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RESUMO 

 

O presente estudo trata de iniciativa da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo de 

implantar, a partir de 2008, o Programa Bonificação por Resultados, que prevê pagamento de 

bônus aos servidores em efetivo exercício, vinculado ao cumprimento de metas previamente 

estabelecidas. O propósito deste trabalho é analisar as implicações dessa medida no trabalho 

escolar e no exercício da função de coordenação pedagógica. Trata-se de um estudo 

exploratório, que tem como objeto as opiniões de Professores Coordenadores sobre a 

bonificação por resultados, coletadas por meio de questionário semiestruturado. Participaram 

da pesquisa 67 Professores Coordenadores, sendo 24 do Ciclo I, 24 do Ciclo II e 19 do Ensino 

Médio de uma Diretoria de Ensino da cidade de São Paulo. Os resultados do estudo 

evidenciam implicações de uma política de responsabilização das escolas que, além de não 

levar em consideração os contextos que condicionam o trabalho escolar, não tem sido capaz 

de induzir à melhoria de desempenho de todos os alunos, podendo, inclusive, intensificar as 

desigualdades já existentes no interior da rede de ensino.  

Palavras-chave: Bonificação por Resultados. Avaliação docente. Política Educacional 

  

ABSTRACT 

This study is about the Bonus Program for Results deployed by the State Department of 

Education of São in 2008, which is linked to the achievements of previously established 

targets to the school system. The purpose of this study is to analyze the implications of this 

measure on the schools’ work, particularly on the coordination of the pedagogical job. This is 

an exploratory study about the head teachers’ views on the program, collected through semi-

structured questionnaire. Sixty-seven head teachers have participated of this investigation, 

including 24 who work in Cycle I of elementary school, 24 of Cycle II and 19 head teachers 

of secondary school of one specific Educational Board of city of São Paulo. The findings 

show the implications of such accountability policy that does not take into account the 

contexts that affect the schools work and has not been able to induce performance 

improvements for all students, which might even intensify existing inequalities within the 

school system.  

Keywords: Bonuses based on performance; Teachers’ assessment; Education policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem o propósito de identificar possíveis mudanças no trabalho 

escolar e no exercício da função de coordenação escolar decorrentes da recente iniciativa da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) de implementar a política de 

Bonificação por Resultados, instituída pela Lei Complementar nº 1.078/2008
1

. O 

desenvolvimento da pesquisa tem como referência minha experiência profissional ao longo de 

trinta anos na rede pública de ensino do estado de São Paulo, dos quais quinze atuando como 

docente na disciplina de História no Ciclo II do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, dez 

como diretora de escola na região de Guarulhos e quatro anos como Supervisora de Ensino 

em São Paulo. 

 

O interesse pelo tema tem origem nas observações que tenho feito das reações dos 

profissionais da rede, na condição de Supervisora de Ensino, função assumida em janeiro de 

2009. Desde então, noto que as manifestações se expressam num continuum entre aprovação e 

reprovação deste programa de bonificação, o que me levou a reconhecer a relevância de 

estudar essa iniciativa implantada não só no estado de São Paulo, mas também em outros 

estados e municípios do Brasil. 

 

Dentre outras iniciativas que se apresentam com o objetivo de contribuir para melhoria 

e aprimoramento da qualidade do ensino público, foi instituído, no âmbito da rede estadual 

paulista o programa de Bonificação por Resultados. Em dezembro de 2008, o governo do 

estado de São Paulo publicou a Lei Complementar nº 1078, que instituiu o pagamento de 

bonificação aos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Educação vinculado ao 

cumprimento de metas previamente estabelecidas. Ressalta-se que esta lei vai ao encontro da 

política de resultados, que é uma das principais linhas de ação da Secretaria da Educação no 

atual governo. Para o cálculo das metas a serem alcançadas toma-se como referência o 

indicador de qualidade denominado de Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 

São Paulo (IDESP). 

 

                                                             
1
 Lei Complementar 1078 de 17 de dezembro de 2008. Institui Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

 



Considerando que ainda dispomos de poucos estudos sobre a bonificação por 

resultados que ofereçam subsídios para avaliar seus eventuais efeitos, implicações e alcances 

na organização e dinâmica do trabalho escolar, é que propusemos a presente investigação, que 

tem como foco são opiniões de Professores Coordenadores da rede de ensino no estado de 

São Paulo a respeito dessa política. Com a finalidade de contribuir para análise do programa, 

a pesquisa tem o objetivo de identificar as possíveis mudanças no trabalho da escola e no 

exercício da função de coordenação escolar a partir da implantação do programa de 

bonificação. Deste modo, as questões que orientaram a presente investigação podem ser assim 

sintetizadas: 

 

1. Na visão de Professores Coordenadores, a implantação dos índices que aferem os 

resultados e que propiciam o recebimento do bônus alterou a organização e a 

dinâmica do trabalho escolar? 

2. Que ações vêm sendo desenvolvidas pelas escolas da rede estadual de São Paulo 

visando alcançar as metas estabelecidas pela SEE em relação ao IDESP?  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, em uma primeira fase, procedeu-se à revisão 

bibliográfica e documental, com o objetivo de levantar os documentos oficiais que tratam das 

políticas educacionais do governo do estado de São Paulo, em especial aqueles relacionados à 

bonificação por resultados. Ainda, nessa fase, buscou-se identificar, na literatura da área da 

educação, contribuições que auxiliassem o delineamento da pesquisa. Esse levantamento foi 

importante para precisar o problema e o recorte da pesquisa, além de orientar a formulação do 

estudo empírico, fase subsequente da pesquisa.  

 

Para o desenvolvimento do estudo de campo, optamos por investigar a iniciativa de 

Bonificação por Resultados sob a ótica de Professores Coordenadores de unidades escolares 

da rede de ensino, por meio de pesquisa qualitativa. Isto porque estes profissionais ocupam 

um lugar privilegiado na condução das políticas educacionais, como mediadores entre 

gestores das equipes centrais e profissionais atuantes nas escolas, conforme destacado no 

texto da Resolução SE 88, de 19 de dezembro de 2007 da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo: “os Professores Coordenadores atuam como gestores implementadores da 

política de melhoria de qualidade de ensino” (SÃO PAULO, 2007). 

 



Os Professores Coordenadores pesquisados estão vinculados a uma Diretoria de 

Ensino que conta com 70 escolas, das quais 40 (quarenta) são exclusivamente de Ciclo I (ou 

seja, de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), enquanto as demais oferecem o Ciclo II do 

Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Vale ressaltar que, no ano de 2012, 80 

Professores Coordenadores  atuavam na referida Diretoria. 

 

A presente investigação caracteriza-se como um estudo exploratório, pois tem por 

objetivo “aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, (...) estudo 

preliminar, estudo prospectivo” (APOLINÁRIO, 2004, p. 87).  Em outras palavras, a partir do 

contexto estudado, não temos a pretensão de fazer generalizações para toda a rede de ensino, 

mas sim temos a expectativa de elucidar aspectos que nos permitam apontar, com maior 

clareza, alguns efeitos, implicações e alcances deste tipo de programa que, como já 

mencionamos, foi o adotado não apenas no estado de São Paulo, mas também em outros 

estados e municípios do Brasil. 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram um questionário com questões 

fechadas, relativas à formação e trajetória profissional dos sujeitos pesquisados, e com 

questões abertas semiestruturadas, para levantamento de opiniões dos Professores 

Coordenadores sobre a bonificação por resultados. O questionário foi organizado em cinco 

itens: do item I ao item III, as questões versam sobre o perfil e localização das escolas onde 

atuam os Professores Coordenadores; o item IV trata de questões sobre a bonificação por 

resultados e sobre o conhecimento dos Professores Coordenadores a respeito de tais medidas; 

os itens V e VI versam sobre o perfil e situação funcional dos Professores Coordenadores. O 

critério para a seleção dos Professores Coordenadores na pesquisa foi o consentimento destes, 

expresso por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo. 

 

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo trata da avaliação 

em larga escala e da associação dos resultados a incentivos e bonificações. O segundo 

capítulo descreve as iniciativas de bonificação por resultados na área da educação no Brasil e 

no estado de São Paulo. No terceiro capítulo, apresentamos os resultados desta pesquisa e a 

análise dos dados, os quais são retomados nas considerações finais, onde destacamos as 

principais evidências relativas à implementação do Programa de Bonificação na rede estadual 

paulista. Espera-se, assim, que esta pesquisa venha a contribuir para a construção de uma base 



empírica de estudos sobre essa política educacional, a fim de subsidiar os debates e as ações 

de profissionais da rede, gestores responsáveis pela elaboração de políticas públicas e 

pesquisadores da área da educação. 

  



CAPÍTULO I 

 

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA E ASSOCIAÇÃO DE SEUS RESULTADOS A 

INCENTIVOS  

 

Este capítulo tem o propósito de caracterizar, em linhas gerais, a implantação da 

avaliação em larga escala no Brasil, como meio propulsor da qualidade da educação básica, 

destacando a tendência de articulação de incentivos aos resultados. 

 

1.1  Iniciativas de Avaliação  

 

 No Brasil, e em especial na última década do século XX, assistiu-se  o incremento das 

políticas de avaliação, por meio de testes de larga escala, direcionadas às redes de ensino. Tais 

avaliações foram inicialmente concebidas pelo governo federal, sendo gradualmente criadas 

propostas próprias por redes estaduais e municipais.  

  

Conforme registram os estudos que analisam as produções em avaliação educacional 

no Brasil - como os de Sousa (1994) e Barreto et al. (2001) - tanto as pesquisas como as 

iniciativas governamentais, em especial nos anos setenta e até meados da década de oitenta do 

século XX, tendiam a focalizar a vertente da avaliação da aprendizagem dos alunos, isto é, 

aquela que ocorre no âmbito das escolas, usualmente sob responsabilidade dos professores. 

 

A partir dos anos finais de 1980 e décadas seguintes, observa-se o investimento, por 

parte do governo federal -  seguido por propostas de governos subnacionais - na avaliação dos 

sistemas educacionais, decorrente de movimentos internacionais aliados a interesses 

nacionais. Ball (2001) refere-se a um processo de internacionalização de ideias, apropriadas 

pelos Estados nacionais e traduzidas para seus contextos, por influência de organismos 

multilaterais que vinculam o financiamento de programas à sua avaliação, induzindo 

parâmetros de gestão da educação pública. O autor menciona, por exemplo, o relatório 

elaborado em 1995 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), que prescrevia a importância de se buscar a eficiência, eficácia e qualidade da 

educação, com foco na busca de melhores resultados.  

 



Dale (2004) ressalta que a crescente interdependência entre os Estados nacionais 

resulta em compromissos comuns firmados em relação às políticas públicas e metas para o 

desenvolvimento do ensino, que supõem a sua avaliação. Barreto et al., (2001) referindo-se à 

produção no campo da avaliação educacional no Brasil, registra que: 

 

A partir do processo de transição democrática iniciado nos ano 80, observa-

se a intensificação das pesquisas de avaliação das ações de governo, em vista 

da maior receptividade que as administrações públicas passaram a ter diante 

desse tipo de apreciação. Também contribuíram para o aumento de pesquisas 

nessa linha, as exigências de organismos multilaterais, cuja importância vem 

sendo crescente na definição e financiamento das políticas no setor, as quais 

incidem sobre as avaliações externas, realizadas por instituições não 

diretamente envolvidas com as políticas (BARRETO, et al. p. 76-77). 

 

De acordo com Bonamino (2002), nos anos 1990, o sistema de educação básica passa 

a se inserir num conjunto mais complexo de inter-relações, em cujo interior operam o 

aprofundamento das políticas de descentralização administrativa, financeira e pedagógica da 

educação, um novo aparato legal e uma série de reformas curriculares. Essas inter-relações 

são amparadas na aceitação das novas regras internacionais, decorrentes dos processos de 

globalização e de competitividade econômica. Segundo Farah: “na educação, as mudanças 

recentes foram influenciadas pelo binômio redemocratização /descentralização. O foco das 

políticas sociais estava na sua universalização e, na Educação, estava na ampliação das 

vagas”, ressaltando ainda que “a preocupação com a qualidade de ensino público passou a ser 

o objetivo e problema comum das mudanças” (FARAH, apud SEGATTO, 2011 p.50). 

Freitas (2004), em estudo em que analisa o processo de implantação da avaliação da 

educação básica no Brasil, registra como o Estado Brasileiro passou a desenvolver um 

complexo sistema de “medida-avaliação-informação” para monitorar a qualidade da educação 

em esfera nacional, induzindo à criação de procedimentos semelhantes nos âmbitos 

subnacionais. A autora afirma que a avaliação educacional é uma questão que tem origem no 

texto da Constituição Federal que, em seu  artigo 206, prevê a “garantia de padrões de 

qualidade”,  que se impõem como tarefa pública do Estado e do governo, de acordo com a 

concepção de federalismo. 

 

Ainda segundo esta autora, o movimento que instituiu a avaliação nacional do 

rendimento escolar como domínio da ação da administração federal ocorreu também na esfera 

curricular. Com a edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), entre os anos de 



1995 e 1997, para o ensino fundamental, o governo federal lançou mão de uma nova 

concepção de avaliação do ensino e aprendizagem, e também das escolas, ao estabelecer 

expectativas de aprendizagem definindo o que seria avaliado, os conteúdos mínimos para 

cada ciclo e de cada disciplina. No que se refere ao ensino médio, as expectativas de 

aprendizagem a serem avaliadas foram denominadas de competências e habilidades 

(FREITAS, 2004). 

 

Os PCNs estruturam os currículos em áreas de conhecimento, as quais abordam não 

apenas os conteúdos específicos das disciplinas, mas os diversos saberes que compreendem o 

cotidiano dos docentes e discentes. Criam-se também os temas transversais, admitindo-se no 

currículo questões como sexualidade, gênero, diversidade cultural, preservação ambiental, 

ética e cidadania. Ainda nos anos de 1990 surge a noção de educação orientada para as 

competências, cuja proposta é que o ensino não seja uma reprodução de um saber letrado, mas 

que o aluno seja levado a mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para agir em 

determinada situação de maneira satisfatória diante do contexto em que está inserido.  

Os sistemas de ensino dos estados e municípios tiveram autonomia para adequar e 

flexibilizar o formato de currículo orientado pelos PCNs, estabelecendo diretrizes norteadoras 

no âmbito dos respectivos sistemas. No entanto, com a centralidade que passam a ter as 

iniciativas do governo federal na avaliação da educação básica, estas passam a se constituir 

em fator de centralização das políticas de currículo, já que a inquietação com os resultados 

obtidos pelos alunos nas avaliações aumentam as preocupações com a eficiência e eficácia no 

desenvolvimento do currículo. De acordo com Sousa, no Brasil:  

(...) o governo federal passou a organizar sistemas de avaliação educacional 

a partir de 1990 como mecanismos voltados a subsidiar a elaboração de 

diagnósticos sobre a realidade educacional e a orientar a formulação de 

políticas que visam à promoção da equidade e a melhoria da qualidade de 

ensino. (SOUSA, 2009, p. 2) 

 

 Em relação às avaliações externas na educação básica, destacam-se: o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e a Prova Brasil
2
.  Em relação às avaliações em larga escala, a autora (Id., Ibid., p. 5) 

também observa quais são suas principais características: ênfase nos produtos ou resultados; 

atribuição de mérito aos alunos, instituições ou redes de ensino; dados de desempenho 

                                                             
2
 Sobre propósitos e características dessas avaliações, declarados pelo governo federal, consultar sítio do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), www.inep.gov.br. 



escalonados, resultando em classificação; dados predominantemente quantitativos;  destaque à 

avaliação externa não articulada à autoavaliação. Como salienta a autora, o princípio adotado 

é o de que a avaliação orientada por tais características gera competição, e a competição 

geraria qualidade e, nessa perspectiva, o Estado passa a assumir a função de estimular a 

produção de qualidade. É neste contexto que a avaliação emerge como instrumento de gestão 

educacional. 

 

Discutindo a crescente adesão, no âmbito da gestão pública, à ideia de avaliação em 

larga escala como “propulsora da qualidade” da educação, Sousa e Oliveira (2003) associam 

referências sobre a adoção da noção de “quase mercado” com o propósito de induzir 

melhorias na educação. Observam os autores que, dada a sua especificidade, a área da 

educação não se enquadra no modelo típico da sociedade capitalista, tendo sido necessário, 

portanto, a formulação de um quadro aproximativo denominado de “quase mercado”. Assim, 

“buscou-se uma alternativa de gestão que superasse a dicotomia, gestão “estatal-centralizada-

burocrática-ineficiente”, de um lado e “mercado-concorrência-perfeito”, de outro”. A 

alternativa encontrada foi introduzir concepções de gestão privada nas instituições públicas 

sem alterar a propriedade destas últimas (SOUSA; OLIVEIRA, 2003, p. 873-895). 

 

Deste modo, gradualmente, vem se intensificando a associação entre resultados das 

avaliações a incentivos, financeiros ou não.  Sousa (2009), ao analisar as relações entre 

avaliação e gestão no contexto das políticas educacionais direcionadas à educação básica, 

ressalta que “essa tendência caracteriza uma nova fase das políticas educacionais, qual seja, a 

associação de incentivos aos resultados das avaliações” (SOUSA, 2009, p. 1-16). 

 

Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), um 

indicador utilizado para medir a qualidade do ensino de cada escola e de cada rede. Este 

índice é construído com base nos resultados de avaliações aplicadas em larga escala e índices 

de aprovação dos alunos. O IDEB também estabeleceu metas de rendimento para serem 

cumpridas até 2021, com o objetivo de que os alunos das escolas brasileiras atinjam os 

padrões de desempenho dos alunos dos países desenvolvidos como referência do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos – PISA. Não resta dúvida que a divulgação dos 

resultados do IDEB à sociedade, por escola, ressalta o caráter de responsabilização pelos 

resultados das avaliações externas. 



A partir dessas considerações, podemos afirmar que as políticas públicas de avaliação,  

a partir de 1990, deram grande ênfase aos resultados. Nesse cenário, os debates entre os 

estudiosos emergem com posições favoráveis e contrárias a essa lógica de gestão das políticas 

educacionais. Para ilustrar esse debate, recorremos a alguns argumentos presentes na 

literatura. Levy (1999) observa, por exemplo, que o controle por resultados é um meio de 

melhorar a efetividade da administração pública e, assim, aumentar o controle dos políticos 

sobre os burocratas. Ressalta também que a participação dos cidadãos, clientes/usuários na 

definição dos padrões de serviços favorece o controle. 

 

Sobre o controle de resultados, com base em metas pré-estabelecidas, Abrucio e 

Loureiro  consideram que: 

 

Trata-se de responsabilizar o poder público pelo desempenho de programas 

governamentais. Isso pode ser feito por órgãos do próprio governo [...]. [...] 

O novo aqui nem tanto são os atores que fiscalizam, e sim o que se procura 

fiscalizar. Nessa nova modalidade, os governantes eleitos e os burocratas 

serão avaliados substantivamente pelo cumprimento das metas propostas. 

