigos 6°, 8° e 9°: 

Os novos valores desta tabela só serão conhecidos após a publicação do novo 

Decreto dos critérios do bônus/2005 e poderão ser maiores ou menores que os de 

2004. Todavia para efeito de simulações de cálculo dos vários segmentos do 

magistério manteremos os valores de 2004. 

Pontuação 
 

valor Pontuação 
 

Valor 
 

pontuação 
 

Valor 
 

40 
 

10000 
 

25 6300 10 2200 
 39 

 
9900 
 

24 6000 9 2100 
 38 

 
9850 
 

23 5700 8 2000 

37 
 

9750 
 

22 5400 7 1900 

36 
 

9675 
 

21 5100 6 1800 
 35 

 
9600 
 

20 4800 5 1700 
 34 

 
9400 
 

19 4500 4 1600 
 33 

 
9050 
 

18 4200 3 1500 
 32 

 
8700 
 

17 3950 2 1400 
 31 

 
8350 
 

16 3700 1 1300 
 30 

 
8000 
 

15 3450 0 1200 
 29 

 
7650 
 

14 3200   
 28 

 
7300 
 

13 2950   
 27 

 
6950 
 

12 2700   
 26 

 
6600 
 

11 2450   
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II-DOCENTES PEB II 
 

 

                   1. Um Professor com 36 pontos, 200 horas e 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 200 Valor final do Bônus R$ 
B) Dias de exercício 304  
C) Total de pontos p/ bônus 36  
D) Valor Correspondente R$ 9.675,00  
   
   

 

                   2. Um professor com 36 pontos 200 horas e 295 exercícios.  

                   

 

 

 

 

                         3. Um Professor com 36 pontos, 155 horas e 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 155 
B) Dias de exercício 304 

C) Total de pontos p/ bônus 36 
D) Valor Correspondente R$ 9.675,00 

Valor final do Bônus 

R$9.675,00 / 200 x 155 = 
R$ 7.498,00 

 
                          

                         4. Um Professor com 36 pontos, 155 horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 
A) Carga horária 155 

B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 36 

D) Valor Correspondente R$ 9.675,00 

Valor final do Bônus 

R$9.675,00 /200 x 155 = 
R$ 7.498,00 / 304 x 295 = 

R$ 7.276,00 
                        5. Um Professor com 35 pts, 200 hs, afastado na Diretoria de Ensino, 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 304 

C) Total de pontos p/ bônus 35 
D) Valor Correspondente R$ 9.600,00 

Valor final do Bônus RS 
9.600,00 

 

                     PEB I - 1. Um Professor com 34 pontos, 150 horas e 304 dias de exercício: 

A) Carga horária 150 
B) Dias de exercício 304 
C) Total de pontos p/ bônus 34 
D) Valor Correspondente R$ 9.400,00 

Valor final do Bônus R$ 
9.400,00/200 x 150 = R$ 
7.050,00 
 

                     

                     2. Um Professor com 34 pontos, 150 horas e 295 dias de exercício (9 faltas): 

A) Carga horária 150 Valor final do Bónus 
B) Dias de exercício 295 R$9.400,00 / 200 x 150 
C) Total de pontos p/ bônus 34 = R$ 7.050.0/ 304 x 295 
D) Valor Correspondente RS 9.400,00 = R$6.841, 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Carga horária 200 
B) Dias de exercício 295 
C) Total de pontos p/ bônus 36 
D) Valor Correspondente R$ 9.675,00 

Valor final do Bônus 
R$9.675,0/304x295 R$ 
9.389,00 
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Tabela 1 - inciso l do artigo 4°: 

Número de alunos Pontuação 
Até 500 1 
De 501 a  1.000 2 
De 10 0 1  a 1.500 3 
De 1 5 0 1  a 2.500 4 
Mais de 2.500 5 