(ABRUCIO; LOUREIRO, 2004, p. 84-85) 

 

Como diz Segatto (2011), o controle dos resultados supõe o estabelecimento de metas 

e seu acompanhamento. Afirma que as metas propostas assumem diversos formatos, a saber: 

as que resultam em aferição de resultado e de impacto; da situação prévia da administração 

pública (características do sistema político administrativo e impactos das reformas anteriores); 

do grau de acompanhamento delas; da transparência das informações (metas e resultados); e, 

principalmente, da existência ou não de mecanismos de sanção ou incentivos para o seu 

alcance.  

 

 Relacionando essa tendência ao processo de implantação da avaliação da Educação 

Básica no Brasil temos ainda as contribuições do estudo de Bonamino e Sousa (2012), que 

trata de características presentes nos desenhos de avaliações em larga escala que 

gradualmente vêm sendo implementados e suas consequências para o currículo escolar. As 

autoras identificam três gerações de avaliação que caminham lado a lado nas redes de ensino. 

A primeira geração foi iniciada com o SAEB, denominado pelo MEC de Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica. A partir de 1991, o SAEB avalia o Ensino Fundamental (5º e 

9º anos) e o Ensino Médio (3º ano) a cada dois anos nas escolas públicas e privadas,  



caracterizando-se como uma avaliação diagnóstica para monitorar a qualidade da educação 

básica no Brasil.  Entretanto, de acordo com as autoras, esta primeira geração: 

 

[...] não permite medir a evolução do desempenho individual de alunos ou de 

escolas. Seus resultados são divulgados de forma bastante agregada e, 

portanto, não permitem apoiar a introdução de políticas de responsabilização 

de professores, diretores e gestores por melhoria de qualidade das unidades 

escolares. (BONAMINO; SOUSA, 2012, p. 377)  

 

As autoras observam, ainda, que a avaliação associada à responsabilização, como 

forma de prestação de contas à sociedade pelos governantes e de fiscalização das ações por 

eles desenvolvidas no exercício do poder, está diretamente ligada ao desempenho da gestão 

pública, à transparência e responsabilização por meio do controle dos resultados. 

 

 A segunda geração de avaliação teve início com a Prova Brasil, implementada a partir 

de 2005, face às limitações das amostras dos resultados do SAEB. A Prova Brasil produz 

informações sobre o ensino oferecido nos municípios e escolas, com o objetivo de auxiliar 

governantes a tomar decisões para implantação de ações que propiciem a melhoria da 

qualidade do ensino.  A partir de 2007, os resultados da Prova Brasil passaram a compor o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),  responsável pelo estabelecimento 

de metas de qualidade a serem alcançadas até 2021. As metas são estabelecidas com intuito de 

que haja um maior comprometimento das escolas e dos sistemas de ensino estaduais e 

municipais para a melhoria dos resultados. Em termos de responsabilização, argumentam as 

autoras, os resultados da Prova Brasil na formulação do IDEB fazem parte de uma política 

“branda de responsabilização” (Id.Ibid, 2012). 

 

 Ainda conforme as autoras, as avaliações estaduais de São Paulo e Pernambuco 

caracterizam-se como avaliações de terceira geração, associando sanções e prêmios aos 

resultados obtidos nas avaliações em larga escala. Prêmios como Bônus por Mérito (Estado de 

São Paulo) e o Bônus de Desempenho Educacional – BDE (Estado de Pernambuco) são 

concedidos às escolas que cumprirem as metas pré-estabelecidas ou que as superem.   

 

Nesse contexto, chamamos atenção às discussões e debates que surgem em relação às 

políticas de accountability, termo em inglês traduzido geralmente como “prestação de contas” 

ou “responsabilização”, que passamos a analisar no próximo tópico.  

 



 

 

 

1.2  Políticas de responsabilização associadas a prêmios e sanções  

 

Bauer (2006), ao analisar os resultados das avaliações nos anos 1990, discute a 

utilização do termo accountability, ressaltando que: 

 

Percebe-se um forte caráter ideológico no debate do accountability, onde 

discursos aparentemente democráticos e legítimos (como a transparência de 

informações) são utilizados para respaldar ações centralizadoras e 

antidemocráticas, cuja principal característica é a manutenção do controle, 

pelo governo, sobre o sistema de ensino, sem que este assuma, diretamente, 

a responsabilidade integral pelos serviços prestados. Nesse sentido, observa-

se que avaliar o sistema educacional é uma ação essencial a essa lógica de 

prestação de contas e, por isso, tem se consolidado em vários países do 

mundo (BAUER, 2006, p. 47). 

 

Em relação ao significado de accountability, esta autora registra a importância de  

resgatar este conceito em seu sentido mais amplo, o de responsabilização. As avaliações 

realizadas sobre essa base focalizam a atenção no uso das informações obtidas e na sua 

disponibilização como instrumento de ação e controle sociais sobre os serviços prestados e 

recebidos (BAUER, 2011 p. 21).  

 

Para Sobrinho (2002), accountability se traduz em uma forma tecnocrata de valorar, 

sendo um procedimento burocrático de exigir o cumprimento de obrigações. Conforme o 

autor torna-se inevitável estabelecer uma relação entre accountability e a ideologia da 

eficiência. “A responsabilidade, entendida como a prestação de contas à sociedade, se 

transforma na exigência de demonstração na obtenção de determinados resultados através do 

emprego de meios mais eficientes” (SOBRINHO, 2002, p. 29). 

 

Ao analisar as políticas avaliativas e accountability em educação, Afonso (2009) 

apresenta um debate sobre as implicações dessas políticas em Portugal e em alguns países da 

América Latina. Discutindo o tema sob a ótica da responsabilização e sanções, o autor nos 

leva a refletir que esse tipo de avaliação tem consequências, seja para premiar as boas escolas, 

seja para transformá-las em referência para toda a rede, ou ainda para apoiar as escolas com 

mais dificuldades nos seus planos de melhoria. Este autor afirma também que num quadro de 

maior responsabilização de processos e de resultados, as escolas veem reforçadas as suas 



capacidades próprias de gestão e organização; assim como a ideia de maior exigência e rigor 

no funcionamento do sistema educativo implica transparência e responsabilização dos vários 

serviços, por meio da consolidação de um sistema de informações que fornece dados 

solicitados por organismos internacionais e outros interessados.  

 

Brooke e Cunha (2011) explicam que, no contexto educacional, accountability 

significa antes de tudo associar resultados de aprendizagem a consequências para o distrito 

educacional, para a escola, professores ou alunos. Assim, estes autores observam que:  

 

O grau de pressão que a autoridade educacional deseja aplicar ao processo 

de indução pode ser calibrado de acordo com o tipo ou a seriedade das 

consequências. Nesse contexto é comum rotular os níveis de pressão/indução 

mais altos de high-stakes e os mais baixos de low-stakes, usando a palavra 

inglesa stake, que significa “o valor colocado pelo apostador em jogo”. Por 

isso, pode haver uma política de gestão com aparente utilidade única, mas 

cujas consequências são variáveis de acordo com o contexto, as intenções 

dessas autoridades e o nível dos stakes associados a elas. Dependendo desses 

condicionantes, as consequências de resultados de aprendizagem baixos 

podem ser insignificantes ou nulas ou podem ser extremamente prejudiciais 

à vida futura do aluno ou da escola (BROOKE; CUNHA, 2011, p. 22).   

  

 Sobre esse tema, Sousa (2009) levanta a questão da apropriação e uso dos resultados 

das avaliações para concretizar uma determinada lógica de gestão dos sistemas educacionais. 

De acordo com a autora, as informações obtidas por meio de escritos que datam de 1997 a 

2005 permitiram afirmar que eram muitas as expectativas dos gestores sobre as contribuições 

das avaliações para a formulação de políticas públicas e gestão dos sistemas. Entretanto, 

verificou-se que as informações coletadas pouco eram utilizadas na implementação de 

políticas, pois o gerenciamento dos sistemas não vinha se orientando pelos resultados de 

desempenho dos alunos. 

 

Ainda, de acordo com Sousa (2009), a ideia de qualidade que vem sendo forjada tem 

se restringido à apreciação do desempenho do aluno, sem que seja interpretada à luz das 

condições intra e extraescolares. No caso brasileiro, as evidências indicam que a tendência é 

caminharmos para o uso dos resultados das avaliações com “consequências fortes”, numa 

perspectiva de responsabilização. A tendência que se mostra mais visível é a de que os 

resultados aferidos pelas avaliações externas sejam usados com o intuito de responsabilizar as 

escolas e seus professores pelo desempenho dos alunos. O quadro abaixo exemplifica a 



classificação dos usos da avaliação externa como instrumento da gestão educacional nos 

estados, de acordo com níveis de responsabilização. 

 

Quadro 1 - Classificação dos usos da avaliação externa como instrumento da gestão 

educacional em estados brasileiros 

 

Uso dos resultados da 

avaliação (Política de 

gestão) 

Sem consequências ou 

consequências menores (Low-

stakes) 

Com consequências importantes 

(high-stakes) 

1- Para avaliar e 

orientar a política 

educacional 

 Avaliação PDE (Ceará) 

 Avaliação Escolas de 

Referência (PE) 

 Idesp, Idepe, Ideam, 

IDE-Rio etc 

 Gestão para resultados 

(MG) 

 Programa Escolas-Padrão 

(SP) 

2- Para informar as 

escolas sobre a 

aprendizagem dos 

alunos e definir as 

estratégias de 

formação 

continuada 

 Boletim de Resultados 

(PE) 

 Relatório Pedagógico 

(DF) 

 PIP (MG) 

 

3- Para informar ao 

público 

 Boletim da escola 

(Paraná) 

 Propaganda política 

(MG) 

 

4- Para alocação de 

recursos  

 Aprender Mais (PE) 

 Escola Referência (MG) 

 Escola Nota 10 (CE) 

 Índice Municipal de 

Qualidade Educacional (CE) 

5- Para políticas de 

incentivos salariais 

  Acordo de Resultados (MG) 

 Escola Nota 10 (CE) 

 Bonificação por 

Desempenho (SP) 

6- Como componente 

de avaliação 

docente 

  ADI (MG) 

 Recondução de diretores 

(DF) 

  

7- Para a certificação 

de alunos e escolas 

  Promoção de alunos de 4ª e 

8ª séries, 2001 (SP) 

 Aprovação de funcionamento 

de escolas (DF) 

Fonte: BROOKE; CUNHA, 2011, p.24. (Neste quadro, foram reproduzidos apenas os dados relativos 

aos estados). 

 



Cassetari (2010), ao analisar o tema da remuneração por desempenho para professores 

da educação básica, observa que esta iniciativa é bastante polêmica. Registra que essa 

sistemática tem origem nas empresas e foi adaptada para as escolas e que existem muitas 

controvérsias entre os autores sobre sua efetividade. Entre os defensores, há aqueles que 

acreditam na competição como estímulo para que os trabalhadores sejam responsáveis pela 

fiscalização de seu próprio trabalho e do de seus companheiros de equipe, como incentivo ao 

desenvolvimento profissional e consolidação de uma cultura baseada na inovação, 

competência e participação, além de relacionarem os custos com salários à produtividade das 

empresas. A autora apresenta alguns modelos de pagamento por performance, dentre os quais 

destacamos a bonificação com base nos resultados das escolas.  

 

Neste modelo, todos os docentes e também funcionários - e até alunos -  podem ser 

premiados, com o objetivo de melhorar os resultados obtidos nas avaliações externas. Os 

docentes são estimulados a trabalhar coletivamente em busca de objetivos comuns, ou seja, 

melhores resultados para os seus alunos. Registra-se que, ao se vincular a remuneração dos 

professores aos resultados dos alunos, uma das possíveis consequências é o incentivo a 

comportamentos questionáveis como a seleção e a exclusão de alunos, práticas de fraude, 

concentração de melhores professores em determinadas escolas, entre outras.  

 

O programa Bonificação por Resultados (BR), em vigor desde 2008 no âmbito da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, aproxima-se do delineamento que acabamos 

de mencionar. Em entrevista concedida à revista Veja, em 08/02/2008, a então Secretária da 

Educação do Estado de São Paulo, Maria Helena Guimarães Castro assim justificou a adoção 

dessa política:  

 

O objetivo é criar incentivos concretos para o progresso das escolas, a 

exemplo da bem-sucedida experiência de outros países do mundo 

desenvolvido, como Inglaterra e Estados Unidos. Eles não inventaram 

nenhuma fórmula mirabolante, mas, sim, conseguiram pôr em prática sistemas 

capazes de distinguir e premiar, com base em critérios objetivos, as escolas 

com bom desempenho acadêmico. No Brasil, esse é um debate novo e, 

infelizmente, ainda contraria uma parcela dos educadores. Em pleno século 

XXI, há pessoas que persistem em uma visão sindicalista ultrapassada e 

corporativista, segundo a qual todos os professores merecem ganhar o mesmo 

salário no fim do mês. Essa velha política da isonomia salarial passa ao largo 

dos diferentes resultados obtidos em sala de aula, e aí está o erro. Ao ignorar 

méritos e deméritos, ela deixa de jogar luz sobre os mais talentosos e 

esforçados e, com isso, contribui para a acomodação de uma massa de 



profissionais numa zona de mediocridade. Por isso, demos um passo na 

direção oposta (WEINBERG, M., 2008).    

 

Vale ressaltar que os argumentos da então Secretária da Educação de São Paulo 

pressupõem que os resultados obtidos pelas escolas sejam movidos pela concessão de 

prêmios. Neste caso, com a bonificação.  

 

 É oportuno destacar que diante dos resultados alcançados pelas escolas surge a 

questão que fomenta o debate sobre a qualidade do ensino oferecido, conforme explicitado no 

artigo 1º da lei que instituiu a bonificação por resultados. De acordo com o texto legal: 

 

Fica instituída, nos termos desta lei complementar, Bonificação por 

Resultados - BR, a ser paga aos servidores em efetivo exercício na 

Secretaria da Educação, decorrente do cumprimento de metas 

previamente estabelecidas, visando à melhoria e ao apr imoramento 

da qualidade do ensino público (SÃO PAULO, 2008). 

 

 As pesquisas indicam cautela quanto à existência de uma relação direta entre 

os resultados dos testes padronizados de larga escala e formação dos docentes, visto 

que o conceito de “qualidade” é variável entre aqueles que elaboram as políticas e os 

responsáveis por sua execução. Baseando-se no pensamento de BAUER (2012): 

 

Não há, contudo, consenso na literatura sobre as relações que parecem estar 

na base dessa política de bonificação, a saber, a relação entre atuação e 

formação docente e desempenho dos alunos em avaliações (BAUER, 2012, 

p. 68).  

 

No capítulo que se segue constam informações que permitem situar a proposta em 

curso no Estado de São Paulo e referências a iniciativas em implementação no Brasil, bem 

como em outros países. 

  



CAPÍTULO II 

INICIATIVAS DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

NO BRASIL E NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O presente capítulo tem o propósito de apresentar uma retrospectiva de iniciativas de 

premiação por resultados implantadas no Brasil, no âmbito de políticas públicas de educação, 

a partir de contribuições disponíveis na literatura que trata do assunto, seguindo-se de 

informações específicas dos programas implantados na rede de ensino do estado de São 

Paulo. 

 

Ao rever a bibliografia especializada, pudemos constatar que não existem ainda 

muitos estudos no Brasil sobre o tema. Entretanto, as políticas que contemplam a valorização 

pelo mérito, com pagamento de salários e gratificações diferenciados aos profissionais da 

educação, visando à melhoria da qualidade dos resultados obtidos pelos estudantes, vêm 

sendo desenhadas desde a década de 1980, em países da Europa, como Inglaterra e nos 

Estados Unidos (TORRECILLA, 2007). O debate sobre tais políticas será analisado a seguir.  

 

2.1  Bonificação/remuneração por resultados: controvérsias  

 

No final do século XX, o modelo de gestão pública implantado em vários setores da 

economia do Brasil incorporou características trazidas das empresas, com técnicas que têm 

como objetivo a melhoria da qualidade e da eficiência. Esse modelo também teve impacto na 

educação. Nesse contexto, a política salarial dos professores pautada na valorização da 

experiência e da formação - isto é, vinculada ao tempo de serviço e à aquisição de títulos por 

meio de cursos distintos - começa a ser questionada.  

 

O argumento central dessa crítica é que os aumentos salariais não estariam vinculados 

à qualidade e tão pouco à eficiência. Para tanto, são formuladas propostas que vinculam a 

remuneração dos professores das redes públicas de ensino à sua performance, visto que para 

os defensores desse modelo existe uma relação intrínseca entre o trabalho desenvolvido pelos 

professores e a qualidade da educação. 

 

Não resta dúvida, como já mencionara Cassetari (2010) que tais iniciativas suscitam 

debates e visões antagônicas sobre o assunto. Debbie Harris, por exemplo, defende que 



“candidatos e professores mais talentosos têm um incentivo para ensinarem em sistemas que 

providenciam pagamento adicional pela sua performance superior” (HARRIS, 2007, p. 11, 

tradução da autora). Posição semelhante é destacada por Harvey–Beavis, para quem: 

“somente quando a performance for reconhecida e os professores receberem salários como no 

setor privado sem progredirem arbitrariamente na escala salarial, os mais talentosos serão 

atraídos e retidos na profissão” (HARVEY-BEAVIS, 2003, p. 7,tradução da autora).  

Morduchowicz  esclarece melhor os princípios que fundamentam tal posição:   

 

[...] a justificativa do pagamento por mérito reside, em última instância, no 

raciocínio de que se os professores forem remunerados competitivamente em 

função de seus respectivos desempenhos trabalharão mais, e os mais eficazes 

serão recompensados monetariamente. Além disto: a) os docentes são 

motivados por estímulos monetários, principalmente, e b) a oportunidade de 

obter esse tipo de remuneração, incentivá-los-ia a um comportamento de 

superação que melhor os posicionasse em sua carreira profissional  

(MORDUCHOWICZ, 2003, p.22). 

  

 Os críticos a esses programas, porém, alertam que nem sempre os resultados 

alcançados são os esperados; que poderá haver diminuição de colaboração entre os 

trabalhadores, assim como insatisfação com o trabalho;  além das dificuldades encontradas 

para avaliar corretamente o desempenho dos funcionários e para distribuir bônus sem criar 

sentimentos de injustiças e rivalidades.  

 

A literatura suscita o debate entre os autores sobre essa forma de incentivos, 

principalmente porque a educação é um sistema muito complexo, o que dificulta uma análise 

precisa de todas as condições que compõem esse sistema. De acordo com Morduchowicz: 

 

Um dos obstáculos mais importantes a ser superado por esse tipo de 

remuneração é o da avaliação. Esta dificuldade, por sua vez, se origina no 

fato de que o trabalho realizado pelos docentes, além de ter múltiplos 

objetivos, é um serviço cujos resultados são intangíveis, difíceis de 

quantificar e medir. Claro está que a avaliação é a parte aparente do 

problema de fato: a própria definição do que seja o desempenho docente. A 

complexidade da descrição do que constitui uma boa prática docente parece 

não ter nenhuma definição que possa garantir acordos. Os docentes têm êxito 

ou não em contextos e modos diversos de exercer sua profissão: empregando 

meios distintos que podem chegar a resultados iguais e vice - versa. [...] seria 

preciso atribuir à educação o objetivo único de transmitir conhecimentos 

[...]. Levar tais provas em conta, por outro lado, implicaria em atribuir à 

qualidade da educação méritos e problemas que nem sempre são dos 

professores. Paralelamente, estes estariam sendo incentivados a dedicar 

maior tempo aos alunos de melhor potencial. (MORDUCHOWICZ, 2003, p. 

23) 



 

Claramente contrário à implantação do pagamento por desempenho aos professores, 

Afonso observa que: 

 

[...] a avaliação dos alunos pode também ser uma forma de introduzir 

alguns fatores de mercado no sistema educativo quando os resultados 

dos testes (por exemplo, os testes em âmbito nacional) são utilizados 

como meio de alocação diferencial de recursos às escolas e como 

forma de responsabilização dos professores. A questão mais 

importante neste caso, como vários autores tem salientado, é que um 

sistema de incentivos dessa natureza originará alguns efeitos 

perversos, de entre os quais se pode salientar a probabilidade de 

aumento da seletividade nas admissões e matrículas dos estudantes e a 

exclusão dos alunos que não deem garantias de contribuir para 

alcançar os melhores resultados (AFONSO, 2005, p.90, apud 

CASSETARI,  2010, p. 66). 

 

Em estudo anterior, Sousa (1997) já havia argumentado que é temerário um sistema de 

avaliação que tome como principal indicador o rendimento dos alunos, pois tal sistema 

estimula a competição entre as escolas, podendo levar à seletividade de alunos por parte das 

instituições. Ou seja, alunos considerados “dedicados e estudiosos” promoveriam resultados 

satisfatórios para as unidades escolares, ao passo que alunos “não tão dedicados e com 

dificuldades de aprendizagem” acabariam sendo “expulsos” e, muitas vezes, nem seriam 

admitidos em determinadas escolas para que estas não fossem prejudicadas. 

 

Ao analisar as políticas de bonificação e indicadores de qualidade relacionados a 

mecanismos de controle e qualidade nas escolas estaduais paulistas, Alcantara (2010) 

evidencia que as políticas que valorizam a premiação camuflam os investimentos em 

educação em nosso país, principalmente quanto à remuneração salarial dos profissionais do 

magistério. A ideologia do discurso oficial muda o foco: em vez de falar em reajustes salariais 

para os professores, dá voz às vantagens pecuniárias como forma de complementar sua renda. 

 

Em recente estudo, realizado por Oshiro e Scorzafave (2012), sobre os efeitos do 

pagamento de bônus aos professores sobre a proficiência escolar no estado de São Paulo,  

foram encontrados indícios de impactos positivos nas notas da quarta série. No entanto, nas 

notas da oitava série não houve evidências de efeito significativo. O estudo utilizou a 

metodologia Propensity Score Matching - PSM -  buscando grupos comparáveis e, em 



seguida, uma estimação de Diferenças em Diferenças para eliminar efeitos fixos não 

observáveis.  

 

Há ainda que se registrar que iniciativas de bonificação se realizam em um contexto de 

discussão da profissão docente no Brasil. Dentre questões que têm sido debatidas destacam-se 

a falta de docentes nas salas de aulas para ocupar os cargos e funções existentes, além do 

abandono da profissão. Gatti e Barreto, ao relatarem os desafios da profissão docente, 

afirmam que “a valorização social real de uma área profissional traz reflexos nas estruturas de 

carreira e nos salários, e/ou condições de trabalho, a ela relativos” (GATTI; BARRETO, 

2009, p. 238).  

 

Nesse estudo, as autoras asseveram que apesar do discurso atual pregar que salário não 

garante qualidade, carreiras pouco atraentes como o magistério, por exemplo, não são 

procuradas pelas novas gerações. Os jovens com mais conhecimento buscam carreiras mais 

atrativas e com melhores condições profissionais, tema que também foi analisado por Leme 

(2012) em estudo recente. Neste cenário, a profissão docente tornou-se mais atrativa para o 

público feminino ou para aqueles com desempenho acadêmico relativamente mais baixo, ou 

ainda, para aqueles pertencentes às camadas mais baixas das escalas de indicadores 

socioeconômicos. 

 

As autoras destacam, ainda, a complexidade da questão que envolve a formação 

docente, tendo em vista um país de dimensões continentais como o Brasil, com grandes 

disparidades regionais e locais e com uma legislação que exige a formação em nível superior 

para o exercício da docência. No mesmo estudo, Gatti e Barreto questionam a qualidade dessa 

oferta contrapondo necessidades urgentes colocadas pelas transformações sociais que assolam 

a atividade humana e que penetram no interior das escolas em busca de práticas e concepções 

que possam construir uma sociedade mais justa, democrática e moderna. 

 

Ao tratarem de “Políticas Docentes no Brasil” - um estado da arte realizado em 

parceria com a UNESCO - Gatti et. al (2011) enfatizam que o valor de medidas que 

contemplam bonificação e prêmios às escolas ou aos professores é assunto polêmico. Os 

autores alertam que os que defendem a bonificação acreditam que a perspectiva de aumento 

de salário estimula os docentes ou a escola a concentrar esforços na melhoria de seu 

desempenho, o que levaria a melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Por outro lado, 



essa medida poderia levar a um empobrecimento do ensino, ao priorizar aspectos 

contemplados nas avaliações externas, cujos resultados servem de critérios para premiação, 

além de despertar a competitividade grupal ou individual, desestimular a colaboração no 

trabalho escolar, bem como alimentar a seletividade dos alunos. 

 

Registramos que, no momento atual, em vários estados e municípios do Brasil assiste-

se à implantação de políticas que valorizam a remuneração por desempenho com o objetivo 

de tornar a profissão docente mais atrativa. No Quadro 2 podemos observar alguns sistemas 

de remuneração por desempenho aos docentes já implantados no país. 

 

Quadro 2 - Iniciativas de remuneração docente por desempenho, implantadas por 

estados e municípios brasileiros. 

 

ESTADOS/MUNICÍPIOS INICIATIVAS DE BONIFICAÇÃO 

Espírito Santo O desempenho dos alunos é dividido por faixas de 

competências e segundo seu nível socioeconômico e não por 

média da escola. O pagamento do bônus é calculado de acordo 

com o Indicador e Desenvolvimento da Escola – IDE, que leva 

em consideração: o nível socioeconômico, o resultado da 

avaliação do Programa de Avaliação da Educação Básica do 

Espírito Santo - PAEBES e a questão da ausência do aluno na 

prova. O fator presença do professor conta como um fator de 

redução: quanto maior o número de faltas do docente, menor é 

o valor do bônus e, ainda, para receber bônus o docente deve 

permanecer pelo menos 2/3 do período de avaliação na unidade 

escolar (com objetivo de estimular a permanência na escola).   

Minas Gerais Existe o chamado “acordo de resultados”. A meta de cada 

escola é projetada a partir dos indicadores, os quais levam em 

conta o resultado dos alunos nas provas de Língua Portuguesa 

e Matemática, a distorção idade-série (fluxo escolar) e o 

percentual de conclusão dos alunos nos Ensino Fundamental e 

Médio. A partir do valor observado, mede-se o alcance ou não 

da meta e, consequentemente o valor do prêmio. Para calcular 

o valor do prêmio também são considerados os dias de efetivo 

exercício do servidor, a nota da secretaria regional e a nota da 

Secretaria da Educação. 

Pernambuco A Secretaria da Educação do estado premia os funcionários das 

escolas que atingiram as metas de desempenho estabelecidas 

com base no Sistema de Avaliação da Educação de 

Pernambuco (SAEPE). As notas são baseadas nos resultados 

obtidos pelos alunos em avaliações de Língua Portuguesa e 

Matemática. A remuneração por desempenho é paga às escolas 

que o índice de cumprimento global seja pelo menos de 50%.  

As escolas que ficam abaixo de 50% não recebem o bônus e 

aquelas que cumpriram acima de 50% ganham o bônus 

proporcionalmente até um valor máximo de 100%. O valor a 



ser pago não é previamente definido. Se todas as escolas 

atingirem pelo menos 100% das suas metas, o bônus será de 

aproximadamente um salário mensal para cada funcionário. 

Ceará A Secretaria da Educação do estado criou o prêmio “Aprender 

pra Valer” (2009), que visa reconhecer o mérito das escolas da 

rede pública de ensino que alcançarem as metas anuais de 

evolução de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, 

definidas pela SEDUC, tendo como referência os resultados do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará 

(SPAECE). O sistema de premiação tem como base as médias 

obtidas pelos alunos nas provas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Sobral A Secretaria da Educação do Município de Sobral, em 2010, 

instituiu uma gratificação de produtividade à docência. O 

incentivo é pago mensalmente aos professores do ensino 

fundamental, do primeiro ao quinto ano e nono ano, cuja média 

de proficiência de aprendizagem de sua turma alcance ou 

ultrapasse a média de proficiência de aprendizagem do 

município. A avaliação de proficiência dos alunos é realizada 

duas vezes por ano. 

Amazonas A Secretaria de Educação do Amazonas instituiu o prêmio 

“Escola de Valor” como incentivo à melhoria da prática 

pedagógica nas escolas de educação básica. O prêmio é pago 

anualmente às escolas que alcançarem ou superarem as metas 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), da 

Prova Brasil e do Sistema de Avaliação e Desempenho da 

Educação do Amazonas (SADEAM). Os professores de todas 

as escolas contempladas recebem o 14º e o 15º salário. 

Fonte: elaboração própria, baseada em Segatto (2011), Veloso (2009) e Gatti et.al. (2011) 

 

Além das iniciativas citadas acima, é tendência a oferta de incentivos como bolsas de 

estudo, licenças remuneradas e capacitação com objetivo de qualificar os docentes para 

melhoria da qualidade de ensino e como forma de ascensão na carreira. 

 

Ao considerar que existem opiniões divergentes sobre o assunto, apresentamos a 

seguir alguns modelos - destacados por HARVEY-BEAVIS (2003) - com características 

distintas sobre pagamento por desempenho aos professores. Esses modelos foram descritos 

por Nathalia Cassetari (2010) em sua dissertação de mestrado “Remuneração variável para 

professores: revisão da literatura e desdobramentos no estado de São Paulo”: 

 

Pagamento por mérito individual: a ideia central desse modelo é a premiação dos 

docentes que mais se destacaram nas avaliações individuais, recompensá-los e estimulá-los a 



melhorar seu desempenho. Nesse modelo, as avaliações recebem muitas críticas, pois são 

realizadas pelos superiores imediatos e os critérios são subjetivos, vagos e limitados ao 

julgamento pessoal dos avaliadores (STRONGE; GAREIS & LITTLE, 2006). 

 

Bonificação com base nos resultados das escolas: neste modelo, todos os docentes e 

também, funcionários e até alunos são premiados. Os objetivos são a melhoria dos resultados 

obtidos nas avaliações externas.  Os docentes são estimulados a trabalharem coletivamente 

em busca de objetivos comuns, ou seja, melhores resultados para os seus alunos. Registra-se 

que, ao vincular a remuneração dos professores aos resultados dos estudantes, este modelo 

poderia incentivar comportamentos questionáveis como a seleção e a exclusão de alunos, 

práticas de fraude, concentração de melhores professores em determinadas escolas, etc. 

 

Pagamento baseado nos conhecimentos e habilidades dos professores: este modelo 

remunera a aquisição, comprovada por diferentes formas de determinados conhecimentos e 

habilidades. Introduz novos indicadores que possibilitam a vinculação do salário dos 

professores às competências consideradas necessárias para um bom desenvolvimento da 

profissão. 

 

Ainda com relação aos incentivos à carreira docente, Sousa (2008) considera que a 

questão a ser problematizada nesse aspecto não é a pertinência de se desenvolverem processos 

de avaliação dos profissionais de educação, mas suas finalidades e também o uso a ser feito 

dos resultados obtidos com tais avaliações. A autora destaca que as avaliações dos 

profissionais devem estar inseridas num contexto maior de  avaliação das escolas, bem como 

a relação das práticas escolares com as políticas públicas implementadas .  

 

Ao tratar do tema “carreira e avaliação de desempenho docente na educação básica das 

escolas públicas em países europeus e da América Latina nos anos de 2003 e 2004, Torrecilla  

(2007) sintetizou 5 (cinco) modelos de avaliação do desempenho dos docentes, a saber: 

 

1 – Avaliação de desempenho integrada à avaliação da escola, com ênfase na 

autoavaliação do professor, em que não há sistema externo de avaliação, característica 

principal da autonomia escolar, observado na Finlândia.  

 



2 – Avaliação de desempenho para casos especiais, em que o processo não é 

sistemático, previsto apenas para determinadas situações como a seleção de professores 

candidatos à licença para qualificação profissional, observado na Espanha e Itália. 

 

3 – Avaliação de desempenho como insumo para o desenvolvimento profissional, 

observado na Califórnia, visando informar o docente sobre seu desempenho profissional para 

que busque melhorar sua pratica pedagógica, com base nas sugestões e observações sobre seu 

desempenho.  

 

4 – Avaliação como base para incremento salarial (Chile e Romênia), que 

compreendem avaliações periódicas de desempenho docente, visando à concessão de 

estímulos externos para a promoção da melhoria profissional. 

 

5 – Avaliação para a promoção na escala de progressão docente, observado na 

Colômbia e Reino Unido. 

 

2.2  A bonificação por resultados no Estado de São Paulo 

 

Para situar a iniciativa de bonificação no âmbito das políticas educacionais 

implementadas no estado de São Paulo, seguem-se referências ao Programa Qualidade na 

Escola e ao Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, referência para 

o cálculo da bonificação. 

 

2.2.1  Programa Qualidade na Escola  

A bonificação por resultados, instituída pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, insere-se em um programa denominado Programa Qualidade na Escola, daí a 

oportunidade de sua caracterização no âmbito deste estudo. 

 

O Programa Qualidade na Escola foi implantado no governo José Serra, que teve 

início em janeiro de 2007, estando à frente da Secretaria Estadual da Educação a professora 

Maria Helena Guimarães de Castro que permaneceu no governo até o início do ano de 2009, 

quando foi substituída pelo professor Paulo Renato de Sousa. Vale lembrar que Paulo Renato, 

quando ministro da Educação nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994 até 2002), 



teve Maria Helena Guimarães de Castro como sua principal assessora, tendo liderado a 

implantação dos programas de avaliação em nível central. 

 

A partir do mês de agosto de 2007, a então Secretária da Educação do estado de São 

Paulo, Maria Helena Guimarães de Castro, lançou o plano: “Uma nova agenda para a 

educação publica” (SÃO PAULO, 2007), que contemplava 10 metas a serem alcançadas até 

2010:  

  

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 

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

3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 

4. Aumento de 10% nos índices de desempenho nas avaliações nacionais e estaduais; 

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas 

avaliações nacionais e estaduais; 

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens de ensino médio com currículo 

diversificado; 

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

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

8. Programa de Formação Continuada e capacitação das equipes; 

9. Descentralização e ou municipalização do programa de alimentação escolar nos 30 

municípios ainda centralizados; 

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

 

Cabe-nos ressaltar que a política de bonificação está contemplada na meta número 

cinco. Além das metas, uma série de ações com objetivos de melhoria da qualidade do ensino 

nas escolas paulistas foram implantadas a partir de 2008, ainda na gestão da professora Maria 

Helena e que tiveram continuidade com o secretário da educação, professor Paulo Renato de 

Souza. Entre elas destacamos: mudanças no desenvolvimento do currículo; criação de cargos 

e provimento por meio de concursos públicos para docentes e suporte pedagógico; criação da 

escola de formação e aperfeiçoamento com objetivo de formar os docentes e demais 

servidores do quadro do magistério antes de ingressarem na carreira (Escola de Formação); 

alterações na métrica do sistema de avaliação de São Paulo (SARESP); criação de um 

indicador de qualidade denominado de Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 

São Paulo (IDESP) e um sistema de premiação às escolas. 



 

Lembramos que todas essas ações estão contempladas no “Programa de Qualidade na 

Escola”. O “Programa de Qualidade na Escola” – PQE -  implantado pela Resolução SE-74, 

de 06/11/2008 apresentou-se com o propósito de: 

 

[...] garantir o direito fundamental de todos os alunos das escolas estaduais 

paulistas poderem aprender com qualidade e a necessidade de disponibilizar 

à unidade escolar diferentes indicadores de natureza quantitativa e 

qualitativa que forneçam diagnósticos acerca da qualidade do ensino 

oferecido e possibilitem a definição de metas exequíveis. (SÃO PAUO, 2008 

a). 

 

Há que se destacar que é esta mesma Resolução que instituiu o IDESP, que permite, 

dentre outras expectativas declaradas na referida Resolução: 

 

[...] avaliar a qualidade das escolas no Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

fixar metas específicas para cada unidade escolar para orientar os gestores na 

tomada de decisões e subsidiar as ações para a promoção da melhoria da 

qualidade. (Id., Ibid.)  

 

 O destaque a este item da Resolução deve-se ao fato de que é ele que incide 

diretamente na bonificação por resultados, objeto deste estudo. O IDESP, e seu uso para a 

bonificação, continua vigente no governo atual de Geraldo Alckmin, iniciado em janeiro de 

2011. 

 

2.2.2  Caracterização do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo - IDESP  

 

Tendo como fonte de consulta o portal da Secretaria de Estado da Educação do Estado 

de São Paulo e o documento da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo intitulado 

“Nota Técnica”, faremos uma breve descrição do que é o IDESP e como este índice é 

calculado. 

 

Lançado em 2008, o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (IDESP) é 

um indicador que avalia a qualidade da escola. Esta avaliação assume que uma boa escola é 

aquela em que os alunos aprendem as competências e habilidades estabelecidas como 

expectativas de aprendizagem em uma determinada série/ano. 

 



O IDESP leva em consideração dois indicadores: o resultado das provas do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e o indicador de fluxo, 

uma combinação das taxas de aprovação em cada uma das séries da escola. O indicador de 

fluxo considera as taxas de aprovação, reprovação e abandono. Ou seja, além de aprovar os 

alunos, o importante é mantê-los na escola, visto que o abandono representa reprovação. O 

indicador de resultados no SARESP e o indicador de fluxo são utilizados na construção do 

IDESP, que evidencia a qualidade da escola nas séries iniciais do Ciclo I, no Ciclo II do 

ensino fundamental e no ensino médio. 

 

Conforme a Nota Técnica da Secretaria (SÃO PAULO, 2011) e divulgada para a rede,   

não faz sentido um aluno repetir várias vezes a mesma série para que consiga dominar as 

competências básicas da aprendizagem, assim como não faz sentido promover os alunos sem 

o domínio das competências básicas de aprendizagem para prosseguir na série seguinte. Além 

disso, o IDESP tem a finalidade de propiciar à escola uma reflexão sobre seu próprio 

percurso, analisando seus resultados e comparando-os ano a ano para poder corrigir 

trajetórias. 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é calculado por 

meio da multiplicação do Índice de Desempenho dos alunos (ID) resultante do desempenho 

nas provas do SARESP, e Indicador de Fluxo (IF) - taxas de aprovação, reprovados e 

abandono, na seguinte fórmula: IDESP = ID x IF. 