2-ADE 1(vide quadro) - Avaliação do Desenvolvimento da Escola - indicador de permanência e sucesso escolar (taxa de aprovação). 
Artigo 4°, inciso II: 

a) estabelecido por meio de verificação das taxas da escola de aprovação, reprovação e abandono no ano de 2005, observados os 
tipos de ensino e período, considerando-se a taxa de aprovação traduzida em uma escala de 1 à 5 pontos, conforme tabela 2 do 
Anexo l deste decreto; 
Tabela 2 - alínea a, inciso II parágrafo 1° do artigo 4° 

1a a 4a série 
Intervalo de Taxa de Aprovação Pontuação 
100%                      a 98,5% 5 
menor 98,5%          a 97% 4 
menor 97%             a 95% 3 
menor 95%             a 90% 2 
menor 90% 1 

5a a 8a série-Diurno 
intervalo de Taxa de Aprovação Pontuação 
100%                      a 95% 5 
menor 95%             a 90% 4 
menor 90%             a 85% 3 
menor 85%             a 80% 2 
menor 80% 1 

5a a 8a Noturno 
Intervalo de Taxa de Aprovação Pontuação 
100%                      a 87% 5 
menor 87%             a 80% 4 
menor 80%             a 75% 3 
menor 75%             a 70% 2 
menor 70% 1 

Obs: A evasão de alunos é computada na taxa de reprovação. No caso de a escola possuir Ciclo l e Ciclo II, considerar-
se-á a média dos resultados. O mesmo se aplica em escolas que contenham na mesma unidade os Ciclo II e Ensino 
Médio. 
3- ADE (vide quadro) - 2 
Ações Sócio-Educativas - fins de semana 
b) Realização de ações sócio-educativas nos espaços da escola nos finais de semana - indicador que será 

traduzido em uma escala de O a 2 pontos aferidos conforme tabela 3 do Anexo 1 deste decreto. 
Realização de ações sócio-educativas nos espaços Pontuação 

da escola nos finais de semana 
Teve dificuldade para manter o mesmo padrão do ano anterior O 
Manteve o mesmo status padrão/padrão ano anterior 1 
Teve melhoria em relação ao ano anterior 2 
4- ADE (vide quadro)- 3 
c) Relação da Equipe Escolar com a comunidade 
- Indicador que será traduzido em uma escala de O a 2 pontos aferidos conforme 
Tabela 4 do Anexo 1 

Relação da Equipe Escolar (docentes, apoio técnico Pontuação 

administrativo e pedagógico) com a comunidade 
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Teve dificuldade para manter o mesmo padrão do ano anterior O 
Manteve o mesmo status/padrão do ano anterior 1 
Teve melhoria em relação ao ano anterior 2 

5- ADE (vide quadro)- 4 
Projetos, Ações, Parcerias 
d) implementação de projetos/ações realização de parcerias com outras instituições - indicador que será 

traduzido em uma escala de O a 2 pontos aferidos conforme Tabela 5 do Anexo l 
 
Implementação de Projetos/ações, Pontuação 

realização de parcerias com outras instituições 
Teve dificuldades para manter o mesmo padrão do ano anterior O 
Manteve o mesmo status/padrão ano anterior 1 
Teve melhoria em relação ao ano anterior 2 

6- ADE (vide quadro) - 5 
Gestão Participativa (vide quadro) - (APM - Conselho de Escola) 
e) participação da Comunidade Escolar nas decisões da Escola 
Indicador que será traduzido em uma escola de O a 2 pontos aferidos conforme 
tabela 6 do Anexo l deste decreto 
Tabela 6, alínea "e" do artigo 4° 

Participação da Comunidade Escolar nas decisões Pontuação 

da Escola - gestão participativa 
Teve dificuldade para manter o mesmo padrão do ano anterior O 
Manteve o mesmo status/padrão ano anterior 1 
Teve melhoria em relação ao ano anterior 2 