 

O resultado do desempenho dos alunos nas provas do Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) é obtido por meio das avaliações nas 

séries finais do Ciclo I, quarta – série/quinto ano, do Ciclo II, oitava série/nono ano e terceiro 

ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Como apresentado no documento intitulado “Caderno do Gestor”, distribuído pela 

Secretaria da Educação de São Paulo aos gestores da rede, os resultados de desempenho dos 

alunos foram agrupados em quatro níveis:  

 

Abaixo do básico: os alunos neste nível demonstram domínio 

insuficiente dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis 

para a série escolar em que se encontram. 



Básico: os alunos neste nível demonstram desenvolvimento parcial 

dos conteúdos, competências e habilidades requeridas para a série 

escolar em que se encontram. 

Adequado: os alunos neste nível demonstram conhecimentos e 

domínio dos conteúdos, competências e habilidades desejáveis para a 

série escolar em que se encontram. 

Avançado: os alunos neste nível demonstram conhecimentos e 

domínio dos conteúdos, competências e habilidades acima do 

requerido para a série escolar em que se encontram. (SÃO PAULO, 

CADERNO DO GESTOR, 2009, vol. 2, p. 25). 

 

De acordo com Soares (2009), consultor da Secretaria de Educação para a proposição 

do IDESP, ao se decidir usar a mesma escala do SAEB optou-se por usar níveis de 

desempenho em vez de médias. Esta decisão tem uma consequência pedagógica importante 

ao enfatizar que a avaliação é feita para servir aos alunos. Esse formato coloca à disposição de 

cada escola uma categorização de seus estudantes, convidando-as a promover as atividades 

que possam atendê-los de maneira mais focada.  

 

Além da combinação de indicadores de fluxo e desempenho, como apresentado acima, 

o IDESP também tem a finalidade de incorporar o princípio da “equidade” no indicador de 

desempenho, ausente no IDEB. Dessa forma, o indicador de desempenho utilizado no IDESP 

leva em consideração a defasagem média dos alunos de cada escola em relação ao nível 

avançado. O uso da defasagem permite que, ao se analisarem os resultados, observe-se que os 

alunos que obtiveram médias num respectivo nível de proficiência sejam considerados 

equivalentes, o que se torna relevante para a melhoria do desempenho da escola quando “pelo 

menos um dos alunos” muda de nível de proficiência.  

 

Quanto ao Indicador de Fluxo (IF), o IDESP combina taxas de aprovação, reprovação 

e abandono, observando-se que a taxa de aprovação reflete o abandono. Ao  priorizar as taxas 

de aprovação como indicador na construção do índice, entende-se que a boa escola é aquela 

que além de ensinar, também consegue manter seus alunos, isto é, aquela em que o índice de 

abandono é praticamente inexistente. 

 

Ainda, conforme Soares (2009), a introdução dos níveis possibilitou a incorporação da 

equidade do indicador de nível dos resultados. Isso levou à proposição de um indicador global 

de desempenho sensível a estratégias pouco equitativas, como deixar muitos alunos para trás, 



concentrando os esforços pedagógicos em alguns poucos, o que, se por um lado aumenta a 

média da escola, por outro, constitui uma postura indesejável. 

 

É oportuno destacar que a partir de 2007 a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo passou a utilizar uma Matriz de Referência que estabelece expectativas de 

aprendizagem presentes no currículo, como habilidades e competências para todas as séries 

avaliadas. Essa matriz é a mesma utilizada no SAEB, que serve de subsídio para a construção 

do IDEB e baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI). No Ciclo I, as expectativas de 

aprendizagem estão contempladas nos materiais utilizados pelos docentes que atuam no 

programa “Ler e Escrever”, e  no Ciclo II e Ensino Médio, as competências e habilidades 

foram disponibilizadas nos materiais “São Paulo Faz Escola”.  

 

A partir daquele mesmo ano, os docentes tiveram várias capacitações com o objetivo 

de conhecerem os novos materiais, os quais apresentam os conteúdos, as competências e 

habilidades presentes na Matriz de Referência e que são avaliados nas provas do SARESP. 

 

2.2.3  Características do Programa de Bonificação por Resultados 

 

No estado de São Paulo esse mecanismo já existe desde o ano 2000, embora com 

outras características, tendo sido instituído por meio das Leis Complementares 890 e Lei 

Complementar 891. À época, foi denominado de Bônus Mérito aos docentes, e Bônus Gestão 

aos especialistas. Entre 2001 e 2003 o bônus era calculado de acordo com a assiduidade 

média da equipe e o desempenho global da escola, medidos durante o ano escolar anterior de 

acordo com o SARESP, e outros indicadores, entre eles, o índice de retenção dos alunos. Em 

2004, os critérios foram alterados: foi incluído o mínimo de 200 dias de efetivo exercício, o 

desenvolvimento de projetos junto à comunidade escolar e foi excluído o uso dos resultados 

de desempenho no SARESP. Em 2006, o SARESP foi suspenso e o uso de seus resultados 

não foi utilizado no para pagamento do bônus. Ressalta-se que o critério de assiduidade 

sempre esteve presente e, além dele, foram incluídas taxas de comparecimento mínimas em 

cursos de capacitação. Alguns docentes e gestores recebiam até três vezes o valor do salário, 

outros menos, entretanto, era estabelecido um valor mínimo a ser recebido pelos docentes e 

gestores. 

 



A partir de 2008 a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implementou uma 

série de medidas, descritas anteriormente, com objetivo de melhoria na qualidade de ensino 

(PQE). Uma dessas ações é justamente a iniciativa de bonificação por resultados – objeto 

deste estudo -  por meio do cumprimento de metas, instituída pela Lei Complementar nº 1078 

de 17 de dezembro de 2008. De acordo com os referenciais divulgados pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, a medida tem como objetivo valorizar o trabalho de toda a 

equipe escolar como diretores, Professores Coordenadores, docentes e funcionários mediante 

resultados obtidos pelos alunos de cada unidade escolar nas avaliações externas.  

 

Ressaltamos que a referida lei estabelece que os profissionais que trabalham nas 

escolas paulistas possam ser contemplados com o bônus ao cumprirem totalmente as metas 

pré-definidas, prevendo um adicional de até 20% do valor do bônus àquelas escolas que 

superarem as metas. A lei também dispõe que os profissionais das escolas que consigam 

cumprir parcela das metas previstas sejam premiados de acordo com o percentual cumprido. 

As escolas que apresentam um percentual significativo de alunos com níveis de proficiência 

abaixo do básico, em Língua Portuguesa e Matemática, são consideradas “escolas 

prioritárias” e, por isso, são acompanhadas com mais atenção nos aspectos pedagógicos, de 

infraestrutura e gestão pelas equipes nas Diretorias de Ensino e também diretamente pela 

Secretaria da Educação. 

 

Cabe-nos acrescentar que em outubro de 2011 o Secretário da Educação do estado de 

São Paulo, professor Hermam Voorwald, anunciou um novo programa denominado 

“Compromisso com São Paulo”, oportunidade em que informou que alterações seriam feitas 

nos critérios utilizados para a bonificação por resultados. Até abril de 2013, tais alterações 

ainda  não haviam sido anunciadas. De acordo com o programa, entre as ações que visam a 

melhoria da qualidade de ensino, estaria a valorização da carreira docente com a implantação 

de um novo “plano de carreira”. 

 

Informações mais recentes sobre possíveis alterações a serem feitas no programa de 

Bonificação por Resultados foram divulgadas em entrevista concedida no Palácio dos 

Bandeirantes (18/04/2012) pelo Secretário Herman Voorwald. Na oportunidade, o Secretário 

referiu-se ao fato de que a Secretaria da Educação estaria estudando proposta que inclui, no 

bônus, critérios socioeconômicos dos estudantes e da região onde a escola está localizada. 

Notícia veiculada no Portal do Centro do Professorado Paulista (NOTÍCIAS DO CPP – 



SALA DO PROFESSOR 29/01/2013), informou, ainda, que o Secretário Adjunto da 

Secretaria de Estado da Educação, João Cardoso Palma Filho, afirmara que as mudanças no 

bônus dos professores ficariam para 2014. No cálculo da bonificação serão consideradas mais 

duas variáveis: o nível socioeconômico da comunidade e a complexidade das escolas, como 

unidades que funcionam em mais de um turno. De acordo com o secretário-adjunto: "Nós 

devemos, ainda neste semestre, publicar os novos critérios a partir da alteração da lei e isso 

vai ser considerado para 2014” (Id. Ibid.) 

 

As contribuições trazidas pelos estudos referenciados neste capítulo permitem 

contextualizar a iniciativa do estado de São Paulo de implantação da bonificação por 

resultados aos docentes e trazem pistas para análise das manifestações de Professores 

Coordenadores sobre tal medida, objeto de análise do próximo capítulo desta dissertação.  

  



CAPÍTULO III 

O QUE DIZEM OS PROFESSORES COORDENADORES SOBRE O PROGRAMA  

DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS  

 

Este capítulo tem por objetivos apresentar os dados da pesquisa realizada com os 

Professores Coordenadores no âmbito de uma Diretoria de Ensino da capital de São Paulo e 

as considerações analíticas dos resultados. Os dados aqui registrados foram coletados por 

meio de um questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas, aplicado aos 

Professores Coordenadores durante o mês de junho de 2012, com anuência da Dirigente 

Regional, nas reunIões de capacitação que ocorrem quinzenalmente na sede da Diretoria de 

Ensino.  

 

As reuniões de capacitação, denominadas também “reuniões de formação”, ocorrem 

em dias e horários diferenciados, de acordo com as etapas de ensino. São reuniões distintas e 

realizadas com os Professores Coordenadores que atendem as escolas de Ciclo I, Ciclo II e 

Ensino Médio. Responderam ao questionário um total de 67 Professores Coordenadores, 

sendo 24 do Ciclo I, 24 do Ciclo II e 19 do Ensino Médio.  

 

Além de questões especificamente relacionadas ao programa de bônus, haviam 

questões que buscaram traçar as características individuais dos coordenadores e das escolas 

sob sua coordenação. O que se pretendeu foi identificar variáveis, individuais e do contexto 

escolar, que pudessem explicar eventuais diferenças de interpretação do Programa de Bônus. 

No entanto, os dados não evidenciaram diferenças nas manifestações expressas pelos 

respondentes. Em algumas questões nota-se que há tendências específicas de respostas dos 

coordenadores do Ciclo I. Nesses casos, fizemos menção a essas especificidades na 

apresentação das respostas obtidas. 

 

Segue-se, portanto, uma caracterização dos respondentes e das escolas em que atuam,  

sem que se proceda, num primeiro momento, a sua articulação com as apreciações feitas em 

relação ao programa de bônus. Vale ressaltar que os resultados apresentados não permitem 

generalizações, mas oferecem pistas que nos permitem identificar tendências das posições dos 

profissionais em relação a esta recente medida implantada na rede estadual de educação de 

São Paulo.  

 



3.1  Caracterização dos sujeitos e das escolas  

 

Aproximadamente 90% dos Professores Coordenadores são do sexo feminino, dado 

este que confirma a constatações de pesquisas da área que indicam que o magistério é uma 

profissão predominantemente feminina. Há variações de idade, sendo que a maioria dos 

respondentes distribui-se entre as faixas etárias entre 31 e 50 anos (Gráfico 1). Declararam-se 

de cor branca, 56 coordenadores (83,5%). 

 

 

GRÁFICO 1- Idade dos Professores Coordenadores, 2012. 

 

Fonte: Dados da autora 

 

 

Quanto à formação dos Professores Coordenadores atuantes no Ciclo I, verificamos 

que dos 24 respondentes, quatorze (14) possuem formação em Pedagogia. Ou seja, apenas 

58,3% possuem a formação exigida para atuação na docência nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Este dado evidencia, portanto, que os docentes que atuam no Ciclo I são 

orientados por Professores Coordenadores de outras áreas do conhecimento. O Gráfico 2 

registra a distribuição dos Professores Coordenadores do Ciclo I, por formação inicial, 

indicando que alguns professores possuem uma segunda habilitação e, também, que cinco 

Professores Coordenadores não registraram qualquer informação sobre sua formação. 
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Gráfico 2 – Formação dos Professores Coordenadores atuantes no Ciclo I-2012. 

 

Fonte: Dados da autora 

 

Com relação ao Ciclo II e ao Ensino Médio, os Professores Coordenadores  que atuam 

nesta etapa de ensino têm licenciatura plena em áreas diversas, como indicam os dados do 

Gráfico 3 e 4. 

 

       Gráfico 3 – Formação dos Professores Coordenadores atuantes no Ciclo II-2012. 

 

Fonte: Dados da autora 
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Gráfico 4 – Formação dos Professores Coordenadores atuantes no EM-2012. 

 

Fonte: Dados da autora 

 

Constatamos também que 41 (61,2%) dos 67 Professores Coordenadores atuam na 

rede estadual de ensino há mais de dez anos e que a maioria (60%) são professores titulares de 

cargo. Podemos inferir, assim, que são conhecedores das diretrizes da política educacional, 

visto que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) encontra-se no governo paulista 

desde 1994. Também foi constatado que 46 (68,7%) dos Professores Coordenadores atuam 

em escolas localizadas em bairros periféricos, ou seja, em escolas com características 

singulares e sujeitas a uma diversidade de variáveis de vulnerabilidade social.   

 

Quando verificamos o tempo em que atuam na função, constatamos que 50% exerce a 

função entre um e três anos. Outro fato a destacar é que 27 (40,3%) dos 67 Professores 

Coordenadores que colaboraram com o presente trabalho possuem curso de Especialização e 

apenas dois possuem Mestrado.  

 

3.2 Bonificação por Resultados: o que pensam os Professores Coordenadores 

 

Segue-se a descrição das informações dos respondentes sobre o programa de 

bonificação implantado nas escolas públicas pelo governo do Estado de São Paulo a partir do 

ano de 2008. Essas informações foram coletadas por meio de questões abertas e 

posteriormente foram tabuladas e organizadas em tabelas e gráficos. Os respondentes são 

identificados por meio de siglas, conforme o nível em que atuam. Foram utilizadas as siglas 
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PCI ao Professor Coordenador do Ciclo I, PCII ao Professor Coordenador do Ciclo II e 

PCEM ao Professor Coordenador do Ensino Médio. Os participantes receberam numeração 

sequencial, o que possibilita identificar as manifestações feitas pelos mesmos respondentes. 

 

3.2.1  Conhecimento da legislação 

 

Observamos que 62, ou seja, 92,5% do total de 67 Professores Coordenadores 

participantes da pesquisa têm conhecimento da Lei Complementar nº 1078/2008 que 

implantou o sistema de bonificação por resultados nas escolas estaduais; destes, 43 (64%) 

tomaram conhecimento da referida lei na escola em que atuam. 

 

É oportuno registrar que os Professores Coordenadores que responderam desconhecer 

a lei, ao serem questionados sobre eventuais mudanças na dinâmica e organização do trabalho 

na escola, não se omitiram em opinar e fazer considerações, o que pode indicar que 

responderam negativamente por desconhecerem o texto legal, embora conheçam suas normas 

e formas de aplicação.  

 

3.2.2  Conhecimento dos indicadores de desempenho  

 

Ao serem indagados se tinham conhecimento do recebimento do bônus e dos 

respectivos indicadores de desempenho, verificamos que parcela considerável dos Professores 

Coordenadores não sabia ou não informaram se as escolas em que atuam haviam sido 

contempladas com o bônus nos anos de 2008 a 2011. É possível que isso se deva ao fator 

“tempo em que atua na função como Professor Coordenador e o tempo que atua na escola”, 

visto que 28 (41,7%) dos 67 Professores Coordenadores informaram que estão há um ano ou 

até menos nessa função.  

 

Vale ressaltar que aproximadamente 70% não informaram ou não souberam informar 

qual a meta da escola a ser cumprida, ou se fora parcialmente cumprida nos anos de 2008 a 

2011; ainda, aproximadamente 30% dos Professores Coordenadores não diferenciaram meta a 

ser cumprida (IDESP) do percentual de desempenho alcançado conforme dados da Tabela 1. 

 

 

 



TABELA 1- Escolas contempladas com o Bônus nos anos de 2008 a 2011. 

 

Informação / Ano 2008 2009 2010 2011 

Não Informou 47 50 47 47 

Informou a Meta 2 2 2 5 

Informou o percentual do bônus 18 15 18 15 

Total 67 67 67 67 

 

Registramos que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio de 

documentos oficiais e divulgações no seu portal, informa que o número de escolas 

contempladas com o bônus tem aumentado em pelo menos um dos ciclos a partir do ano de 

2008 (SÃO PAULO, Caderno do Gestor, vol. 4, p. 53). Tal informação vai ao encontro do 

ocorrido na Diretoria de Ensino analisada, tendo em vista que no Ciclo I o número de escolas 

contempladas aumentou, não de maneira constante, mas com oscilações de um ano para outro 

de acordo com as metas estabelecidas. Isso sugere que quando um determinado Ciclo atinge 

ou supera a meta proposta para aquele ano, nos anos seguintes ocorre uma alternância no 

cumprimento das metas, com exceção do ensino médio que, no âmbito da Diretoria analisada, 

tem registrado queda contínua nos últimos dois anos. 

 

3.2.3  Mudanças na dinâmica do trabalho escolar 

 

A implantação do bônus é reconhecida pela maioria dos Professores Coordenadores 

como uma iniciativa que trouxe mudanças na organização e dinâmica do trabalho escolar, 

independentemente da etapa de ensino em que atuam. A esta questão responderam 

afirmativamente 58% dos Professores Coordenadores do Ciclo I, 66% do Ciclo II e 68% do 

Ensino Médio. 

 

Quando solicitados a explicar eventuais mudanças ocorridas, registraram aspectos de 

diferentes natureza. Os professores do Ciclo I focalizaram suas considerações no destaque ao 

compromisso dos profissionais da escola com a qualidade de ensino induzida pelo bônus, 

tendo sido mencionada mais atenção com as séries que são avaliadas pelo SARESP e com a 

proposta do Projeto Ler e Escrever,  como ilustram os relatos a seguir: 

 
A escola no geral ficou mais preocupada. (PC1CI) 

 

Medidas para garantir a melhoria da qualidade de ensino.     (PC3CI) 

 

Quando se atinge o 100% o valor do bônus ajuda no início do ano. (PC4CI) 



Todos se preocupam que o aluno aprenda e se mobilizam para isso. (PC5CI) 

 

Comprometimento de todos. (PC7CI) 

 

Todos comprometidos. (PC8CI) 

 

Maior comprometimento com a proposta do Programa Ler e Escrever. 

(PC13CI)  

 

Apesar do professor não trabalhar somente em função do bônus, o mesmo 

traz incentivos para o desempenho dos alunos. (PC21CI) 

 

A escola se organiza de modo a facilitar o trabalho do professor de modo 

que a aprendizagem do aluno seja efetiva. (PC46CI) 

 

Os professores passam a se preocupar com as séries que serão avaliadas. 