7- ADE (vide quadro) - 6 
Atuação do Grémio Estudantil 
Indicador que será traduzido em uma escala de O a 2 pontos aferidos conforme 
tabela 7 do Anexo l deste decreto, desde que a última eleição tenha ocorrido entre 
9 de fevereiro a 30 de abril de 2005.  
Freqüência e dias efetivamente trabalhados para o cálculo do bônus. 
Artigo 5º , 111 � freqüência a) a quantidade de faltas do profissional no exercício de 2005 � será apurada com base 

nos dados da freqüência informada no Boletim de Frequência da Educação, traduzida em pontos, em uma escala 

de 0 a 25 pontos, conforme tabela 1 � anexo II deste decreto. 
Tabela de Pontuação para cálculo do bônus a ser concedido aos integrantes das classes 

docentes Tabela 1 � alínea "a", inciso III, do artigo 5° 

Ausências 

 

Pontos 

 

Ausências 

 

Pontos 

 0 25 13 
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 1 24 14 11 

2 23 
 

15 
 

10 
 3 22 16 9 
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5 20 18 7 
6 
 

19 
 

19 
 

6 
 7 

 
18 
 

20 5 
 8 17 21 4 

9 
 

16 
 

22 
 

3 
 10 15 23 2 

11 14 24 1 
12 
 

13 
 

25 
 

0 
 



 

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS - 134 

COLETA DESEMPENHO DA ESCOLA - BÓNUS 2005 

DIRETORIA:  
ESCOLA.  

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO 
 
A = TEVE DIFICULDADES PARA MANTER O MESMO PADRÃO DO ANO ANTERIOR  
B = MANTEVE O MESMO PADRÃO DO ANO ANTER IOR 
C = TEVE MELHORIA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR 
 

 

 

CONSELHO 

DE ESCOLA 

SUPERVISOR DE 

ENSINO 

DIRIGENTE REGIONAL DE 

ENSINO 

RESUM

O FINAL 

 

ITENS PARA AVALIAÇÃO 
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C 
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retifico 
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     De 
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retifico 

para 
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Relação da equipe com a 

comunidade 
          

PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA - AÇÕES 

SÓCIO -EDUCATIVAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO AÇÕES/PROJETOS -
PARCERIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GESTÃO PARTICIPATIVA - PARTICIPAÇÃO 

COMUNIDADE ESCOLAR 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EXISTÊNCIA E ATUAÇAO DO 

GRÉMIO ESTUDANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DO 
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ASSINATURA CONSELHO DE ESCOLA 

  
 
 
Assinatura do Supervisor de Ensino    

 
 
ASSINATURA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
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� Referente ao BÔNUS para 2007, última atualização - 
Projeto de lei Complementar nº 76 de 2006  
São Paulo, 1º de dezembro de 2006 

Mensagem nº 146/2006 do Sr. Governador do Estado  
Senhor Presidente 

 Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa 

Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembléia, o incluso projeto de lei 
complementar que institui Bônus Merecimento aos servidores do Quadro da 

Secretaria da Educação � QSE e do Quadro de Apoio Escolar � QAE, em exercício 

na Secretaria da Educação. 
A medida decorre de estudos realizados na esfera da Secretaria da Educação, 

encontrando-se plenamente amparada nas razões expostas pela Titular da Pasta, na 

Justificativa nº 17/2006, a mim transmitida, que faço anexar à presente Mensagem, por 

cópia, para conhecimento dessa ilustre Casa Legislativa. 

 Expostas, assim, as razões determinantes da minha 

iniciativa, e solicitando que a tramitação do projeto se dê em caráter de urgência, nos 
termos do artigo 26 da Constituição do Estado, renovo a Vossa Excelência os 

protestos de minha alta consideração. 
Cláudio Lembo 

GOVERNADOR DO ESTADO 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Rodrigo Garcia, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado. 

 

PROCESSO:- 1499/0000/2006 

INTERESSADO:- Departamento de Recursos Humanos 

ASSUNTO:- Bônus Merecimento - Justificativa nº 17/2006 

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência, minuta de 

anteprojeto de Lei Complementar relativo ao Bônus Merecimento, para concessão aos integrantes das 

classes do Quadro da Secretaria da Educação � QSE e do Quadro de Apoio ao Escolar � QAE, relativo 

ao exercício de 2007. 

Justifica-se a referida concessão uma vez que, o referido Bônus, constitui-se 

num importante estímulo às categorias, contribuindo para a melhoria da qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos, tanto nas Unidades Escolares, quanto nas Unidades Administrativas desta Secretaria, 

beneficiando 40.642 (quarenta mil, seiscentos e quarenta e dois) servidores. 

Esclarecemos que a minuta apresentada, além de fazer a necessária referência 

aos critérios utilizados para o cálculo do bônus, trás a fixação do período a ser considerado, assim 

como o valor estipulado. 

A Consultoria Jurídica, instada a manifestar-se, emitiu o Parecer CJ nº 847/06, 

(fls 12/15) aprovando a minuta, que obedece às disposições legais pertinentes, não verificando 

óbices de natureza jurídica à concretização da proposta. 

Quanto aos recursos financeiros necessários, o Grupo de Planejamento Setorial 

informa que estima um total de R$ 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais), a razão 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada servidor, despesa essa que não implica em aumento real 

do nível da folha de pagamento desta Secretaria. 

Estando os autos instruídos em conformidade com o Decreto 40.030 de 30 de 

março de 1995, solicito a Vossa Excelência a aprovação do anteprojeto em tela e posterior 

encaminhamento a Assembléia Legislativa. 

G.S., em 26 de outubro de 2006. Assinado no original 
MARIA LUCIA MARCONDES CARVALHO VASCONCELOS 

Secretária da Educação 
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Lei Complementar nº             , de            de                                    de 2006 

 
Institui Bônus Merecimento aos servidores do Quadro da Secretaria da Educação � 

QSE e do Quadro de Apoio Escolar � QAE, em exercício na Secretaria da Educação, e 

dá outras providências correlatas. 

 O Governador do Estado de São Paulo: 
 Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 

complementar: 

Artigo 1º � Fica instituído Bônus Merecimento aos integrantes do Quadro da Secretaria da 

Educação � QSE e do Quadro de Apoio Escolar � QAE, em exercício na Secretaria da 

Educação. 
Artigo 2º � O Bônus Merecimento constitui vantagem pecuniária a ser concedida uma única 

vez ao servidor que contar, em 1º de dezembro de 2006 com, no mínimo, 200 (duzentos) dias 

de exercício referente ao período de 1º de fevereiro a 30 de novembro de 2006. 
Artigo 3º � O Bônus  Merecimento terá como valor de referência R$ 500,00 (quinhentos 

reais) e, considerado o período a que se refere o artigo 2º desta lei complementar, será 

proporcional aos dias de exercício, à freqüência apresentada pelo servidor e à jornada de 

trabalho a que estiver sujeito, na forma a ser estabelecida em regulamento. 
Artigo 4º � Aos servidores de que trata esta lei complementar, afastados junto ao Programa 
de Ação de Parceria Educacional Estado � Município, bem como junto a entidade de classe 

representativa de seus respectivos Quadros, será concedido Bônus Merecimento, nos termos e 

condições estabelecidos nesta lei complementar. 
Artigo 5º � É vedada a concessão de Bônus Merecimento ao servidor que, na data�base 
estabelecida no artigo 2º desta lei complementar, estiver afastado junto a unidade 

administrativa não pertencente à estrutura básica da Secretaria da Educação. 
Artigo 6º � Fica vedada a percepção cumulativa do Bônus Merecimento com o Bônus 

instituído para os integrantes do Quadro do Magistério, exceto nas acumulações permitidas 

em lei. 
Artigo 7º � A importância paga a título de Bônus Merecimento não se incorporará aos 

vencimentos ou salários para nenhum efeito e não será considerada para cálculo de qualquer 

vantagem pecuniária, não incidindo sobre referida importância os descontos previdenciários e 

de assistência médica. 
Artigo 8º � O Poder Executivo regulamentará as disposições desta lei complementar no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a partir de sua vigência. 
Artigo 9º � As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta de 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a 
abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares, se necessário, mediante a utilização 

de recursos, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
Artigo 10 � Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palácio dos Bandeirantes, aos          de                                         de 2006. 
Cláudio Lembo 
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