(PC67CI) 

 

Dos que assinalaram que o bônus não induziu a alterações na dinâmica e organização 

do  trabalho escolar, apenas um, apresentou explicação:  

 
Percebo o profissionalismo do corpo docente e administrativo da mesma 

maneira no decorrer dos anos visto que os ajustes são referentes aos projetos 

da SEE. (PC17CI) 

 

Os professores do Ciclo II apontaram mudanças no desenvolvimento do trabalho 

docente visando à obtenção de resultados satisfatórios nas avaliações externas. Também 

ressaltaram preocupação com a Matriz de Referência do SARESP relacionada à 

aprendizagem com qualidade. Os respondentes chamaram atenção para a frequência dos 

docentes ao trabalho desde o início da implantação do programa de bonificação, além de 

evidenciarem certo desistímulo quando um determinado Ciclo não alcança as metas 

propostas. As respostas transcritas a seguir evidenciam as manifestações registradas: 

 

Mudamos a forma de trabalhar e começamos com projetos e   recuperação 

intensiva. (PC24CII) 

 

Os professores procuram se empenhar mais em suas atividades, 

desenvolvendo ações didáticas para obter resultados. (PC25CII) 

 

A escola passou a trabalhar com índices, metas, etc. (PC27CII) 

O olhar pedagógico ficou mais focado no 5º ano/4ª série. (PC28CII) 

Maior preocupação com a matriz curricular do SARESP. (PCCII30) 

 

O trabalho visa às avaliações externas. (PC31CII) 

 



Na escola sim, o problema é que o aprendizado dos alunos continua 

defasado. (PC32CII) 

 

No início da implantação os professores trabalhavam com mais 

compromisso. (PC33CII) 

 

Para o ensino fundamental sempre motivamos e realizamos o máximo 

possível das atividades e projetos sugeridos para melhorar os índices. 

(PC34CII) 

 

Todos os professores querem receber o bônus, no entanto, há professores 

que se comprometem mais que outros e o PC precisa fazer com que todos 

cumpram o mínimo. (PC36CII) 

 

Sim, mas acredito que também desmotivou alguns colegas. Trabalhamos 

bastante para atingir as metas e para melhorar a qualidade de ensino e 

quando o Ciclo não atinge a meta, isso deixa alguns colegas chateados. 

(PC39CII) 

 

Vejo que as reflexões e a busca pela melhoria aumentaram, mas na prática 

não teve grandes mudanças. (PC40CII) 

 

No início sim, depois que não receberam mais, perderam o interesse. 

(PC41CII) 

 

A princípio sim, diminuíram as faltas dos professores e passaram a se 

interessar mais na aprendizagem dos alunos, mas quando deixaram de 

receber, apesar dos esforços feitos, deixaram de se empenhar, pois não viram 

mais retorno da SEE. (PC42CII) 

 

Dos que disseram não ter observado alterações na escola, sete de oito explicaram sua 

posição,  de acordo com relatos a seguir: 

 

[Os professores] continuam com a mesma postura. (PC26CII) 

 

Os professores e gestores continuaram com o mesmo desempenho anterior. 

(PC22CII) 

 

 

Há referências ao desânimo causado pela implantação do bônus, como as que se 

seguem: 

As metas dos anos de 2010 e 2011 foram muito altas. Com isso a escola não 

conseguiu cumprir as metas e o desânimo contaminou a maioria. (PC29CII) 

 

Com o bônus os professores não se sentem motivados a trabalhar, ao 

contrário, eles sentem que não são valorizados (PC43CII) 

 



Quanto aos Professores Coordenadores do Ensino Médio, observa-se que os aspectos 

salientados se relacionam com o currículo proposto pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo e com o fluxo escolar que, como vimos, é um dos indicadores que compõem o 

IDESP e pelo qual se definem as escolas a serem contempladas com o bônus. Destacaram, 

ainda, como fatores relevantes o comprometimento dos professores com as séries avaliadas, a 

assiduidade e o estímulo associado ao recebimento do bônus. Assim se manifestaram estes 

professores: 

 

Passamos a trabalhar muito mais na parte de leitura e interpretação de 

informações (textos, gráficos e tabelas). (PCEM49) 

 

Os professores procuram se empenhar mais e trabalham dentro da proposta 

do Estado. (PCEM50) 

 

Trouxe mudança na organização do fluxo. (PCEM51) 

Os professores ficaram mais estimulados e as propostas da escola foram 

mais bem aceitas. (PCEM52) 

 

Maior ênfase em aspectos pedagógicos tais como: ênfase no currículo, 

avaliação, acompanhamento do rendimento escolar, reflexão/revisão de 

práticas escolares entre outros. (PCEM53) 

 

Há atenção quanto ao Ciclo que não atingiu o índice. Esta atenção aplica-se 

ao currículo, ao processo de avaliação. (PCEM54) 

 

Com muita polêmica, pois, os professores não concordam com os critérios 

do bônus. (PCEM57) 

 

Passamos a fazer uso do material didático preparatório para o SARESP. Foi 

instituída semana de prova para fazer com que os alunos tivessem o hábito 

de estudar e se preparar para as avaliações. (PCEM59) 

 

Além de outros métodos apresentados, o bônus é sim um incentivo a mais 

aos professores. (PCEM60) 

 

Maior empenho do grupo de professores. (PCEM63) 

 

Professores comprometidos e assíduos. (PCEM64) 

O trabalho é mais direcionado para as séries que prestam o SARESP. 

(PCEM65) 

 

Desempenho maior dos professores e recursos financeiros. (PCEM66) 

 

 

 

 



Ao retratarem as manifestações negativas, ressaltaram: 

 

[As mudanças não ocorrem]. Não pelo Bônus. (PC55EM) 

 

Não modifica os interesses. (PCEM56) 

 

Os professores entendem que essa não é a política correta. (PC61EM) 

 

 

3.2.4  Mudanças no exercício da função do Professor Coordenador 

 

Ao serem indagados se a implantação do bônus provocou mudanças no desempenho 

de suas funções, verificamos que aproximadamente 54% do total dos Professores 

Coordenadores responderam afirmativamente . 

 

Chamam a atenção as manifestações expressas pelos Professores Coordenadores do 

Ciclo I, pois dos 24 respondentes deste grupo, 12 (50%) disseram que a implantação do bônus 

não trouxe mudanças no desenvolvimento de seu trabalho. Esses professores registram que 

seu trabalho sempre teve como foco a aprendizagem dos alunos, conforme elucidam os 

seguintes depoimentos: 

 

Nossa preocupação com a qualidade sempre permeou o trabalho na escola. 

(PC3CI) 

 

Nosso trabalho de formação é muito sério. (PC7CI) 

 

Sempre trabalhamos sério na formação dos professores. (PC8CI) 

 

O trabalho do PC sempre é focado na aprendizagem do aluno. (PC10CI) 

 

O PC continua explicando a importãncia em se investir em todas as séries,  

assim não será preciso se desgastar nos Ciclos. (PC67CI) 

 

 

Quando observamos as respostas expressas pelos professores do Ciclo II, podemos 

constatar que do total de 24 respondentes deste grupo, 16 (66%) afirmaram que a implantação 

do bônus trouxe mudanças no desenvolvimento de seu trabalho, manifestando preocupações 

com a formação do professor, com o desenvolvimento do currículo e com o resultado do 

SARESP. Esses professores ressaltam aspectos relevantes como:  maior cobrança por parte da 



direção da escola no cumprimento das metas;  mencionam, ainda, o desinteresse dos alunos 

pelos estudos;  e chamam a atenção para o acompanhamento da família junto aos filhos. Em 

destaque, citam a responsabilidade pelos resultados alcançados conforme pode ser observado 

a seguir:  

Tive muito mais trabalho, pois passamos a escola prioritária, isto quer  dizer 

mudanças na forma de trabalhar com alunos. (PC24CII) 

 

A responsabilidade de alcançar um resultado satisfatório nos faz dar maior 

atenção, intervenção e acompanhamento das atividades exigidas. (PC25CII) 

 

Passei a trabalhar com o grupo habilidades e competências. (PC27CII) 

 

A direção da escola cobrou do PC que assistisse mais de perto o trabalho dos 

professores do 5º ano. (PC28CII) 

 

[...] estou animada a organizar melhor e dar uma razão para que os 

professores possam acreditar que é possível. (PC29CII) 

 

Com auxílio do currículo que também direciona para o SARESP. (PC30CII) 

 

Porque todos temos que trabalhar para a busca do conhecimento. (PC32CII) 

 

Passei a fazer as ATPCs
3
 voltadas para a formação dos professores. (PC 

33CII) 

 

Mais trabalho, ser mais motivador e buscar a participação e interesse da 

maioria. (PC33CII) 

 

Todo o trabalho é voltado para o SARESP. (PC38CII) 

[...] no sentido de que os professores devem trabalhar de maneira 

diversificada e não pensando no dinheiro. Compromisso e respeito pelo 

aluno. (PC39CII) 

 

Houve maior cobrança. (PC41CII) 

Passei a cobrar a presença dos alunos e empenho maior nos estudos. Mas a 

colaboração da família é mínima e o desinteresse dos alunos impedem o bom 

desempenho. (PC42CII) 

 
Analisar quais foram os pontos negativos, o que precisa conversar com o 

grupo para a escola atingir a meta imposta. (PC43CII) 

 

Ressaltamos, ainda, as considerações de Professores Coordenadores que revelam não 

vincular sua atuação ao recebimento do bônus: 

 

O PC tem uma meta a ser cumprida na escola com professores e alunos, 

independentemente do bônus. (PC22CII) 

 

                                                             
3
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Continuo prezando pela qualidade do ensino e vejo o bônus como uma 

consequência e merecimento por ter alcançado os objetivos. (PC40CII) 

 

Com relação às manifestações dos Professores Coordenadores do Ensino Médio, 19 

(58%) declararam que a bonificação trouxe mudanças em seu trabalho exemplificando: 

 

Os indicadores servem como uma das referências para a organização do 

trabalho pedagógico. (PC53EM) 

 

Conhecer, estudar e apresentar aos professores as Matrizes de Referência do 

SARESP no planejamento, replanejamento e ATPCs. Orientar os professores 

para trabalhar com mais atenção as competências e habilidades dos grupos 

do SARESP. Acompanhar o rendimento dos alunos nos bimestres utilizando 

gráficos e discussão com os professores. Aplicar, organizar as avaliações 

diagnósticas e simulados da DE. Orientar os professores que elaborem 

avaliações internas utilizando os procedimentos de provas, similares aos 

utilizados nas avaliações externas. (PC54EM) 

 

Conscientizar para um trabalho mais sólido com comprometimento. 

(PC57EM) 

 

Enfoque no preparo dos alunos para realização das avaliações externas. 

(PC63EM) 

 

Muito estudo em cima das competências e habilidades. (PC64EM) 

 

 O trabalho é mais direcionado para as séries que prestam o SARESP. 

(PC65EM) 

 

Os Professores Coordenadores que se manifestaram contrários ao referido 

questionamento justificaram suas respostas observando: 

Não trabalho contando com ele, procuro desempenhar minha função com 

responsabilidade, se tiver o Bônus, melhor. (PC50EM) 

 

A maioria está preocupada com o processo educacional e acham que isso 

não é uma maneira justa de recompensar seu trabalho. (PC61EM) 

 

3.2.5  Mobilização dos professores para conseguir o bônus 

 

Ao serem indagados sobre sua mobilização para conseguir o bônus e, em caso 

afirmativo (questão seis do item IV), como o fazem, os dados indicam que na opinião de 43% 

dos Professores Coordenadores ocorre mobilização. É oportuno registrar que, em seu 

conjunto, os Professores Coordenadores têm uma visão positiva em relação ao trabalho 

desenvolvido nas escolas com o intuito de alcançar as metas propostas e, consequentemente, 

de serem premiados. 

 



No Ciclo I, dos 24 Professores Coordenadores 17 (70,8%) afirmaram que os 

professores se mobilizam evidenciando preocupação com a série avaliada pelo SARESP, 

enfatizando os conteúdos avaliados. Disseram, por exemplo: 

 

Trocando ideias e estudando avaliações externas dos outros anos. (PC2CI) 

 

Formação em ATPC e Projetos. (PC5CI) 

 

Busca de materiais, comprometimento e muito estudo. (PC7CI) 

 

Através do controle de faltas e de aprendizagem. (PC10CI) 

 

Estudando Ler e Escrever. (PC13CI) 

 

Preocupam – se muito com as 4ª séries. (PC18CI) 

 

Os professores trabalham para melhorar o desempenho dos alunos de acordo 

com a proposta da SEE/SP. (PC21CI) 

 

Os professores estudam mais e procuram realizar atividades que os alunos 

avancem. (PC46CI) 

 

Alguns procuram realizar tarefas com relação ao SARESP. (PC47CI) 

 

Com investimentos maciços nas séries avaliadas. (PC67CI) 

 

Quanto aos respondentes que disseram que o bônus não influenciou o trabalho escolar, 

justificaram que os professores continuam trabalhando da mesma forma; ressaltaram que a 

preocupação em realizar um bom trabalho sempre esteve presente. No Ciclo II, verificamos 

que 12 (50%) dos Professores Coordenadores disseram que ocorre mobilização, 

exemplificando:  

 

Existe uma dedicação maior em torno do SARESP, preparando os alunos 

com conteúdos indispensáveis para o ENEM e vestibulares. (PC22CII)  

 

Começamos a trabalhar interdisciplinaridade através de projetos. (PC24CII) 

 

[...] esforço de atingir os objetivos propostos em suas atividades. (PC25CII) 

 

Através de orientações dos PCs e Diretoria de Ensino nas formações, 

exemplo: semanas de provas e simulados. (PC28CII) 



Com a utilização do currículo implantado pela SEE. (PC30CII) 

 

Propondo ações que vão de encontro (sic) à metodologia e conteúdo do 

SARESP. (PC31CII) 

 

Realizando ações que buscam um maior desempenho dos alunos. (PC32CII) 

 

Realizando projetos, aplicando avaliações, tipo SARESPINHO; realizando 

eventos culturais para uma maior aproximação com a clientela. (PC34CII) 

 

Claro que o bônus interessa a todos, mas eles trabalham somente em função 

do bônus. (PC35CII) 

 

Realizando ações que buscam o aprendizado do aluno; ações que os 

professores realizam na busca do conhecimento e não na busca do bônus. 

(PC36CII) 

 

Alguns [se mobilizam], não a totalidade. (PC38CII) 

 

Alguns Professores Coordenadores referiram-se à perda da motivação quando a escola 

não é contemplada com o bônus em  consequência pelo trabalho realizado:   

 

Infelizmente o desânimo é geral. (PC29CII) 

 

A maioria também o vê como uma consequência e/ou recompensa pelo 

trabalho bem realizado. Por outro lado, alguns não concordam com o bônus. 

(PC40CII) 

 

Perderam a motivação. (PC41CII) 

 

Os professores não entendem como a meta é colocada à escola. O bônus 

deveria ser um direito do professor tal como o político que ganha 13º, 14º.... 

Gratificações sendo ainda os salários muito bem pagos. (PC43CII) 

 

 Ao expressarem suas opiniões sobre como os professores da escola têm se mobilizado 

para conseguir o bônus, 13 (68%) dos Professores Coordenadores do Ensino Médio 

responderam que a mobilização ocorre. E observaram que os professores tendem a 

desenvolver práticas que favoreçam a aprendizagem dos alunos, em especial com objetivos 

focados na avaliação externa (SARESP). Seguem-se algumas manifestações desses 

professores: 

Os professores atuam de forma a melhorar o rendimento dos alunos em 

leitura, interpretação de informações (textos, gráficos e tabelas). (PC49EM) 

 

Faltam menos, são mais dedicados. (PC50EM) 



Os professores se mobilizam no sentido de mudança de sua prática 

pedagógica com ênfase na contextualização. (PC51EM) 

 

Maior frequência ao trabalho, participação mais ativa nas ATPCs, maior 

empenho na busca de superação de dificuldades relacionadas a 

aprendizagem. (PC53EM) 

 

Alguns professores usam as Matrizes de Referência para orientar suas 

práticas pedagógicas, desenvolvimento de competências e habilidades e, em 

sua avaliação, usam as questões propostas nas matrizes/conteúdos e 

procedimentos de prova. (PC54EM) 

 

Reuniões frequentes com pais e alunos nas salas chamadas especiais (9º e 

7º), alunos repetentes, mudança na didática do professor e outros. (PC60EM) 

 

Trabalham de forma diferenciada em sala de aula, fazem uso de exercícios 

do SARESP anteriores. (PC59EM) 

 

Trabalhando com base nas provas diagnósticas, internas e externas e em 

conjunto nas ATPCs. (PC62EM) 

 

Maior diversidade nas atividades de preparo dos alunos. (PC63EM) 

 

Passaram a observar mais as habilidades para fazer o seu planejamento e no 

avaliar. (PC64EM) 

 

3.2.6  Bônus e qualidade de ensino  

 

Ao observarmos as respostas obtidas na questão que relaciona a implantação do bônus 

à qualidade do ensino, verificamos que do total de 67, 40 Professores Coordenadores (60%) 

não estão satisfeitos com a qualidade do ensino nas escolas da rede estadual, conforme 

opiniões declaradas. Salientamos que os Professores Coordenadores que demonstraram uma 

visão negativa do bônus em relação à qualidade atuam nas escolas contempladas com o 

bônus, tendo atingido ou superado as metas propostas, em pelo menos um ano. 

 

Constatamos, ainda, que sete (29%) dos 24 Professores Coordenadores do Ciclo I não 

estabelecem relação entre qualidade de ensino e o recebimento de bônus. No Ciclo II, 19 

(79%) de 24 Professores Coordenadores não veem melhoria de qualidade de ensino vinculada 

à bonificação.  No Ensino Médio, de um total de 19 respondentes, 14 (73,6%) afirmaram não 

haver melhoria de qualidade de ensino em decorrência do bônus. 

 

As opiniões são diversas e apontam variáveis como: o “temor pelo não cumprimento 

das metas” estabelecidas pela Secretaria da Educação; sensação de fracasso, fruto de uma 



política educacional injusta que desconhece a realidade das escolas; descompromisso de 

docentes ao aprovar indiscriminadamente os alunos com defasagens na aprendizagem, pois, 

consideram demasiadamente o fluxo escolar; avaliação na carreira docente; melhoria salarial, 

ao invés de bonificação ou gratificação; divisão na categoria dos docentes; prioridade de 

conteúdos que são avaliados no SARESP, entre outras manifestações. Diversos depoimentos 

explicitam o posicionamento dos Professores Coordenadores: 

 

Acredito que é uma prática que proporciona uma relação de interesse 

financeiro e não na qualidade de ensino. (PC17CI) 

 

 A política educacional gera entraves para o aprimoramento da qualidade do 

ensino, que não vai além da simples luta pela superação das metas. É uma 

política injusta que não beneficia os que mais trabalham. (PC 23CII) 

 

A postura dos professores continua a mesma. (PC25CII) 

 

A maneira que é proposto o bônus não tem ajudado a melhorar a qualidade. 

Acredito que se estreitarem as metas o comprometimento poderá ser melhor. 

Ex.: nas empresas privadas, cada funcionário possui meta pessoal. 

(PC29CII) 

 

O professor deveria ser avaliado de outra forma, com uma carreira que 

incentivasse na sua formação, na valorização de seu trabalho. (PC39CII) 

 

 Deveria melhorar o salário da educação e não por meio da implantação do 

bônus (PC41CII) 

 

A qualidade do ensino depende de vários fatores. Para se atingir a meta, 

quem a determina, precisa conhecer o que se passa na escola, as 

dificuldades, a realidade que se apresenta dentro e fora da escola. (PC43CII) 

 

Infelizmente é visto como um 14º salário e não como bônus por rendimento, 

além do que os critérios não são justos. (PC51EM) 

  

Os resultados insatisfatórios promovem desestímulo e desânimo do corpo 

docente frente aos desafios e dá a impressão que os esforços foram em vão. 

(PC53EM) 

 

Deveriam avaliar de acordo com cada comunidade escolar. Ex.: escolas de 

periferia onde as crianças apresentam diversos problemas [...] (PC57EM) 

O bônus serve como motivação, mas deveria ser verificada a realidade de 

cada escola. O bônus vem dividindo cada vez mais a nossa classe, pois as 

escolas bem localizadas sempre atingem e as periféricas não. (PC58EM) 

 

 Se o trabalho for feito com enfoque em todas as séries e preocupados com a 

aprendizagem, os índices obtidos na avaliação do SARESP serão bons. 

(PC65EM) 

 



Os professores que relacionam o bônus à qualidade do ensino acreditam que o 

pagamento induz os docentes a melhorarem seu desempenho na tentativa de superarem as 

metas estabelecidas e, como consequência, na busca de melhoria na aprendizagem dos alunos, 

conforme ilustram as manifestações transcritas a seguir: 

 

Apesar de muitos professores acharem desnecessária a bonificação ser 

atrelada ao desempenho dos alunos, vêm buscando preparo melhor para 

mudarem suas práticas. (PC02CI) 

 

[...] incentiva os professores a buscar melhorias e outras expectativas para a 

escola. (PC04CI) 

 

[...] todos se preocupam com o aprendizado dos alunos. (PC05CI) 

 

É um incentivo. (PC07CI) 

 

É um estímulo. (PC08CII) 

 

[...] o professor faz curso de reciclagem e aprimoramento. (PC10CI) 

 

Aos poucos eles vêm tomando consciência que o caminho para o sucesso da 

escola é a aprendizagem dos alunos. (PC11CI) 

 

É um fator que contribui e incentiva o reconhecimento do professor. (PC21CI) 

 

[...] todos se mobilizam para que o aluno realmente aprenda. (PC46CI) 

 

Cada meta atingida é um sucesso alcançado com o nosso trabalho. (PC47CI) 

 

Na medida em que os professores se conscientizem do seu papel como 

educadores. (PC25CII) 

 

Para quem ganha, sim, para os que não recebem e acreditam ter realizado da 

melhor maneira seu papel, não. (PC34CII) 

 

Os professores têm incentivo devido uma remuneração extra em seu salário. 

(PC48EM) 

O trabalho pedagógico fica mais orientado com metas. O desempenho dos 

alunos ainda não é satisfatório. (PC54EM) 

 

Professores mais comprometidos. (PC64EM) 

 

 

 

 



3.2.7 Aprimoramento do sistema de Bonificação por Resultados: sugestões dos 

Professores Coordenadores  

 

Quando solicitados a proporem sugestões para o aprimoramento do sistema de 

bonificação (questão oito do item IV), observamos que a maioria dos Professores 

Coordenadores está atenta à complexidade e à heterogeneidade da realidade das escolas. As 

respostas indicam que, na visão desses professores, os critérios de premiação deveriam ser 

mais claros, e que o bônus não deveria vincular-se aos resultados da avaliação externa 

(SARESP). Entre as sugestões apresentadas, outros critérios foram mencionados, como:  

incentivo a todos conforme índices de cada classe; valorização dos docentes que não faltam e 

que se capacitam; prêmio mínimo para todas as escolas; maior clareza e explicitação dos 

critérios de bonificação; avaliação individual da frequência do docente; proposta de metas 

individuais para os professores; levar em conta a localização das escolas (escolas periféricas e 

centrais); conhecimento da realidade das escolas, de suas fragilidades e potencialidades; 

revisão no cálculo das metas de cada unidade escolar e incorporação do bônus ao salário.  

 

Em síntese, a tendência foi a de não questionar o mérito do programa, mas a de propor 

alterações no modelo vigente. Chamou-nos atenção que no grupo dos Professores 

Coordenadores do Ciclo I constituído por 24 professores, 12 (50%) não registraram qualquer 

sugestão; enquanto  no  grupo formado pelos Professores Coordenadores do Ciclo II e Ensino 

Médio apenas dois não se manifestaram  

 

3.3  Os dados em discussão  

 

Explorando os dados coletados no âmbito da Diretoria de Ensino pesquisada, 

observamos que os Professores Coordenadores têm posições divergentes em relação ao 

Programa de Bônus instituído pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que 

merecem ser mais bem analisadas. 

 

Como ficou demonstrado pelos depoimentos, os Professores Coordenadores 

manifestam preocupação com as políticas públicas implementadas pela Secretaria,  

especialmente em relação à carreira e salário dos professores, à formação docente, às 

avaliações externas e também em relação à aprendizagem dos alunos. Também ficou 

evidenciada a preocupação, de grande parte dos profissionais, com a política de 



responsabilização dos docentes e das equipes gestoras das escolas, por meio de premiações e 

bonificações, ou de punições quando as metas estabelecidas pela Secretaria da Educação não 

são atingidas.  

 

Com base nos dados da pesquisa, destacamos algumas evidências que nos parecem 

relevantes para compreender o posicionamento dos Professores Coordenadores sobre a 

política de bonificação. 

 

3.3.1 Desconhecimento dos critérios do Programa de Bonificação por Resultados 

 

Com base nas informações coletadas nesta pesquisa, percebe-se que os critérios 

estabelecidos na Lei complementar 1078/2008 que instituiu o programa de Bonificação por 

Resultados nas escolas da rede estadual de São Paulo, assim como o procedimento de cálculo 

do IDESP ainda se apresentam complexos no entendimento desses profissionais.  

Chamou-nos atenção o fato de que parte considerável dos profissionais pesquisados 

tenha registrado desconhecimento ou falta de clareza com relação aos critérios utilizados no 

Programa de Bonificação. Há que se observar que dos 67 Professores Coordenadores 

informantes, 58 atuam na rede estadual de ensino há mais de cinco anos, sendo que o 

programa está em vigor desde 2008. 

3.3.2 Efeitos da implantação da Bonificação por Resultados na dinâmica e organização 

do trabalho escolar  

 

A maioria dos Professores Coordenadores reconhece que a implantação do programa 

de Bonificação por Resultados induziu mudanças no desenvolvimento do trabalho escolar. 

Apesar de levantarem questionamentos quanto aos critérios utilizados para o pagamento do 

bônus, registraram que a escola tende a intensificar o trabalho com os alunos das série/anos 

avaliados, por meio de provas, pela avaliação externa – SARESP, com ênfase em Língua 

Portuguesa e Matemática. Também reconhecem que a escola passou a levar em conta, na 

organização de seu trabalho, os índices e metas estabelecidos pela Secretaria de Educação, 

fazendo uso da Matriz de Referência do SARESP na preparação dos alunos para as provas. 

Outro efeito mencionado, decorrente do programa, foi a redução do índice de absenteísmo dos 

professores.  



Observou-se, porém, que na visão dos Professores Coordenadores o programa gerou 

certo impacto no início de sua implantação, mas como no decorrer do tempo nem todos se 

sentiram recompensados apesar dos esforços empreendidos, este foi um fator que acabou 

desmotivando parte significativa dos profissionais. A este respeito, observaram que há grande 

descontentamento quando um dos níveis de ensino não é contemplado com bônus. 

Alguns professores, em especial os que atuam no Ciclo I, informaram que o bônus não 

influenciou o trabalho desenvolvido na escola, pois o objetivo perseguido por eles, de acordo 

com os depoimentos, é a garantia de aprendizagem a todos os alunos, independentemente do 

bônus. 

Com base nas manifestações dos Professores Coordenadores é possível afirmar que a 

maioria tende a desenvolver suas atividades pedagógicas tendo como preocupação as 

disciplinas e os conteúdos que serão avaliados nos testes (SARESP), desconsiderando, assim, 

o currículo na sua totalidade e diversidade. Ao que parece também, o clima instalado nas 

escolas não contempladas com a bonificação é de instabilidade, o que desencadeia um 

sentimento de baixa autoestima nos docentes e equipes pedagógicas.  

Essas manifestações parecem confirmar o que indicam a literatura e as pesquisas já 

realizadas sobre o tema. Como assinalam Brooke e Cunha:  

[...] é difícil saber se a resistência atual de uma parte dos professores se deve 

mais às cobranças de frequência, ao sistema de avaliação em si ou aos 

efeitos negativos provocados pela associação high-stakes entre os testes e o 

pagamento de bonificação; (...) Há evidências de que ainda há restrições ao 

Saresp, no qual a bonificação está fundamentada (BROOKE; CUNHA, 

2011, p. 60). 

Conforme argumentos explicitados pelo Movimento Contra Testes de Alto Impacto 

em Educação: 

[...] efeitos colaterais dos testes high-stakes usados por políticas de 

accountabillity [..,] incluem a capacidade de falsear os dados das avaliações, 

induzir a desonestidade, substituir os esforços de ensino pelo de preparação 

de testes, estreitar o currículo e desestruturar os profissionais do magistério, 

além de provocar extrema ansiedade em alunos, pais, professores e 

administradores (apud BROOKE; CUNHA, 2011, p. 61) 

 

 

 



Ou, como ressalta BAUER (2012): 

Não se pretende defender que os resultados dos testes não possam ser 

utilizados para a tomada de decisões, mas sim chamar atenção para o fato de 

que esse uso não pode ser realizado de forma simplista, sem que a natureza 

da informação por eles produzida seja considerada. A validade das 

informações obtidas e dos instrumentos utilizados nas avaliações parece ter 

sido pouco questionada por aqueles que são responsáveis pela análise e pela 

elaboração das políticas, e por aqueles que recebem e interagem, em nível 

local, com esses resultados (BAUER, 2012, p. 74). 

 

 Nessa mesma linha de análise, vale destacar as observações de  Maria Alice Setubal, 

em entrevista à Folha de São Paulo:  

O sistema de bônus cria competição danosa e afasta bons professores de 

alunos ruins; a educação não é como o mercado, onde a concorrência pode 

ser saudável; (...) Temos um sistema educacional extremamente desigual e, 

por isso, competição e incentivos, se não implementados com cautela, 

poderão gerar maiores desigualdades; (...) Professores e outros profissionais 

do ensino irão buscar escolas mais bem avaliadas ou trabalharão somente 

com os alunos com maiores recursos culturais. Assim, receberão mais altas 

recompensas, gerando um fosso ainda maior entre pobres e ricos, pois as 

escolas da periferia dificilmente serão escolhidas por docentes estáveis e 

concursados (FOLHA DE SÃO PAULO, 26 abr. 2012, p.3). 

Ou, ainda, como nos alerta Freitas : 

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo básico 

mínimo, como referência. Assume-se que o que é valorizado pelo teste é 

bom para todos, já que é o básico. Mas o que não está sendo dito é que a 

“focalização no básico” restringe o currículo de formação da juventude e 

deixa muita coisa relevante fora, exatamente o que se poderia chamar de 

“boa educação”. Além disso, assinala para o magistério que, se conseguir 

ensinar o básico, já está bom, especialmente para os mais pobres (FREITAS, 

2012, p. 389). 

As citações acima sugerem que as políticas de bonificação por resultados podem 

contribuir para a intensificação das desigualdades já existentes dentro das escolas e entre 

escolas da mesma rede de ensino público. 

3.3.3  Efeitos da Bonificação por Resultados no trabalho de coordenação  

Ao proceder à análise referente às mudanças ocorridas com a implantação da 

bonificação no trabalho de coordenação escolar, a maioria reconhece que houve mudanças no 

exercício de sua funções induzidas pelo programa de Bonificação por Resultados. Entretanto, 

no Ciclo I, dos 24 dos Professores Coordenadores, apenas nove (37,5%) admitem que houve 

mudança e, dentre estes, quatro (16%) relacionam tais mudanças à formação do professor. 



Nota-se que 50% dos Professores Coordenadores que atuam no Ciclo I estão na função há 

pouco tempo: aproximadamente três anos.  

A partir dessas informações, podemos afirmar que no Ciclo I a primeira etapa da 

educação básica, o trabalho de formação é exercido por Professores Coordenadores iniciantes, 

isto é, com pouca experiência na função. Por outro lado, dos 12 Professores Coordenadores 

que disseram que a bonificação não promoveu mudanças no seu trabalho, apenas sete (50%) 

explicitaram suas respostas. Os demais não registraram qualquer consideração a respeito.  

Diante desse quadro, registramos que há uma tendência de investimento dos governos 

na formação continuada de docentes com o objetivo de melhoria da qualidade de ensino. No 

estado de São Paulo, esses investimentos estão voltados tanto à formação dos profissionais 

numa perspectiva individual e meritocrática para a evolução na carreira - com oferta de cursos 

de Mestrado/Doutorado
4
 - como à formação continuada dos professores em serviço, visando à 

melhoria do desempenho dos alunos, induzida por políticas de premiação de docentes e 

equipes escolares.  

 Subjacente a essa questão, estudos indicam que o trabalho realizado efetivamente 

pelos docentes em sala de aula não depende exclusivamente de sua formação, ou das 

orientações recebidas em capacitações para desenvolver o currículo definido pelo sistema de 

ensino. Tais práticas envolvem outros fatores que merecem ser considerados quando se 

analisam os resultados do desempenho dos alunos. As palavras de Torres (1998) sintetizam 

essa posição: 

Não existe uma relação mecânica entre conhecimento do professor e 

aprendizagem do aluno ou entre capacitação do professor e rendimento 

escolar: não se pode esperar que cada ano de estudos, cada curso ou oficina 

de capacitação resulte imediata e necessariamente em quantidades 

mensuráveis de aprendizagem (melhorada) por parte do alunado. Esta visão 

corresponde a uma percepção da educação e da aprendizagem escolar que 

equipara escola e fábrica e vê o ensino e a aprendizagem à luz do modelo 

fabril insumo-produto (inputs-outputs) (TORRES,1998, p.175, grifos do 

autor, apud BAUER, 2012, p.71). 

 

  A este respeito, Sousa (2006) observa que a formação de professores tem 

desconsiderado a escola e seus contextos sociais e institucionais. A escola deve ser tomada 

                                                             
4
 Programa de Formação continuada de Educadores da SEE-SP com a finalidade de qualificação, atualização e 

aperfeiçoamento dos profissionais da educação. O programa oferece auxílio financeiro aos educadores que 

frequentam cursos de pós-graduação stricto sensu. 



como um lócus privilegiado de ação dos docentes e seus saberes devem ser considerados nas 

atividades propostas. Franco (2005) sintetiza os tipos de avaliação, suas potencialidades, 

limitações e alternativas que podem elucidar as discussões sobre o trabalho desenvolvido 

pelos docentes relacionado ao desempenho, conforme quadro a seguir: 

Quadro 3 – Avaliações e carreira do Magistério: potencialidades, limitações e 

alternativas. 

 

AVALIAÇÃO 

(TIPO) 

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES ALTERNATIVAS 

Desempenho dos 

alunos 

Sintonizada com o 

propósito da educação: 

aprendizagem dos 

alunos 

Muitos fatores estão 

fora do controle das 

escolas e dos 

professores. Mesmo no 

que depende da escola, 

o desempenho dos 

alunos é influenciado 

por vários professores. 

Focalizar a melhoria da 

escola ao longo do 

tempo, em vez do 

desempenho em 

determinado momento. 

Conjugar aspectos 

coletivos, dependentes 

da equipe da escola, 

com individuais 

dependentes de cada 

professor. 

Institucional Assume a escola como 

unidade de análise. 

Risco de 

burocratização. Não 

produz informação 

sobre cada docente. 

Articulá-la com 

indicadores objetivos 

apurados por avaliação 

externa. Conjugá-las 

com outros critérios. 

Conhecimentos e 

competências de 

professores 

Produz indicador para 

cada docente. 

Conhecimentos e 

competências podem 

não garantir boas 

práticas. 

Articulá-la com outros 

critérios. 

Desempenho de 

professores 

Produz indicador para 

cada docente. Similar à 

avaliação de outros 

servidores, feita por 

meio de preenchimento 

de questionários e 

fichas. 

Risco de 

burocratização e 

irrelevância. 

Articulá-la com 

indicadores objetivos 

apurados por avaliação 

externa sobre a escola, 

em especial com os 

fatores que promovem 

bom desempenho 

docente. 

Fonte: FRANCO (2005) 

 

Quanto à posição dos Professores Coordenadores do Ciclo II e Ensino Médio, verifica-

se que a maioria demonstra preocupações com a intensificação da cobrança e 

responsabilização dos docentes e equipes gestoras pelos resultados alcançados nas avaliações 



externas e, mais especificamente, nos resultados do SARESP. Parece-nos que os Professores 

Coordenadores do Ciclo II e Ensino Médio entendem o SARESP como uma avaliação com 

características fortes de responsabilização, pois quando não são contemplados com a 

bonificação, as escolas são punidas por não alcançarem as metas determinadas pela Secretaria 

da Educação.  

 Nesse sentido, cabe ressaltar o alerta de Brooke e Cunha (2011): 

 [...] quanto mais se avança no sistema em termos de ano escolar e idade dos 

alunos, maior a dificuldade em relacionar a atuação dos professores aos 

resultados dos alunos e mais tênues os sistemas de incentivos. Por isso, será 

sempre mais difícil criar prêmios que façam sentido para os professores do 

Ensino Médio ou os últimos anos do Ensino Fundamental. Pelo mesmo 

raciocínio, será mais provável encontrar evidência de algum impacto de um 

sistema de premiação nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Nesses 

anos, é mais fácil o professor sentir que sua atuação fará alguma diferença 

no nível de desempenho absoluto dos alunos (BROOKE; CUNHA, 2011, p. 

63). 

 

3.3.4  Programa de Bonificação por Resultados e melhoria do ensino e aprendizagem 

De acordo com os dados coletados, cerca de 60% dos Professores Coordenadores não 

associam a concessão da Bonificação por Resultados à melhoria do ensino e da aprendizagem 

dos alunos. Os argumentos apresentados assemelham-se àqueles expressos em boletim do 

sindicato da categoria, a APEOESP: 

Falta de evidência que o sistema de bonificação possa elevar a qualidade do 

ensino ou o nível de satisfação dos professores; Falta de inclusão de outros 

fatores, além dos resultados dos alunos (APEOESP, 2011, apud. BROOKE; 

CUNHA, 2011, p. 61). 

Ou, ainda, como afirma Freitas, em entrevista à Revista Carta Capital:  

Essa forma de pensar vem da área dos negócios. Os reformadores empresariais 

acham que se puderem pagar mais aos professores cujos alunos se saem 

melhor nas provas, isso poderia ser um estímulo. Ocorre que os professores 

não entram nessa profissão motivados unicamente por dinheiro como se 

fossem vendedores de carros interessados nas comissões (FREITAS, 

21/07/2011).  

 

Ainda sobre este tema, é oportuno salientar os alertas de Diane Ravitch: 

Avaliações padronizadas dão uma fotografia instantânea do desempenho. 

Elas são úteis como informação, mas não devem ser usadas para 



recompensas e punições, porque, quando as metas são altas, educadores 

vão encontrar um jeito de aumentar artificialmente as pontuações; 

Muitos vão passar horas preparando seus alunos para responderem a esses 

testes, e os alunos não vão aprender os conteúdos exigidos nas disciplinas, 

eles vão apenas aprender a fazer essas avaliações; 

Testes devem ser usados com sabedoria, apenas para dar um retrato da 

educação, para dar uma informação. Qualquer medição fica corrompida 

quando se envolve outras coisas num teste;  

Ênfase em responsabilização de professor é danosa para a Educação. 

Precisamos de jovens que estudaram história, ciência, geografia, 

matemática, leitura, mas o que estamos formando é uma geração que 

aprendeu a responder testes de múltipla escolha. Para ter uma boa 

educação, precisamos saber o que é uma boa educação. E é muito mais 

que saber fazer uma prova. Precisamos nos preocupar com as 

necessidades dos estudantes, para que eles aproveitem a educação 

(RAVITCH, D. 2010c).  

 

 Há que se destacar, porém, que embora os Professores Coordenadores questionem os 

critérios do modelo de bonificação implantado pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, eles não se manifestaram contra essa política e nem explicitaram qualquer expectativa 

de que venha a ser extinta.  

Além das evidências trazidas pelo presente estudo, certamente outros aspectos 

merecem aprofundamento, pois são muitas as questões subjacentes a um programa de 

bonificação com as características do modelo implantado na rede estadual de ensino de São 

Paulo. Por isso mesmo, o tema merece estudos com diferentes delineamentos para que, em 

seu conjunto, ofereçam subsídios mais consistentes para sua avaliação.  

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como propósito identificar possíveis mudanças no trabalho 

das escolas e no exercício da função de coordenação pedagógica decorrentes da implantação 

do programa de Bonificação por Resultados, tendo por base as manifestações de Professores 

Coordenadores no âmbito de uma Diretoria de Ensino de São Paulo. O programa, vinculado 

ao cumprimento de metas por parte dos servidores em efetivo exercício, foi implantado a 

partir de 2008 pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo nas escolas de 

sua rede de ensino. 

 

Instituído por meio da Lei Complementar nº 1078, o programa tem como objetivo 

valorizar o trabalho de toda a equipe escolar como diretores, Professores Coordenadores, 

docentes e funcionários. É ofertado mediante resultados dos alunos de cada unidade escolar 

nas avaliações externas (SARESP), além de considerar o índice de aprovação, retenção e 

abandono escolar. Trata-se de um programa de iniciativa do governo José Serra (2006-2009), 

que permanece vigente no governo atual de Geraldo Alkmin (iniciado em 2010). Esta 

iniciativa insere-se em um modelo de gestão adotado pela Secretaria de Educação que se 

apresenta com propósitos de transparência e prestação de serviços de qualidade. 

 

Como apontamos neste trabalho, políticas de bonificação nos moldes da vigente no 

estado de São Paulo, também foram implantadas em outros estados e municípios do Brasil, 

assim como em países da Europa e da América, revelando-se, atualmente, como uma 

tendência mundial. Os governantes partem do pressuposto de que iniciativas que propõem  

incentivos financeiros motivam os professores e equipes escolares a melhorarem sua 

performance promovendo, consequentemente, a melhoria da qualidade do ensino. 

 

A literatura revela-se cautelosa em relação a posturas plenamente favoráveis e também 

àquelas plenamente contrárias a esse tipo de política, visto que não há consenso sobre o tema. 

Sendo assim, parece-nos temerário afirmar, com generalizações, a eficácia ou o fracasso de 

tais medidas. O presente estudo, que focalizou o programa de Bonificação por Resultados do 

estado de São Paulo, sob a ótica dos Professores Coordenadores, traz algumas pistas que 

permitem explorar os significados que essa política vem assumindo no âmbito das escolas.  



Dentre as evidências coletadas, é importante destacar que o programa parece ter 

potencial de motivação para uma parcela dos profissionais que atuam nas escolas da rede e 

que buscam melhorias nos resultados dos alunos nas avaliações externas, particularmente o 

SARESP, utilizado como critério para o recebimento do prêmio. Em outras palavras, o 

potencial das bonificações como meio indutor da melhoria da qualidade do ensino produz 

efeitos limitados, mas também diferenciados, para as equipes escolares.  

Vale destacar, no entanto, que as manifestações dos Professores Coordenadores de 

diferentes contextos escolares revelam que, para eles, a atenção aos resultados do SARESP 

tem sido uma constante, o que parece ser um indicativo de que os resultados das avaliações 

externas têm orientado o planejamento de suas atividades. Ao que parece, a política de 

bonificação tende a mobilizar os profissionais daquelas escolas que se veem em condições de 

conseguir que seus alunos apresentem um bom desempenho no SARESP. O mesmo não 

acontece, porém, nas escolas que não reconhecem a possibilidade de que seus alunos avancem 

nos resultados até então obtidos nas provas.  

 O estreitamento do currículo, em decorrência do programa, foi uma preocupação 

explicitada pelos Professores Coordenadores e docentes. Isto porque se verifica uma 

tendência de que o trabalho escolar se paute, prioritariamente, pelas Matrizes de Referência e 

conteúdos avaliados nas provas do SARESP,  especialmente no que diz respeito aos níveis de 

proficiência dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, objetos de cálculo 

para o IDESP que determina o cumprimento das metas propostas. 

 Os dados coletados também evidenciaram algumas discordâncias, por parte dos 

Professores Coordenadores, quanto aos pressupostos do programa, que atribui cada vez mais 

importância aos resultados de desempenho dos alunos nas avaliações externas e de larga 

escala - atrelados ao cumprimento de metas previamente estabelecidas - deixando em segundo 

plano os resultados das avaliações realizadas no cotidiano da sala de aula.   

Evidenciou-se certa discordância também com relação à contribuição do programa de 

Bonificação por Resultados para melhoria do ensino e da aprendizagem, pois na opinião de 

parcela significativa dos Professores Coordenadores a demasiada preocupação com as 

avaliações de larga escala não leva em consideração as especificidades dos alunos e dos 

contextos escolares em que estão inseridos. 



Não podemos deixar de alertar que muitos fatores interferem no desempenho dos 

alunos nas provas e, consequentemente, nos resultados obtidos por diferentes escolas. 

Destacamos, por exemplo, as diferenças nas condições de trabalho das escolas. No universo 

de uma única unidade escolar muitas vezes convivem docentes de diversas categorias, 

contratados e admitidos de formas distintas, o que contribui, de certa maneira, para a 

precarização do trabalho docente. Tais condições propiciam, inclusive, uma divisão da classe, 

pois muitas vezes o professor atua em diferentes escolas e apenas uma delas atinge a meta 

estabelecida. Acrescente-se a estes fatores, a insatisfação dos professores com a questão 

salarial, as diferenças econômicas, sociais e culturais dos contextos escolares, entre outras 

variáveis intervenientes nos resultados.  

Os dados coletados na presente pesquisa nos dão pistas das implicações de uma 

política de responsabilização das escolas pelos resultados obtidos nas provas externas que, 

além de não levar em consideração os contextos que condicionam o trabalho escolar, não tem 

sido capaz de induzir à melhoria de desempenho de todos os alunos, podendo, inclusive, 

intensificar as desigualdades já existentes no interior da rede de ensino.  

Ainda há que se considerar que o programa de Bonificação por Resultados atrelado ao 

cumprimento de metas de desempenho pelas escolas, implantado pelo governo do estado de 

São Paulo, não tem sido capaz de elevar os patamares de desempenho das escolas da rede 

como um todo. Os resultados do SARESP relativos a 2012, recentemente divulgados pela 

Secretaria de Educação
5
, não nos autorizam a afirmar que tal medida venha sendo eficaz.  Ao 

que parece, esta é também a posição do atual Secretário de Educação, Prof. Herman 

Voorwald – no cargo desde janeiro de 2010 – que reconheceu publicamente a necessidade de 

se fazer alterações no programa de bonificação dos profissionais da rede estadual. 

Segundo informação do Secretário, divulgada em abril de 2012, uma nova proposta 

está sendo elaborada considerando, no cálculo do bônus, critérios socioeconômicos dos 

estudantes e da região onde a escola está localizada. Em entrevista concedida em 2012, o 

Secretário enfatizou questões que extrapolam a problemática dos condicionantes 

socioeconômicos e seus efeitos no desempenho dos alunos:  

O não interesse dos professores em permanecer na unidade escolar, a falta de 

docentes, o não interesse dos estudantes, tudo isso interfere no aprendizado. 

Eu tenho que ser muito justo, essa questão socioeconômica tem sim que 

fazer parte da proposta do pagamento do bônus. (COSTA, 2012)  

                                                             
5
  Dados do Saresp 2012, disponíveis em: www.educacao.sp.gov.br, 08/03/2013  

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


Apesar de reconhecer a necessidade de mudanças, não ficou evidenciado como os 

fatores mencionados pelo Secretário serão contemplados nas alterações previstas para o 

programa de bonificação.  

Há que se registrar que são ainda escassas as pesquisas voltadas à analise dos  

programas de bonificação adotados na gestão educacional no Brasil. Daí a importância de 

estudos que abordem questões referentes às ações desenvolvidas nas escolas para o 

atingimento de  metas, as implicações educacionais e sociais do pagamento de bonificações e 

prêmios atrelados à performance de alunos e professores e a própria credibilidade dos 

resultados das provas, utilizados como evidências de melhoria da qualidade do ensino.  

A investigação que ora finalizamos explora algumas facetas dessa iniciativa no estado 

de São Paulo e esperamos que possa suscitar questões para novas pesquisas que tenham como 

preocupação as implicações dessas políticas públicas para a democratização do ensino e da 

educação.   
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ANEXO A - LEI COMPLEMENTAR Nº 890, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000.  

 

Institui Bônus Gestão às classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, e 

dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 

complementar: 

 

Artigo 1º - Fica instituído Bônus Gestão aos Dirigentes Regionais de Ensino, 

aos integrantes das classes de suporte pedagógico - Supervisores de Ensino e 

Diretores de Escola, aos titulares de cargos de Coordenador Pedagógico e de 

Assistente de Diretor de Escola, bem como aos ocupantes de postos de trabalho de 

Vice-Diretor de Escola e de Professor Coordenador Pedagógico em exercício  nas 

unidades escolares e órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação.  

Parágrafo único - Vetado. 

 

Artigo 2º - O Bônus Gestão constitui vantagem pecuniária a ser concedida 

uma única vez, no corrente ano, aos servidores referidos no artigo  1º desta lei 

complementar, vinculada diretamente à avaliação do desempenho apresentada pelo 

profissional durante o exercício de 2000. 

 

Artigo 3º - Para a avaliação do desempenho de que trata o artigo anterior, 

considerar-se-ão os seguintes indicadores: 

I - configuração da escola, considerando-se o número de alunos e sua 

tipologia; 

II - desempenho da escola, considerando os resultados do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP e os índices de 

abandono apresentados; 

III - aferição da frequência do servidor no exercício de 2000;  

IV - frequência dos professores da unidade escolar, considerando o número 

médio de ausências.  



§ 1º - Serão atribuídos pontos aos resultados relativos às variáveis acima 

apontadas, dispostos em uma escala, na forma a ser estabelecida em regulamento.  

§ 2º - Para a concessão do Bônus Gestão aos Dirigentes Regionais de Ensino e 

Supervisores de Ensino será considerada a média dos indicadores especificados nos 

incisos I, II e IV deste artigo, relativa ao conjunto das unidades escolares da rede 

estadual de ensino sob sua jurisdição, na forma a ser disposta em regulamento.  

§ 3º - Vetado. 

 

Artigo 4º - A concessão do Bônus de que trata esta lei complementar será 

devida ao servidor que em 1º de dezembro de 2000:  

I - estiver em exercício, em cargo ou função do Quadro do Magistério, 

especificados no artigo 1º desta lei complementar; e  

II - contar com no mínimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos de exercício 

nesse cargo ou função, na mesma data.  

Parágrafo único - Vetado. 

 

Artigo 5º - O valor mínimo do Bônus Gestão assegurado aos integrantes das 

classes de suporte pedagógico e aos ocupantes do cargo de Dirigente Regional de 

Ensino que atenderem ao disposto nesta lei complementar corresponderá a R$ 

1.000,00 (hum mil reais). 

Parágrafo único - O Bônus Gestão poderá corresponder a valores superiores ao 

estipulado no "caput", fixados proporcionalmente ao número de pontos aferidos na 

avaliação do desempenho, conforme o disposto no artigo 3º desta lei complementar, 

na forma a ser regulamentada. 

 

Artigo 6º - O valor mínimo do Bônus Gestão a ser concedido aos titulares de 

cargo de Assistente de Diretor de Escola e de Coordenador Pedagógico, bem como 

para os ocupantes de postos de trabalho de que trata o artigo 1º desta lei 

complementar corresponderá ao percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do 

valor estipulado no "caput" do artigo 5º desta lei complementar, aplicando-se sobre 

ele o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.  

Parágrafo único - O valor do Bônus de que trata o "caput" será proporcional à 

carga horária cumprida pelo Professor Coordenador Pedagógico, incluídas as horas 

de trabalho docente, quando for o caso.  



Artigo 7º - O Bônus Gestão devido ao servidor que cumprir estritamente o 

mínimo estabelecido no inciso II do artigo 4º desta lei complementar corresponderá a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor estipulado conforme as disposições dos 

artigos 5º e 6º desta lei complementar.  

 

Artigo 8º - Fica vedada a concessão do Bônus Gestão ao servidor que na data-

base estiver exercendo cargo em comissão ou afastado para prestar serviços em 

unidade administrativa não pertencente à estrutura básica da Secretaria de Estado da 

Educação. 

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" aos servidores afastados  

junto ao Programa de Ação de Parceria Educacional Estado - Município, às entidades 

conveniadas com a Secretaria de Estado da Educação e às entidades de classe do 

Magistério. 

 

Artigo 9º - Fica vedada a percepção cumulativa do Bônus Gestão e Bônus 

Mérito, exceto nas situações de acumulação legal.  

 

Artigo 10 - A importância paga a título de Bônus Gestão não se incorpora aos 

vencimentos ou salários para nenhum efeito, e não será considerada para cálculo de 

qualquer vantagem pecuniária, não incidindo sobre ela os descontos previdenciários 

e de assistência médica. 

 

Artigo 11 - O Bônus devido aos integrantes do Quadro do Magistério, a que se 

refere esta lei complementar, que se encontrem em exercício de funções do 

magistério junto aos órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação 

e ao Conselho Estadual de Educação corresponderá ao estipulado no "caput" do 

artigo 5º, não lhes sendo aplicável o disposto no parágrafo único do mesmo artigo, 

bem como as disposições contidas no artigo 3º desta lei complementar.  

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores readaptados e 

aos casos de afastamentos especificados no parágrafo único do artigo 8º desta lei 

complementar. 

 

Artigo 12 - Fixa fixado em 1º de dezembro de 2000, a data-base para 

consolidação de todas as situações funcionais e as ocorrências a serem consideradas 



para fins de concessão do Bônus Gestão, instituído pelo artigo 1º desta lei 

complementar. 

Parágrafo único - O servidor designado para cargo ou função de que trata esta 

lei complementar ou abrangido pelo disposto nos artigos 8º e 11 desta lei 

complementar, cuja cessação do ato designatório ou de afastamento tiver sido 

solicitada pelo interessado no período entre 28 de outubro de 2000 e a data -base 

fixada no "caput", terá considerada exclusivamente para efeitos desta lei 

complementar a mesma situação funcional e de exercício da data do protocolamento 

do pedido. 

 

Artigo 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir de sua vigência.  

 

Artigo 14 - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o 

Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares 

até o limite de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a utilização de 

recursos, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 

1964.  

Artigo 15 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio dos Bandeirantes, aos 28 de dezembro de 2000. 

Mário Covas 

 

Yoshiaki Nakano 

Secretário da Fazenda 

 

Teresa Roserley Neubauer da Silva 

Secretária da Educação 

 

João Caramez 

Secretário - Chefe da Casa Civil 

 

Antonio Angarita 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 2000.  

 

 

 



ANEXO B – LEI COMPLEMENTAR Nº 891, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000.  

 

Institui Bônus Mérito às classes de docentes do Quadro do Magistério, e dá outras 

providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 

complementar: 

 

Artigo 1º - Fica instituído Bônus Mérito aos integrantes das classes de 

docentes, ocupantes de cargo ou função-atividade de Professor Educação Básica I, de 

Professor Educação Básica II e de Professor II, em exercício nas unidades escolares e 

órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação.  

 

Artigo 2º - O Bônus Mérito constitui vantagem pecuniária a ser concedida uma 

única vez, no corrente ano, aos ocupantes dos cargos referidos no artigo 1º desta lei 

complementar, vinculada diretamente à aferição da frequência apresentada pelo 

profissional de ensino durante o período letivo de 2000, no exercício de suas 

atribuições. 

§ 1º - Vetado. 

§ 2º - Vetado. 

 

Artigo 3º - A concessão do Bônus de que trata esta lei complementar será 

devida ao servidor que em 1º de dezembro de 2000:  

I - se encontrar em exercício em cargo ou função-atividade docente; e 

II - contar com no mínimo 90 (noventa) dias consecutivos de exercício na 

mesma data.  

Parágrafo único - Vetado. 

 

Artigo 4º - O valor mínimo do Bônus Mérito assegurado ao docente pelo 

cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

corresponderá a R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 



§ 1º - O Bônus Mérito poderá corresponder a valores superiores ao estipulado 

no "caput", fixados proporcionalmente à frequência do docente, aferida no corrente 

ano letivo, na forma a ser regulamentada.  

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, na determinação do 

valor do Bônus Mérito observar-se-á a carga horária semanal cumprida pelo docente.  

§ 3º - O Bônus Mérito devido ao servidor que cumprir estritamente o mínimo 

estabelecido no inciso II do artigo anterior, corresponderá a 45% (quarenta e cinco 

por cento) do valor estipulado no "caput", observadas as demais disposições deste 

artigo. 

§ 4º - Vetado. 

 

Artigo 5º - Fica vedada a concessão do Bônus Mérito ao integrante das classes 

de docentes que na data-base estiver exercendo cargo em comissão ou afastado junto 

à unidade administrativa não pertencente à estrutura básica da Secretaria de Estado 

da Educação. 

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" ao docente titular de 

cargo que estiver afastado junto ao Programa de Ação de Parceria Educacional 

Estado-Município, às entidades conveniadas com a Secretaria de Estado da Educação 

e às entidades de classe do Quadro do Magistério.  

 

Artigo 6º - A importância paga a título de Bônus Mérito não se incorpora aos 

vencimentos ou salários para nenhum efeito, e não será considerada para cálculo de 

qualquer vantagem pecuniária, não incidindo sobre ela os descontos previdenciários 

e de assistência médica. 

 

Artigo 7º - O Bônus Mérito, devido aos integrantes do Quadro do Magistério, 

a que se refere esta lei complementar, que se encontrem em exercício de funções de 

magistério junto aos órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação 

e ao Conselho Estadual de Educação, corresponderá ao valor estipulado no "caput" 

do artigo 4º desta lei complementar, não lhes sendo aplicável o disposto no § 1º do 

mesmo artigo, bem como as disposições contidas no artigo 3º desta lei 

complementar. 



Parágrafo único - Aplica-se aos professores readaptados e aos afastados junto 

às entidades conveniadas e às entidades de classe do Magistério o disposto no 

"caput" e no § 2º do artigo 4º no que couber.  

 

Artigo 8º - Não se aplicam os dispositivos desta lei complementar aos 

docentes eventuais e estagiários.  

 

Artigo 9º - Fica vedada a percepção cumulativa do Bônus Mérito e Bônus 

Gestão, exceto nas situações de acumulação legal.  

 

Artigo 10 - Fica fixada em 1º de dezembro de 2000 a data-base para 

consolidação de todas as situações funcionais e as ocorrências a serem consideradas 

para fins de concessão do Bônus Mérito instituído pelo artigo 1º desta lei 

complementar. 

Parágrafo único - O servidor designado para cargo ou função do Quadro do 

Magistério ou abrangido pelo disposto nos artigos 5º e 7º desta lei complementar, 

cuja cessação do ato designatório ou de afastamento tiver sido solicitada pelo 

interessado no período entre 28 de outubro de 2000 e a data-base estabelecida no 

"caput", terá considerada exclusivamente para os efeitos desta lei complementar a 

mesma situação funcional e de exercício da data do protocolamento do pedido. 

 

Artigo 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir de sua vigência.  

 

Artigo 12 - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o 

Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares 

até o limite de R$ 172.000.000,00 (cento e setenta e dois milhões de reais) mediante 

a utilização de recursos, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

Artigo 13 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Palácio dos Bandeirantes, aos 28 de dezembro de 2000.  



Mário Covas 

 

Yoshiaki Nakano 

Secretário da Fazenda 

 

Teresa Roserley Neubauer da Silva 

Secretária da Educação 

 

João Caramez 

Secretário - Chefe da Casa Civil 

 

Antonio Angarita 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 2000.  

 

  



ANEXO C - LEI COMPLEMENTAR Nº 1078, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.  

 

Institui Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá 

providências correlatas. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 

complementar: 

 

Artigo 1º - Fica instituída, nos termos desta lei complementar, Bonificação por 

Resultados - BR, a ser paga aos servidores em efetivo exercício na Secretaria da 

Educação, decorrente do cumprimento de metas previamente estabelecidas, visando à 

melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público.  

 

Artigo 2º - A Bonificação por Resultados - BR constitui, nos termos desta lei 

complementar, prestação pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos ou do 

salário do servidor, que a perceberá de acordo com o cumprimento de metas fixadas 

pela Administração. 

§ 1º - A Bonificação por Resultados - BR não integra nem se incorpora aos 

vencimentos, salários, proventos ou pensões para nenhum efeito e não será 

considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, não 

incidindo sobre a mesma os descontos previdenciários e de assistência médica.  

§ 2º - A Bonificação por Resultados - BR não será considerada para fins de 

determinação do limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição 

Estadual.  

 

Artigo 3º - A Bonificação por Resultados - BR será paga na proporção direta 

do cumprimento das metas definidas para a unidade de ensino ou administrativa onde 

o servidor estiver desempenhando suas funções, observados os artigos 8º, 9º e 10 

desta lei complementar. 

§ 1º - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, as unidades de ensino e 

administrativas serão submetidas à avaliação destinada a apurar os resultados obtidos 



em cada período, de acordo com os indicadores e metas referidos nos artigos 4º a 7º 

desta lei complementar. 

§ 2º - As metas deverão evoluir positivamente em relação aos mesmos 

indicadores do período imediatamente anterior ao de sua definição, excluídas 

alterações de ordem conjuntural que independam da ação do Estado, na forma a ser 

disciplinada em resolução do Secretário da Educação.  

 

Artigo 4º - Para fins de aplicação do disposto nesta lei complementar, 

considera-se: 

I - indicador: 

a) global: índice utilizado para definir e medir o desempenho de toda a 

Secretaria da Educação; 

b) específico: índice utilizado para definir e medir o desempenho de uma ou 

mais unidades de ensino ou administrativas;  

II - meta: valor a ser alcançado em cada um dos indicadores, globais ou 

específicos, em determinado período de tempo; 

III - índice de cumprimento de metas: a relação percentual estabelecida entre o 

valor efetivamente alcançado no processo de avaliação e a meta fixada;  

IV - índice agregado de cumprimento de metas: a consolidação dos índices de 

que trata o inciso III deste artigo, conforme critérios a serem estabelecidos por 

comissão intersecretarial, na forma do artigo 6º desta lei complementar, podendo ser 

adotados pesos diferentes para as diversas metas;  

V - retribuição mensal: a retribuição pecuniária mensal efetivamente 

percebida e em caráter permanente pelo servidor, durante o período de avaliação, 

excetuados os valores referentes ao abono de permanência, acréscimo de um terço de 

férias, décimo terceiro salário, salário-família, salário-esposa, adicional de 

insalubridade e periculosidade, adicional noturno, auxílio-transporte, adicional de 

transporte, diárias, diária de alimentação, ajuda de custo para alimentação, reembolso 

de regime de quilometragem, gratificação pela participação em órgãos de deliberação 

coletiva, prestação de serviço extraordinário, vantagens pecuniárias de caráter 

indenizatório, Bonificação por Resultados - BR e outras vantagens de mesma 

natureza, bem como os valores referentes ao atraso no pagamento de qualquer das 

verbas referidas neste inciso, do exercício corrente e de anteriores;  



VI - dias de efetivo exercício: os dias do período de avaliação em que o 

servidor tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer 

ausência, à exceção das que se verificarem em virtude de férias, licença à gestante, 

licença-paternidade e licença por adoção; 

 

VII - índice de dias de efetivo exercício: a relação percentual estabelecida 

entre os dias de efetivo exercício a que se refere o inciso VI deste artigo e o total  de 

dias do período de avaliação em que o servidor deveria ter exercido regularmente 

suas funções. 

 

Artigo 5º - A avaliação de resultados a que se refere o § 1º do artigo 3º desta 

lei complementar será baseada em indicadores que deverão refletir o desempenho 

institucional no sentido da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 

podendo considerar, quando for o caso, indicadores de desenvolvimento gerencial e 

de absenteísmo. 

Parágrafo único - Os indicadores a que se refere o "caput" deste artigo serão 

definidos para períodos determinados, observados os critérios de:  

1 - alinhamento com os objetivos estratégicos da Secretaria da Educação;  

2 - comparabilidade ao longo do tempo; 

3 - mensuração objetiva e apuração a partir de informações previamente 

existentes; 

4 - publicidade e transparência na apuração.  

 

Artigo 6º - Os indicadores globais e seus critérios de apuração e avaliação, 

bem como as metas de toda a Secretaria da Educação, serão definidos mediante 

proposta do Secretário da Educação, por comissão intersecretarial, a ser constituída 

em decreto, integrada pelos Titulares das seguintes Pastas:  

I - Secretaria da Casa Civil, que presidirá a comissão;  

II - Secretaria da Fazenda; 

III - Secretaria de Economia e Planejamento;  

IV - Secretaria de Gestão Pública. 

 



Artigo 7º - Cabe ao Secretário da Educação a definição de indicadores 

específicos e seus critérios de apuração e avaliação, bem como as metas de cada 

unidade de ensino e administrativa. 

§ 1º - Os indicadores, critérios e metas das unidades de ensino e  

administrativas deverão estar alinhados com os definidos para toda a Secretaria da 

Educação. 

§ 2º - Dar-se-á ampla publicidade às informações utilizadas para a definição e 

apuração das metas referidas no "caput" deste artigo.  

 

Artigo 8º - A avaliação de que trata o § 1º do artigo 3º desta lei complementar 

será realizada em periodicidade não superior a um ano, sendo facultada a sua 

realização em períodos menores e distintos entre as unidades de ensino e 

administrativas, quando for o caso. 

§ 1º - O período de avaliação será definido pelo Secretário da Educação.  

§ 2º - As regras para a interposição de recursos sobre os resultados obtidos 

pela unidade de ensino ou administrativa no processo de avaliação, seu julgamento e 

demais providências serão estabelecidas por resolução do Secretário da Educação.  

§ 3º - Independente da periodicidade da avaliação relativa à Bonificação por 

Resultados - BR, o Secretário da Educação poderá determinar avaliações de 

acompanhamento em períodos inferiores, para fins de ajuste ou correção de trajetória 

institucional. 

 

Artigo 9º - O valor da Bonificação por Resultados - BR, a ser pago 

anualmente, será calculado sobre até 20% (vinte por cento) do somatório da 

retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação, multiplicado  pelo: 

I - índice agregado de cumprimento de metas específicas obtido pela unidade 

de ensino ou administrativa; e 

II - índice de dias de efetivo exercício.  

§ 1º - O montante total a ser despendido com o pagamento da Bonificação por 

Resultados - BR poderá superar o limite a que se refere o "caput" deste artigo, 

respeitada a dotação orçamentária, conforme resolução conjunta a ser editada por 

comissão intersecretarial, na forma do artigo 6º desta lei complementar, em função 

dos resultados globais obtidos nos períodos de avaliação, devendo o valor a ser pago 

ao servidor obedecer ao disposto nos incisos I e II deste artigo.  



§ 2º - Os servidores de unidades de ensino ou administrativas cujo índice de 

cumprimento de metas específicas for superior às metas definidas  poderão receber 

um adicional de até 20% (vinte por cento) do valor da Bonificação por Resultados - 

BR, conforme resolução conjunta a ser editada por comissão intersecretarial, na 

forma do artigo 6º desta lei complementar.  

§ 3º - A Bonificação por Resultados - BR será paga em até 2 (duas) parcelas, 

durante o ano seguinte ao do término do período de avaliação.  

 

Artigo 10 - A Bonificação por Resultados - BR será paga ao servidor que 

tenha participado do processo para cumprimento das metas em pelo menos 2/3 (dois 

terços) do período de avaliação.  

§ 1º - Os servidores transferidos ou afastados durante o período de avaliação 

farão jus à Bonificação por Resultados - BR, proporcionalmente aos dias de efetivo 

exercício na Secretaria da Educação, desde que cumprido o  tempo mínimo de 

participação previsto no "caput" deste artigo.  

§ 2º - Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo aos servidores que passarem a 

ter efetivo exercício na Secretaria da Educação durante o período de avaliação, 

inclusive na hipótese de afastamento de órgãos, entidades ou Poderes, de qualquer 

dos entes federativos. 

§ 3º - O servidor afastado com fundamento na Lei Complementar nº 343, de 6 

de janeiro de 1984, fará jus à Bonificação por Resultados - BR, de que trata esta lei 

complementar, nos termos a serem definidos em decreto. 

 

Artigo 11 - Os servidores pertencentes aos quadros de pessoal da Secretaria da 

Educação afastados para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional 

Estado-Município farão jus à Bonificação por Resultados - BR, desde que as escolas 

ou os municípios destinatários do afastamento participem do sistema de avaliação, 

nos termos desta lei complementar e de sua regulamentação.  

Parágrafo único - Até a adesão das escolas ou municípios ao sistema de 

avaliação, os servidores de que trata o "caput" deste artigo poderão receber a 

Bonificação por Resultados - BR, conforme definido em decreto.  

 

Artigo 12 - É vedado o pagamento da Bonificação por Resultados - BR, nos 

termos desta lei complementar, aos: 



I - servidores que percebam vantagens de mesma natureza; 

II - servidores da Secretaria de Educação afastados para outros órgãos, 

entidades ou Poderes, de qualquer dos entes federativos, salvo nas hipóteses 

previstas nesta lei complementar; 

III - aposentados e pensionistas.  

 

Artigo 13 - O Poder Executivo poderá destinar recursos orçamentários 

adicionais às unidades de ensino e administrativas da Secretaria da Educação que 

apresentarem maior índice de cumprimento de metas, nos termos desta lei 

complementar, conforme os resultados obtidos no período de 1 (um) ano de 

avaliação, como estímulo à contínua melhoria do desempenho institucional.  

Parágrafo único - Os recursos orçamentários adicionais de que trata o "caput" 

deste artigo não poderão ser utilizados para o pagamento de despesas consider adas 

como de pessoal e encargos sociais.  

 

Artigo 14 - A manipulação de dados e informações com o propósito de alterar 

o resultado das avaliações previstas nesta lei complementar caracteriza procedimento 

irregular de natureza grave, a ser apurado mediante procedimento disciplinar, 

assegurados o direito à ampla defesa e ao contraditório, na forma da lei.  

 

Artigo 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o 

Poder Executivo autorizado a abrir 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 16 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 17 de dezembro de 2008.  

 

José Serra 

 

Maria Helena Guimarães de Castro 

Secretária da Educação 

 



Mauro Ricardo Machado Costa 

Secretário da Fazenda 

 

Francisco Vidal Luna 

Secretário de Economia e Planejamento 

 

Sidney Estanislau Beraldo 

Secretário de Gestão Pública 

 

Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 17 de dezembro de 2008.  

  



APÊNDICE  A – Carta de Apresentação 

 

São Paulo, ___ de _________ de 2012. 

Prezado (a) Professor (a) 

 

Você está sendo convidado(a) a contribuir com um estudo que pretende, por meio da 

aplicação de questionário, trazer contribuições para analisar eventuais efeitos da implantação 

da Bonificação por Resultados, Programa implantado pela Secretaria Estadual de Educação de 

São Paulo, no trabalho escolar. Trata-se de pesquisa que está sendo desenvolvida na 

Universidade Cidade de São Paulo, como parte das atividades previstas no Programa de Pós 

Graduação em Educação - Mestrado: Políticas Públicas em Educação. 

Sua colaboração, respondendo ao questionário, colocando suas impressões, é muito 

importante. 

As informações coletadas serão utilizadas somente para essa pesquisa e não serão 

identificados os respondentes. Esperamos contar com sua colaboração, no entanto, caso opte 

por não responder ao questionário você poderá se retirar da atividade a qualquer momento, 

sem qualquer prejuízo. 

 

Esclarecimento aos colaboradores da pesquisa 

1) Nome da pesquisa: “Programa de Bonificação por resultados nas escolas da 

rede Estadual de São Paulo” 

2) Pesquisadora responsável: Maria Bruna Vicino  

3) Orientadora responsável: Profª Dra Sandra Maria Zákia Lian Sousa 

Agradecendo sua colaboração, colocamo-nos à disposição para informações 

complementares sobre a pesquisa, por meio de telefone ou e-mail: (11) 9710-6354; e-mail - 

mariabruna@ig.com.br. 

 

_____________________________________ 

Maria Bruna Vicino                                                                                            Mestranda 

 

_____________________________________ 

 

Profª  Dra. Sandra Maria Zákia Lian  Sousa 

Orientadora 

 

 

mailto:mariabruna@ig.com.br


 

 

 

APÊNDICE B – Questionário aplicado ao Professor Coordenador 

 

I - Perfil da Escola em que o coordenador atua: 

a) (__) Ensino Fundamental Ciclo I  

b) (__) Fundamental Ciclo II e Ensino Médio 

c) (__) Ensino Fundamental Ciclo I, Ciclo II e Ensino Médio 

 

II - Sobre a localização da escola: 

a) (__) Central 

b) (__) Periférica  

 

III - Número de professores na Unidade Escolar, por categoria: 

a) professores efetivos (___) 

b) professores estáveis (___) 

c) professores ocupante de função de atividade – OFA (___) 

 

IV – Bônus por desempenho instituído por meio da Lei Complementar nº 1078, de 17 de 

dezembro de 2008: 

 

1) Você conhece a Lei Complementar nº 1078/ 2008 que institui o Bônus por desempenho 

para as escolas da rede estadual de São Paulo? 

a) (__) não 

b) (__) sim 

 

2) Se sim, por qual meio tomou conhecimento da Lei? 

a) Diário Oficial (__) 

b) Mídia             (__) 

c) Sindicato       (__) 

d) Diretoria de Ensino (__) 

e) Na escola       (__) 

f) Outros meios (__) indique quais        

  



 

3) A escola em que atua foi contemplada com o Bônus nos anos a seguir indicados? 

Registre no quadro que segue as informações relativas aos anos de 2008 a 2011. 

 

Anos 
Não sei 

informar 
Não Sim 

Se sim, qual o 

percentual da meta 

atingida pela escola (%) 

2008     

2009     

2010     

2011     

 

 

4) A implantação do Bônus trouxe mudanças na organização e dinâmica do trabalho de sua 

escola? 

(__) Não 

(__) Sim 

Explique sua resposta:           

             

             

             

             

 

5) A implantação do Bônus trouxe mudanças na organização e dinâmica do exercício de sua 

função de Professor Coordenador? 

(__) Não 

(__) Sim 

Explique sua resposta:         

             

             

             

             

  



6) Os professores da escola em que você atua se mobilizam para conseguir o Bônus? Se sim, 

dê alguns exemplos de como vem ocorrendo essa mobilização. 

(__) Não 

(__) Sim 

             

             

             

             

7) Em sua opinião, a implantação do Bônus vem contribuindo para a melhoria da qualidade de 

ensino? 

(__) Não 

(__) Sim 

Explique sua resposta:         

             

             

             

             

 

8) Caso a Secretaria de Educação lhe solicitasse sugestões para aprimoramento do Programa 

de Bônus, o que indicaria?        

             

             

             

             

 

  



V – Informações sobre o Professor Coordenador: 

A) Dados Pessoais: 

Sexo:  

(__) Masculino  

(__) Feminino 

 

Idade:_____anos 

 

Cor:______________  

 

B) Formação: 

B1-Licenciatura em:________________Ano de conclusão_____________ 

B2-Fez Pedagogia: Não (__) Sim (__) Ano de conclusão___________ 

B3- Fez Complementação Pedagógica: Não (__) Sim (__) Ano de conclusão___________ 

B4- Tem Curso de especialização: Não (__) Sim (__) Ano de conclusão___________ 

B5- Tem Mestrado: Não (__) Sim (__) Ano de conclusão___________ 

B6- Tem Doutorado: Não (__) Sim (__) Ano de conclusão___________ 

 

VI - Situação Funcional: 

1- Há quanto tempo atua na rede pública estadual? 

a) (__) de 01 a 05 anos 

b) (__) de 06 a 10 anos 

c) (__) de 11 a 20 anos 

d) (__) de 21 a 25 anos 

e) (__) mais de 26 anos 

 

2- Você é professor: OFA (__) Efetivo (__) 

Se efetivo, há quanto tempo? _______anos 

3 - Há quanto tempo exerce a função de Professor Coordenador na rede estadual? 

_______anos. 

 

4 - Há quanto tempo atua como Professor Coordenador na escola atual? 

_______anos. 

 

5 - Trabalha em outra rede de ensino? 

(__) Não  

(__) Sim 

Se sim, qual? 

(__) Escola da Rede Municipal - na função de_______________ 

(__) Escola da Rede Estadual – na função de_______________ 

(__) Escola da Rede Particular – na função de ______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


